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Dành tặng cho những người bạn của Động Vật
Tặng Lucky và Bông Xù thân yêu của tôi ♥

* Hãy nghĩ đến môi trường trước khi in quyển tạp chí này. Nếu bạn vẫn muốn in nó, khi đọc 
xong hãy đưa cho người thân, bạn bè bạn cùng đọc, và khi nó đã trở nên quá cũ không còn 

dùng được nữa, hãy tái chế nó.
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THƯ TỪ BAN BIÊN TẬP

Hẳn ai trong số chúng ta cũng biết, Việt Nam 
là một nước có nguồn đa dạng sinh học cao 
và dịch vụ hệ sinh thái dồi dào. Hãy làm 
một phép so sánh: Diện tích Việt Nam chỉ 
nhỏ hơn diện tích bang California của Mỹ 
một chút, nhưng đất nước bé nhỏ này lại là 
ngôi nhà chung của hơn 50% các loài thực 
vật và hơn 80% các loài động vật có xương 
sống trên cạn so với California, rất nhiều 
loài trong số đó là những loài đặc hữu*. 

Hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học ở Việt 
Nam mới chỉ bắt đầu được phát hiện, thế 
nhưng, cũng giống như nhiều nước đang 
phát triển khác trên thế giới, thiên nhiên 
Việt Nam đang phải đối mặt với sự đe dọa 
nghiêm trọng từ sự phát triển kinh tế và 
bùng nổ dân số. Chính vì thế, Việt Nam 
đang nằm trong điểm nóng (nơi có sự đa 
dạng sinh học cao nhất nhưng cũng bị đe 
dọa nhiều nhất bởi con người) trên bản đồ 
của thế giới. Lấy một ví dụ cụ thể, đất nước 
chúng ta rất giàu có về sự đa dạng của các 
loài linh trưởng: Việt Nam có khỏang 25 loài 
linh trưởng, nhưng đến gần 95% trong số 
đó đang bị đe dọa tuyệt chủng, 5 trong tổng 
số 25 loài có tên trong danh sách 25 loài 
linh trưởng nguy cấp nhất thế giới (IUCN). 
Không chỉ linh trưởng mà nhiều loài động 
thực vật khác đã và đang bị đẩy đến bờ 
tuyệt chủng bởi con người, mà mới đây thôi 
là sự ra đi vĩnh viễn của loài tê giác Javan, 
sẽ còn bao nhiêu lòai động thực vật nữa sẽ 
bị tuyệt chủng trước khi chúng ta được biết, 
được tìm hiểu và khám phá về chúng?

Ngày nay, nguyên nhân chính gây ra sự đe 
dọa nghiêm trọng đến các lòai động thực vật 
là do những hành động của con người, như 
phá rừng, săn bắn, đốt nương làm rẫy, bắt 
động vật hoang dã làm cảnh. Thế nhưng, 
một mối nguy hiểm nghiêm trọng khác đối 
với các loài sinh vật ở Việt Nam, đó là sự 
thiếu hiểu biết của một đại bộ phận người 

dân. Rất nhiều người vẫn còn tin vào “phép 
thần kỳ” và “thần dược” làm từ những bộ 
phận của động vật hoang dã, như mật gấu, 
sừng tê giác, đuôi voi…

Không chỉ với động vật hoang dã, mà chính 
ngay những động vật nuôi – bạn của con 
người như chó, mèo, chuột hamster..v.v. vẫn 
chưa được quan tâm đúng mức. Bạo hành 
đối với động vật, nạn câu trộm chó, mèo vẫn 
còn rất nhiều. Thêm vào đó, thông tin và tin 
tức về cách chăm sóc các lòai động vật nuôi 
vẫn còn rất hạn chế. Chính vì lẽ đó, sự ra 
đời của trang facebook Tôi Yêu Động Vật 
và tạp chí Tôi Yêu Động Vật nhằm cung 
cấp thêm thông tin bổ ích cho các bạn về 
các loài động vật hoang dã trong và ngòai 
nước, cùng với thông tin về chăm sóc động 
vật nuôi có thể coi là cần thiết. Ban biên tập 
rất hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt 
tình của các bạn đối với tạp chí này. Đây là 
số đầu tiên nên sẽ không tránh khỏi những 
sai sót, dù ban biên tập đã, đang và sẽ cố 
gắng hết sức để tạp chí được hòan thiện 
hơn.

Nhân đây, Ban Biên Tập cũng xin gửi lời cảm 
ơn đến các bạn Việt Sơn Nguyễn, Ken Hirai, 
Brhem Nguyen, Mai Nguyen Huong, Hellend 
Bersacola và Quang Trung… đã cộng tác 
và giúp đỡ Tôi Yêu Động Vật rất nhiều. Lời 
cảm ơn chân thành cũng xin được gửi đến 
toàn thể các bạn độc giả và các thành viên 
của đại gia đình Tôi Yêu Động Vật – vì đã 
ủng hộ nhiệt tình trong suốt thời gian qua. 
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn độc giả, 
mọi bài viết cộng tác, tranh vẽ minh họa… 
đều hết sức được hoan nghênh.

Thân ái 

* loài chỉ có thể tìm thấy ở Việt Nam chứ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên Trái Đất.

https://www.facebook.com/ToiYeuDongVat?hc_location=timeline


76

Có lẽ các bạn đã biết, chó là loài vật đầu 
tiên bay vào không gian, trước cả con 
người! Khi được chọn để thực hiện những 
chuyến bay này, các chú chó đều được 
huấn luyện đầy đủ. Điều kiện bắt buộc 
được đặt ra là chúng phải có sức khỏe và 
thể lực tốt. Chúng được tập làm quen với 
tình trạng áp suất lớn, với trạng thái không 
trọng lượng và với trang phục bay cồng 
kềnh.Việc thăm dò vũ trụ luôn ẩn chứa 
hiểm nguy, vì vậy chó đã được sự dụng để 
thay thế con người trong các chuyến bay 
thử nghiệm. Việc lựa chọn “chó phi hành 
gia” được diễn ra rất nghiêm ngặt. Những 
chú chó nhỏ hơn 6 tuổi, có kích thước bé 
và trọng lượng từ 5-6 kg sẽ được vào vòng 
sơ tuyển. Tất nhiên chúng cũng phải đảm 
bảo các yêu cầu về sức khỏe và sự bền 
bỉ trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong môi 
trường khắc nghiệt. Ngoài ra, tính cách của 
từng chú chó cũng được xem xét. Những 
nhà du hành phải có tâm lý vững vàng, nên 
những chú chó hung dữ hay trầm uất sẽ bị 
loại bỏ. 

Phi công đầu tiên

Chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào 
ngày 22 tháng 6 năm 1951 với hai “phi hành 
gia “Sygana và Dezika. Tên lửa “P-1A”được 
phóng từ sân bay vũ trụ Kapustin Yar. 
Nhưng khi tên lửa lên đến độ cao 100 km 
thì bắt đầu bị vỡ tan, và rơi xuống mặt đất 
với tốc độ của 1 máy bay phản lực. Rất may 
mắn, hai chiếc dù đã cứu được mạng sống 
các chú chó. Chuyến bay đầu tiên kết thúc 
chỉ trong vài phút. Ngày 29/06/1951, Dezika 
tham gia thí nghiệm lần hai. Tiếc là chuyến 
du hành này đã không thành công, Dezika 
chết cùng với chú chó Lisa do dù không 
hoạt động.

Sự kết thúc của các chuyến bay thí 
nghiệm

Năm 1954, xuất hiện các phương  pháp hạ 
cánh mới. Ngày 26.06.1954 lần đầu tiên 
một sinh vật sống được gửi ra ngoài không 

gian, và được bảo vệ bằng áo phi hành gia. 
Những chú chó tiên phong trong thử nghiệm 
lần này là Rusis và Lisa-2. Chuyến bay đã 
diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, trong 
1 chuyến bay khác, chú chó tên Misha-2 lại 
không được may mắn như thế, Damka là 
chú chó duy nhất sống sót trở về. 
Các cuộc phóng tên lửa vào không gian ở 
độ cao 100km liên tiếp thu được thành công 
trong ba năm liên tiếp. Chuyến bay cuối 
cùng được thực hiện vào ngày 6/07/1957. 
Các nhà khoa học bắt đầu dần dần chuyển 
sang các chuyến bay có quĩ đạo.

Bắt đầu thời đại không gian

Vào ngày 4/10/1957 lần đầu tiên Liên Xô 
phóng vệ tinh Sputnik 1 vào không gian, 1 kỉ 
nguyên mới đã được mở ra. Một tháng sau, 
một sự kiện đã nổi lên trên toàn thế giới: Vệ 
tinh nhân tạo cùng với chú chó Laika đã bay 
xuyên qua tầng khí quyển trong vòng sáu 
tháng. Vệ tinh này đã bay được hơn 2 ngàn 
vòng quanh trái đất !

N g à y 
19.08.1960, 
một tên lửa 
đã đưa vào 
không gian 
không chỉ 
có chó mà 
còn thêm 40 
chú chuột, 
2 chú chuột 
bạch, vài loài côn trùng cùng với thực vật, 
hạt giống và nấm. Gần 1 ngày trên quĩ đạo, 
tàu vũ trụ đã bay được 17 vòng quanh trái 
đất . Chuyến bay này đã đi vào lịch sử khám 
phá không gian. Lần đầu tiên một sinh vật 
có trí khôn không chỉ bay vào vũ trụ mà còn 
có thể trở về an toàn khiến tên của những 

“nhà du hành” vũ trụ đầu tiên này đã được 
biết đến trên toàn thế giới. Trong thời điểm 
đó, tên của hai chú chó Belka và Strelka 
lấn át bất kì một  tên tuổi nổi tiếng nào. 
Cả hai chú chó đều sống cho đến già và 
một trong các con cháu của Strelka đã trở 
thành chú cún cưng của J.F. Kennedy - 
tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ.
Tháng 3 năm 1961, đã có 2 chuyến bay 
vào vũ trụ thành công: Chú chó Chernus-
ka cùng với người nộm Ivan Ivanovich đã 
được đưa vào không gian. Con tàu đã bay 
1 vòng quanh trái đất và trở về an toàn. 
Chuyến bay thứ hai với Ivan Ivanovich 
trong lần này bay vào vũ trụ với chú chó tên 
là Zveodoska cũng tiếp đất an toàn. Nhờ 
vào 2 chuyến bay thành công này, hơn 2 
tuần sau, lần đầu tiên, chuyến bay dành 
cho người lần đã được thực hiện. Ngày 
12.04.1961, tàu Vostok đã đưa thương úy 
Yuri Gagarin vào vũ trụ.
Trong toàn bộ thời gian thử nghiệm, từ 
tháng 7 năm 1951 đến tháng 9 năm 1960 
đã có 18 chú chó bị chết. Trong vòng 9 
năm, với 29 chuyến bay được thực hiện, 
15 chú chó đã thực hiện hơn 2 chuyến bay. 
Như vậy, đã có hơn 30 chú chó tham gia 
vào sự khám phá vũ trụ!!!
Vào năm 1966, với sự tham gia của hai chú 
chó Veterok và Ugoles cùng tàu vũ trụ Vos-
tok, hơn 20 ngày sau các chú chó hạ cánh 
an toàn xuống trái đất. Đây là chuyến bay 
cuối cùng của loài chó vào không gian.

dịch bởi Nguyễn Trần An

Bạn có biết?

Các chú chó được chọn 
thường có màu lông sáng để 
có thể nhìn thấy dễ dàng trên 
màn hình truyền về Trái Đất?

6 7
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Những Cánh Rừng Bị Tàn Phá và Sự Bế Tắc Trong Công Tác Bảo Tồn 

“ Tốc độ và phạm vi tuyệt chủng của các loài động vật có xương sống ở Lambir không phải là sự phóng đại. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, nạn săn bắn đã 
cướp đi của Lambir gần hết những loài động vật quý hiếm và quá trình này đã làm thay đổi đáng kể hệ sinh thái của khu rừng. Thảm cảnh đã và đang xảy ra 
với khu rừng đa dạng nhất thế giới này. Thật không may, Lambir chỉ là một trường hợp điển hình trong số rất nhiều khu bảo tồn khác. Đặc biệt là các khu bảo 
tồn nhỏ đã và đang phải trải qua các biến cố địa lí sinh vật và lịch sử nên đã không còn là nơi trú ẩn cho các loài sinh vật đặc biệt như đười ươi hay tê giác. Kết 
quả là các khu bảo tồn này đã bị bỏ rơi và không còn được tài trợ. Nỗ lực bảo tồn thường tập trung vào một tỉ lệ nhỏ các loài động vật đã biến nhiều khu bảo 
tồn cũng như phần lớn đa dạng sinh học phải chịu chung số phận như Lambir.”

