
BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

VÀ NHỮNG THÁCH THỨC                        

ĐỐI VỚI BẢO TỒN Ở VIỆT NAM 

 

NGUYỄN MẠNH HÀ 









QUÁ KHỨ VÀ THỰC TẠI 

• Trước đây: Việt Nam được biết đến 

như là một nơi có giá trị đa dạng sinh 

học cao, nhiều loài mới, đặc hữu 

 

• Giờ đây: Việt Nam được biết đến như 

là một nơi mà thiên nhiên bị tàn phá 

nhiều nhất và có nhiều loài bị đe dọa 

tuyệt chủng nhất!!! 



VÌ SAO LẠI SĂN BẮN? 

 Dinh dưỡng:  

– Là nguồn thức ăn, nguồn đạm, chất béo 
quan trọng cho cộng đồng địa phương 

 Văn hóa và xã hội:  

– Được dùng trưng bày, đồ trang trí  

 Kinh tế:  

– Nguồn thu nhập quan trọng cho các thợ săn 

– Lợi nhuận lớn cho các chủ buôn 

 



 Giống vật nuôi 

– Gia tăng đột biết về nhu cầu nuôi 

 Xung đột 

– Phá hủy mùa màng 

 Thiếu các cơ hội việc làm và tạo 

thu nhập 

– Đói nghèo, mất đất 

VÌ SAO LẠI SĂN BẮN? 



CÁC NHÂN TỐ LÀM GIA TĂNG SĂN BẮN  

VÀ BUÔN BÁN 

 Dân số tăng 

 Tăng nhu cầu tiêu thụ và sử 
dụng 

 Sử dụng các công cụ săn bắn 
hiệu quả hơn (đánh điện, súng) 



CÁC NHÂN TỐ LÀM GIA TĂNG SĂN BẮN  

VÀ BUÔN BÁN 

 Khả năng tiếp cận được cải thiện: 
đường sá và chợ 

 Thuận lợi về vị trí và mạng lưới giao 
thông 
 

 Thay đổi mục đích sự dụng đất 

 Công nghiệp khai khoáng – khai thác 
gỗ phát triển 



• 55 loài thú 
 
• 49 loài chim 

 
• 41 loài bò sát, êch nhái 

 
• Hầu như tất cả các loài cá  

 
• 200 loài thực vật 

GHI NHÂN  

CÁC LOÀI BỊ BUÔN BÁN 



• Gỗ các loại 

• Gấu 

• Tê tê 

• Linh trưởng 

• Mèo lớn 

• Tê giác 

• Các loại rùa 

• Rắn 

• Côn trùng 

• Phong lan 

• Cây thuốc 

NHƯNG NHÓM LOÀI  

ĐANG BỊ BUÔN BÁN CHÍNH 



TÁC ĐỘNG CỦA BUÔN BÁN 

 Suy giảm nguồn protein cho cộng 

đồng nghèo ở vùng sâu vùng xa 

phụ thuộc vào động vật hoang dã 

cho nhu cầu tự cung tự cấp 

 Các loài được đưa từ nơi khác 

tới cạnh tranh với các loài bản 

địa, thay đổi hệ sinh thái và phá 

hủy mùa màng 

 Đưa mầm bệnh đe dọa sức khỏe 

cộng đồng, sản xuất nông nghiệp 

và đa dạng sinh học 

Ngyuyen Manh Ha 



TÁC ĐỘNG CỦA BUÔN BÁN 

 Thách thức pháp luật và các 

nỗ lực của quốc gia 
 

 

 Phá hủy các di sản và nguồn 

lợi quốc gia 

 Mất các nguồn gen và nguồn lợi 

lâu dài 

Ngyuyen Manh Ha 



TÁC ĐỘNG CỦA BUÔN BÁN 

 

 Gia tăng áp lực lên công tác 

bảo vệ thiên nhiên và đa dạng 

sinh học 

 Áp lưc lên các khu bảo tôn 

 Áp lực lên quần thể của các loài 

đang được bảo vệ 
 

 

Ngyuyen Manh Ha 



TÁC ĐỘNG TỚI QUẦN THỂ ĐỘNG VẬT 

 Sinh cảnh tự nhiên của các 

loài bị suy giảm và chia cắt 

 

 Giảm mật độ cá thể của hầu 

hết các loài  

– Nhiều loài bị biến mất hoặc trở  

thành rất hiếm 

 

 Gia tăng dịch bệnh và côn 

trùng phát hoại 

 

 



TÁC ĐỘNG CỦA BUÔN BÁN 

 Tạo ra các thói quen sử dụng 

và tiêu thụ thiếu văn hóa và 

không khoa học 

 Thức ăn thiếu an toàn 

 Tập quán sử dụng kỳ quái 

 

 

Ngyuyen Manh Ha 



TÁC ĐỘNG CỦA BUÔN BÁN 

 

 Gánh nặng cho thế hệ sau 

 Phục hồi các hệ sinh thái 

 Phục hồi quần thể các loài 

 Sử lý các hậu quả của việc phá 

hủy thiên nhiên 

 Trả các khoản nợ phát triển  

 
 

 

Ngyuyen Manh Ha 
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• Hiệu quả hóa hoạt động thực thi 

pháp luật 
 

• Tăng cường công tác tuyên 

truyên và nâng cao nhận thức 
 

• Quản lý săn bắn và buôn bán 
 

• Đầu tư cho bảo tồn thiên nhiên 

cần đồng bộ và liên tục 
– Đầu tư phúc lợi xã hội 

– Thuế tài nguyên  
 

• Khuyến khích sự tham gia của 

các thành phần xã hội 
– Chi trả dịch vụ sinh thái 

– Chính sách thuế  

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 



Cám ơn đã lắng nghe và chia sẻ !!! 

• Ghi chú 

– Ngoài các hình ảnh của cá nhân, một số ảnh sử dụng trong 

bài trình bầy được lấy từ internet và của các tác giả khác – 

Cám ở các tác giả ảnh đã chia sẻ và cho phép sử dụng. 


