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TÌNH TRẠNG VÀ CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẾN 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦA VIỆT NAM

Trình bày:                 LÊ XUÂN LÂM

Quản lý Trạm Bảo tồn Động Vật Hoang Dã

Dầu Tiếng - WAR

Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh
học đứng thứ 16 trên thế giới.

Với trên 75 loài duy nhất chỉ nước ta 
mới có.

Việt Nam được ghi nhận là quốc gia
có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao.
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Tính

đa dạng

sinh học

Khoảng 7.500 loài

chủng vi sinh vật

20 nghìn loài thực

vật bậc cao trên cạn

và dưới nước

10.500 loài động

vật trên cạn

1.000 loài

cá nước ngọt

khoảng 2.500 loài cá

và xấp xỉ 50 loài rắn

biển, rùa biển và

thú biển..

dưới biển có hơn

7.000 loài động vật

không xương sống

Trong vòng 40 năm (1970-2010):

• Số động vật hoang dã giảm đến 58% do các hoạt động của con người.

• Dự báo mức giảm này sẽ tăng lên 67% vào năm 2020.

• Tỉ lệ suy giảm các loài trên toàn hành tinh đang ở mức vượt ngưỡng an toàn.

• Tại thời điểm năm 1992, Việt Nam có 365 loài động vật được xếp vào danh

mục loài quý hiếm.

• Đến năm 2004, danh sách này đã tăng lên 407 loài.

• Đến năm 2007, số loài bị đe dọa ngoài thiên nhiên được đưa vào Sách Đỏ

Việt Nam tăng lên 418 loài.

Trong 2 thập kỷ gần đây có 10 loài bị tuyệt chủng ở Việt Nam : Tê giác 2 sừng, 

Lợn vòi, Bò Xám, Cầy Rái cá, Cá chình nhật, Cá chép gốc, Cá lợ thân thấp, 

Hươu sao, Cá sấu hoa cà, Tê giác 1 sừng.
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Các mối đe dọa đến sự suy giảm động vật
hoang dã được chia thành 2 nhóm

Yếu tố

tự nhiên

Yếu tố

con người

Các yếu tố tự nhiên

1/ Sấm, Sét dẫn đến nguy cơ cháy rừng

Ảnh : Minh họa- nguồn internet Ảnh : Minh họa- nguồn internet
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 Mỗi năm Việt Nam mất đi hàng chục ngàn ha rừng.

 Trong đó mất rừng do cháy rừng khoảng 16.000 ha/năm.

 Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ về cháy rừng và thiệt

hại do cháy rừng gây ra trong vòng 40 năm qua (1963 -

2002) của Cục Kiểm lâm cho thấy tổng số vụ cháy rừng là

trên 47.000 vụ, diện tích thiệt hại trên 633.000 ha rừng

(chủ yếu là rừng non), trong đó có 262.325 ha rừng trồng và

376.160 ha rừng tự nhiên.

Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp

Năm 2016
Xảy ra hàng chục vụ

cháy rừng
Diện tích thiệt hại hơn

3000 ha

Năm 2017
Xảy ra 182 vụ cháy

rừng lớn nhỏ
Diện tích thiệt hại hơn

350 ha

Đầu Năm 2018
Xảy ra trên nhiều địa

phương khác nhau

Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, 

Gia Lai, Đắc Lắc, Vũng Tàu, Bình
Thuận, Kiên Giang, Cà Mau… 
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2/ Ngập lụt, sạt lở, lũ quét, hạn hán do thiên tai làm

mất sinh cảnh sống.

Diễn biến lũ quét trong vài chục năm trở lại đây ở Việt Nam có xu hướng ngày càng nghiêm

trọng. Tính trung bình trong thời kỳ 1990-2010, mỗi năm có khoảng 12 trận lũ quét xảy ra.

Hình ảnh ngập lụt Hình ảnh sạt lở đất

Ảnh : Minh họa- nguồn internet Ảnh : Minh họa- nguồn internet

3/ Nước biển dâng, nhiễm mặn mất sinh cảnh sống.

Ảnh : Minh họa- nguồn internet
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 Mực nước trung bình trên khu vực biển Việt Nam từ năm 1993 đến 2010

tăng khoảng 4,7 mm/năm.