© Mike Shanahan        

Boleh makan…boleh…boleh.. 
Trong khi tôi đang lật giở cuốn 
“Những loài động vật hữu nhũ 
ở Borneo” để khám phá thêm 
về cuộc sống hoang dã của 
chúng thì trợ lí của tôi, Siba 
Anak Aij cứ nhắc đi nhắc lại 
một câu nói: có thể ăn được….
ăn được.. ăn được…

Vào năm 1998, tôi có tiến hành 
một nghiên cứu về sinh thái 
học tại vườn quốc gia Lambir 
Hills thuộc Sarawak, Borneo, 
Malaysia. Siba, lúc đó đã giải 
thích cho tôi những loài động 
vật hoang dã nào được bộ tộc 
Iban của anh coi là có thể ăn 
được. Một danh sách thật dài… 
Loài động vật duy nhất không 
có tên trong danh sách là loài 
moonrat. Loài vật đặc biệt này 
có lông màu trắng, trông khá 
lạ, nó không phải là chuột mà 
là họ hàng của loài nhím và cơ 
thể chúng luôn bốc lên mùi am-
moniac. “Tất cả những con vật 
còn lại đều không thoát khỏi 
luật chơi” - Siba nói. Săn bắn 
dĩ nhiên vẫn bị cấm ở Lambar 
Hills và đối với Siba cũng như 
những người dân quê anh, 
khu rừng là nơi tạo ra công 

ăn việc làm cho họ. Nhưng đối 
với người khác, rừng là nơi 
đầy thức ăn béo bở. Vào buổi 
tối khi chạy dọc qua khu rừng, 
tôi thường gặp những toán thợ 
săn từ thị trấn Miri bên cạnh. 
Họ sử dụng đuốc hoặc đèn pha 
rất mạnh, gắn vào xe tải để săn 
lùng những chú nai hoặc bất kì 
loài động vật hoang dã nào. Tôi 
cũng đã nghe thấy những tiếng 
súng bắn trong đêm và nhiều 
lần nhìn thấy những chiếc bẫy 
và lán trại mà nhóm người săn 
trộm đã sử dụng.
Lambir là khu rừng thực vật 
phong phú nhất trên thế giới. 
Với diện tích chỉ khoảng 52 
hecta, các nhà nghiên cứu đã 
nhận diện được 1178 loài thực 
vật- số lượng loài thực vật nhiều 
hơn bất kì khu rừng ôn đới nào 
ở Bắc bán cầu. Trong suốt một 
thời gian dài, cuộc sống của các 
loài động vật ở đây gây cho tôi 
ấn tượng sâu sắc, vậy mà khi 
quay trở lại vào năm 1997, rất 
hiếm khi tôi mới nhìn thấy một 
loài động vật nào. 
Vào năm 2001, Igor Debski và 
tôi đã cho ra mắt một bài nghiên 
cứu về thế giới hoang dã ở khu 
rừng này từ năm 1984 đến Photo: animal.kukuchew.com

8 9
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1999. Không kể các loài cá, danh sách đã 
liệt kê được 367 loài, bao gồm 237 loài chim 
và 64 loài thú. Còn bây giờ, mặc dù đã dành 
hàng nghìn giờ đi thực địa trong khu rừng, 
chúng tôi chỉ có thể nghe thấy vài tiếng kêu 
đặc trưng của loài vượn hai lần trong vòng 
hai năm. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy vết 
cào đặc trưng của loài gấu chó thường hay 
để lại trên thân cây, chúng tôi cũng rất hiếm 
khi được nhìn thấy những loài khác như khỉ, 
nai hay loài chim hồng hoàng. Sự thật là 
trong suốt những năm 1990, không ai còn 
gặp ba loài động vật từng thống trị nơi đây 
như loài voọc xám, chim Bồ cắt, và chim gõ 
kiến xám nữa. Điều đó khiến chúng tôi nhận 
định rằng có thể chúng đã bị tuyệt chủng ở 
khu vực này. 

Bạn tôi và người đồng nghiệp Rhett Harri-
son vừa đăng tải một bài báo cáo mô tả thực 
trạng còn tồi tệ hơn thế. Bài viết về sự thất 
bại của cuộc khảo sát năm 2003-2009 đã 
thất bại trong việc tìm kiếm 20% số loài chim 
sống trong khu rừng và 22% số loài động vật 
có vú ở đây, đó là còn chưa kể đến một nửa 
số loài linh trưởng, 6 trên 7 loài chim hồng 
hoàng, tất cả chúng đều là nhân tố quan 
trọng phát tán hạt mầm của rừng mưa nhiệt 
đới. Khi còn làm việc ở Lambir, tôi đã được 
nhìn thấy từ 25 đến 30 loài chim và động 
vật có vú ăn quả trên một cây si lớn trong 
khoảng 3 ngày. Rhett báo cáo rằng những 
cây si như vậy giờ chỉ thu hút được một nửa 
số lượng loài động vật so với trước đây. Quả 
của chúng bị rơi xuống mà không được ăn, 
khiến cho hạt giống của cây không thể phán 
tán được.  
Rhett kể lại với tôi rằng trong suốt 9 ngày 
khảo sát 4,5 km đường rừng, anh không thể 
nhìn thấy bất kì một loài động vật có xương 
sống nào nặng hơn 1kg. Đó là điều mà không 
ai có thể nghĩ tới vào 10 năm trước đây. Bởi 
vậy, Rhett đã đặt ra câu hỏi trong bài viết của 
mình, rằng tất cả những loài động vật đó đã 
đi đâu?

Vào năm 2004, Mohd Azlan và Engkamat 
Lading đặt những chiếc camera trên khắp 
khu rừng trong vòng 1127 ngày. Vào thời 
gian đó, họ chỉ có thể chụp được duy nhất 
một bức  ảnh của loài heo rừng, một trong 

những loài động vật có vú phổ biến nhất ở 
Borneo, nhưng lại chụp được tới 4 tấm hình 
của bọn săn trộm với súng săn hoặc dao dài. 
Có 3 chiếc camera đã bị phá hoại, đập vỡ 
hoặc bị vứt đi.

Có một sự thật mà các nhà bảo tồn phải đau 
lòng thừa nhận, đó là các khu rừng được đưa 
vào danh sách bảo vệ trên giấy lại thường là 
những khu vực có động vật bị săn bắt nhiều 
nhất. Nhưng câu chuyện đã trở nên quá rõ 
ràng rằng ở Lambir và nhiều nơi cần được 
bảo vệ khác, công tác bảo tồn đã rơi vào bế 
tắc. 

Tuy nhiên, Rhett đã chỉ ra rằng các loài động 
vật bị tuyệt chủng ở Lambir dường như lại 
sống rất yên ổn ở Sungai Wain, một khu 
rừng có cùng diện tích nhưng đã bị xuống 
cấp rất nhiều, ở khu vực của Indonesia 
thuộc Borneo, bởi ở nơi đây nạn săn bắn đã 
được kiểm soát. Còn ở Lambir, sự sụt giảm 
các loài động vật ăn trái cây: vượn, khỉ, và 
những loài chim lớn như chim hồng hoàng 
là sự báo hiệu mối đe doạ cho các loài thực 
vật phán tán hạt. Trong tất cả các loài động 
vật bị tuyệt chủng ở Lambir, loài hồng hoàng 
tê giác (Buceros rhinoceros) đã đặc biệt thu 
hút sự chú ý của tôi. Đây là loài chim biểu 
tượng của Sarawak và trong thần thoại của 
bộ tộc Iban, loài chim này là biểu tượng và là 
sứ giả của thần chiến tranh. Chúng làm chủ 
bầu trời ở Borneo, một loài chim có bộ lông 
đen bóng mượt lớn bằng chim thiên nga với 
chiếc mỏ khoằm sặc sỡ, tiếng đập cánh to 
như để cả thế giới biết rằng chúng đang bay 
lượn trên bầu trời. Tháng trước, trước khi 
tôi được nghe về bài viết của Rhett, tôi đã 
đâm bổ vào một anh nhân viên đã từng làm 
việc ở vườn quốc gia Sarawak và văn phòng 
phụ trách thiên nhiên hoang dã để hỏi thăm 
về những chú hồng hạc bây giờ ra sao bởi 
tôi đã không ở đó 10 năm rồi. “Ai thèm quan 
tâm chứ?” – anh ta vừa nói vừa cười và lắc 
đầu. Đương nhiên là anh quan tâm và anh 
biết là tôi cũng thế. Nhưng anh bảo rằng đã 
thật sự quá muộn để làm được điều đó vì 
đã không ai khác quan tâm đến chúng ngoài 
chúng tôi. 

Cepat - The Loris biên dịch 
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Thiên Đường Của Động Vật Hoang Dã: 
Jal padara
Vườn quốc gia Jaldapara được thành lập vào 
năm 1941, nằm ở Tây Bengal Ấn Độ với diện 
tích 216 km2 và 61m trên mặt nước biển, là 
nỗ lực của chính phủ Ấn Độ để bảo tồn loài tê 
giác một sừng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. 
Lượng thực vật phong phú, cùng với 2 dòng 
sông Torsha và Malangi chảy vắt ngang, cũng 
như sự quản lí gắt gao của lực lương kiểm 
lâm đã tao điều kiện cho nhiều loài động vật 
sinh sống và phát triển. Ngoài tê giác một 
sừng, nơi đây còn là nhà của nhiều động vật 
quý hiếm khác như loài hổ hoàng gia Bengal, 
thỏ Assam hay voi rừng. Đây là nơi cư ngụ 
của bộ tộc Toto, một trong những bộ tộc từ 
chối sự phát triển của khoa học kỹ thuật và 
vẫn sống hòa mình với thiên nhiên. Du khách 
đến tham quan chỉ có một lựa chọn là cưỡi 
voi mới có thể tham quan hết toàn bộ vườn 
quốc gia Jaldapara. Chúng ta sẽ theo một 
đoàn tham quan để cùng khám phá nơi đây 
nhé.
 

Các bạn nhớ giữ im lặng, tránh làm ồn, xả 
rác bừa bãi hoặc sử dụng lửa trong chuyến đi 
nhé. Nếu vi phạm, ngoài việc làm ảnh hưởng 
tới thiên nhiên hoang dã, các bạn có thể bị 

phạt rất nặng đấy.
Chúng ta có thể thấy được hệ động vật 
phong phú của Jalpadara ngay cả khi chỉ 
mới bắt đầu chuyến đi. Để ý trên các cành 
cây hoặc bụi rậm; bạn có thể may mắn quan 
sát được loài hồng hoàng nổi tiếng cùng 
nhiều loài chim khác, ví dụ như cú mèo, gõ 
kiến cổ xanh. 
Ngoài ra cũng dễ dàng để nhìn thấy hươu, 
nai hoặc lợn rừng tha thẩn kiếm ăn; mặc dù 
với bộ lông của mình, những nàng nai làm 
chúng ta khó nhận ra chúng khi nhìn từ xa.
Suỵt, hãy lắng nghe, các bạn có nghe thấy 
tiếng động do chú báo đốm lấp ló ở phía bụi 
rậm kia tạo ra không. Với bộ lông vàng và 
đốm đen, báo thật sự là 1 kẻ ngụy trang tài 
giỏi trong khu rừng này. Và cũng chỉ vì bộ 
long tuyệt đẹp này mà loài báo đốm đã bị 
săn bắn tràn lan dẫn tới việc chúng phải đối 
mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
Tiếng xào xạc hướng sự chú ý của chúng ta 
tới một chú voi rừng to lớn lẻ loi phía trước. 
Ta có thể biết đây là voi đực vì đối với loài voi 
Châu Á, chỉ có voi đực mới có ngà; hơn nữa 
những voi cái thường đi theo bầy đàn. Nhìn 
chú ta thật hung dũng. Tiếc thay loài vật này 
cũng đang đối diện với nạn săn bắn tràn lan 
vì bộ ngà và các bộ phận khác của chúng. 
Thêm một đoạn nữa, chúng ta phát hiện ra 1 
bầy voi đang nhở nhơ kiếm ăn. Chú ý quan 
sát chúng ta còn có thể thấy những chú voi 
con núp phía dưới bóng của voi mẹ.

