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SINH SẢN ĐVHDVÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG 

MẠI LÀ GIẢI PHÁP HAY VẤN NẠN CỦA 

CÔNG TÁC BẢO TỒN? 
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Sinh sản chậm

Sinh sản vì mục đích thương mại là

giản pháp hay vấn nạn trong công

tác bảo tồn động vật hoang dã? 
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1. Tính khả thi: Trong điều kiện nuôi nhốt



svw.vn

Nhân nuôi có làm gia tăng áp lực săn

bắt và nhu cầu sử dụng?
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Bài học từ các loài đã nhân nuôi?
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Khả năng sinh sản thế nào, có thể đáp

ứng nhu cầu thị trường không? 
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Có mang lại hiệu quả kinh tế không?
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Có gây ra những khó khăn gì cho thực
thi pháp luật không? 
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Động vật từ nhân nuôi có mang bệnh
tật gì không? 
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Động vật trong trang trại có đảm bảo về
phúc lợi động vật không?
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Tái thả động vật từ trại nuôi sẽ có các
nguy cơ gì? 
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Kết quả tổng hợp từ 194/441 đơn vị

50 Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên

5 Trung tâm cứu hộ

4 tổ chức phi lợi nhuận

1 Viện

23 Phòng Cảnh sát môi trường

46 Chi cục Kiểm lâm

65 Chi cục Hải quan
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19/71 đơn vị đồng ý nuôi sinh sản tê tê
cho mục đích thương mại vì:
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Tăng sô lượng tê tê Mang lại giá trị kinh tế Giảm áp lực săn bắt

Đồng ý nuôi sinh sản tê tê vì mục đích thương mại
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52/71 đơn vị không đồng ý nuôi sinh
sản tê tê cho mục đích thương mại vì:
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Tỷ lệ sống 
sót thấp

Kích cầu 
tiêu thụ

Không phục 
vụ bảo tồn

Khó quản lý Pháp luật 
cấm

Không 
mang lại lợi 
ích kinh tế

Chưa có 
quy trình 
kỹ thuật 
gây nuôi

Giảm nhận 
thức

Không đồng ý nuôi sinh sản tê tê vì MĐ thương mại



52/71 đơn vị không đồng ý nuôi sinh
sản tê tê cho mục đích thương mại vì:
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nhiên 

Tỷ lệ sống 
sót thấp

Kích cầu 
tiêu thụ

Không phục 
vụ bảo tồn

Khó quản lý Pháp luật 
cấm

Không mang 
lại lợi ích 
kinh tế

Chưa có 
quy trình 
kỹ thuật 
gây nuôi

Giảm nhận 
thức

Không đồng ý nuôi sinh sản tê tê vì MĐ thương mại



Cảm ơn!

SVW - SAVE VIETNAM’S WILDLIFE

Cuc Phuong, Nho Quan District, Ninh Binh Province, Vietnam

(+84) 2293 848 053

Hotline: +84 (0) 978 331 441

EMAIL: info@svw.vn

WEBSITE: svw.vn

FACEBOOK: facebook.com/SVWpage