 Mực nước biển trung bình tại khu vực ven biển Trung Trung Bộ và khu

vực ven biển Tây Nam Bộ có xu hướng tăng mạnh hơn các khu vực khác

trong dải ven biển Việt Nam.

 Mực nước biển trung bình cho toàn dải ven biển Việt Nam tăng khoảng

2,9 mm/năm. Do ảnh hưởng của BĐKH, vào cuối thế kỷ 21 mực nước

biển dâng trung bình toàn Việt Nam trong khoảng từ 78 cm đến 95 cm.

 Trong đó, khu vực có mức dâng cao nhất là từ Cà Mau đến Kiên Giang và

khu vực có mức dâng thấp nhất ở khu vực Móng Cái.
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Diễn biến diện tích rừng ngập mặn từ năm 1943 - 2008
Nguồn monre .gov.vn

• Trong vòng hơn 60 năm qua, tốc độ mất rừng ngập mặn ở Việt Nam là

rất cao, từ 408.500 ha (1943) còn 209.740 ha (2008), đã giảm mất

198.759 ha (48,5 %) trung bình mỗi năm giảm 3.200 ha, riêng giai đoạn

1985-2000 ước khoảng 15.000 ha/năm.
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• Chỉ tính riêng trong 5 năm (từ 2011 đến 2016), diện tích rừng ngập

mặn toàn vùng đã giảm gần 10%, từ 194.723 ha năm 2011 xuống còn

179.384 ha năm 2016 (giảm 15.339 ha).

• Đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng cao 2 m so với hiện nay thì các

vùng đất thấp ven biển như bãi cạn san hô, ốc đảo san hô sẽ có nguy

cơ bị ngập và khả năng xâm nhập mặn của nước biển vào lục địa là

một xu thế ở vùng ven biển.

4/ Biến đổi khí hậu dẫn đến làm tăng thiên địch và

dẫn đến giảm nguồn thức ăn của loài.

Cách đây khoảng 50 năm (từ năm 1958 đến 1962), Trung Quốc liệt chim sẻ

vào danh sách phải tiêu diệt vì cho rằng chúng ăn thóc lúa, gây tổn thất cho

sản xuất nông nghiệp.Chiến dịch tìm diệt chim sẻ đã được chính phủ Trung

Quốc phát động cùng góp sức vào kế hoạch “đại nhảy vọt” của đất nước.

Nhưng họ đã không nghĩ rằng chim sẻ ăn sâu bọ nhiều hơn rất nhiều so với

ăn thóc. Nên sau khi hàng triệu con chim sẻ bị tiêu diệt cũng là lúc sâu bọ,

đặc biệt là châu chấu tràn ngập ruộng đồng, bùng nổ ngoài tầm kiểm soát.

Và kết quả là mất mùa lớn. Trung Quốc đã phải chứng kiến một nạn đói

khủng khiếp với hàng chục triệu người bị chết.
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Yếu tố con người

1/ Săn bắt, mua bán, vận chuyển ĐVHD trái phép.

- Phần lớn trong số này là bán về các quán ăn, nhà hàng, xuất khẩu, đôi khi

còn chuyển về các khu nuôi nhốt làm cảnh dưới hình thức du lịch, resort…etc

Săn bắt với mục đích làm thuốc cổ truyền, mê tín….như cao hổ, sừng tê giác,

vảy tê tê, lông đuôi voi, nanh heo, nanh cọp, mật gấu, nhung nai….

- Tại khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, bao gồm Campuchia, Lào,

Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, và Nam Trung Quốc, tình trạng khai thác

kiệt quệ các loài động vật hoang dã để buôn bán (kể cả hợp pháp và bất

hợp pháp) đang ngày càng trở thành mối đe doạ chính của nhiều loài, trên cả

mối đe doạ về mất môi trường sống và suy giảm số lượng.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đóng ba vai trò quan trong

trong đường dây buôn bán động thực vật hoang dã trái phép

Với nguồn tài nguyên

thiên nhiên giàu có,

Việt Nam là nơi cung

cấp các loài động vật

hoang dã cho thị

trường quốc tế, đặc

biệt là Trung Quốc.

Với số lượng người

dân thành thị có mức

thu nhập cao đang tăng

lên, Việt Nam cũng

là nơi tiêu thụ các loài

động vật hoang dã bị

săn bắt ở trong nước

và quốc tế.