Bỗng dưng, ta thấy rợn tóc gáy như đang 
bị theo dõi bằng một cặp mắt sắc lạnh. Để 
ý thật kỹ chúng ta mới phát hiện ra “chúa 
sơn lâm” đang dõi theo chúng ta như canh 
chừng. Loài hổ Bengal Hoàng Gia là một 
phân loài hổ chỉ có thể tìm thấy ở Ấn Độ. 
Số lương của chúng đã giảm đi đáng kể 
trong hơn 10 năm qua, và thủ phạm khô-
ng ai khác chính là con người. Nếu không 
được bảo vệ sát sao, chẳng bao lâu chúng 
ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy loài vật 
được xưng tụng là “chúa sơn lâm” này nữa.
Và đây, cuối cùng chúng ta cũng được 
chiêm ngưỡng ngôi sao của vườn quốc gia 
Jaldapara – một chú tê giác một sừng. Với 
lớp da giày, thân hình đồ sộ (tê giác đực 
có thể nặng hơn 2 tấn) cùng chiếc sừng 
làm vụ khí, tê giác một sừng trưởng thành 
gần như không có kể thù tự nhiên. Kẻ thù 
lớn nhất và cũng là nguyên nhân đẩy loài 
tê giác nói chung và tê giác một sừng nói 
riêng đến bờ vực tuyệt chủng không phải 
ai khác ngoài loài người. Nạn săn bắn trộm 
cùng việc phá hoại môi trường tự nhiên là 
cách mà chúng ta đang giết dần giết mòn 
vô số loài động vật.
Chuyến tham quan của chúng ta kết thúc 
khi mặt trời bắt đầu hạ xuống. Hy vọng các 
bạn đã có 1 chuyến đi vui vẻ và nâng cao 
được ý thức bảo tồn thiên nhiên hoang dã.

Thái Minh

NÀO CHÚNG TA BẮT ĐẦU TIẾN VÀO 
VƯỜN QUỐC GIA  JALDAPARA !!!

Photos source: www.jaldapara.in
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Chỉ nhìn vào 2 tấm hình bên, bạn đã 
có thể nhận ra điểm khác biệt giữa hai 
loài voi này chứ?

Có rất nhiều điểm khác biệt giữa 2 loài 
voi này, chỉ cần tinh ý một chút thôi là sẽ 
nhận ra được ngay. Ví dụ như... (các bạn 
nào chưa tìm ra câu trả lời thì xem ảnh, 
tự tìm xong hẵng xem tiếp nhé) 

- Voi Châu Á thì chỉ voi đực có ngà thôi, 
voi cái thì không có ngà. Trong khi voi 
đực và cái ở Châu Phi đều có ngà. Vậy, 
rõ ràng rồi nhé, ảnh trên đều là voi cái, 
và nàng voi bên phải không có ngà, đó 
chính là voi Châu Á !!!
- Voi Châu Phi có đôi tai to, trong khi voi 
Châu Á nhỏ hơn nhiều. Voi Châu Phi có 
đôi tai rất to, có công cụ để chúng làm 
mát cơ thể, tránh cái nắng nóng cực 
điểm ở Châu Phi, chúng ve vẩy đôi tai 
của mình để làm mát, như người ta dùng 
quạt vậy.
- Lưng voi Châu Á gồ thành đường cong 
lên trên, lưng voi Châu Phi thì võng 
xuống.
- Voi Châu Á nhỏ hơn voi Châu Phi rất 
nhiều, voi châu Á lớn nhất nặng khoảng 
5400kg, cao 3,2m trong khi voi Châu Phi 
có thể nặng hơn 6000kg và cao hơn 4m. 

Cách Phân Biệt
Voi Châu Phi và Voi Châu Á 

  BẠN CÓ BIẾT?

Bạn biết không, ở Việt Nam, một 
số người Tây Nguyên coi voi như 
thần thánh, họ tin lông đuôi voi 
có khả năng xua đuổi tà ma, và 
nếu dùng lông đuôi voi gắn vào 
vòng hay nhẫn bạc thì có thể xua 
đuổi được dã thú khi đi vào rừng. 
Chính vì tín ngưỡng này mà rất 
nhiều chú voi bị chặt mất đuôi 
một cách tàn nhẫn, nhiều trong 
số đó bị nhiễm trùng vết thương 
mà chết. Những chú voi may mắn 
hơn chỉ bị mất lông đuôi thì do 
không còn lông đuôi để đuổi ruồi 
muỗi phía sau nữa, kết quả là ruồi 
bu vào voi rất nhiều để hút máu, 
một số còn nhân cơ hội đẻ trứng 
ở...mông voi, gây bệnh tật cho 
voi, có khi còn dẫn tới tử vong. 
Nếu bạn có dịp đi Tây Nguyên, và 
thấy lông đuôi voi được bày bán, 
đừng mua, và hãy nói với bạn 
bè, cha mẹ, người quen của bạn. 
Nếu bạn mua chúng chính là bạn 
đang tiếp tay cho hành động chặt 
đuôi voi dã man này đấy.

Voi Châu Phi © National Geoprahic

Voi Châu  Á © Konicaminolta.com

© National History Museum

Ảnh trên cho thấy, răng voi châu Phi (trái) và 
răng voi châu Á (phải) rất khác nhau. Voi Châu 
Á có vân răng nhỏ, hình oval và viền vân răng 
hình răng cưa, trong khi đó voi Châu Phi có vân 
răng rộng, hình tứ giác và nhẵn.

Một chú ngựa nặng khoảng 545kg trong một năm có thể ăn số thức ăn gấp 7 lần trọng lượng 
cơ thể, tức khoảng 3800kg thực phẩm. Một con số đáng ngạc nhiên!
Một cô bò có thể cho ra rất nhiều sữa so với lượng sữa một người tiêu thụ trong đời. Bạn 
biết bao nhiêu không? Gần 200.000 ly sữa!!!
Sư tử là loài động vật có tiếng gầm rất lớn, ta có thể nghe thấy tiếng gầm của nó từ khoảng 
cách 5 dặm (khoảng 8km).

Ngà voi luôn phát triển trông cuộc đời của 1 chú voi. Trung bình 1 chiếc ngà nặng 200kg.
 

Phó Andrey (dịch)

Khỉ Nhật Bản – Khỉ Tuyết (Macaca fuscata) hay còn 
được biết đến với cái tên địa phương Nihonzaru là 

© Eulemur

một trong số ít những loài linh trưởng sinh sống ở vùng khí hậu lạnh giá của phương Bắc. 
Vào mùa đông lông của loài khỉ này phát triển thành một lớp áo khoác dày để bảo vệ cơ 
thể và một số đàn khỉ ngồi trong những dòng suối nước nóng để chống lại sự giá lạnh của 
những cơn bão tuyết. Rễ cây, nụ hoa và chồi búp trở thành thức ăn chính trong mùa đông 
của chúng.

Rosaceae (dịch)

Vì sao à? Vì voi Châu Á thường sống trong rừng 
rậm, còn voi Châu Phi sống ngay ở đồng cỏ. Voi 
Châu Á với kích cỡ nhỏ sẽ dễ hơn cho chúng 
trong việc di chuyển, đi lại trong rừng, đó chính 
là kết quả của tiến hóa và chọn lọc tự nhiên đấy 
các bạn ạ.
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Bất kì ai, với bất kì phương tiện nào 
người đó sử dụng để tham gia giao 
thông - thì cứ sau mỗi một cơ số nhất 
định kilômét đường đi, họ sẽ phải bắt 
gặp một điều bất thường: ùn tắc, các 
xe va chạm nhau, tai nạn (thật không 
may), hay màn ẩu đả công khai phố xá 
của những tay anh chị. 
Còn tôi thì, một ngày đẹp trời nọ, đã 
nhìn thấy một con dê.
Bất thường không phải ở chỗ con dê 
này bị buộc cổ vào cột điện ngay trước 
một quán lẩu dê (dù đúng là người ta 
thường làm thế thật) , mà chính ở sự 
tương phản kì lạ mà con dê tạo nên, 
dường như, với tất cả phần còn lại 
của thế giới này . 
Chỉ một chú dê bé nhỏ thôi, mà khắc 
họa nên hẳn một bức tranh u ám, 
tang thương trái ngược hoàn toàn với 
khung cảnh xô bồ, bụi bặm và vội vã 
xung quanh. Chú dê đứng yên như 
tượng, tưởng như là đã chết (dù dê 
chết thì không đứng). Nó đang sợ hãi. 
Tôi tin rằng một con dê bình thường 
không bao giờ lại trông như thế - nếu 
nó vẫn đang sống trên cánh đồng 
quen thuộc của mình, an toàn, không 
bị xâm phạm. Từ góc nhìn của nó, con 
người to lớn biết bao nhiêu, đáng sợ 
biết bao nhiêu. Con người đã lấy đi tất 
cả của nó, và sắp thôi, là cả sinh mạng 
này. 
Tôi nhìn xung quanh và tự hỏi có bao 
nhiêu người cũng như tôi: đã dừng lại, 
đã tò mò, và cũng đã chẳng làm được 
gì. Là họ không quan tâm hay nhận 
thức được rằng dù có cố gắng làm gì 
cũng vô ích? Con dê này cũng như 
bao sinh vật khác đang bị ngược đãi 
đó thôi, nhưng có phải ta chỉ dừng lại 
vì sự hiếu kỳ?
Động vật chưa bao giờ được bảo vệ 
thực sự. Nếu không có cái giây phút 

tôi đứng đần ra trước con dê sầu não (và 
chắc chắn  trông tôi không thể ngố hơn), 
nếu lúc đó tôi đã không thấy hụt hẫng và 
vô dụng như thế, thì chắc tôi vẫn chưa 
nhận ra điều đó. Chưa bao giờ có một 
định nghĩa thật chuẩn xác thế nào mới là 
bạo hành và ngược đãi động vật. Chưa 
có một bộ luật nào thật đầy đủ được đặt 
ra có thể bảo vệ cho động vật trọn vẹn 
nhất. Bởi tùy quan điểm mỗi người. Ai đó 
nói rằng: động vật , đặc biệt là chó, mèo 
nuôi trong nhà , luôn khát khao được bầu 
bạn; bỏ mặc, cách ly cũng đồng nghĩa với 
bạo hành. Nhưng lại có ai đó nói rằng, chỉ 
cần chúng đủ ăn, đủ mặc, không bệnh tật 
gì là ổn. Và những người ấy, ta luôn thấy 
họ xích chó mèo họ nuôi lại vào một góc, 
ngày này qua ngày nọ.

Có ai đủ chắc chắn, có luật nào đủ cơ sở 
để nói rằng những sinh vật này đang bị 
ngược đãi?
Khi mỗi người lớn lên, trưởng thành hơn, 
già dặn hơn, họ tạo nên những vỏ bọc 
bên ngoài để che giấu bản chất thật sự 
của mình - như một cách tự vệ. Càng 
khôn ngoan mưu mẹo, vỏ bọc ấy càng 
vững chắc để con người có thể đương 
đầu với xã hội bên ngoài . Động vật thì 
khác, cho đến hết đời, chúng vẫn luôn 

theo bản năng. Trong khi đó, con người 
có thể trừu tượng hóa, làm màu mè, 
đôi khi lại giả tạo yêu thương. Ta giả 
tạo, màu mè, để chiếm lấy cảm tình của 
người khác, để nài nỉ , van xin, hay trục 
lợi. Còn động vật, vốn sống theo bản 
năng của mình, đâu thể nào cầu xin ai 
đó, che chở và bảo vệ cho chúng?
Thật khó khăn để yêu thương một ai 
đó khác ta, huống chi là những sinh 
vật khác hẳn con người. Càng khó 
khăn hơn để có thể dũng cảm đứng 
lên, giành lấy quyền lợi cho những sinh 
vật ấy mà đôi khi chẳng có ai ủng hộ 
ta, kể cả luật pháp. Thế nhưng vẫn có 
những con người, mỗi năm mỗi tháng, 
từng ngày từng giờ vẫn luôn đứng lên, 
bền bỉ, kiên trì tham gia vào cuộc chiến 
trường kì dai dẳng giành lấy quyền bình 
đẳng cho động vật. Khó khăn thật đấy 
nhưng họ vẫn làm được. Tôi nghĩ, chỉ 
cần thấu hiểu và cảm thông là đủ. Vậy 
nhưng điều ấy cũng khó khăn, bởi động 
vật chẳng bao giờ thể hiện thành lời 
những gì chúng thực sự cần.
Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu mọi 
người đều lắng nghe thiên nhiên bằng 
cả trái tim mình và đừng bỏ qua.

