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đề về phân định ranh giới hoặc biên giới của quốc gia nào  
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Gấu chó: Đánh giá tình trạng toàn cầu & kế hoạch hoạt động bảo tồn, 2019-2028. IUCN 
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Free the Bears là một tổ chức phúc lợi động vật quốc tế và bảo tồn động vật 

hoang dã có trụ sở chính tại Úc. Free the Bears kết hợp với các tổ chức chính 

phủ và phi chính phủ để xây dựng, quản lý và duy trì các khu bảo tồn gấu và 

các chƣơng trình tập trung và việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng của gấu 

nuôi nốt trong khi bảo vệ gấu hoang dã trên khắp Đông Nam Á và Ấn Độ. Với 

một phần trong sứ mệnh để bảo vệ, duy trì và làm giàu cuộc sống của gấu trên 

toàn thế giới, Free the Bears đã hỗ trợ cúu hộ trên 900 cá thể gấu và hiện tại 

chăm sóc hơn 200 cá thể gấu tại Đông Nam Á, bao gồm 80 gấu chó đƣợc cứu 

hộ trong khu bảo tồn gấu Campuchia, khu bảo tồn gấu mặt trời lớn nhất thế 

giới.   

 

The IUCN SSC Bear Specialist Group (BSG) là một trong 140 nhóm 

chuyên gia đƣợc thành lập bởi Species Survival Commission (SSC), thuộc 

Liên Minh Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN). Mục tiêu của BSG là thúc 

đẩy việc bảo tồn và môi trƣờng tự nhiên của chúng trong vùng lãnh thổ của 

chúng toàn thế giới. BSG có 180 thành viên bao gồm các nhà sinh vật học và 

các nhà bảo tồn từ nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ (NGOs), đại học, 

bảo tàng, vƣờn thú, và các cơ sở nuôi nhốt khác. BSG không phải là một tổ 

chức vận động hay tổ chức phúc lợi động vật. Mục đích của BSG là để theo 

đuổi bảo tồn gấu theo dựa trên khoa học. 

 

The IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group (CPSG) là một 

mạng lƣới toàn cầu về các chuyên gia bảo tồn cống hiến cứu hộ các loài động 

vật bị đe doạ bằng cách tăng hiệu quả cho các nỗ lực bảo tồn trên toàn thế giới. 

Hơn 30 năm, CPSG đã đạt đƣợc điều này sử dụng các phƣơng pháp lập kế 

hoạch hợp tác và khoa học quy tụ các chuyên gia với các quan điểm và kiến 

thức đa dạng tạo ra những thay đổi về bảo tồn mang hƣớng tích cực. CPSG 

cung cấp các chuyên môn lập kế hoạch bảo tồn các giống loài cho chính phủ, 

các nhóm chuyên gia SSC, vƣờn thú và các tổ chức động vật hoang dã khác.  
 

TRAFFIC, mạng lƣới giám sát buôn bán động vật hoang dã, là tổ chức phi 

chính phủ đi đầu hoạt động toàn cầu về buôn bán động vật và thực vật hoang 

dã trong bổi cảnh bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững của cả hai 

loài. TRAFFIC là đối tác chiến lƣợc của WWF và IUCN. Bằng việc kết hợp 

với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự, 

TRAFFIC giúp mang lại các chuyển đổi trên cả điều luật về động vật hoang dã 

và thái độ của ngƣời tiêu dùng.



  LỜI CẢM ƠN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế Bảo Tồn và Quản Lý Gấu Chó bao gồm: Brian Crudge và Matt Hunt 

(Free the Bears); Tiến sĩ David Garshelis (Đồng Chủ Tịch IUCN); Tiến sĩ Robert Steinmetz (Đồng chủ tịch 

Nhóm Chuyên Gia Gấu IUCN và Đồng Chủ Tịch Nhóm Chuyên Gia Gấu Chó); Tiến Sĩ Gabriella  Fredriksson 

(Đồng chủ tịch Nhóm Chuyên Gia Gấu Chó); Lalita Gomez  (TRAFFIC Đông Nam Á); và Wong Siew Te 

(Trung Tâm Bảo Tồn Gấu Chó Bornean). 

 

Chuyên Đề Quốc Tế lần Thứ Nhất về Bảo tồn và Quản lý Gấu Chó và hội thảo kế hoạch bảo tồn tiến tới sự phát 

triển của Gấu Chó: đánh giá tình trạng toàn cầu và kế hoạch hành động bảo tồn, 2019-2028, đƣợc tự hào hỗ trợ 

trên toàn cầu bởi những nhà tài trợ sau đây: Wildlife Reserves Singapore, Perth Zoo Wildlife Conservation 

Action, Taronga Conservation Society Australia, Bornean Sun Bear Conservation Centre, Hauser Bears, và 

International Asociation for Bear Research & Management Research and Conservation Grant. 

 

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Hauser Bears vì tài trợ cho buổi tối chuyên đề làm quen, và Patrick Rouxel cho buổi 

công chiếu phim “Life is One” của anh ấy. 

 

Bản đồ phạm vi trong tài liệu này đƣợc thiết kế bởi Roth Vichet (Free the Bears) với thông tin đƣợc cung cấp 

bởi IUCN SSC Bear Specialist Group kết hợp cùng Graham Usher. 

 

Chúng tôi xin cảm ơn những ngƣời đã thiết kế lên tuyên bố tầm nhìn kế hoạch hành động. 

Chúng tôi xin cảm ơn Peppermint Narwhal (www.peppermintnarwhal.com) với thiết kế logo cho chuyên đề.. 

Chúng tôi xin cám ơn Ian Wallis (Designside) cho bản thiết kế tài liệu này, và Claudine Gibson (IUCN SSC 

CPSG) cho việc hiệu đính phiên bản trƣớc. 

Chúng tôi biết ơn các nhà tài trợ với sự hỗ trợ về bảo tồn gấu chó của họ tại Đông Nam Á và còn nhiều hơn nữa, 

và giúp mang đến cách nhìn nhận về gấu chó. 

 

#savesunbears 

http://www.peppermintnarwhal.com/


 

  LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
 
 
 
 

Bởi Jon Paul Rodríguez, 

Chair of the IUCN Species Survival Commission 

 