Nằm ở vị trí tiếp giáp

với Trung Quốc, Việt

Nam là nơi trung

chuyển của đường dây

buôn bán động vật

hoang dã tại khu vực

tiểu vùng sông

Mê Kông.
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Chỉ trong 5 năm đã xảy ra 5.376 vụ buôn bán động vật hoang dã, bình quân

mỗi năm xảy ra khoảng 1.095 vụ, số động vật rừng hoang dã và động vật

rừng nguy cấp, quý hiếm tịch thu từ các vụ vi phạm bị phát hiện ở Việt Nam

trong 5 năm qua khoảng gần 60 nghìn con các loại. Số liệu này chưa đầy đủ

vì thực tế còn nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã

chưa bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Việt Nam được biết đến như là một nơi có nhiều loài bị đe dọa tuyệt

chủng. Trong đó có 407 loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam với các

mức độ khác nhau từ hiếm đến nguy cấp, đe dọa tuyệt chủng; 7 loài động vật

của Việt Nam nằm trong danh sách 100 loài bị đe dọa nhất trên thế giới.

BIỂU ĐỒ TIẾP NHẬN ĐVHD TỪ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG 

QUA 10 NĂM TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐVHD CỦ CHI
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2/ Khai thác rừng trái phép, đốt rừng, phát rừng làm

nương rẫy, lấy đất làm nông nghiệp.

Photo: Do Thi Thanh Huyen

Ảnh : Minh họa- WAR

Thực trạng nạn chặt phá rừng ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề hết

sức nghiêm trọng. Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ

NN&PTNT), chỉ trong hơn 5 năm từ 2012 – 2017, diện tích rừng tự

nhiên đã bị mất do chặt phá rừng trái pháp luật mất chiếm 11%, 89%

còn lại là do chuyển mục đích sử dụng rừng tại những dự án được duyệt.

Tính đến tháng 09/2017, diện tích rừng bị chặt phá là 155,68 ha và

5364,85 ha diện tích rừng bị cháy.

Thực tế, diện tích rừng tự nhiên ở Việt Nam đang ngày càng suy giảm

nhanh với tốc độ chóng mặt. Độ che phủ rừng ở nước ta hiện còn chưa

đến 40%, diện tích rừng nguyên sinh còn khoảng 10%.
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Khu vực Tây Bắc

Nạn chặt phá rừng ở Việt Nam tâm điểm ở khu vực Tây Bắc, đặc biệt là ở tỉnh Điện

Biên. Từ năm 2016 – 09/2017, ở huyện Mường Nhé có 295 vụ phá rừng trái phép, gây

thiệt hạ đến 288 ha rừng.

Khu vực Tây Nguyên

Theo thống kê, trong 5 năm tính đến năm 2013, ở Tây Nguyên diện tích rừng bị mất

đến hơn 130.000 ha. Bao gồm 107.400 ha rừng tự nhiên và 22.200 ha rừng trồng. Tỉnh

Tây Nguyên trong 5 năm này đã cấp phép đầu tư cho hơn 700 dự án với diện tích

khoảng 216.000 ha. Nhưng hầu hết những dự án này, doanh nghiệp lợi dụng khai thác

rừng, chiếm phá hoặc thiếu trách nhiệm khiến rừng bị tàn phá, lấn chiếm trái phép.

Đến đầu năm 2017, số vụ khai thác rừng trái phép được phát hiện là 757 vụ, tăng 13%.

Diện tích từng bị tàn phá khoảng 420 ha, tăng 145 ha so với cùng kỳ năm 2016. Riêng

tại tỉnh Đắc Nông, diện tích từng bị tàn phá lên đến 225 ha, tăng gần 100 ha so với

cùng kỳ năm 2016.

- Việc phun thuốc diệt cả Côn trùng có lợi và có hại, và mất nguồn thức ăn

cho các loài ăn Côn trùng như Dơi, một số loài Chim sâu, Chim hút mật…

3/ Gây ô nhiễm nguồn nước dẫn đến hủy diệt nhiều loài ở cấp độ địa

phương, như xả chất thải hóa học ra sông rạch, bờ biển hay xả rác xuống

sông rạch.

4/ Việc sử dụng quá nhiều hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi ít nhiều

cũng ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã mà nhóm trực tiếp là

Côn trùng.