Mỹ Anh

sống theo bản năng của mình , điều đó 
làm động vật càng dễ bị tổn hại, cho dù 
(theo con người) chúng có hung dữ, 
đáng sợ đến mức nào.
Đối với một số loài, phương thức sinh 
tồn của chúng là săn mồi. Không có 
những loài này, vật chất và năng lượng 
không thể được truyền qua và tuấn hoàn 
trong hệ sinh thái. Không có những loài 
này, lưới thức ăn sẽ mất đi những mắt 
xích quan trọng, mất càng nhiều quần 
xã càng không ổn định. Đối với một số 
loài khác thì bản năng tự vệ của chúng 
lại cao hơn, chúng bảo vệ cho con non, 
bầy đàn. Tạo hóa đã tạo ra nhiều loài 
như thế, mỗi loài với những bản năng 
khác nhau, để chúng sống cùng nhau, 
ăn thịt nhau, kìm hãm nhau, trợ giúp 
nhau... làm nên một quần xã, một hệ 
sinh thái bền vững. Cũng được tạo ra 
như thế, nhưng con người là loài duy 
nhất ngày càng sống xa bản năng của 
mình, ngày càng tiết kiệm yêu thương, 
dù ta là loài có khả năng yêu thương 
chân thành nhất, bao dung nhất, nồng 
nhiệt nhất mà cũng lý trí nhất.
Con người có khi lại phải học hỏi từ một 
số loài động vật. Chúng yêu thương 
theo những cách cơ bản, thô sơ, hoang 
dã mà cũng trọn vẹn nhất: đó là tình yêu 

Câu chuyện về một chú dê
‘‘Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu mọi 
người đều lắng nghe thiên nhiên bằng 
cả trái tim mình và đừng bỏ qua.’’
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VIẾT THƯ VÀ
 EMAIL LIÊN LẠC 

VỚI CÁC NGOs 
- TỔ CHỨC PHI 
CHÍNH PHỦ - 

XIN LÀM
 TÌNH NGUYỆN 
NHƯ THẾ NÀO?

Những ngày qua, Ban Biên Tập (BBT) nhận được khá nhiều email gửi về đóng góp 
bài viết, và cũng khá nhiều bạn băn khoăn hỏi và yêu cầu cách viết thư, email gửi về 
cho các tổ chức phi chính phủ như thế nào cho đúng. Thực ra cách viết là tùy vào 
mỗi người, và tùy vào hoàn cảnh. Tuy nhiên, cũng có một số nội dung mà người viết, 

người nộp đơn cần tuân thủ.

Khi viết thư cho các tổ chức để xin làm tình nguyện, hay 
internship, hay có câu hỏi cần giải đáp, hoặc ví dụ điển 
hình như gửi bài cộng tác với Tôi Yêu Động Vật, các bạn 
cần ghi nhớ: luôn giới thiệu tên và nghề nghiệp của các 
bạn. Vì các tổ chức nói chung, cũng như BBT nói riêng 
cần được biết bạn là ai trước khi tuyển dụng bạn. Điều 
này cũng giống như đi gặp một người khách lạ vậy, bạn 
luôn cần phải giới thiệu bản thân mình. Đừng để mất điểm 
chỉ vì quên điều này nhé.

Rất nhiều email gửi đến cho BBT rất lòng vòng và lan 
man. Rốt cuộc đọc xong không biết bạn đang muốn gửi 
bài cộng tác, muốn tham gia, hay muốn góp ý. Hãy đi vào 
vấn đề chính, và nêu rõ lý do, vì sao bạn lại muốn làm A, 
B hay C. Hãy giữ email của bạn ngắn gọn và súc tích !
 
Nếu trong một email có nhiều câu hỏi và nhiều vấn đề cần 
được giải đáp. Hãy đánh số chúng (như vậy bạn cũng có 
thể nhận ra chúng rõ hơn khi liệt kê, tránh bị lặp lại, dễ 
đọc và dễ trả lời hơn). Ví dụ như: 1) Vì sao A lại hơn B, 2) 
Điểm khác nhau giữa A và B là gì...

Khi các bạn gửi email có đi cùng bài viết cộng tác (trong 
trường hợp của Tạp chí TYDV) hoặc CV, hồ sơ... hãy 
save chúng vào file word và gửi kèm với email! Đừng bao 
giờ viết email, rồi viết luôn nội dung bài viết hay nội dung 
CV vào email của bạn. 

Câu mở đầu email và câu kết thúc email cũng quan trọng 
như việc chào hỏi khi gặp mặt và khi ra về vậy. Nếu bạn 
có câu bắt đầu “Kính gửi FFI” thì khi viết xong nội dung 
email, hãy kết thúc bằng “Trân trọng” (tùy hoàn cảnh mà 
dùng ngôn ngữ trang trọng, lịch sự hay ngôn ngữ sử dụng 
hàng ngày)

Có thể bạn sẽ phì cười, nhưng nó cũng vô cùng quan 
trọng. Nếu bạn đang có địa chỉ email kiểu như anh_yeu_
em@yahoo... Thì hãy lập một tài khoản khác bằng tên 
của bạn để liên lạc với các NGOs! Họ muốn nhận một 
người chững chạc, có khả năng làm việc và lãnh đạo, và 
những điều ấy có thể thể hiện qua email của bạn đó. 

Nếu bạn được một người bạn giới thiệu cho một thành 
viên của tổ chức nào đó và muốn liên lạc với họ, hãy 
chắc chắn rằng bạn của bạn đã nói với bạn về họ, và sau 
đó hãy chủ động liên lạc. Đừng bao giờ đợi họ liên lạc 
với bạn trước. Luôn nhớ, bạn là người đang muốn được 
cộng tác với họ cơ mà?

Giới thiệu bản thân

Đi vào vấn đề chính  

Rành mạch

Gửi tập tin đính kèm

Câu mở đầu và câu kết thúc
 

 
 
 

Địa chỉ email 
 
 
 

 
 

Cuối cùng, hãy Chủ Động!
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CÁC CÁCH 
HUẤN LUYỆN 
CHÓ TẠI NHÀ

Huấn luyện chó cũng là một phần bổn phận 
của người chủ. Không chỉ chú chó của ban 
sẽ có khả năng tuân theo những lệnh mà 
bạn nói ra, chú chó cũng sẽ trở nên đáng 
yêu hơn và ngoan hơn trong mắt bạn. Quá 
trình huấn luyện chó cũng sẽ làm tăng thêm 
sợi dây tình cảm và kỷ niệm mà bạn có với 
người bạn đặc biệt này. 

Một chú chó ngoan và thông minh ít nhất 
nên biết những lệnh đơn giản như: ngồi, 
nằm, đứng yên, tiến lại. Một khi bạn biết 
cách huấn luyện chúng, chúng sẽ chẳng 
ngại ngần để tỏ ra cho bạn biết chúng thông 
minh đến mức nào đâu. 

Vậy, bạn cần gì để huấn luyện chú chó của 
bạn? Kiên nhẫn, vui vẻ, đừng tiết kiệm lời 
khen với chúng, và món ăn mà chúng thích 
(tốt nhất là một gói thức ăn cho chó, dạng 
khô, mỗi lần chúng làm  được điều bạn 
muốn, hãy cho chúng ăn một hạt).

NGỒI

Giữ một hạt thức ăn cho chó bằng tay 
phải, ở ngay trên đầu chú chó. Khi 
mắt chú ta nhìn vào tay bạn, đầu chú 
ta sẽ hơi ngửa ra sau và chân sau chú 
ta sẽ gập lại. Nếu chú ta chưa hiểu 
và vẫn cứ đứng nhìn bạn, hãy giữ hạt 
thức ăn bằng tay phải, vẫn ở ngay 
trên đầu chú ta, tay trái hơi ấn nhẹ lên 
vai, khiến chú ta ngồi xuống. Ngay khi 
chú chó gập chân sau và ngồi, bạn 
hãy nói “Ngồi” (hãy ra lệnh rõ ràng, 
rành mạch, ngắn gọn). Khi chú ta ngồi 
ngay ngắn, hãy cho chú ta ăn hạt thức 
ăn bạn đang cầm ở tay, và đừng quên 
khen ngợi chú ta. Chó cũng giống như 
trẻ nhỏ, rất thích được khen đó. 

Hãy kiên trì và lặp đi lặp lại nhiều lần, 
cho đến khi chú chó hiểu “Ngồi” nghĩa 
là chú ta phải tự biết ngồi ngay ngắn, 
hãy thưởng cho chú ta hạt thức ăn 
mỗi lần chú ta ngồi cho đến khi chú 
ta tự ngồi ngay khi bạn ra câu lệnh, 
và đừng quên khen chú ta. Sau đó, 
khi câu lệnh được hiểu và thực hành 
không cần bạn phải ấn vai chú ta nữa, 
hãy dần dần bỏ “phần thưởng” là thức 
ăn của chú ta (ví dụ như thay vì mỗi 
lần ngồi đều cho ăn, hãy đợi đến hai 
lần ngồi, rồi ba lần ngồi...rồi bỏ hẳn). 
Nhưng đừng quên, hãy khen chú chó 
của bạn!

NẰM

Khi chú chó của bạn đang ngồi, hãy cầm 
hạt thức ăn gần mũi chú ta, rồi từ từ đưa 
tay xuống dưới. 
Mũi của chú ta chắc chắn sẽ dí theo tay 
bạn (vì bạn đang cầm thức ăn), từ từ đưa 
tay ra ngay trước mặt chú ta (vẫn giữ ở vị 
trí thấp).
Khi chú ta bắt đầu tự nằm dần xuống (theo 
hướng tay bạn), hãy nói “Nằm”.
Tay bạn dần dần chuyển thấp 
xuống hơn và giữ ngay trước 
mặt chú chó, cho đến khi chú 
ta nằm hẳn xuống sàn.  Khi 
đó, hãy cho chú ta hạt thức ăn, 
và đừng quên lời khen ngợi.
Giống như cách dạy ngồi, hãy 
lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến 
khi chú ta hiểu.

NGỒI YÊN

Khi chú chó đang ngồi, hãy nói “Yên”, với 
mặt bàn tay của bạn đối diện mặt chú chó 
(như một dấu hiệu ra lệnh chú ta ngồi), rồi 
bước dịch lùi dần ra sau, mắt phải nhìn 
thẳng vào mắt chú ta.
Sau đó dừng lại một chút, nếu chú ta vẫn 
ngồi yên, hãy lại gần thưởng cho chú ta 
khi chú ta vẫn đang ở yên vị trí.
Lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi chú ta hiểu 
điều này, bạn hãy lặp lại, nhưng lần này 
bước ra xa hơn.
Sau khi dạy chú chó cách đứng yên, bạn 
cũng cần phải dạy chú ta khi bạn “thu hồi 
mệnh lệnh, và chú ta được quyền chuyển 
động. 
Khi chú chó đang ngồi yên, hãy thưởng 
cho chú ta vì chú ta đã ngồi ngoan.
Sau đó, đứng trước mặt chú ta, mở lòng 
tay bạn (để chú ta có thể nhìn thấy, đây 
là dấu hiệu “được rồi”). Đồng thời nói 
“OK” hay một từ ngắn gọn nào đó mà bạn 
muốn, sau đó hãy thưởng cho chú ta.

LẠI GẦN

Sau khi được học cách ngồi và ngồi yên, bạn 
nên dạy chú ta khi nào thì được lại gần.
Hãy đứng ở xa chú ta, gọi tên và vẫy tay, hay 
đập đập hai tay xuống đùi, và gọi “lại đây”.
Khi chú chó chạy lại phía bạn, ra lệnh cho 
chú ta ngồi, rồi sau đó thưởng cho chú ta.
Một điều nữa cũng rất quan trọng trong việc 
huấn luyện chó, ấy là bạn hãy chọn đúng 
thời điểm. Nếu ngày hôm đó bạn cảm thấy 

mệt mỏi, bực dọc, hoặc chú chó 
của bạn đang có biểu hiện buồn 
chán, khi ấy hãy dẫn chú ta đi 
chơi, chứ đừng cố gắng huấn 
luyện chú ta. Hãy chọn thời 
điểm khi cả hai cùng vui vẻ, và 
khi huấn luyện, nếu chú ta thiếu 
tập trung, hãy chọn thời điểm 
khác, hoặc khu vực khác thích 
hợp hơn (ví dụ tốt nhất là huấn 

luyện ở vườn nhà nếu bạn có vườn, đừng cố 
gắng dạy chú ta khi bạn đang ở trong bếp và 
mẹ bạn đang nấu cơm, cũng đừng dạy khi 
bố bạn đang xem ti vi ngay bên cạnh bạn, 
những yếu tố đó chỉ làm cả bạn và chú chó 
phân tán tư tưởng mà thôi). 
Cuối cùng, hãy nhẫn nại, chó sẽ học rất 
nhanh, vì thế ngay khi chúng làm được điều 
gì tốt, hãy khen ngợi và thưởng chúng!.

Chó dù rất thông minh, nhưng cũng giống 
như con người, nếu bị “quá tải” chúng sẽ 
không nhớ được gì cả. Vì thế, bạn hãy 
dạy từng khẩu lệnh một, và giữ “bài học” 
ngắn, tầm 5 – 10 phút, sau đó học tiếp 
vào ngày hôm sau, hoặc nếu học buổi 

sáng, thì chiều học tiếp.

Hãy ghi nhớ: Đừng 
kiệm lời khen với các 
chú chó, chúng rất thích 
được khen, và lời khen 
của bạn sẽ khiến chúng 
hăng hái hơn đấy. Hãy 
khen chúng mỗi khi 
chúng nghe lời !