Đa dạng sinh học rất quan trọng đối với chức năng của hệ sinh thái và sức khoẻ của hành tinh, nhƣng nó đang đối mặt với 

những hiểm hoạ không lƣờng trƣớc đƣợc – từ huỷ hoại môi trƣờng sống, các loài động vật xâm lấn, việc khai thác quá mức, ô 

nhiễm và thay đổi khí hậu. IUCN Species Survival Commission (SSC) là một mạng lƣới toàn cầu với hơn 8,500 chuyên gia 

làm việc cùng nhau để thay đổi sự suy giảm đa dạng sinh học và đảm bảo rằng SSC là một nguồn thông tin và lời khuyên độc 

lập gây tác động lên các kết quả của việc bảo tồn. Thêm vào đó để đánh giá tình trạng của các loài trên toàn cầu và nguyên 

nhân của sự suy giảm về đa dạng sinh học, Nhóm Chuyên Gia phân loại loài trong SSC xác định các hoạt động bảo tồn cần 

thiết để giảm thiểu hoặc ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài động vật. Hầu hết các hoạt động bảo tồn diễn ra trên quy mô 

một địa phƣơng hoặc quốc gia, tuy nhiên với các loài có đặc thù phân bố rộng, các hoạt động phối hợp và xây dựng chiến 

lƣợc phải ở quy mô lớn. Lập kế hoạch bảo tồn chiến lƣợc là chìa khoá thành công đối với SSC vì nó cho phép chúng tôi đầu 

tƣ các nguồn lực có hạn một cách bài bản tạo ra kết quả tốt nhất. Conversation Planning Group (CPSG) có nhiệm vụ phải làm 

gia tăng số lƣợng và tính hiểu quả của việc lập kế hoạch trong mạng lƣới SSC, điều mà chúng tôi cảm thấy có ích để hoàn 

thành Mục Tiêu 12 (về ngăn chặn sự tuyệt chúng của các loài động vật nguy cấp) của Quy Ƣớc về Đa Dạng Sinh Học. Bằng 

các tiếp cận dựa trên khoa học, hợp tác và toàn diện để lập kế hoạch, chúng tôi có thể đƣa ra các hoạt động bảo tồn hiệu quả 

nhất để bảo vệ thế hệ tƣơng lai của các loài động vật nguy cấp. 

 

Thách thức của chúng tôi là biến việc lập kế hoạch bảo tồn trở thành hành động. Sự tham gia của tất cả các bên 

liên quan– cơ quan chính phủ, học viện, xã hội dân sự và các bên cá nhân – là chìa khoá thành công của việc bảo 

tồn. Điều này đặc biệt quan trọng với các loài động vật có vùng phân bố trải rộng qua nhiều quốc gia, nơi mà các 

mối đe doạ, các nhân tố kinh tế xã hội, và bối cảnh chính trị đều khác nhau. Hơn thế nữa, việc bao hàm nhiều bên 

trong việc lập kế hoạch sẽ giúp đƣa ra các ý kiến mang tính đổi mới và thực tiễn, cũng nhƣ hỗ trợ trong suốt quá 

trình triển khai.  

 

Đông Nam Á là điểm nóng cho việc giảm sút các loài động vật. Gấu chó (Helarctos malayanus) là một loài đặc 

hữu, loài bảo trợ phụ thuộc vào rừng ở Đông Nam Á, với số lƣợng đang trên đà sụt giảm vì nạn săn trộm và phá 

rừng: các chiến lƣợc bảo tồn cho loài này đều mang lại lợi ích cho nhiều cá thể khác trong vùng. Do đó, phát triển 

một bản kế hoạch hành động bảo tồn cho gấu chó, chi tiết tại đây, cần phù hợp với nhiều các hoạt động bảo tồn 

khác trong vùng.  

 

Kế hoạch này đƣợc thực hiện sau Hội Nghị Chuyên Đề Quản Lý và Bảo Tồn Gấu Chó lần thứ nhất, và sau đó là 

hội thảo lập kế hoạch hành động, đƣợc thực hiện bởi CPSG hợp tác cùng IUCN SSC Bear Specialist Group. Hội 

nghị chuyên đề và hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia gấu chó, nhà nghiên cứu thực địa, các nhà bảo tồn và 

đại diện chính phủ đến từ vùng gấu chó phân bố và hơn thế nữa, để chia sẻ các thông tin mới nhất về loài động vật 

nguy cấp này, và để xác định hoạt động nào là cần thiết và có thể đạt đƣợc kết quả bảo tồn lâu dài nhất. 

 

Kết quả của những nỗ lực này sẽ là chiến lƣợc toàn diện cho việc bảo tồn loài động vật này trong mƣời năm tới. 

Trong một thế giới mà nguồn lực cho việc bảo tồn bị giới hạn trầm trọng, các chiến lƣợc thông minh và sáng tạo sẽ 

xác định sự thành công trong việc đảo ngƣợc sự suy giảm đa dạng sinh học. Chúng tôi khuyến khích tất cả các cơ 

quan chính phủ có trách nhiệm, các nhà nghiên cứu, nhà bảo trợ, và những nhà chuyên môn xem xét các hoạt động 

đƣợc giới thiệu trong tài liệu này và đƣa chúng vào thực tiễn.  
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  TÓM TẮT  
 
 
 

Sự cần thiết cho việc lập kế hoạch 

hoạt động bảo tồn Gấu Chó  
Trong tám loài gấu trên thế giới, sáu loài (chiếm 75%) 

đối diện với nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu (đƣợc liệt 

vào diện Nguy Cấp trong sách đỏ của IUCN). Điều trùng 

hợp là bốn loài trong danh sách này đều nằm thuộc vùng 

nhiệt đới, nơi mà các mối hiểm hoạ đều rất cao. Mối đe 

doạ chính cho gấu trong vùng nhiệt đới bao gồm chuyển 

đổi và phá rừng, xây dựng đƣờng xá, săn trộm và xung 

đột với lợi ích của con ngƣời. Những mối hiểm hoạ này 

đƣợc nhân lên khi chúng kết hợp với nhau: ví dụ: xây 

dựng đƣờng xá và thu hẹp các mảng rừng việc săn trộm 

trở nên dễ dàng hơn; thêm vào đó, thu hẹp môi trƣờng 

sống làm giảm nguồn thức ăn có sẵn của gấu và gia tăng 

tiếp xúc với con ngƣời và nông nghiệp, làm gấu tìm đến 

nguồn thức ăn của con ngƣời và hậu quả là gia tăng nguy 

cơ bị giết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để giải quyết các vấn nạn 

này? Điều gì là hệ quả nhất, điều gì là thiết thực nhất để 

giải quyết vấn đề, và quá trình nào là chúng ta nên ƣu 

tiên với việc bảo tồn loài động vật này? Chúng ta muốn 

tƣơng lai sẽ nhƣ thế nào? 

 

Trong tài liệu này chúng tôi trả lời những câu hỏi này 

cho gấu chó (Helarctos malayanus). Là một loài thân 

thiện, tuy nhiên có rất ít các nghiên cứu về loài động vật 

này trong 20 năm qua và cũng chỉ thu hút đƣợc rất ít sự 

chú ý về bảo tồn. Số lƣợng loài đang bị sụt giảm nghiêm 

trọng do bị giết hại, cùng với môi trƣờng sống bị thu 

hẹp, phân tán, và biến mất hoàn toàn. Loài động vật này 

chỉ phân bổ trên Đông Nam Á, trong 10 trên 11 nƣớc, 

trải từ phía Đông Bắc Ấn Độ đến Việt Nam, và phía 

Nam qua bán đảo Malaysia, Sumatra và Borneo. Trong 

phạm vi này vẫn có nhiều khu vực với môi trƣờng sống 

phù hợp mà sự hiện diện của loài động vật này là chƣa 

chắc chắn; chúng đƣợc cho rằng đã biến mất ở 

Bangladesh, nhƣng gần đây ngƣời ta phát hiện ra một  

nhóm nhỏ dƣới phía Nam; không ai biết liệu có tồn tại 

bất kỳ quần thể nào tại phía nam Trung Quốc.  

