
Thực trạng cứu hộ, chăm sóc và tái thả 

động vật hoang dã ở Việt Nam



Cứu hộ động vật hoang dã

- Cứu được loại động vật, bảo tồn loài

- Hỗ trợ công tác thực thi pháp luật

- Phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thực bảo tồn

Các yêu tố liên quan đến cứu hộ

- ĐV thường rất căng thẳng

- Giảm sự cẳng thẳng tối đa cho ĐV, đảm bảo sức khỏe

- Đảm bảo an toàn cho ĐV và con người

- Có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương



Cứu hộ động vật hoang dã

Cứu hộ từ cơ sở nuôi nhốt – phổ biến

- Thuận lợi, khả năng kiểm soát cao, tương đối an toàn

- Có cơ hội để chuẩn bị tốt

- Cơ hội tốt để tuyên truyền

Cứu hộ ngoài cơ sở nuôi nhốt – hiếm

- khó khăn, khả năng kiểm soát thấp, an toàn thấp hơn

- Cơ hội chuẩn bị thấp hơn vì thiếu thông tin, cứu hộ trong tình trạng 

khẩn cấp

- Động vật thường bị tổn thương

- Ít cơ hội để tuyên truyền không đủ thời gian, vùng xa



Công tác cứu hộ gấu



Trại nuôi gấu



Cứu hộ gấu tại Bình dương



Cứu hộ gấu tại Bình dương



Cứu hộ gấu tại Hải phòng



Cứu hộ gấu tại Huế



Rescue of Zebedee 



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại đảo Ba mùn Quảng Ninh



Cứu hộ gấu tại VQG Chư Mom Ray



Cứu hộ gấu tại VQG Chư Mom Ray



Cứu hộ gấu tại VQG Chư Mom Ray



Cứu hộ gấu tại VQG Chư Mom Ray



Cá thể gấu giải cứu từ VQG Chư Mom Ray hiện nay 

tại trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại VQG Tam đảo



Cứu hộ gấu



Cứu hộ Voi tại Đắk Lắk



Cứu hộ Voi tại Đắk Lắk



Cứu hộ Voi tại Đắk Lắk



Cứu hộ Voi tại Đắk Lắk



Cứu hộ Voi tại Đắk Lắk



Cứu hộ Voi tại Đắk Lắk - Gold



Chăm sóc Động Vật Hoang Dã

Động vật hoang dã: ĐV sống tự do 

trong môi truờng tự nhiên, không có sự 

kiểm soát hoặc quản lý của con người

Khác biệt: ĐVHD vs ĐV thuần hóa

- Đặc tính di truyền của ĐVHD là do 

gây nuôi theo chọn lọc tự nhiên

- Đặc tính di truyền của ĐV thuần hóa 

là do gây nuôi có chọn lọc của con 

người



Chăm sóc Động Vật Hoang Dã

- Môi trường sống

- Dinh dưỡng

- Điều trị thú y

ĐVHD có những đòi hỏi dinh dưỡng cụ thể, điều kiện

chăm sóc cụ thể. Để chăm sóc, ngắn hạn và dài hạn, 

các ĐVHD bị tịch thu cần phải có điều kiện về tài chính, 

chuyên môn và không gian nuôi nhốt



Chăm sóc động vật hoang dã

Khỏe mạnh về cơ thể của

động vật

Khỏe mạnh về tinh thần

của động vật

ĐV có khẳ năng đối phó tốt với môi trường sống, thể hiện

được các hành vi tập tính đa dạng của loài



Phạm vi kiếm sống (home range): 

Hổ hoang dã ~ 20 km2

Môi trường sống cho ĐVHD

Voi hoang dã ~ 60-320km2

1km2   = 100 ha



Yêu tố ảnh hưởng môi trường sống của DVHD trong nuôi nhốt

- Diện tích

- Đồ đạc, cây cối trong

không gian

- Vật liệu chất nền

- Ánh sáng

- Tiếng ồn

- Nhiệt độ, độ ẩm

- Mùi

- Vệ sinh

.



Chuồng/Khu Nuôi

- Quá nhỏ, số lượng..

- Nền chuồng không phù hợp

- Thiếu cơ sở vật chất, thiếu đa dạng   

môi trường sống, không có chỗ 

ngồi/đậu, nơi trú ẩn...

- Ánh sáng không phù hợp, không 

được tiếp xúc với ánh sáng,

Một số vấn đề thường gặp về môi trường sống của DVHD



Điều kiện cơ bản - Môi trường sống

- Cung cấp đủ không gian, nhiệt độ, ánh sáng phù hợp với loài.

- Tạo cơ hội, kích thích thể hiện các hành vi tự nhiên.