20 21

Gấu (biên dịch)
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Chó Đi Bậy 
Ra Nhà, Phải 
Làm Sao ???

Đây là điều rất thường gặp ở 
những nhà có nuôi chó. Tuy 
nhiên, là một người chủ, bạn 
cần phải hiểu rằng, cún không 
đi bậy ra nhà cho vui. Hãy tự 
hỏi mình, chú chó của bạn tè ra 
nhà, hay chú ta đang đánh dấu 
lãnh thổ? Hãy nhớ rằng, chó 
và mèo dù đã được loài người 
thuần hóa từ rất lâu, nhưng 
chúng vẫn còn những tập tính 
của động vật hoang dã từ xa 
xưa, đánh dấu lãnh thổ bằng 
nước tiểu là một ví dụ.

Một trong những cách để nhận 
biết được việc này, ấy là bằng 
lượng nước tiểu của chúng. 
Một vũng nước tiểu nhỏ xíu là 
bằng chứng việc chú cún nhà 
bạn đang đánh dấu lãnh thổ, 
một vũng nước to đùng chứng 
tỏ chú chó của bạn đã quyết 
định sử dụng nhà bạn như một 
cái toilet!

Một cách đơn giản để giải 
quyết: Nếu chú chó nhà bạn 
thường chỉ tiểu trong nhà vào 
buổi đêm, hãy cho chú ta uống 
nước sớm hơn, hoặc nếu nhà 
có vườn hãy để chú ta đi tiểu 
trước khi vào nhà. Bạn cũng 
nên để ý lượng nước chú cún 
nhà bạn uống là bao nhiêu, nếu 
uống quá nhiều nước, lẽ tất yếu 
chú ta sẽ có yêu cầu đi vệ sinh 

cao hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể:

Bắt quả tang
Cún học rất nhanh! Vì thế, hãy tìm cách bắt quả tang tại 
trận cậu chàng hoặc cô nàng. Hãy theo dõi chúng, khi 
chúng có biểu hiện như đi vòng quanh và hít hửi ở một 
điểm nào đó trong nhà mà chú ta đã từng làm bậy trước 
đây. Khi chú ta bắt đầu nhấc một chân lên hãy quát to và 
rõ “Không” và khiến chú ta phải chú ý đến bạn. Sau đó, 
hãy đưa chú ta ra ngoài để chú ta giải quyết nỗi buồn. 
Nếu bạn bắt gặp chú ta đang tè bậy, hãy quát “Không” 
thật rõ, phát vào mông chú ta để chú ta hiểu thế là sai. 
Nếu không, bạn có thể cho đồng xu hoặc sỏi vào một cái 
chai, mỗi khi chú ta định làm bậy, bạn hãy xóc thật mạnh 
cái chai về hướng chú ta và nói “Không” thật to.

Kiên nhẫn
Hãy làm như trên bất cứ khi nào bạn thấy chú ta có những 
biểu hiện đó. Nhưng cũng đừng quên khen thưởng chú 
ta khi chú ta đi tè ở nơi bạn muốn. 

Dọn dẹp
Đây là điều vô cùng quan trọng! Bạn cần phải dọn dẹp và 
làm sạch tất cả những chỗ chú cún của bạn thường làm 
bậy, vì chó mèo sẽ tiếp tục “đánh dấu” khu vực ấy nếu 
chỗ đó vẫn có mùi. Bạn có thể dùng các chất tẩy, hoặc 
pha 50 nước, 50 dấm và lau dọn góc, sàn nhà, chân tủ, 
chân bàn... Tránh hoàn toàn sử dụng chất tẩy có thành 
phần ammonia, mũi cún thính hơn mũi người rất nhiều 
lần, chúng sẽ tưởng đó là nước tiểu của chú chó khác và 
chú ta sẽ còn cố gắng tè vào chỗ đó nhiều hơn.
Bạn không muốn chú ta tiểu trong nhà, vậy hãy cho chú 

ta biết chú ta có thể tiểu ở đâu! Nếu bạn có vườn, 
hoặc bạn sống ở thành phố và nhà không có 
vườn tược, hãy dành thời gian dắt chú cún của 
bạn đi dạo, ít nhất 30 phút. Mang theo hạt thức 
ăn dành cho chó, và cũng như cách huấn luyện 
chúng, khi chúng đi tè ở ngoài vườn hay ở những 
nơi bạn muốn, khen chúng ngay sau khi chúng 
vệ sinh xong, và thưởng cho chúng. 

Điều tối quan trọng: Lau dọn và giữ nhà thật 
sạch, kiên nhẫn và dành thời gian đưa chú ta ra 
ngoài đi tiêu tiểu!

Hãy ghi nhớ: Đừng đánh 
hay mắng mỏ chúng, đặc 
biệt là sau khi chú ta đã 
“hành sự” xong xuôi. Điều 
ấy chẳng giúp được gì cả, 
vì chú ta sẽ không hiểu vì 
sao lại bị mắng. Cách duy 
nhất là bắt tại trận và dùng 
khẩu lệnh rõ ràng!

©  Nga My 

Photos: Dog-shame.com

BBT cũng kêu gọi những bạn giỏi đồ họa và có khả năng vẽ hãy liên lạc với 
chúng tôi và hãy tham gia cộng tác cùng chúng tôi. 
Ở phần cuối của tạp chí này là bảng câu hỏi về ý kiến các bạn dành cho tờ tạp 
chí. BBT hi vọng các bạn sẽ dành chút thời gian và trả lời những câu hỏi này, 
cũng như những ý kiến đóng góp để tạp chí có thể được hoàn thiện hơn. Vì đây 
là file PDF, nên các bạn có thể trả lời bằng cách đánh số thứ tự và trả lời theo 
thứ tự từng câu hỏi, và gửi về địa chỉ email: iloveanimals.vn@gmail.com
Hãy theo dõi những câu chuyện về động vật xảy ra quanh bạn bằng cách Like 
chúng tôi trên facebook Tôi Yêu Động Vật
Nếu các bạn thấy tờ tạp chí này bổ ích, đừng ngần ngại, hãy cùng tham gia, 
hoặc giới thiệu với bạn bè về tạp chí này. Cám ơn các bạn rất nhiều.

mailto:iloveanimals@gmail.com
https://www.facebook.com/ToiYeuDongVat?ref=stream
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Đó là một buổi sáng đầu tháng Tư 
năm ngoái, chị gái tôi hét toáng lên 
sau khi phát hiện những âm thanh 
lạ phát ra từ khu vườn trước cửa. 

Cả nhà tôi choàng tỉnh, vội vã chạy ra ngoài 
để rồi không thể tin nổi trước mắt mình: một 
chú chó đáng thương, lấm lết đang nằm đó 
thoi thóp. 

-“Chắc là bị đánh đây mà”-  Mẹ tôi than thở 
trong khi bố và anh tôi khiêng chú chó tội 
nghiệp vào trong.

-“Tôi nghĩ chắc là trong lúc bị đánh để giết 
thịt thì nó chạy thoát”- Tiếng bố tôi thêm 
vào. Nó mặc kệ để chúng tôi lau khô bùn 
nước dính khắp người, mặc kệ để chúng 
tôi đổ sữa vào miệng, nó chỉ nằm đó rên lên 
những tiếng nghe mà não ruột. Một ngày 
rồi hai ngày, cuối cùng nó cũng mở được 
đôi mắt đờ đẫn, cố gắng đứng dậy nhưng 
rồi lại đổ sụp xuống như một cái xác không 
còn lấy hơi chút sức lực. -“Vì sao mà mày 
lại đến nông nỗi này hả chó?”- Nó đâu có 
biết trả lời….

Một con chó lạ chẳng biết từ đâu tới, không 
ai biết tên nó hay chủ nhân nó là ai, không ai 
biết nó đã chịu những gì, cũng chẳng ai biết 
nó đã phải chạy bao xa để cuối cùng nằm 
liệt trước cửa nhà tôi. Mẹ đặt tên nó là Milu. 
Milu chỉ ăn trứng vịt lộn mà mẹ luộc cho nó, 
chỉ uống sữa mà mẹ pha cho nó. Ngoài ra 
nó nhất định không chịu ăn hay uống bất kỳ 
đồ gì từ những người khác.  Sau một thời 
gian kết hợp với sự chăm sóc của bác sỹ thú 
y, Milu cũng dần hồi phục. Nó lại có thể đi 
đứng được, lại có thể sủa mỗi khi có người 
lạ đến, và hơn nữa nó đã là một thành viên 
của gia đình tôi. 

Nhưng dù có trở thành một phần của gia 
đình tôi thì Milu vẫn luôn giữ một khoảng 
cách lớn đến khó hiểu. Nó rất sợ đàn ông 
đến gần, nếu người đó là bố hay anh trai tôi, 
nó sẽ tìm cách lẩn trốn. Nó lẩn trốn người ở 
trong nhà bằng cách lẳng lặng ra ngoài sân 
hoặc ngược lại. Còn nếu có người đàn ông 
lạ đến nhà nó sẽ trở nên dữ tợn hơn bao giờ 
hết, giống như một con sói hoang nhe hàm 
răng dọa dẫm đối phương và luôn ở trong 

tư thế phòng thủ. Mặc dù Milu chưa từng 
làm ai bị thương nhưng sự hung dữ của 
nó cũng đủ để họ hàng và bạn bè không ít 
người đã không còn đủ dũng cảm để tiếp 
tục đến chơi nữa. Không hiểu rõ chính xác 
nguyên nhân nào đã khiến Milu “căm ghét” 
đàn ông đến thế, chúng tôi mỗi người có 
một lập luận riêng nhưng đểu đồng ý rằng 
chắc hẳn nó đã bị một hoặc vài người đàn 
ông nào đó đánh đập dã man đến nỗi bị ám 
ảnh ngay cả khi nó đã được an toàn trong 
một gia đình khác. 

Rồi hạn nghỉ phép của tôi cũng hết, tôi phải 
sang trường để tiếp tục với công việc học 
hành. Tôi và chị vẫn ngày ngày trao đổi qua 
internet về thành viên mới đó. Chị tôi bảo 
“Nó kỳ lạ lắm, chị đi làm về nó vẫy vẫy đuôi, 
lại gần liếm chân chị rồi quay về chỗ của 
nó nằm im, mắt buồn buồn nhìn vô định. 
Chị có muốn đùa với nó, nó cũng chẳng 
thèm quan tâm cứ nhìn đi đâu vậy thôi…” 
Tôi quyết định tìm kiếm những thông tin về 
tâm lý của chó (Dog psychology) để hiểu rõ 
đâu là điều đã tạo nên một Milu với hành 
vi như vậy. Câu trả lời mà tôi cho rằng có 
thể tin tưởng nhất chính là ở những vết 
thương không chỉ bên ngoài mà còn ở sâu 
bên trong lòng nó. Sự hành hạ tra tấn về 
thể xác đã khiến nó trở nên hung hãn với 
tất cả những người đàn ông muốn đến gần, 
hay hiểu theo cách của nó nghĩa là “Tôi 
đang cảnh cáo anh vì sự xâm phạm lãnh 
thổ”. Hành vi đó thể hiện rõ nó đang sợ 
hãi, lo lắng và tinh thần nó đang bị thống trị 
bởi một điều kinh khủng nào đó trong quá 
khứ. Tôi cũng tìm hiểu được lý do vì sao 
nó cố giữ khoảng cách nhất định với gia 
đình tôi trong một tập của show truyền hình 
Dog Whisperer của Cesar Millan- Nó đã bị 
mất đi lòng tin tưởng vào con người!!! Có 
thể đối với Milu, lòng tin tưởng và sự trung 
thành đã từng tồn tại thậm chí là rất sâu 
sắc. Vì vậy, nếu bị chính con người phản 
bội lòng tin đó, bị chính con người hạnh hạ 
đến mức thừa sống thiếu chết đó, nó sẽ 
không dám lại tin tưởng tuyêt đối vào con 
người nữa dù cho họ có tốt với nó đến đâu. 
Chính hành vi của con người và tâm lý của 
con người đã tác động mạnh mẽ lên hành 
vi và tâm lý của nó bởi vậy, để có thể lấy lại 