  

Không chỉ về tình trạng, mà có rất nhiều các câu hỏi 

về nguyên nhân cho sự sụt giảm của loài động vật này 

vẫn chƣa có câu trả lời chắc chắn hoặc không rõ ràng. 

Hiển nhiên đây là điều gây trắc trở cho công cuộc hoạch 

định chiến lƣợc bảo tồn. Ví dụ, tuy có nhiều nghiên cứu 

chỉ ra rằng gấu chó chủ yếu sống trong rừng nguyên 

sinh, một số các nghiên cứu gắn bẫy camera gần đây 

(không trực tiếp nghiên cứu gấu chó) đã phát hiện ra tỉ lệ 

sống của chúng trong rừng thứ sinh là rất cao (rừng mọc 

lại).  Về phía nam, phần rừng bị chuyển sang thành rừng 

trồng cọ (Elaeis guineenis) đang nhận đƣợc sự quan tâm 

vô cùng lớn .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong khi xu hƣớng mở rộng đồn điền đền gây ảnh 

hƣởng tiêu cực lên gấu chó cũng nhƣ sự sụt giảm không 

gian, và sự đa dạng về thức ăn, gấu chó tiêu thụ một 

lƣợng lớn quả cọ dọc phạm vi đồn điền là không nhiều; 

ngƣợc lại, trong phạm vi này, chúng còn dễ bị giết hại 

bởi con ngƣời hơn. Một vài trƣờng hợp gấu bị giết trong 

khi thợ săn đang đi săn các loài động vật khác, với súng 

và bẫy, nhƣng việc bị giết có chủ đích cũng xảy ra. Gấu 

chó con bị bán làm vật nuôi, và túi mật của loài động vật 

này cũng có giá trị và đang đƣợc buôn bán bất hợp pháp 

trên toàn cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách tham dự Hội Thảo Chuyên Đề Lần Thứ Nhất 

về Quản Lý và Bảo Tồn Gấu Chó tại Kuala Lumpur, 

Malaysia từ mùng 4 đến 6 tháng 9 năm 2017 

 

Ảnh: Free the Bears/Lim Thona 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Nghịch lý là, dù rằng trong túi mật của gấu ngựa 

(Ursus thibetanus) có chứa một hợp chất độc nhất đƣợc 

chứng minh là có lợi ích về mặt dƣợc liệu cho con 

ngƣời, mật của gấu chó lại có chứa một loại acid khác 

không phải chỉ gấu mới có.  

 

Phức tạp hoá vấn đề này càng làm cho việc giám sát 

các quần thể gấu chó là gần nhƣ không thể. Một số nỗ 

lực đã đƣợc thực hiện để đánh giá tỉ trọng, tỉ trọng tƣơng 

đối, hay sự xuất hiện/biến mất từ các bẫy đặt camera, 

các khảo sát, và các cuộc phỏng vấn ngƣời dân địa 

phƣơng. Nhƣng chƣa có một chƣơng trình giám sát thực 

tế nào đƣợc thực hiện. Do đó, sự đánh giá xu hƣớng 

quần thể đƣợc cân nhắc từ các quan điểm chuyên gia và 

phỏng vấn với ngƣời dân địa phƣơng, hoặc các đánh giá 

chủ quan về các mối đe doạ tác động lên gấu nhƣ thế 

nào. Hệ quả là kể cả khi các chƣơng trình bảo tồn đƣợc 

triển khai, sẽ rất khó để xác minh tính hiệu quả dựa trên 

các dữ liệu cơ sở này.  

Quá Trình Xây Dựng Kế Hoạch 
Trên cơ sở này, IUCN SSC Bear Specialist Group, 

Free The Bears, và TRAFFIC Đông Nam Á tổ chức hội 

nghị chuyên đề về Quản Lý và Bảo Tồn Gấu Chó lần thứ 

1 để thu thập kiến thức và ý kiến từ các chuyên gia gấu 

chó liên quan đến bảo tồn loài động vật này. Trong ba 

ngày hội thảo đƣợc tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia 

từ ngày 4 đến 6 tháng 9 năm 2017 đã mang đến 100 

đại biểu từ hơn 50 tổ chức, bao gồm các nhà nghiên cứu 

thực địa (mặc dù không nhiều), các nhà bảo tồn, nhân 

viên làm việc tại các trung tâm chăm sóc gấu chó, và đại 

diện các cơ quan chính phủ. 

   

 Từ buổi hội nghị chuyên đề này, 25 đại biểu đã làm việc 

cùng nhau trong 2 ngày tiếp theo để soạn thảo ra kế 

hoạch hoạt động bảo tồn với quy mô lớn trong vòng 10 

năm. Dựa theo chỉ dẫn của IUCN, bao gồm nhiều các đại 

diện quốc gia đƣợc đề cập nhiều nhất có thể, với lực 

lƣợng hậu cần và ngân sách nhất định. Hơn thế nữa, 

chúng tôi dựa theo One Plan Approach của IUCN SSC 

Conversation Planning Specilist Group (CPSG) về mặt 

tích hợp các nhân tố thực địa và tại chỗ. Với các thông 

tin thêm từ một nhóm đông những ngƣời tham gia hội 

thảo, một nhóm nhỏ biên tập viên đã làm việc hơn một 

năm để hoàn thiện phiên bản cuối cùng.  

   

 Tài liệu này đƣa ra nhận định tình trạng phổ biến nhƣng 

không bao hàm toàn bộ các vấn đề. Điều này cung cấp 

thêm dẫn chứng cho các hoạt động bảo tồn, bao gồm 

những điều cần thiết cho việc nghiên cứu, đặc biệt khi 

thông tin thiếu thốn hoặc mâu thuẫn. Chúng tôi trích dẫn 

các nghiên cứu phù hợp với những mục đích của tài liệu 

này, chủ yếu dựa trên các tài liệu đã đƣợc kiểm duyệt; 

chúng tôi không cố gắng tìm hay trích dẫn tất cả các tài 

liệu liên quan đến mọi mặt vấn đề.  

 
 
 
 

Gấu chó, Helarctos malayanus,  

tại Khu Bảo Tồn Gấu Chó Bornean,  

Ảnh: BSBCC/Chiew Lin May 

 



Sự Phân Bổ Kế Hoạch 
Kế hoạch hoạt động bảo tồn phạm vi rộng đƣa ra một 

cách tiếp cận cho các hoạt động đƣợc ƣu tiên trong giai 

đoạn 2019 - 2028. Những hoạt động này sẽ đặt nền móng 

để đạt đƣợc tầm nhìn lâu dài cho tƣơng lai của loài gấu 

chó trong đó: gấu hoang dã là thành phần chức năng sinh 

thái của hệ sinh thái tự nhiên, xuất hiện trên toàn bộ 11 

quốc gia, cùng chung sống với con ngƣời và không còn 

bị đe doạ; gấu nuôi nhốt đƣợc duy trì trong điều kiện tối 

ƣu và đóng góp cho bảo tồn; và việc bảo tồn loài động 

vật này giúp cho việc bảo tồn các loài động vật khác và 

hệ sinh thái.  

