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(NLĐO) – Một loài rắn quý hiếm được nhìn thấy lần cuối vào năm 1847 vừa xuất hiện tại
khu bảo tồn Bukit Timah của Singapore.

Báo The Straits Times hôm 1-11 đưa tin con rắn mù (còn gọi là rắn giun) được tìm thấy trên lối
đi bộ tại khu bảo tồn Bukit Timah sau khi biến mất cách đây 172 năm. Đây là một khám phá bất
ngờ và rất quan trọng.

Giảng viên John van Wyhe của Trường ĐH Quốc gia Singapore là người tìm thấy con rắn nói
trên hôm 16-9. Tuy nhiên, con vật lúc đó đã chết. Mặc dù vậy, phát hiện của người này chứng
minh loài rắn giun vẫn còn tồn tại.

Rắn giun thường dành cả cuộc đời sống dưới lòng đất. Năm 2015, một cuộc khảo sát được tiến
hành nhưng người ta không tìm thấy rắn giun, sở hữu chiều dài khoảng 52 cm.

Loài rắn mù biến mất cách đây 172 năm bất ngờ tái xuất
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Con rắn mù (còn gọi là rắn giun) được tìm thấy trên lối đi bộ tại khu bảo tồn Bukit Timah. Ảnh: The Straits Times
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khu bảo tồn, The Straits Times, bảo vệ khu rừng nguyên sinh, đô thị hóa, rắn quý hiếm, rắn giun,
khu bảo tồn Bukit Timah, Singapore, loài mới, Trường ĐH Quốc gia Singapore

Có 15 người đã bình luận bài viết này GửiLấy mã mới Nhập mã xác nhận
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Phạm Nghĩa (Theo The Straits Times)

Ông Law Ing Sind, người kiểm tra con rắn mà ông John tìm được, cho biết mọi người thường
nhầm nó là một loài sâu vì có sự tương đồng.

Ngoài rắn giun, 40 loài mới có khả năng cũng được tìm thấy tại khu bảo tồn Bukit Timah. Theo
ông Law, kể từ khi khu bảo tồn ra đời nhằm bảo vệ khu rừng nguyên sinh lớn nhất của
Singapore, nhiều loài có khả năng chưa được phát hiện trong khu vực này.

Tin tức về các nhà nghiên cứu khám phá ra một số loài mới ở Singapore không chỉ gây thú vị
cho những người yêu thiên nhiên mà còn là dấu hiệu cho thấy chính quyền địa phương – những
người đã nỗ lực bảo tồn và bảo vệ thiên nhiên trong bối cảnh đô thị hóa cao, đang đi đúng
hướng.
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Từ khóa:

Nguyen Dinh Son 18:10 02/11/2019

Con này ở Việt Nam có mà đầy

1Trả lời bình luận này

Dương Vương Lâm 13:08 02/11/2019

Hôm qua mưa to, tôi đi bắt mấy con này về làm cơm ăn đấy

4Trả lời bình luận này

Nguyễn 12:00 02/11/2019

Hồi nhỏ bị nó đớp 😔 hóa ra đã giết một con rắn đang mất tích cả trăm năm.

4Trả lời bình luận này

Lê Ngọc 09:08 02/11/2019

Con rắn này thỉnh thoảng những người nông dân hay cuốc đất đào hố, trong đóng phân bò hoai mục khi

ủ xới lên thỉnh thoảng thấy tôi năm nay 65 tuổi nhưng bắt gặp 03 lần lần gần nhất cách đây khoảng 20

năm ...

1Trả lời bình luận này

Kyky 11:12 02/11/2019

Hình như ngày xưa xứ tui gọi nó là con rắn liu điu thì phải

1

Long 08:36 02/11/2019

Con này ở thái nguyên đầy, gặp rất nhiều lần ở dưới tấm bê tông vỡ vứt đi, và dưới các tấm gỗ mục..

4Trả lời bình luận này

Phan Trần Sao Biển 07:54 02/11/2019

hầu như năm nào cũng gặp, thậm chí còn gặp 1 con 2 đầu.

1Trả lời bình luận này

Lê Đăng Lâm 07:41 02/11/2019

Loại này có nọc độc không nhỉ

1Trả lời bình luận này
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