được lòng tin tưởng trong nó không chỉ ở sự 
chăm sóc tử tế mà còn ở trạng thái và biểu 
hiện tâm lý của ta đối với nó. 
Lần về nước tiếp theo tôi quyết định áp dụng 
những kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi được 
với Milu. Mỗi ngày tôi đều nhờ một vài người 
bạn nam đến giúp tôi, dù có sợ hãi đôi chút 
nhưng biết Milu chưa từng làm ai bị thương 
nên họ đều nhiệt tình giúp đỡ. Mỗi khi thấy 
đàn ông lạ đến nhà, nó lại nhảy bổ ra vừa xù 
lông vừa sủa. Như được căn dặn từ trước, 
bạn tôi cố gắng thư giãn giữ cho tinh thần 
thoải mái và thể hiện sự thoải mái đó trên nét 
mặt để nó có thể nhận ra rằng: Không có sự 
đe dọa nào từ đối phương. Còn về phần tôi, 
là địa vị của một chủ nhân người sẽ bảo đảm 
cho sự an toàn của nó phải thể hiện được sự 
điềm tĩnh và dứt khoát trong khi ra lệnh để 
nó hiểu được rằng: Nó không phải là chủ và 
nó nên im lặng, nên cư xử đúng mực. Tâm 
lý của chúng ta sẽ được truyền sang nó nếu 
chúng ta biết áp dụng đúng cách. Một vài 
ngày sau đó Milu đã trở lên khác hẳn, thái độ 
rất đúng mực khi có đàn ông lạ tới nhà. Rõ 
ràng tôi đã thành công trong việc điều chỉnh 
tâm lý của nó. Nhưng vẫn còn một công việc 
khó khăn nữa đó là giúp Milu vui vẻ và xóa đi 
cái khoảng cách mà nó đã tạo ra giữa chúng 
tôi. Bố tôi đoán nó chỉ khoảng 2 tuổi, vì vậy 
không thể nói nó đã quá già để ngày ngày 
đùa nghịch, chạy nhảy. Mà nếu có già thật 
đi chăng nữa thì cũng không phải lý do để 
nó phải lẩn tránh những cái vuốt ve âu yếm 
từ chúng tôi. Thời gian cứ dần trôi đi, tôi vẫn 
miệt mài phân tích và tháo gỡ vấn đề ấy. 
Rồi bỗng nhiên một hôm nó cũng chịu ăn 
thức ăn mà tôi mang đến, khi tôi đang mải âu 
yếm con mèo con nó lặng lẽ đến bên cạnh 
áp sát đầu vào lòng tôi để đòi phần được âu 
yếm. Tôi mừng đến phát khóc, vội vàng ôm 
choàng lấy nó vuốt ve. Tôi đã tìm lại được 
lòng tin về cho nó….

Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy chúng tôi 
không còn nhìn thấy Milu nữa. Mọi người 
chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều vô 
vọng. Không ai biết chính xác nó đang ở 
đâu, có chuyện gì đã xảy ra với nó. Nó bị bọn 
trộm chó bắt mất trong lúc ra ngoài vườn đi 
vệ sinh hay trong lúc lang thang bên ngoài
với cô bạn Zone nhà hàng xóm. Dù là lý do

gì thì nó cũng chẳng thể trở về nhà với tôi 
được nữa và tôi vẫn sẽ nhớ mãi cái khoảnh 
khắc mà mới ngày hôm trước đó thôi, nó 
đã lại tin tưởng vào con người!
Đi ngang qua đường Kim Ngưu một buổi 
chiều muộn, tiếng sủa của những con cún
nhỏ chợt kéo tôi tấp vào bên đường. Bên 
trong chiếc lồng chật chội là một chú cún 
con trông mới đáng yêu làm sao. Tôi trả 
tiền rồi mang theo chú chó, trong lòng chợt 
dấy lên một cảm xúc hỗn tạp.  “Liệu số 
phận mày sẽ ra sao hả cún? Liệu rồi một 
ngày mày có bị bắt mất như Milu không?” 
Để trả lời được những câu hỏi đó tôi còn 
phải đau đâu nhiều vì câu hỏi khác: “Bao 
giờ nạn trộm chó mới thôi???”

  

Sophia Nguyen
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Con vật đậu trên cành táo
Vắt vẻo
Mày biết hót
Biết bay.
Tao không thế
Không có nghĩa vụ

Nhưng mày tin không?
Tao có thể trồng giúp mày
một cái cây to hơn thế
Có thể ngày ngày
Giúp mày cất cao tiếng ca

Hoặc giả
Tao có thể bắt mày
Bẻ cánh
Để mày không có gì hơn tao.

Mày sa vào cái lưới tao chờ sẵn
Dọn đến ở một căn nhà xa lạ
Những chấn song và tí xíu
thức ăn được dọn
Mày vẫn hót
Vẫn nhảy nhót
Vẫn bay
Không xa hơn được

Tao làm thế
Con người làm thế
Nhưng muôn đời
Vẫn là động vật không biết bay.

Là Ai?
Trương Hồng Tú
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Sử dụng các sản phẩm động vật trong ngành y học cổ truyền của Trung Quốc: 
Tác động tới môi trường và các mối hiểm hoạ về sức khoẻ

J. Still, For Education Purposed Only

Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) ngày càng được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Một vài quyển sách chính thống gần đây của TCM còn đưa ra các công thức chế tạo thuốc chứa 
rất nhiều thành phần có nguồn gốc từ động vật như xương hổ, sừng của linh dương, trâu hay tê giác, gạc hươu nai, tinh hoàn và xương dương vật của chó, mật gấu và mật rắn. Thông thường 
các bộ phận này sẽ được pha chế cùng với các loại thảo dược. Trong hầu hết việc sử dụng thuốc pha chế đều tuân theo các quy tắc của TCM. Cho đến bây giờ, vẫn có rất ít các nghiên cứu được 
tiến hành để chứng minh tính hiệu quả lâm sàng được cho là của các loại thuốc có thành phần từ động vật này. Tài liệu nghiên cứu này nhằm xem xét những vấn đề dẫn tới mối quan ngại về 
hệ sinh thái, sức khoẻ, các chuẩn mực đạo đức và pháp luật như săn bắn, gây giống và buôn bán các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, những mối đe doạ từ sự lây truyền dịch bệnh từ 

động vật sang người, chất lượng sản phẩm, các phương thức để pha chế thuốc từ động vật quý hiếm.

Giới thiệu

Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM) hiện 
được áp dụng ngày càng rộng rãi trên thế 
giới. Rất nhiều loại hình khác nhau của TCM 
được dùng để chữa nhiều chứng đau nhức 
và bệnh tật ở người và động vật. Người ta 
tính toán rằng có ít nhất ¼ dân số trên thế 
giới sử dụng các phương thức điều trị có 
liên quan tới TCM(1). 

Theo công bố, có khoảng 13% các loại 
thuốc TCM có nguồn gốc từ động vật. Trái 
với những phương thuốc thảo dược(2,3), các 
sản phẩm và cách điều trị có sử dụng thành 
phần từ động vật vẫn chưa được nghiên 
cứu một cách có hệ thống. Việc sử dụng 
các chế phẩm để chữa bệnh này thường 
chỉ phụ thuộc vào thói quen truyền thống 
hay tín ngưỡng chứ khồng phải dựa trên 
các bằng chứng khoa học về tính hiệu quả 
của nó. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm 
nhìn nhận lại những vấn đề về sức khoẻ, 
hệ sinh thái, các chuẩn mực về đạo đức và 
pháp luật có liên quan đến việc sử dụng các 
phương thuốc y học cổ truyền có nguồn gốc 
từ động vật.

Những ảnh hưởng đến hệ sinh thái

Sự tăng dân số chóng mặt đã đe doạ đến 
cuộc sống bình yên của rất nhiều loài động 
vật có xương sống. Người ta ước toán rằng 

cứ 4 loài động vật hữu nhũ thì có khoảng 
một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng rất 
cao(4). Tình trạng đáng báo động tương tự 
cũng xảy ra ở các lớp động vật có xương 
sống còn sót lại như chim, bò sát, lưỡng cư 
và cá. Các nhà sinh vật học nhận định rằng, 
xét trên quy mô toàn cầu, các loài sinh vật 
đã biến mất nhanh gấp 100 lần kể từ khi 
Homo sapiens (loài người) hiện đại xuất 
hiện trên trái đất. 

Sự suy giảm nhanh chóng của đa dạng 
sinh học tự nhiên dẫn đến những kết quả 
khôn lường, mà hậu họa của chúng ngày 
càng trở nên rõ rệt. Các chuyên gia tin rằng 
hậu quả này sẽ trở thành mối đe doạ cho 
sự phát triển xa hơn của loài người(5). Môi 
trường sống bị mất hoặc bị phá huỷ, nạn 
săn bắn quá mức và không thể kiểm soát đã 
dẫn đến sự huỷ diệt nhanh chóng của vô số 
các loài động vật. Nói trên khía cạnh y học, 
hậu quả tiêu cực nhất của quá trình này là 
sẽ ngày càng có ít cơ hội cho sự phát triển 
của các phương pháp điều trị trong tương 
lai. Tại thời điểm hiện tại, có khoảng 40% 
các loại thuốc pha chế là các hợp chất có 
nguồn gốc chiết xuất từ thực vật, động vật, 
nấm, và các vi sinh vật(4). 

Theo quan niệm truyền thống, hầu hết các 
bộ phận trên cơ thể động vật đều có thể 
dùng để làm thuốc. Ví dụ như một vài nền 
văn hoá châu Á tin chắc rằng hổ có khả 
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năng chữa lành các vết thương nhanh 
chóng, bởi thế họ tận dụng mọi bộ phận 
cơ thể của hổ, không chỉ là xương mà còn 
là lông, răng, da, v..v để chữa hàng tá các 
chứng đau nhức(6). Ở Trung Quốc, xương 
hổ từ lâu đã được sử dụng để chữa rất 
nhiều loại bệnh, bao gồm cả chứng liệt nửa 
người hay bong gân, trật khớp. Nước tiểu 
của hổ cũng được coi là phương thuốc thần 
hiệu cho chứng thấp khớp(7). 

Từ thế kỉ thứ 7, túi mật của gấu được chỉ 
định để chữa một loạt các bệnh bao gồm 
chứng sưng và viêm, chứng đau và nhiễm 
trùng do vi khuẩn. Hoạt chất trong mật gấu, 
acid ursodeoxycholic gần đây đã được 
nghiên cứu và tổng hợp thành công(8). 

Sừng tê giác được sử dụng trong một 
phương thuốc cổ truyền của châu Á 2000 
năm về trước. Trên thực tế, mọi bộ phận 
của tê giác đều được sử dụng: sừng để 
làm thuốc hạ sốt, da để chữa các bệnh 
về da, dương vật để làm thuốc kích thích 
tình dục, xương để trị các bệnh liên quan 
đến hệ xương, và máu tê giác là thuốc 
bổ cho những phụ nữ gặp vấn đề về kinh 
nguyệt. Sừng tê giác châu Á thường có giá 
cao hơn sừng tê giác châu Phi vì những 
người mua tin rằng loại cỡ nhỏ hơn sẽ có 
tinh chất cô đặc hơn, và do đó sẽ có tác 
dụng hiệu nghiệm hơn. Trên thực tế, sừng 
tê giác cũng được coi là phương thuốc thần 

hiệu cho bệnh liệt dương ở nam giới (9). Tuy 
nhiên, các phân tích hoá học đã không 
tìm thấy một hoạt chất nào chứng tỏ 
rằng nó có thể cải thiện được tình trạng 
bệnh này. (10) 

Thậm chí một vài loài động vật ít nổi bật 
cũng bị sử dụng làm thuốc cổ truyền. Da, 
dạ dày và bàng quang của một loài kỳ giô-
ng thuộc họ Dicamptodontidae sắp bị tuyệt 
chủng cũng được sử dụng rất nhiều trong 
các bài thuốc của Trung Quốc(11). Trong 
khi người ta đổ xô đi mua sụn cá mập để 
chữa viêm khớp và ung thư, thì cá ngựa lại 
được đánh giá cao trong việc chữa hàng 
loạt bệnh liên quan từ hen suyễn, vấn đề 
rối loạn về tình dục như liệt dương, cho đến 
hôn mê và đau đớn(12). 

Gần đây, một vài quyển sách về TCM được 
xuất bản trên thế giới vẫn đề cập đến việc 
sử dụng động vật trong phác đồ điều trị 
bệnh. Maciocia(13) mô tả công thức bài thuốc 
thảo dược TCM bao gồm  xương hổ, sừng 
tê giác, linh dương, gia súc và dê, bovine 
calculi, gạc của của nhiều giống nai khác 
nhau, tinh hoàn và dương vật của chó, và 
một số bộ phận khác của loài bò sát Gecko. 
Hai tác giả người Trung Quốc Xie và Liao 
(14) đã đưa ra các bài thuốc có chứa dây cột 
sống của lợn, sừng tê giác, gạc và chất 
keo từ yếm rùa. Quyển sách được thiết kế 
nhằm đem lại những thông tin giới thiệu 
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mang tính học thuật về lí luận và phương 
pháp thực hành điều trị cho các bác sĩ Trung 
quốc và nước ngoài. Việc tiêm dung dịch có 
chứa nhau thai (nhưng không rõ nguồn gốc) 
vào các huyệt châm cứu cũng được đề cập 
trong một giáo trình dành cho sinh viên y 
khoa Trung Quốc(15). Việc sử dụng các sản 
phẩm trên vào điều trị bệnh được mô tả căn 
bản trong ngành nghiên cứu về triệu chứng 
học của TCM (thuyết âm dương, sụ thừa 
và thiếu, 5 yếu tố lí luận, v..v) nhưng không 
hề có một bằng chứng khoa học nào được 
đề cập đến trong các sách được trích dẫn 
ở trên. 

Thật đáng tiếc là có quá ít nghiên cứu được 
tiến hành để xác tính hiệu quả lâm sàng 
của các bài thuốc từ động vật này. Sừng tê 
giác, các loại rắn và côn trùng, sừng trâu và 
các loài thảo dược được dùng trong điều trị 
chứng khô miệng và lưỡi, viêm khớp dạng 
thấp, chứng đỏ da và đau ở trong tứ chi. 
Trong lĩnh vực phương pháp chữa bệnh thú 
y của TCM, một tài liệu xuất bản gần đây đã 
đề cập đến việc sử dụng một phương thuốc 
đặc trị độc quyền có chứa mật rắn và thảo 
mộc để chữa chứng viêm phổi mãn tính và 
khí thũng(17). Bovine calculi được trộn với vài 
loại thảo mộc khác nhằm trị bệnh sốt ho ở 
chó, viêm màng não, sốc nhiệt hay chứng 
động kinh(18). Những nghiên cứu này vẫn 
chưa cung cấp được bằng chứng hay thông 
tin để có thể kết luận được tính thực tiễn 
của các lí luận trong TCM.      

Rất nhiều loài đông vật bị săn bắn để thoả 
mãn nhu cầu ngày càng tăng cao về sử 
dụng các phương pháp điều trị TCM. Vì săn 
bắn và buôn bán các loài động vật này là 
trái pháp luật nên rất khó để xác định được 
rõ tác động của thị trường mua bán đến 
sự suy giảm của các loài động vật. Sự săn 
bắn tràn lan bởi nhu cầu mua bán thuốc ở 
phương Đông được coi là một trong bốn 
nguyên nhân chính đe doạ sự tồn vong của 
loài hổ ngoài tự nhiên. Nhu cầu mua thường 
xuyên xương hổ đã khiến săn bắn còn trở 
thành mối nguy hiểm cho loài hổ lớn hơn cả 

sự mất môi trường sinh sống, chỉ còn một 
vài nhóm nhỏ lẻ đang phải chịu sự đe doạ 
lớn khi sống trong tự nhiên vào thời điểm 
thế giới đang bước vào bình minh của một 
thiên nhiên kỉ mới. Nhu cầu buôn bán các 
sản phẩm y học từ động vật tăng cao chính 
là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nạn khai 
thác quá mức các loài động vật hoang dã. 
Mỗi loài đều đóng vai trò không thể thay thế 
trong chuỗi mạng lưới sinh thái hoàn hảo 
của tự nhiên. Sự biến mất của bất cứ loài 
sinh vật sống nào cũng sẽ trở thành sự mất 
mát to lớn cho các thế hệ tương lai của loài 
người. Người ta ước lượng rằng chỉ một 
lượng rất nhỏ các loài sinh vật , có lẽ ít hơn 
1%, là được kiểm chứng có tác dụng để 
chữa bệnh. Và rất nhiều “loại thuốc” có tác 
dụng chữa bệnh đã bị tuyệt chủng, thậm 
chí ngay cả trước khi chúng được phát 
hiện. Thêm vào đó, sẽ là một thảm kịch cho 
thế giới nếu trẻ em lớn lên mà chỉ có thể 
nhìn thấy các loài động vật trong bảo tàng 
và sách vở.

Các vấn đề về đạo đức và pháp luật

Có rất nhiều loài động vật bị sử dụng làm 
thuốc được liệt kê trong Công ước thương 
mại quốc tế về việc buôn bán các loài động 
thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng 
(CITES)(19). Việc buôn bán các loài động vật 
và sản phẩm từ chúng là trái pháp luật ở 
các quốc gia kí công ước này*. Điều này 
cũng đồng nghĩa với việc sử dụng sản 
phẩm thuốc từ tê giác và hổ và hành vi 
bất hợp pháp. 

Tuy nhiên, điều đáng buồn là việc thi hành 
luật chưa nghiêm túc đã khiến tình hình 
không được cải thiện bao nhiêu. Ví dụ như 
ở phần phụ lục I của CITES đã không chú ý 
nhiều đến loài tê giác đen. Chính điều này 
làm gia tăng sự buôn bán ngầm sừng tê 
giác và hậu quả là số lượng tê giác ở châu 
Phi đã sụt giảm nhanh chóng từ 65.000 con 
vào thập kỉ những năm 1960 xuống còn gần 
3.500 con vào thời điểm năm 2003(9). Vào 
giữa những năm 1970 và 1987, 85% số 
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tê giác trên thế giới đã bị giết hại. Nguyên 
nhân: nhu cầu về các sản phẩm từ tê giác 
trong y học cổ truyền phương Đông và nhu 
cầu lấy sừng làm cán dao găm để dành 
cho những cậu bé Yemen khi bước vào tuổi 
trưởng thành. Một vài nước thành viên của 
công ước CITES vẫn tiếp tục buôn bán sản 
phẩm từ tê giác, đặc biệt là sừng nhưng 
công ước không có đủ quyền hạn để thiết 
lập cơ chế thi hành luật trong nội địa các 
nước(9). 

Việc sử dụng các loại thuốc từ động vật 
cũng được quy định rất nghiêm ngặt ở nhiều 
nước. Đài Loan và Cộng hoà dân chủ nhân 
dân Trung Hoa ban hành luật cấm buốn 
bán các chế phẩm từ xương hổ và sừng 
tê giác(20). Ở Anh, chỉ các nguyên liệu thực 
vật mới được dùng trong các bài thuốc thảo 
dược. Bộ luật về thuốc thảo dược của châu 
Âu cũng ngăn cấm việc sử dụng các sản 
phẩm không phải từ thực vật(21). 

Có một quan điểm được thống nhất giữa 
các nhà nghiên cứu và thầy thuốc lâm sàng 
là các chức năng sinh lí cũng như sự trải 
nghiệm giác quan và cảm xúc khi bị đau 
đớn của người và động vật có nhiều nét 
tương đồng. Theo lẽ tự nhiên, những cơn 
đau và các hình thức đau khác nhau ở động 
vật đều có thể được ngăn chặn và điều trị 
bất cứ khi nào có thể(22). Mặc dù điều kiện 
văn hoá ở các địa phương cần phải được 
xem xét cẩn trọng nhưng những lưu ý trên 
vẫn là rất xác đáng trên quy mô toàn cầu. 
Có thể các bác sĩ y học cổ truyền vẫn 
chưa nhận thức được rằng phần lớn các 
chế phẩm thuốc từ động vật đều có nguồn 
gốc khả nghi và không được kiểm soát. Ví 
dụ như túi mật ở gấu được sử dụng trong 
TCM thường được lấy ở những chú gấu 
bị nuôi nhốt trong các trang trại đặc biệt(23). 
Theo báo cáo, có khoảng 9.000 chú gấu 
bị nhốt trong điều kiện hết sức tồi tệ ở 167 
trang trại trên toàn Trung Quốc. Hơn nữa, 
để chiết xuất mật từ gấu hay rắn người ta 
đều phải mổ khoang bụng của chúng. Đó 
thường là một cuộc phẫu thuật được tiến 

hành bởi một bác sĩ thú ý đã đăng kí có biết 
chút ít về các kĩ thuật gây mê và phẫu thuật 
cũng như cách xử lí các biến chứng có nguy 
cơ xảy ra (ví dụ như sự nhiễm trùng hậu 
phẫu). Người ta nghi ngờ rằng liệu những 
vấn đề về mặt pháp luật và nhân đạo đã 
được xem xét toàn diện trong những cơ sở 
này chưa. Sức ép của quốc tế cũng đang 
tăng lên nhằm ủng hộ việc chấm dứt tình 
trạng chăn nuôi gấu ở Trung Quốc(23). 

Các mối lo ngại về sức khoẻ

Một sự thật rất dễ nhận ra là có hàng ngàn 
các bệnh nhiễm trùng truyền được từ động 
vật sang người. Trong quá trình điều trị theo 
TCM, khả năng lây nhiễm thông qua các chế 
phẩm từ động vật cần phải được xem xét 
một cách nghiêm túc(24). Theo một bài phê 
bình gần đây, lượng lớn các loài linh trưởng 
(khỉ và vượn) đều đang phải đối mặt với 
nguy cơ tuyệt chủng đang tới gần. Một vài 
loài hiếm như voọc mông trắng ở Việt Nam 
đã trở thành mục tiêu yêu thích của thợ săn 
bởi xương, các cơ quan, và mô của chúng 
thường được dùng để làm thuốc. Trên thực 
tế, các loài động vật thường bị săn bắn để 
lấy thịt hơn là để làm thuốc(19). Tuy nhiên, 
thường có sự chồng chéo giữa hai mục 
đích đó và sự truyền bệnh có thể xảy ra ở 
cả hai con đường này. Người ta nhận thấy 
rằng có một vài loài linh trưởng mang trong 
mình các loại bệnh nhiếm trùng có thể lây 
truyền được sang người và gây ra hậu quả 
nghiêm trọng. Những mối nguy hiểm đã 
thể hiện trong một trường hợp vào khoảng 
năm 2000 ở công viên Safari tại Anh, nơi 
có một bầy khỉ đuôi dài sống khoẻ mạnh đã 
bị con người giết hại vì người ta phát hiện 
ra rằng chúng mang loại vi rút Herpes B ở 
khỉ, được biết đến giống như vi rút Ebola ở 
người(25). Mặc dù tác nhân này không gây 
hại cho khỉ nhưng nó gây ra 80% số ca tử 
vong cho loài người. Một vài nhà nghiên 
cứu gần đây đã nghiêm túc nhìn nhận lại 
giả thuyết rằng đại dịch toàn cầu HIV có 
thể đã bắt nguồn từ sự truyền vi rút của 
loài tinh tinh vài thập kỉ trước đây(26). 
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Chúng ta mới chỉ đang tăng cường thu thập 
thông tin về tỉ lệ mắc mới hàng năm, sự phát 
sinh bệnh, và sự truyền nhiễm những căn 
bệnh nhiễm trùng từ động vật sang người. 
Trong lúc chờ đợi kết quả rõ ràng, việc 
sử dụng các bộ phận cơ thể của động vật 
hoang dã cần phải được hạn chế để kiểm 
soát chặt chẽ tình hình. 

Các bộ phận và mô, bao gồm cả xương và 
mật của động vật có thể là nơi chất chứa 
vi khuẩn gây độc Salmonella, là nguyên 
nhân gây bệnh tiêu chảy mãn tính và các tai 
biến do nội độc tố. Khả năng truyền nhiễm 
các bệnh khủng khiếp khác như bệnh lao, 
bệnh dại cũng cần phải được nhắc đến khi 
sử dụng động vật không rõ nguồn gốc làm 
thuốc(27). 

Khả năng bị phản tác dụng gây dị ứng hoặc 
nhiễm độc khi sử dụng thuốc từ động vật 
cũng cần phải được cân nhắc đặc biệt trong 
trường hợp sử dụng các loại thuốc tiêm trực 
tiếp(15). 

Giải pháp

Bài viết ngắn trên đây đã đề cập đến vài 
vấn đề đáng báo động trong việc sử dụng 
các sản phẩm từ động vật trong điều trị theo 
phương pháp TCM.

Những gợi ý dưới đây nằm trong nỗ lực 
nhằm khuyến khích các phương pháp sử 
dụng các chế phẩm thuốc từ động vật một 
cách an toàn và lành mạnh. 

Các liệu pháp thay thế

Bất cứ khi nào có thể, các bác sĩ y học cổ 
truyền cần nỗ lực thay thế các thuốc làm từ 
động vật có nguy cơ tuyệt chủng sang các 
liệu pháp dùng thảo dược hay chất hoá học, 
hoặc các sản phẩm từ động vật nuôi. Ví dụ 
như sừng tê giác thường được chỉ định để 
chữa bệnh liệt dương cho nam giới (mặc dù 
thật sự không hề có tác dụng này) hi vọng sẽ 
sớm được thay thế bởi hoạt chất sildenafil 

đang mới được đưa vào sử dụng. Mật gấu 
được sử dụng ở Trung Quốc để làm giảm 
đi các triệu chứng có liên quan đến việc tiêu 
thụ quá nhiều rượu(8) có thể được thay thế 
bằng mật lợn(28) hoặc 54 loại thảo mộc châu 
Á. Glycosaminoglycans và chondroitine 
được coi là thành phần có tác dụng chữa 
bệnh trong sụn cá mập nay có thể được dễ 
dàng thay thế bởi sụn từ các động vật nuôi 
hay từ các sự tổng hợp tương tự(11). 