Kế hoạch chỉ ra 19 tiêu chí và 63 hoạt động hƣớng đến 

5 mục tiêu lớn: (1) loại bỏ việc khai thác trái phép; (2) 

bảo vệ và phục hồi môi trƣờng sống và quần thể; (3) đƣa 

ra và triển khai các phƣơng pháp giám sát đáng tin cậy; 

(4) tối ƣu hoá sự đóng góp thực địa cho việc bảo tồn; và 

(5) gia tăng sự hỗ trợ chéo cũng nhƣ hợp tác trong việc 

bảo tồn gấu chó. 

   Nhiều tiêu chí (14) liên quan đến việc xem xét, soạn 

và phân tích dữ liệu có sẵn, hoặc thực hiện nghiên cứu để 

thu thập dữ liệu mới (7), để hiểu hơn về các vấn đề cũng 

nhƣ khả năng thành công của các giải pháp khả thi. Cùng 

với việc lấp đầy các lỗ hổng kiến thức, kế hoạch còn đề 

ra một loạt các hoạt động trực tiếp (6), sự ƣu tiên của các 

hoạt động (4), hay những bƣớc khởi đầu để khích lệ các 

hoạt động bởi các hoạt động khác. Mỗi một hoạt động 

trong bản kế hoạch đều có một danh sách các thành viên, 

các tổ chức, hoặc nhóm tổ chức có trách nhiệm để thực 

hiện, đƣa ra mốc thời gian, lên danh sách những thứ có 

sẵn để thực hiện kế hoạch và những thứ cần có, và chỉ 

tiêu của quá trình.  

Thực Hiện Kế Hoạch 
Triển khai kế hoạch này trong vòng mƣời năm tới là 

bƣớc đầu để tiến tới tầm nhìn lâu dài để bảo tồn loài động 

vật này. Kế hoạch sẽ đƣợc điều phối bởi Đội Đặc Nhiệm 

Thực Hiện Kế Hoạch Hành Động Gấu Chó, dƣới sự quản 

lý của Nhóm Chuyên Gia Gấu Chó của Nhóm Chuyên 

Gia Gấu IUCN SSC. Đội Đặc Nhiệm sẽ gồm có hai tiêu 

chí dựa vào các vấn đề (mục tiêu) và phạm vi quốc gia, 

đóng vai trò nhƣ các bên liên lạc cho các thành viên 

mong muốn đƣợc tham gia hay hỗ trợ những hoạt động 

đƣợc đề xuất. Đội Đặc Nhiệm sẽ có một điều phối đƣợc 

hỗ trợ trong hai năm đầu tiên bởi Free the Bears. 

Đây là kế hoạch hoạt động bảo tồn toàn cầu đầu tiên 

cho loài gấu.  Sự thực hiện kế hoạch này cần có sự đồng 

thuận của nhiều quốc gia, và một số quốc gia cần phát 

triển kế hoạch hoạt động cụ thể. 

 

Một số các quốc gia tại châu Á đã thông qua các kế 

hoạch hoạt động bảo tồn theo từng quốc gia cho các loài 

gấu khác (Đài Loan và Ấn Độ, đều từ 2012), nhƣng cho 

đến nay chỉ có đƣợc một vài các hoạt động nhỏ. Chúng 

tôi mong rằng bằng cách bắt đầu trên toàn cầu, với một 

kế hoạch đầy đủ, và với cam kết từ những ngƣời tận tâm, 

chúng tôi có thể phối hợp một loạt các hoạt động để cải 

thiện nhanh chóng tình trạng của loài động vật này cũng 

nhƣ sự hiểu biết về chúng. 
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LỜI GIỚI THIỆU  

 
  

Gấu chó (Helarctos malayanus) là một loài ít đƣợc 

biết đến nhất hay “bị lãng quên” nhất trong tất cả các 

loài gấu. Nghiên cứu đầu tiên về loài này chỉ bắt đầu 

vào năm 1997. Đây đƣợc cho là do có khó khăn trong 

việc thực hiện các nghiên cứu thực địa sinh thái trên 

loài động vật khá hiếm có và khó nắm bắt chỉ sống 

trong rừng sâu, những nơi rất khó tiếp cận và vất vả để 

nghiên cứu.. Rất nhiều các kỹ thuật sử dụng cho các 

loài gấu khác đều không đạt đƣợc nhiều thành công 

trên gấu chó bởi vì chúng khá khó để phát hiện (chúng 

khá cảnh giác với các loại bẫy và các khu vực xa xôi 

cũng làm giảm điều kiện đặt bẫy an toàn),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gấu chó đtược cứu hộ tại Khu Bảo Tồn Gấu Campuchia. 

Ảnh: Free the Bears 

 

chúng rất khó bị gắn chip và không có một kỹ thuật 

chắc chắn nào để lấy đƣợc lông của chúng (cho ƣớc 

lƣợng quần thể bằng DNA). Nghiên cứu dựa trên các 

dấu hiệu cũng gây nhiều bối rối vì phạm vi của loài này 

trùng với gấu ngựa (Ursus thibetanus), và hầu nhƣ dấu 

tích của hai loài này rất khó để phân biệt (trừ khi là rất 

mới). Mặc dù các dấu vết di chuyển có thể xác định 

nhanh chóng sự xuất hiện của gấu chó trong khu 

Sundaic thuộc phạm vi của chúng (ví dụ, bản đảo 

Malaysia, Borneo, và Sumatra) những nơi mà không có 

dấu vết của các loài gấu khác. Gấu chó khá hiếm bị bắt 

gặp, và chúng cũng hay bị nhầm với gấu ngựa, nên việc 

phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng cũng không đƣa đƣợc 

nhiều thông tin chính xác. 

Gần đây, các bẫy camera cung cấp nhiều thông tin 

đáng tin cậy hơn về việc xuất hiện (đôi khi trong cả 

những vùng mà chúng đƣợc cho là đã bị tuyệt chủng), cƣ 

trú, mật độ, môi trƣờng sống, đối diện với hoạt động của 

con ngƣời, và cả đồn điền. Tuy nhiên, bởi vì loài động  

 

vật này hiếm khi là trọng tâm trực tiếp của các nghiên 

cứu đặt bẫy camera, các dữ liệu thƣờng cho ra kết quả 

“vô tình” từ các nghiên cứu về các loài động vật cao cấp 

nhƣ hổ (Panthera tigris) và voi (Elephas maximus). 

Tƣơng tự nhƣ vậy, các nỗ lực bảo tồn gấu chó thƣờng có 

đƣợc nhƣ một sản phẩm phụ từ các sáng kiến tập trung 

nghiên cứu vào các loài động vật khác. 

   Vào tháng 9 năm 2017, gấu chó là tiền đề và trung tâm 

cho hơn một trăm nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn, đại diện 

chính phủ, quản lý quần thể, và quản lý các cơ sở nuôi 

nhốt trên khắp toàn cần tụ họp tại Kuala Lumpur, 

Malaysia cho Hội Nghị Chuyên Đề lần thứ 1 về Bảo Tồn 

và Quản Lý Gấu Chó. Hội nghị chuyên đề trong ba ngày 

đƣợc đồng tổ chức bởi Free the Bears, IUCN SSC Bear 

Specilist Group, và TRAFFIC Đông Nam Á.  

Mặc dù gấu chó là loài gấu đƣợc nghiên cứu ít nhất, 

các nỗ lực bảo tồn vào nghiên cứu đã tiến bộ rất nhiều 

trong vài năm gần đây và hội nghị chuyên đề đã đạt 

đƣợc những điều mà không thể tƣởng tƣợng đƣợc mƣời 

năm trƣớc đây; hơn 30 buổi thuyết trình và hơn 20 giờ 

thảo luận và các hội thảo đƣợc dành riêng cho bảo tồn và 

quản lý gấu chó. Một loạt các chủ đề phong phú bao 

gồm: các cập nhật đến bản đồ phạm vi và thẩm định 

danh sách đỏ IUCN; phân tích gien, thẩm định quần thể 

gấu chó hoang dã; phúc lợi và sức khoẻ; tỷ lệ trao đổi 

chất và điều hoà thân nhiệt của gấu nuôi nhốt; buôn bán 

và sử dụng gấu cho trong y học cổ truyền; thay đổi về 

quan điểm và giáo dục; nhận định tình trạng và thẩm 

định hiểm hoạ và bảo tồn ngoại vi quần thể gấu chó, các 

đòi hỏi môi trƣờng sống của quần thể tại chỗ. 

Trong số các ngƣời tham gia có đại diện đến từ, hay 

những ngƣời có kiến thức về tất cả các quốc gia thuộc 

phạm vi gấu chó, ngoài trừ Trung Quốc, nơi mà gần đây 

có một hồ sơ về một cá thể suýt vƣợt qua biên giới từ 

Myanmar (Li et al., 2017). 60% ngƣời tham gia hiện 

đang tham gia các dự án bảo tồn gấu chó, trong khi 43% 

tham gia nghiên cứu gấu chó. Những ngƣời tham gia đại 

diện cho cả hai quần thể gấu chó tại chỗ và thực địa, và 

đƣợc liên kết bởi một số các tổ chức bảo tồn đa quốc gia 

và các cơ quan quản lý, bao gồm Nhóm Chuyên Gia Gấu 

IUCN SSC (BSG), Đội Ngũ Chuyên Gia Gấu Chó; BSG 

Nhóm Chuyên Gia Gấu Nuôi Nhốt; hiệp hội động vật 

học khu vực (EAZA, AZA và ZAA); và các nhóm Bear 

Taxon Advisory theo khu vực.  

 

 

 



Hội nghị chuyên đề đƣợc thiết kế để thu đƣợc kiến 

thức và chuyên môn từ ngƣời tham dự thông báo sự phát 

triển của chiến lƣợc bảo tồn này. Hội thảo lập kế hoạch 

bảo tồn trong hai ngày đƣợc tổ chức ngay sau hội thảo 

chuyên đề, đƣợc tổ chức bởi IUCN SSC Conservation 

Planning Specialist Group (CPSG). Quá trình lập kế 

hoạch kế tiếp sau Cách Tiếp Cận Chung Một Kế Hoạch 

của CPSG thúc đẩy tích hợp việc lập kế hoạch bảo tồn 

các loài động vật tại chỗ và thực địa. Cách tiếp cận này 

cân nhắc tất cả các quần thể của loài, cả trong và ngoài 

phạm vi tự nhiên của chúng, dƣới mọi điều kiện quản lý, 

và phối hợp tất cả các bên có trách nhiệm khi bắt đầu bất 

cứ quá trình lập kế hoạch bảo tồn động vật (Byers et al. 

2013).  

25 thành viên của hội thảo lập kế hoạch đƣợc chia 

thành các nhóm làm việc theo chủ đề với việc phát triển 

các hoạt động bảo tồn liên quan đến: Buôn Bán và Tiêu 

Thụ; Cải thiện và bảo vệ môi trƣờng sống; Giám Sát 

Quần Thể, Quản lý thực địa; và kết hợp chéo. Đầu tiên, 

mỗi nhóm liệt kê ra những mối đe doạ liên quan đến chủ 

đề của họ mà đã đƣợc nhắc đến trong buổi hội nghị 

chuyên đề. Sau đó, mỗi nhóm sẽ liệt kê ra các tiêu chí 

giúp giảm các mối nguy hại này trong vòng 5 đến 10 năm 

tới. Cuối cùng, các tiêu chí cụ thể đƣợc đề ra để đạt đƣợc 

những mục tiêu trên. Với mỗi hoạt động, các nhóm sẽ 

nêu chi tiết ra những gì đang có sẵn, cần có và ai sẽ là 

ngƣời sẽ thực hiện nhiệm vụ.  

Kết quả của hội thảo lập kế hoạch đƣợc liên tục cập 

nhật để có đƣợc văn kiện cuối sau một loạt các đánh giá 

và biên soạn trong nhiều tháng, đầu tiên bởi một nhóm 

biên soạn chủ chốt, sau đó mỗi phần chủ đề đƣợc xem 

xét bởi những thành viên trong nhóm, và cuối cùng bản 

kế hoạch hoạt động nháp đƣợc xem xét bởi ngƣời tham 

dự hội thảo chuyên đề và bởi các chuyên gia sinh học, 

chuyên gia bảo tồn gấu chó mà không có mặt trong buổi 

hội thảo.  

Kế hoạch hoạt động cho gấu chó này là kế hoạch hoạt 

động bảo tồn đầu tiên trên quy mô rộng cho loài gấu trên 

cạn. Mục đích của kế hoạch là chỉ dẫn việc can thiệp bảo 

tồn mục tiêu, theo khuyến nghị của IUCN Species 

Survival Commission, và đƣợc coi là chỉ dẫn cho sự phát 

triển của các kế hoạch hoạt động bảo tồn gấu chó tại địa 

phƣơng hoặc quốc gia. Mặc dù có rất nhiều mối đe doạ, 

và rất nhiều ý kiến cũng nhƣ giải pháp đƣợc đƣa ra từ các 

thành viên, mọi ngƣời đều đoàn kết với cùng một chí 

hƣớng là để chứng kiến gấu chó tồn tại và phát triển 

trong môi trƣờng từ nhiên nhƣ một phần quan trọng của 

hệ sinh thái.   

 

Ngoài những hoạt động đã đƣợc đề nghị, tài liệu này 

còn có thông tin đầy đủ về tình trạng và mối hiểm hoạ 

các quần thể gấu chó tại chỗ và thực địa, chi tiết các tiêu 

điểm quốc gia cho việc triển khai kế hoạch hoạt động, và 

bản đồ các dự án liên quan đến gấu chó tại thời điểm 

này. Nó sẽ đƣợc sử dụng nhƣ tài liệu tham khảo và trích 

dẫn miễn phí cho những ai quan tâm đến bảo tồn gấu 

chó.  