- Loài động vật sống bầy đàn: nuôi theo các nhóm phù hợp

- Có nơi trú ẩn an toàn, thoải mãi





- Tuổi

- Giới tính

- Tình trạng sức khỏe

- Mức độ hoạt động của ĐV

- Nhiệt độ môi trường

- Loài ĐV: thú ăn thịt, thú ăn tạp,

thú ăn cỏ

Yêu tố ảnh hưởng dinh dưỡng của DVHD trong nuôi nhốt



Một số vấn đề thường gặp về dinh dưỡng cho DVHD trong 

nuôi nhốt

Cổ phần ăn:

- không đủ và không phù hợp với loài.

- Quá nhiều chất đạm, thiếu chất đạm…

- Thiếu cành, lá cây trong khẩu phần ăn

Cách cho ăn: 

- Thức ăn tại một chỗ. Không được rải xung quanh

Nước uống:

- Nước sạch là yêu cầu cơ bản nhất và quan trong cho sức khỏe. 

- Không được cung cấp thường xuyên



Điều kiện cơ bản – Dinh dưỡng

- Luôn cung cấp đủ nước sạch và theo cách phù hợp

- Khẩu phần ăn cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo chất lượng và cho ăn đủ số lượng 

- Khẩu phần ăn nên phù hợp với từng loài, độ tuổi, kích thước và điều kiện cơ thể, 

mức độ hoạt động, tình trạng sức khỏe và sinh sản. 



Cách thức cho ăn uống



1. Hệ thống cách ly ĐVHD: ngăn chặn lây lan bệnh, thời 

gian phát hiện bệnh, cơ hội khám theo dõi ĐV, tiêm vaxin, 

xét nghiệm

2.  Quản lý sức khỏe thú y: chương trình phòng bệnh, hệ 

thống xét nghiệm mẫu bệnh & điều trị, dinh dưỡng & sức 

khỏe, bệnh lây sang người

Yêu tố ảnh hưởng sức khỏe thú y của DVHD trong nuôi nhốt



Một số vấn đề thường gặp về – Sức khỏe của DVHD trong 

nuôi nhốt

Chăm sóc thú y

- Chuyên môn thú y rất hạn chế đối với

ĐVHD

- Thiếu cơ sở phân tích và chuyên

môn, không phân tích bệnh trước khi

điều trị.

- Không có hệ thống, qui trình khám

bệnh định kỳ

- Không có khu cách ly riêng biệt hoạc

qui trình cách ly, qui trình an toàn sinh 

học



Điều kiện cơ bản – Sức khỏe

- Điều trị kịp thời đảm bảo sức khỏe, không có bệnh tật, đau đớn, căng thẳng 

- Giám sát sức khỏe của động vật, kiểm tra lâm sàng định kỳ...

- Giám sát chế độ dinh dưỡng và phát triển chế độ ăn



Áp dụng tiêu chí “Năm Không” để đạt được trạng thái

khỏe mạnh của DVHD trong nuôi nhốt

1) Không bị đói, khát – Dinh dưỡng

2) Không bị khó chịu – Môi trường sống

3) Không bị đau đớn, thương tổn, hay bệnh tật – Sức khỏe thú y

4) Không bị hạn chế thể hiện hành vi tự nhiên – Hành vi

5) Không bị sợ hãi và căng thẳng – Tình thần

(Ủy ban quốc gia Anh về phúc lợi cho động vật trang trại - 1979) 



Chăm sóc gấu



Tái thả Động Vật Hoang Dã

(Tuân thủ các hướng dẫn của Liên Minh Bảo Tồn Thiên Niên Quốc Tế, IUCN)



Các vấn đề cần quan tâm

1. Tình trạng sức khỏe: Đánh giá được tiềm năng sống sót của 

ĐVHD được thả vào rừng ít nhất phải bằng tiềm năng sống của 

những ĐVHD trong rừng cùng giới tính và cùng độ tuổi

Tái thả Động Vật Hoang Dã



Các vấn đề cần quan tâm

2.    Giá trị bảo tồn

Không đe dọa đến quần thể

ĐVHD cùng loài hoặc quần thể

khác cũng và sẽ đóng góp vai

trò đặc biệt đối với việc bảo tồn

các loài, hoặc quần thể của các

loài tương tác khác.

Tái thả Động Vật Hoang Dã



Các vấn đề cần quan tâm

3. Dịch bệnh

Đảm bảo việc thả ĐVHD không

mang bệnh dịch cho các con 

cùng loài hoặc các loài khác.

4. Nguồn gốc loài

Nếu không biết nguồn gốc

chính xác của ĐVHD có thể dấn

đến sự xáo trộn các loài gien

đặc biệt hoặc tiểu loài. 

Tái thả Động Vật Hoang Dã



*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

Xin Cám ơn