Những chế phẩm thay thế này không 
những sẵn có và không hề đe doạ đến sự 
sống của các loài động vật quý hiếm mà 
còn rất tiện lợi để kiểm tra tính hiệu quả 
và độ an toàn của chúng. Thực sự rất khó 
khăn để đưa ra một kết luận về tính hiệu 
quả của các chế phẩm thuốc từ động vật 
theo phương pháp TCM bởi chúng là liệu 
pháp điều trị khá phức tạp và liên quan đến 
tín ngưỡng(13, 14, 23) và còn thiếu các nghiên 
cứu khoa học liên quan đến vấn đề này.

Các nguồn chế phẩm và việc quản lí 
chất lượng

Các bác sĩ TCM không nên mua bán các 
loại chế phẩm làm từ bộ phận của các loài 
động vật đã được bảo vệ bởi luật pháp. Bất 
kì việc sử dụng sản phẩm nào có chứa sừng 
tê giác, xương hổ và ngựa là phi đạo đức 
và trái pháp luật. Giá trị cốt lõi của thuốc là 
để chữa bệnh và ngăn ngừa đau đớn. Bởi 
thế, các bác sĩ nên dứt khoát nói không với 
các phương thức điều trị có sử dụng động 
vật bị nuôi trong tình trạng tồi tệ hay nuôi 
không đúng cách (mật gấu, hay các loài vật 
từ những người bán rong).

Một nghiên cứu trước đây về 260 loại thuốc 
độc quyền từ Trung Quốc nhập khẩu sang 
Mĩ đã khám phá ra rằng gần một nửa trong 
số chúng có chứa hàm lượng các chất 
gây ô nhiễm tiềm tàng như : kim loại nặng 
(chì, thạch tín, hay thuỷ ngân), chất ma tuý 
(ephedrine, salicylates, caffeine, phenace-
tin, v..v) và các chất hoá học độc hại tiềm 
tàng khác. Người ta khuyến cáo rằng chỉ 

những loại thuốc được sản xuất theo tiêu 
chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) mới 
được sử dụng ở quốc gia này(13). Trên thực 
tế, nếu quá trình thu thập, sản xuất, và phân 
phối không được giám sát chặt chẽ, sự làm 
giả hoặc sản xuất chế phẩm có chất lượng 
kém sẽ vẫn có cơ hội để phát triển.

Các thông tin y tế về sản phẩm

Việc sử dụng các loại thuốc có thành phần 
từ động vật trong quá khứ có thể chấp nhận 
được vì lúc đó vẫn chưa có liệu pháp điều 
trị nào thay thế, số lượng các loài động vật 
vẫn còn khá phong phú và việc buôn bán 
chúng vẫn còn hạn chế. Nhưng cách tiếp 
cận truyền thống nay đã không còn phù 
hợp trong một thế giới kĩ thuật hiện đại, 
và toàn cầu hoá như hiện nay. Ngày nay, 
các phương pháp điều trị được chấp nhận 
rất hạn chế việc sử dụng động vật hoang 
dã. Các bác sĩ, nhà giáo hay nhà nghiên 
cứu TCM cũng cần phải thay đổi thái độ khi 
chia sẻ những hiểu biết của mình với đồng 
nghiệp hoặc với quần chúng.  Sự mô tả việc 
sử dụng các sản phẩm động vật trong y học 
ở cả lí luận chuyên môn và không chuyên 
môn cũng cần được hạn chế chỉ trừ một vài 
trường hợp hợp pháp và có thể chấp nhận 
được về mặt đạo đức. Các đoạn trích dẫn 
lịch sử cũng cần phải đặt trong văn cảnh 
phù hợp.

Kết luận

Có vô vàn lí do khiến chúng ta phải cân 
nhắc lại ngay lập tức vấn đề sử dụng thuốc 
từ động vật theo phương pháp TCM ở 
người và động vật. Để làm được điều này, 
chúng ta cần phải lưu ý tới tình trạng khan 
hiếm của các loài động vật, những đau đớn 
không cần thiết trong quá trình chữa bệnh 
và những hiểm hoạ tiềm ẩn cho sức khoẻ 
có liên quan tới việc quản lí sản phẩm. Mục 
tiêu của chúng ta là đem lại những chế phẩm 
thuốc và những kĩ thuật về y học an toàn và 
có lợi cho bệnh nhân. Bất kể phương pháp 
điều trị nào, kể cả TCM cũng cần phải thân 

thiện với môi trường tự nhiên, lành mạnh 
về mặt đạo đức và được thực hiện trong 
khuôn khổ của luật quốc gia và quốc tế.

Nycticebus (biên dịch) 

* Việt Nam ký hiệp định CITES vào năm 
2000 

REFERENCES

1. Parry-Jones R, Vincent A. Can we tame wild 
medicine?
New Scientist 1998; 1: 26 - 29.
2. Coker R. Alternative medicine - Helpful or 
harmful?
Crowborough, UK: Christian Medical Fel-
lowship, Monarch, 1995. pp. 75 - 104.
3. Swerdlow JL. Nature’s RX. Natl Geog 2000; 
197: 98–117.
4. Wilson EO. Wildlife: legions of the doomed. 
Time October 1995; 77 - 79.
5. Linden E. What have we wrought? Time 
(special issue: Our precious planet) November 
1997; 10 - 13.
6. World Wildlife Fund Conservation issue: Sa-
ving the tiger. http://www.wwf.org/news/issues/
feb97/feature.htm. 1997.
7. Laider L, Laider K. China’s threatened 
wildlife. London: Blandford A. Cassell Imprint, 
1996. pp. 37–106.
8. Roberts AM. Animals & the law. ASPCA 
Animal. Watch http://www.aspca.org/calendar/
watlaw.6.htm. Summer 1996.
9. Anon(a) Rhino Horn Import Ban (RHINO).
http://www.studyweb.com/. 2002.
10. Gottlieb A. Sex drugs and aphrodisiacs. 
London: 20th Century Alchemist, 1993. p. 89.
11. National Cancer Institute: Cartilage. 
http://128.231.164.4/cam/cartilage.htm. 1999.
12. Today’s aquarist. The plight of the seahorse. 
http://www.piscespub.com/seahorse.html. 
1999.
13. Maciocia G. The practice of Chinese medi-
cine, vol. 2.
London: Churchill Livingstone, 1994. pp. 851 
- 903.
14. Xie Z, Liao J. Traditional Chinese internal 



3534

medicine.
Beijing: Foreign Language Press, 1993. pp. 
157 - 182.
15. Tian G, Gao L. The miracle of acupuncture. 
Beijing: Foreign Language Press, 1993. pp. 19 
- 24.
16. Flaws B, Chace C, eds. Recent research 
from China.
Boulder, CO: Blue Poppy Press, 1994. pp.3 - 
52.
17. Hanru L. Characteristics of Chinese herbal 
medicine in the veterinary practice. 
Guangzhou, PR China: Department of Veteri-
nary Medicine, South China Agricultural Univer-
sity, 1997. pp. 1 - 6. 122 Complementary Thera-
pies in Medicine
18. Gang L, Jianqin X. Application of traditional 
Chinese patent drugs in pet dog and cat. Bei-
jing, PR China: College of Veterinary Medicine, 
China Agricultural University, 1996.  pp. 1–4.
19. CITES. http://www.cites.org/eng/resources/
species.html. 2002.
20. Eliot JL. Poachers rapidly reduce tigers to 
skin and bones. Natl Geog 1994; 185: 140.
21. Anon(b). At last, tougher rules on herbal 
medicines. International Express (UK) Decem-
ber 10, 2002; 30.
22. ACVA position paper: American College of 
Veterinary
Anesthetists position paper on the treatment 
of pain in animals. J Am Vet Med Assoc 1998; 
213: 628–630.
23. World Society for the Protection of Animals.
http://195.200.130.51/index.php?page=446. 
2002.
24. Alexander CP. Death row—our relatives in 
peril: an exclusive look at the 25 most endange-
red primates. Time January 2000; 52 - 55.
25. Swift G. Park culls colony of diseased 
monkeys. International Express (UK) March 7, 
2000; 5.
26. Goudsmit J. Viral sex—The nature of AIDS. 
New York: Oxford University Press, 1997. pp. 
26 - 78.
27. Schnurrenberger PR, Hubbert WT. An out-
line of the zoonoses. Ames, IA: Iowa State Uni-
versity Press, 1981. pp. 5 - 62.
28. Li YW, Zhu XY, But PP, Yeung HW. Ethno
pharmacology of bear gall bladder. J Ethno 
Pharmacol 1995; 47: 27 - 31.
29. Cluck S. School of Communication: Bears 
endangered by parts trade. http://observer.soc.
american.edu/1211sg.htm. 1999.

30. Xie H. Traditional Chinese veterinary me-
dicine. Beijing Agricultural University Press, 
1994. pp. 115–203.
31. California Health Department. Beware of 
certain patents.
http://www.acupuncture.com/News/Health war-
ning.htm. November 1999. 

Tài Liệu sử dụng trong Tạp Chí Tôi Yêu Động Vật

1. Các chú chó bay vào không gian
 http://natureworld.ru/sobaki/sobaki-kotoryie-letali-v-kosmos.html

2. Những cánh rừng bị tàn phá và sự bế tắc trong công tác bảo tồn - Mike Shanahan
http://underthebanyan.wordpress.com/2012/02/07/empty-forest-hunted-wildlife/

3. Jaldapara: Thiên đường của động vật hoang dã
http://www.jaldapara.com/ 

http://www.north-bengal.com/places/jalpaiguri/jaldapara.htm
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g659786-d1378783-Reviews-Jaldapara_

Wildlife_Sanctuary-Siliguri_West_Bengal.html
en.wikipedia.org/wiki/Jaldapara_Wildlife_Sanctuary

4. Có thể bạn chưa biết
Phó Andrey: http://www.factsaboutanimals.net/amazing-animal-facts.htm

Rosaceae: http://www.english-for-students.com/Asian-Wildlife.html

5. Cách phân biệt voi Châu Á và voi Châu Phi
http://animals.nationalgeographic.com/animals/facts/?source=NavAniFact

http://www.nhm.ac.uk/

6. Cách huấn luyện chó
http://www.dogtrainingguide.com/commands2.htm 
http://animal.discovery.com/guides/dogs/dogs.html 

http://101-dog-training-tips.com/Dog_Obedience_Training.shtml 
http://www.partypelican.com/easy-pet-training-techniques.html

 
7. Cún đi bậy ra nhà, phải làm sao?

http://positively.com/
http://dogtrainer.quickanddirtytips.com/inappropriate-elimination-not-housetraining.aspx

8. Sử dụng các sản phẩm động vật trong ngành y học cổ truyền của Trung Quốc: Tác 
động tới môi trường và các mối hiểm hoạ về sức khoẻ. 

Still. J. 2003. Use of animal products in traditional Chinese medicine: environmental impact 
and health hazards. Complementary Theropies in Medicine 11, 118 – 122. 

Dịch bởi: Nycticebus
References number 2 and 8 are translated by Tôi Yêu Động Vật Vietnam and are for 

educational use only. 

Minh họa trang bìa: Hellen Bersacola
Thiết kế & dàn trang: Đào Nhật Linh

http://www.hellenbersacola.com/
http://www.behance.net/nhatlinhdao


36

Phiếu thăm dò ý kiến
1. Giới tính:     Nam      Nữ                  Độ tuổi:     Dưới 15     từ 15 – 24     trên 24

2. Tạp chí có đáp ứng được mong đợi của bạn không?  
Có

      Không
 Nếu không, hãy cho biết vì sao?

3. Theo bạn, những thông tin, bài viết của tạp chí có hấp dẫn, thú vị và hữu dụng 
không? Nếu cho điểm khoản này, thang điểm từ 1 - 10 thì bạn sẽ chấm điểm 

mấy?

4. Bạn thích mục nào nhất ?

5. Bạn không thích mục nào trong tạp chí? Vì sao ?

6. Bạn có hài lòng với cách minh họa và bố cục trong tạp chí không ?

7. Bạn muốn có thêm mục gì trong tạp chí ?

8. Nếu chấm điểm chung cho tạp chí, thang điểm từ 1 – 10, bạn sẽ cho thang 
điểm bao nhiêu ?

9. Bạn có giới thiệu với bạn bè bạn về tạp chí không ?

10. Ý kiến chung của bạn:

Các bạn hãy trả lời những câu hỏi trên, và gửi về email theo địa chỉ:
 iloveanimals.vn@gmail.com

Cám ơn các bạn, chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. 

Ban Biên Tập
02.03.2012
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