Đọc Giả 
Phạm vi của gấu chó trải dài trên 11 quốc gia. Gấu chó 

sống trong các khu vực đƣợc bảo vệ khác nhau, trong 

các khu vực có rừng dƣới các cấp quản lý khác nhau bên 

ngoài khu vực bảo vệ, và dọc các biên giới đồn điền. Rất 

khó để có thể có đƣợc tất cả các bên liên quan tại địa 

phƣơng tham gia vào hội thảo lập kế hoạch (ví dụ, tất cả 

các chính phủ quốc gia, nhân viên vùng đƣợc bảo vệ, đại 

diện ngành, các tổ chức phi chính phủ, cá nhóm cộng 

đồng, đại diện cơ sở thực địa). Tuy nhiên, quy trình lập 

kế hoạch quy mô rộng ban đầu này sẽ kích hoạt hơn nữa 

việc lập kế hoạch tại địa phƣơng và quốc gia trong đó 

các bên liên quan chủ chốt tại địa phƣơng sẽ có cơ hội 

xác định các hoạt động địa phƣơng phù hợp với chiến 

lƣợc tổng thể đƣợc giới thiệu ở đây. Nhờ đó, kế hoạch 

quy mô rộng này bao gồm cả khuyến nghị hành động lớn 

đƣợc thiết kế cho việc xem xét và uỷ thác xa hơn bởi các 

đoàn thể trong nƣớc cũng nhƣ khuyến nghị hành động cụ 

thể đã đƣợc cam kết bởi những ngƣời tại hội thảo. 

 

Tài liệu này sẽ đƣợc sử dụng: 

• Nhƣ một bản ghi nhớ các hoạt động, các sáng kiến và 

hợp tác thảo luận cho ngƣời tham gia hội thảo; 

• Để giúp hƣớng dẫn và thông báo sự phát triển của kế 

hoạch hoạt động tại địa phƣơng cũng nhƣ theo quốc 

gia cho cơ quan chính phủ, 

• Các cá nhân, tổ chức, các cơ sở thực địa hoạt động 

với gấu chó,  

• Để hƣỡng dẫn và thông báo các ƣu tiên, cũng nhƣ các 

kế hoạch hoạt động của các tổ chức bảo tồn phi chính 

phủ và các nhóm cộng đồng; 

• Giúp việc định hƣớng các nghiên cứu và hoạt động 

liên quan đến bảo tồn, và quy trình hỗ trợ và theo dõi 

định hƣớng cũng nhƣ các ƣu tiên đã đƣợc thống nhất 

về gấu chó của IUCN SSC Bear Specialist Group; 

• Để hƣớng dẫn các hoạt động ƣu tiên cho việc hỗ trợ 

gây quỹ của các tổ chức tài trợ, 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Thực Hiện 
Triển khai các hoạt động trong kế hoạch này sẽ đƣợc 

giám sát và phối hợp bởi một Đội Thực Hiện bao gồm các 

thành viên Tiêu Điểm cho mỗi vùng và cứ mỗi năm ngƣời 

lại đƣợc nhóm từ các hội thảo lập kế hoạch bảo tồn. 

Nhóm Tiêu Điểm sẽ làm việc nhƣ ban liên lạc với những 

ai thực hiện hoặc mong muốn thực hiện những hoạt động 

đã đƣợc đề ra trong phạm vi quốc gia hoặc chủ đề theo 

nhóm. Nhóm Tiêu Điểm hàng năm sẽ báo cáo cho Điều 

Phối Triển Khai Kế Hoạch Hoạt Động về thời lƣợng của 

kế hoạch (2019-2028).  

 

Điều Phối Thực Hiện sẽ đƣợc chọn từ Nhóm Chuyên 

Gia Gấu Chó của IUCN SSC Bear Specialist Groups có 

nhiệm vụ phối hợp bảo tồn gấu chó toàn cầu. Điều phối 

sẽ hoạt động cùng lúc với thành viên Nhóm Chuyên Gia 

và sẽ báo cáo hàng năm lên Đồng Chủ Tịch Nhóm 

Chuyên Gia Gấu Chó. Báo cáo sự tiến triển của việc 

triển khai hàng năm sẽ đƣợc đệ trình bởi Điều Phối 

Triển Khai để phát hành trên International Bear News, 

và thƣ newsletter của Nhóm Chuyên Gia Gấu và Hiệp 

Hội Đa Quốc Gia về Quản Lý và Nghiên Cứu Gấu 

(https:// www.bearbiology.com/publications/iba-newsletter/). 

 

Các hoạt động khác nhau trong kế hoạch liên quan 

đến cả gấu chó hoang dã và nuôi nốt sẽ đƣợc thực hiện 

bởi nhiều cá nhân và tổ chức, bao gồm sinh viên, phòng 

ban và các nhà nghiên cứu các trƣờng đại học, các cơ 

quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Nhóm 

Thực Hiện sẽ hoạt động nhƣ một trung tâm cho các hoạt 

động đa dạng này, theo sát các dự án đã và đang đƣợc 

thực hiện dƣới hệ thống của kế hoạch hoạt động.  

 

Các cá nhân và tổ chức thực hiện các dự án và hoạt 

động cần đƣợc khuyến khích thông báo và chia sẻ tiến 

trình công việc cho Nhóm Thực Hiện. Nhóm Chuyên 

Gia Gấu Chó có ngƣời đại diện trong các nƣớc thuộc 

phạm vi của gấu chó, và những ngƣời này cùng với các 

Đội Tiêu Điểm sẽ chịu trách nhiệm giám sát và duy trì 

liên lạc với các dự án hoạt động trong vùng của họ. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Credit: Wildlife Reserves Singapore 
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ĐỘI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

GẤU CHÓ (2019 – 2020) 
 

 

Giám Sát Thực Hiện Kế Hoạch Hành Động 

Đồng Chủ Tịch BSG (Dr. David Garshelis) 

Giám Sát Thực hiện Kế Hoạch Hành Động 

Đồng chủ tịch BSG (Dr. Robert Steinmetz)

 
 

 
Điều Phối Thực Hiện  

(Brian Crudge, sunbearactionplan@gmail.com) 

 

 
Đầu Mối Bangladesh 

(S.C. Rahman, caesar_rahman2004@yahoo.com) 
Đầu Mối Nhu Cầu và Buôn Bán 

(Lalita Gomez, lalita.n.gomez@gmail.com) 

 
 

 

Đầu Mối Brunei 

(TBD) 
 

 
Đầu Mối Cambodia  

(Brian Crudge, brian@freethebears.org) 

 
 

Đầu Mối Bảo Vệ Môi Trường Sống  

(Dr. Robert Steinmetz, robtyn@hotmail.com) 

 

 

Đầu Mối GiámSát Quần Thể 

(Dr. David Garshelis, 

Dave.Garshelis@state.mn.us) 

 

 

Đầu Mối Trung Quốc  

(Liu Fang, liufang.caf@qq.com) 

 

 

 

Đầu Mối Ấn Độ  

(Janmejay Sethy, jsethy@amity.edu) 

 

 

Đầu Mối Indonesia 

(Dr. G Fredriksson, 

gabriella.fredriksson@gmail.com) 

 

 

Đầu Mối Lào 

(Matt Hunt, matt@freethebears.org) 

 

 

 

Đầu Mối Malaysia 

(Roshan Guharajan, roshang88@gmail.com) 

 

 

 

Đầu Mối Myanmar  

(Lorenzo Gaffi, lorenzo.gaffi@istituto-oikos.org) 

 

 

Đầu Mối Thái Lan  

(Dusit Ngoprasert, ndusit@gmail.com) 

 

 

 

Đầu Mối Việt Nam 

(Heidi Quine, hquine@animalsasia.org) 

 

Tiêu Điểm Quản Lý Thực Địa 

(Dr. Marion Schneider, mfschneider@gmx.de) 
 