- Thực tế trong quá trình cứu hộ ĐVHD chúng tôi đã chứng kiến nhiều cá

thể Ba ba, Cua đinh nuốt bao cao su, và mới đây nhất là tại Trạm Dầu

Tiếng Rùa biển nuốt nắp chai bia…
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5/ Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cũng ảnh hưởng đến sự

suy giảm các loài động vật hoang dã.

Như qui hoạch thủy lợi ở vùng đồng bằng sông cửu long ảnh hưởng đến việc

di cư một số loài cá. Ví dụ: Sản lượng cá Linh về đồng tháp mười những năm

sau không nhiều như các năm trước. Các đập thủy điện sẽ chặn dòng di cư của

một số loài cá vượt thác để đẻ hay làm mất sinh cảnh sống của một số loài.

Ảnh : Minh họa- WAR

o Các sinh vật ngoại lai là các loài có khả năng sinh trưởng và phát triển

mạnh, khi du nhập vào các khu vực mới sẽ nhanh chóng phát triển lấn

áp các loài bản địa. Chúng cạnh tranh với các loài bản địa về thức ăn nơi

ở. Thậm chí một số loài kết hợp với loài bản địa tạo ra một loài mới và

dẫn đến tuyệt chủng của các loài bản địa. 

o Khoảng 20 năm gần đây, nhiều loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm đã xâm

nhập vào nước ta. Điển hình là các loài ốc bươu vàng, rùa tai đỏ. Sự

xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai cũng là mối đe dọa tiềm ẩn đối

với các loài bản địa. Ví dụ, rùa tai đỏ khi du nhập vào nước ta đã giao

phối với loài rùa bản địa và ăn các loài sinh vật bản địa nhỏ hơn.

6/ Sự du nhập bởi các loài ngoại lai.
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7/ Chính sách chống chéo, thực thi pháp luật chưa nghiêm.

Mặc dù Việt Nam đã xây dựng được chính sách tương đối đầy đủ về bảo tồn

động vật hoang dã, song do chính sách chưa đồng bộ, vẫn còn chồng chéo

trong danh mục loài, chế độ quản lý khác nhau cũng như thiếu quy định về

xử lý tang vật, động vật sau khi xử lý tịch thu không có nơi chuyển giao

hoặc chuyển giao chậm dẫn đến sức khỏe bị suy kiệt, tại các cơ quan thi

hành pháp luật như kiểm lâm, Công An Kinh Tế không có nơi tạm giữ trong

quá trình chờ xử lý hoặc không có xử lý chuyên môn thú y ban đầu đối với

một số cá thể bị thương, đến khi chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ thì

sức khỏe ĐVHD đã suy kiệt không có khả năng phục hồi, tỷ lệ sống thấp ...

Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật trong bảo tồn động vật hoang dã chưa

nghiêm, còn tình trạng mua bán, tiêu thụ sản phẩm ĐVHD qua mạng…

8/ Kiểm soát chưa hiệu quả vấn đề di cư của một số hộ

dân sống gần rừng, xen lẫn các vùng đệm của các Vườn

quốc gia, khu bảo tồn.

Tóm lại, đa phần tất cả các nguyên nhân tuyệt chủng của sinh vật đều

xuất phát từ các hoạt động vô ý thức của con người.

Theo thống kê khoảng 99% các loài sinh vật cận và hiện đại bị tuyệt

chủng là do tác động của con người.

Với tốc độ như thế này, tương lai không xa con người sẽ bị tuyệt chủng

vì các hành vi hủy hoại môi trường sống nếu không nhận thức rõ tác hại

của nó?
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ra rằng, tổng diện tích rừng Amazon bị tàn phá bởi con

người và hỏa hoạn ở Brazil trong gần 8 tháng qua đã lên

đến 10.000 km2, nâng tổng số diện tích rừng Amazon bị

đốn hạ và thiêu rụi tới ngưỡng 700.000km2, lớn hơn cả

diện tích của đất nước Myanmar, tức 1/5 tổng diện tích

rừng. ( 5.500.000 km2).

Ảnh : Minh họa- nguồn internet

Ảnh : Minh họa- nguồn internet

*Tài liệu Hội thảo Tập huấn báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã do Liên minh Châu Âu (EU) tài 
trợ trong khuôn khổ dự án Hợp tác chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã


