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Một lời giải cho bài toán bảo tồn tê giác1 
Minh Khôi 

Trong quan niệm theo y học cổ truyền châu Á 
(Trung Quốc và Việt Nam), sừng tê giác rất hay được 
sử dụng. Nhiều nơi như ở Yemen và Oman, chúng 
được dùng làm đồ trang sức (cụ thể là cán dao găm, 
ly uống nước…). Sừng tê giác có thành phần cấu tạo 
cơ bản tương tự tóc và móng tay con người, giá trị y 
học chính thống2 cũng chưa bao giờ được chứng 
minh là có thể chữa bệnh. Tuy nhiên do quan niệm 
cổ truyền và sự đồn thổi, sừng tê giác vô tình bị 
tưởng lầm là thần dược có thể chữa bách bệnh, dẫn 
đến sự săn bắn điên cuồng khiến cho các loài tê 

giác rơi vào nạn tuyệt chủng. Việt Nam cũng là nước tiêu thụ lậu sừng tê giác lớn nhất thế 
giới. Cả 5 loài tê giác đều không có tương lai an toàn: Tê giác trắng có lẽ là ít nguy cấp nhất, 
tê giác Java hiện chỉ còn một số lượng rất nhỏ (khoảng 60 cá thể vào năm 2002) và là một 
trong hai hay ba loài động vật có vú lớn đang ở tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới. 

Còn ở châu Phi, năm 1910, trong khi loài tê giác trắng quý hiếm chỉ còn khoảng 100 con ở 
Nam Phi, thì loài tê giác đen cũng không khá hơn; đến năm 1995, số lượng tê giác đen cũng 
chỉ còn khoảng 2410 con. 

Các chiến dịch bảo vệ tê giác được khởi động từ những năm thập niên 1970, ở Nam Phi và 
Namibia, một hệ thống các quy định đi kèm bảo trợ về tài chính cho các hoạt động sở hữu, 
quản lý và bảo vệ loài tê giác trong khuôn khổ hoạt động du lịch và săn bắn hợp pháp đã 
giúp giảm thiểu nạn săn trộm. Kết quả, số lượng tê giác dần phục hồi. 

Nhưng giờ đây, một lần nữa, tê giác châu Phi phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng dù vẫn 
còn đó lệnh cấm buôn bán các bộ phận cơ thể tê giác theo “Công ước thương mại quốc tế 
động vật có nguy cơ tuyệt chủng” (Công ước CITES năm 1977). 

Cùng với sự đi lên của nền kinh tế châu Á và tâm lý săn tìm “hàng hiếm” của giới tiêu dùng 
giàu có, những kẻ đầu cơ đã tung tin về tác dụng chữa bệnh mầu nhiệm của sừng tê đối với 
những bệnh ngặt nghèo chẳng hạn như ung thư… khiến tê giác bị săn lùng ráo riết. Năm 
ngoái, mỗi kg sừng tê giác có giá 65.000 USD trên thị trường chợ đen. Mức giá này đáng kinh 
ngạc vì vào năm 1993, một kg sừng tê khi đó chỉ có giá 4700 USD. 

                                                            
1 Độc giả tham khảo bài gốc “Save Rhinos by Selling their Horns”, Jennifer Abbasi, trang 22, Discover 
Special Issue July/August 2013 

2 Còn theo GS Đỗ Tất Lợi “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, NXB Y học 2004, tê giác là một vị 
thuốc thường dùng trong đông y. Thuốc có tác dụng thanh huyết nhiệt, giải ôn độc, định kinh, thường 
dùng trong các trường hợp sốt quá hóa điên cuồng, sốt vàng da, thổ huyết, máu cam, nhức đầu, ôn 
độc… Gần đây còn dùng làm tăng nhu động ruột non, tăng hồng cầu, giảm bạch huyết cầu, chữa bệnh 
viêm não. Trung y hiện nay có khuynh hướng thay sừng tê bằng sừng trâu cũng đem lại kết quả tương 
tự nhưng phải dùng với liều cao hơn. 
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Nhu cầu tăng cao ắt dẫn đến nguồn cung cũng phải 
tăng theo quy luật cung cầu. Nạn săn trộm ở Nam 
Phi đã tăng gấp đôi mỗi năm trong vòng 5 năm qua. 
Tê giác thường bị giết ngay bằng súng trường. Cũng 
có khi, chúng bị bắn bằng phi tiêu gây mê, bị cưa 
sừng và bỏ mặc cho đến chết. Tại Nam Phi năm qua, 
2012, ít nhất 668 con tê giác bị chết trong trường hợp 
này. Trong năm nay, 2013, vẫn còn nhiều tê giác bị 
chết một cách đau đớn vì bị cắt mất sừng.  Theo ông 
Bret Tolman, tổ chức bảo vệ thú vật TRAFFIC, trong 

chương trình "Tấm gương thế giới" (Weltspiegel), đa số những người buôn lậu hàng này bị 
bắt tại Nam Phi hay Mozambique là người Việt, ngay cả ở các phi trường Bangkok, Dubai hay 
Hongkong cũng vậy. 100g sừng tê giác tại một cửa hàng tại Hà Nội trị giá khoảng 2500 
Dollar. 

Trong một báo cáo năm ngoái, 2012, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng cả hai loài tê giác 
đen, trắng sẽ bị tuyệt chủng trong vòng hai thập kỷ tới nếu nạn săn trộm cứ tiếp tục tăng 
nhanh. Việc ngăn chặn những kẻ săn trộm cũng rất tốn kém và hết sức nguy hiểm. 

Giải pháp tuyên truyền, giáo dục đã không thành công. Giống như móng tay của chúng ta, 
sừng tê giác được tạo thành từ chất sừng, và các nghiên cứu của y học phương Tây đã cho 
thấy sừng tê giác không có lợi ích về sức khỏe. Nhưng điều đó không thuyết phục được 
những kẻ buôn bán sừng tê giác. 

Trớ trêu thay, hợp pháp hóa việc mua bán trái phép sừng tê 
giác lại là một giải pháp có thể giúp bảo tồn được các loài 
động vật quý hiếm. Đầu năm nay, tạp chí Science đăng chia sẻ 
của Duan Biggs – nhà sinh học bảo tồn của Đại học 
Queensland (Australia), người ủng hộ cho dỡ bỏ lệnh cấm – 
“Cấm mua bán sừng tê giác không hiệu quả vì nhu cầu về sừng 
tê giác đã tồn tại từ lâu và ngày càng tăng. Việc cấm đoán một 
cách duy ý chí chỉ làm hạn chế nguồn cung trong khi nhu cầu 
này ngày càng tăng, từ đó đẩy giá sừng tê giác lên cao và chỉ 
làm tăng lợi nhuận cho những kẻ săn trộm". 

Sừng tê giác có thể được cắt hoặc cạo và chúng sẽ phát triển trở lại mà không gây hại đến 
bản thân tê giác. Biggs lập luận rằng sừng cắt từ 5.000 con tê giác trắng của Nam Phi trên 
vùng đất bảo tồn tư nhân, cùng với nguồn sừng bị tịch thu và những nguồn thu từ những 
con tê giác chết tự nhiên, có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại nếu được kiểm soát chặt chẽ 
thông qua một tổ chức tập trung duy nhất. Mỗi chiếc sừng hợp pháp có thể mang một bộ 
theo dõi và có thông tin DNA được ghi lại cho phép theo dõi lộ trình di chuyển của chúng từ 
Nam Phi đến Việt Nam và Trung Quốc, nơi mà hầu hết các sừng được bán. 

Việc tăng cung ứng bằng con đường thương mại hợp pháp có thể dẫn đến giảm giá sừng tê 
trên thị trường, và bằng cách làm giảm động cơ tham lam của bọn săn trộm mà bảo vệ quần 
thể tê giác. Biggs tin rằng kiểm soát thương mại hợp pháp sẽ bảo vệ tê giác trên nhiều 
phương diện. Một phần của lợi nhuận có thể được đầu tư hiệu quả cho hoạt động chống săn 
trộm, cũng như đem lại công ăn việc làm cho cư dân các khu vực xung quanh. Cuối cùng, 
một quy định chặt chẽ buôn bán sừng hợp pháp có thể là giải pháp tốt nhất trong mọi giải 
pháp.  