 

 

Tiêu Điểm Kết Hợp Chéo  

(Dr. M. Kunde, 

miriamnora.kunde@griffithuni.edu.au) 

 

 
 

 



 

SỰ PHÂN BỔ CỦA GẤU CHÓ 
 
 
 

 
PHẠM VI CƢ TRÚ: 

Bangladesh; Brunei Darussalam; Cambodia; India; 

Indonesia; Laos; Malaysia; Myanmar; Thailand; Vietnam 

 
PHÁT HIỆN DẤU HIỆU NHƢNG SỰ CƢ TRÚ 

LÀ KHÔNG RÕ RÀNG: China 

LOẠI TRỪ: Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Bản đồ phạm vi của gấu chó được các chuyên gia trong nước lấy từ dữ liệu hiện diện và ngoại suy đến vùng môi trường sống 

phù hợp. Phạm vi khả thi được xác định là môi trường sống phù hợp mà không có sự hiện diện nào được xác nhận. Số lượng tương 

đối của phạm vi được phân loại như hiện tại so với khả năng khác nhau tùy theo quốc gia một phần là do lượng dữ liệu có sẵn khác 
nhau và một phần theo mức độ mà các chuyên gia quốc gia ngoại suy các dữ liệu đó dựa trên giả định về môi trường sống và các mối 

đe dọa. Phạm vi mở rộng được xác định là phạm vi không phù hợp và không có sự  xuất hiện nào được ghi lại. 

PHẦN 

 

 



 
PHẦN 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

BẢO TỒN GẤU CHÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gấu chó được cứu hộ tại Khu Bảo Tồn Gấu Campuchia. 

Ảnh: Free the Bears 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG QUÁT 

 
 

Phần tiếp theo phác thảo chiến lƣợc bảo tồn và kế 

hoạch hành động quy mô rộng cho gấu chó trong 

thời gian 2019 – 2028. Đây là kết quả của những 

buổi thảo luận có mục đích bởi những ngƣời tham 

gia hội thảo (Phụ lục I) tại Hội Thảo Lập Kế Hoạch 

Bảo Tồn Gấu Chó năm 2017 và những hoạt động 

phát sinh từ những cuộc thảo luận này. Những cuộc 

thảo luận này đƣợc thông báo từ những kết quả của 

Hội Nghị Chuyên Đề về Quản Lý và Bảo Tồn Gấu 

Chó trƣớc đó, trong đó tầm nhìn ban đầu và mục 

tiêu hoạt động đƣợc phác thảo, và các thảo luận về 

mối đe doạ và các cơ hội bảo tồn đƣợc ghi nhận và 

tóm tắt lại (xem Phụ Lục II). 

Hơn hai ngày hội thảo lập kế hoạch, và sau đó là 

những buổi thuyết trình về bối cảnh, các thành viên 

tham gia đã cùng cộng tác trong: 

• TẦM NHÌN cho tƣơng lai dài hạn cho gấu 

chó; 

• MỤC ĐÍCH hoạt động sẽ giúp thực hiện hoá 

tầm nhìn nếu đạt đƣợc; 

• Bản chất và khuôn khổ của các VẤN ĐỀ hiện 

tại ảnh hƣởng đến khả năng sống của loài này 

trong phạm vi hoạt động của chúng; 

• Những MỤC TIÊU hƣớng đến giải quyết những 

vấn đề này; 

• Các HOẠT ĐỘNG cần có để thực hiện những mục 

tiêu này, bao gồm những kiến nghị làm thế nào và 

ở đâu mỗi hoạt động cần đƣợc triển khai và ai sẽ là 

ngƣời tốt nhất đảm nhận trách nhiệm này.  

   

 

Sau khi thảo luận theo nhóm tất cả các vấn đề có 

khả năng ảnh hƣởng đến sự sống còn của loài này 

trong phạm vi hoạt động của chúng, các nhóm làm 

việc theo các chủ đề: Buôn bán và tiêu thụ; Bảo vệ 

và cải thiện môi trƣờng; Giám sát quần thể; Quản lý 

thực địa; và hợp tác liên ngành. Những chủ đề này 

sau cùng trở nên đồng nhất với năm mục tiêu hoạt 

động. Các nhóm hoạt động bàn luận về những vấn đề 

liên quan đến chủ đề của họ chú trọng vào liên kết 

mỗi vấn đề đến sự tồn tại của gấu chó trong hoang 

dã. Thêm vào đó, các nhóm xác định những nguyên 

nhân cơ bản hoặc các điểm mấu chốt của mỗi vấn đề, 

nếu có thể trích dẫn bằng chứng, làm rõ các giả thiết 

và ghi chú những mảng trống thông tin quan trọng. 

Một khi vấn đề đƣợc xác định, mục tiêu chú trọng 

tới giải quyết chúng đƣợc phát triển và đƣa cho các 

nhóm lớn hơn để thảo luận và cân nhắc. Các bƣớc 

hoạt động đƣợc triển khai và xác định cho 1, 5 và 10 

năm. 

Kết quả của hội thảo lập kế hoạch đƣợc bổ sung để 

viết tài liệu dự thảo đƣợc xem xét và hiệu chỉnh 

trong một vài tháng, đầu tiên là bởi nhóm hiệu chỉnh 

chủ chốt, sau đó mỗi chủ đề lại đƣợc duyệt lại bởi 

các thành viên trong các nhóm có liên quan. Cuối 

cùng, dự thảo đƣợc duyệt bởi các thành viên tham dự 

hội thảo chuyên đề và các chuyên gia sinh học và các 

nhà bảo tồn gấu chó đã không thể tham dự hội thảo.  

Phần tiếp theo tóm tắt lại kết quả của những buổi 

thảo luận và đồng ý kiến về Tầm Nhìn, Mục Tiêu, 

Tiêu Chí và Hoạt Động.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Người tham gia phác thảo mục tiêu và tầm nhìn trong 25 năm cho bảo tồn gấu chó: 

 

TẦM NHÌN 

 Gấu chó đóng vai trò nhƣ một thành phần chức năng trong hệ sinh thái tự nhiên nơi 

chúng phân bổ trên mƣời một vùng lãnh thổ quốc gia. Xã hội loài ngƣời cùng chung 

sống với gấu chó hoang dã trong cùng phạm vi với sự trân trọng về văn hoá và chính trị 

cho giá trị nội tại chúng sinh. Quần thể gấu chó hoang dã không còn bị đe doạ. Gấu chó 

nuôi nhốt đƣợc chăm sóc theo tiêu chuẩn phúc lợi cao và đóng góp cho bảo tồn qua vận 

động, giáo dục, nghiên cứu và thả về tự nhiên khi cần thiết. Bảo tồn gấu chó giúp bảo 

tồn các loài động vật khác và hệ sinh thái tại Đông Nam Á. 

 

 

MỤC TIÊU 

 Mục tiêu 1. Loại bỏ khai thác trái phép gấu chó 
Mục tiêu 2. Bảo vệ và khôi phục môi trƣờng và quần thể gấu chó trong phạm vi 

sống của chúng 

Mục tiêu 3. Đƣa ra và thực hiện các phƣơng pháp giám sát tin cậy các xu 

hƣớng trong quần thể gấu chó 

Mục tiêu 4. Tối ƣu hoá sự đóng góp cho quần thể gấu chó ngoài tự nhiên để 

bảo tồn 

Mục tiêu 5. Gia tăng hỗ trợ và hợp tác liên ngành cho việc bảo tồn gấu chó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



MỤC TIÊU, TIÊU CHÍ VÀ HÀNH ĐỘNG (TÓM TẮT) 
 

MỤC TIÊU 1: LOẠI TRỪ VIỆC KHAI THÁC TRÁI PHÉP GẤU CHÓ 

TIÊU CHÍ 1: GIẢM NHU CẦU VỀ CÁC BỘ PHẬN VÀ SẢN PHẨM TỪ GẤU CHÓ 

1.1 Thực hiện nghiên cứu để xác định mục tiêu chính và thay đổi các can thiệp về giảm nhu cầu và thay đổi hành vi. 

1.2 Thiết kế, triển khai, giám sát và đánh giá các can thiệp để giảm nhu cầu và thay đổi hành vi tập trung vào đối tƣợng chủ 

chốt và các nguồn cầu. 

1.3 Thực hiện nghiên cứu về động lực cho việc săn bắt gấu chó. 

TIÊU CHÍ 2: CẢI THIỆN HIỆU LỰC THI HÀNH LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SĂN BẮN, BUÔN BÁN VÀ SỬ DỤNG GẤU 

CHÓ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG 

2.1 Sửa đổi các chính sách và pháp lý dựa vào xem xét chính xách hiện tại và chế độ chính sách quản lý gấu chó 

trên tất cả phạm vi quốc gia. 

2.2 Giám sát và điều tra sự xuất hiện của các bộ phận và sản phẩm về gấu chó trong chuỗi buôn bán để thực thi hành 

động thi hành luật. 

2.3 Nâng cao nhận thức các cơ quan thi hành luật và tƣ pháp bằng sự kết hợp giữa đào tạo và tiếp cận. 

2.4 Giám sát và điều tra săn bắn trái phép gấu chó để thi hành luật. 

2.5 Phát triển các phƣơng thức pháp lý dựa trên không phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) để xác định các 

phát sinh và bộ phận gấu trái phép trong Thuốc Cổ Truyền. 

2.6 Thu thập các thông tin để đánh giá hoạt động đã đƣợc triển khai để giảm việc săn bắn và buôn bán gấu chó. 

 
 
 

MỤC TIÊU 2: BẢO VỆ VÀ KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ QUẦN     

                        THỂ GẤU CHÓ TRÊN PHẠM VI PHÂN BỔ  

                        CỦA LOÀI ĐỘNG VẬT NÀY 

TIÊU CHÍ 3: XEM XÉT DỮ LIỆU VỀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG VÀ DỊCH VỤ SINH THÁI ĐỂ ƢU TIÊN CÁC 

KHU VỰC VÀ HỖ TRỢ KHÔI PHỤC CHO VIỆC CAN THIỆP VÀO BẢO TỒN 

3.1 Xem xét các chính sách đã có sẵn để xác định mục tiêu quốc gia và các cam kết liên quan đến độ phủ rừng 

(mất/trồng đƣợc). 

3.2 Định lƣợng và xem xét mật độ rừng bị mất theo phạm vi lãnh thổ để xác định và ƣu tiên những vùng cần  

đƣợc bảo vệ. 

3.3 Xác định và lập bản đồ các dịch vụ hệ sinh thái có lợi cho con ngƣời có đƣợc từ việc bảo tồn môi trƣờng 

sống của gấu chó. 

3.4 Phổ cập thông tin về rừng mất và các dịch vụ hệ sinh thái đến các cơ quan chức năng và công chúng để khuyến 

khích sự quan tâm vào giữ gìn rừng. 

TIÊU CHÍ 4: CẢI THIỆN LUẬT THI HÀNH VỀ CÁC QUY ĐỊNH KHAI THÁC GỖ 

4.1 Xem xét các quy định hiện tại và xác định các bên chịu trách nhiệm cho việc thi hành các quy định khai thác gỗ. 

4.2 Hiểu rõ hơn về vi phạm thực địa của quy định khai thác gỗ, bao gồm ai là ngƣời vi phạm và tại sao. 

4.3 Xác định những khu vực trong lãnh thổ gấu chó nơi mà việc khai thác gỗ trái phép gây ảnh hƣởng tiêu cực nhất và 

truyền thông hiệu quả liên quan đến việc thi hành và xây dựng năng lực là cần thiết. 

TIÊU CHÍ 5: TRIỂN KHAI NỖ LỰC ĐỂ GIẢM ĐÁNG KỂ CHÁY RỪNG DO CON NGƢỜI THU HẸP MÔI 

TRƢỜNG SỐNG CỦA GẤU CHÓ 

5.1 Xác định vị trí, nguyên nhân và nguy cơ cháy rừng trên môi trƣờng sống của gấu chó theo quốc gia và địa phƣơng. 

5.2 Xác định lỗ hổng trong việc thực thi mà ngƣời vi phạm không bị truy tố do gây cháy rừng bất hợp pháp, và xây dựng 
năng lực để cho phép truy tố ngƣời vi phạm. 

5.3 Phổ biến thông tin về nguy cơ cháy rừng và ảnh hƣởng đến công chúng một cách rộng rãi. 

 
 

 



 
 

TIÊU CHÍ 6: XÂY DỰNG ĐỒN ĐIỀN THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƢỜNG SỐNG CỦA GẤU CHÓ HƠN 

6.1 Xác định quy định về đồn điền liên quan đến việc chúng thân thiện với gấu chó nhƣ thế nào. 

6.2 Triển khai những dự án thí điểm nhỏ để kiểm tra/giám sát môi trƣờng sống của gấu chó trong và gần đồn điền 

trong khi giám sát các thay đổi về săn bắn/trộm là kết quả từ cải thiện môi trƣờng sống trong và ngoài đồn 

điền. 

6.3 Cung cấp đề nghị hƣớng dẫn môi trƣờng sống thân thiện với gấu đến các cơ quan cung cấp chứng chỉ nông nghiệp 

(trồng cọ, cây làm bột giấy …) bao gồm tiêu chuẩn và mở rộng thực thi và kiểm tra them (quản lý thích nghi). 

TIÊU CHÍ 7: NGĂN CHẶN XÂY ĐƢỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH VÀO KHU VỰC ƢU TIÊN CHO MÔI TRƢỜNG SỐNG 

CỦA GẤU CHÓ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG TỒN TẠI 

7.1 Ngừng tất cả các kế hoạch phát triển quy mô lớn có thể ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống của gấu chó trong 

địa phận mỗi quốc gia. 

7.2 Trao đổi với các nhà tài trợ và các bên liên quan về ảnh hƣởng các dự án phát triển lên môi trƣờng gấu chó và 

gây ảnh hƣởng đến các bên liên quan để ngăn chặn sự phát triển vào các vùng trọng điểm trong môi trƣờng 

sống gấu chó. 

7.3 Giám sát và đánh giá các chiến lƣợc về giảm thiểu ảnh hƣởng của các công trình lên môi trƣờng sống của gấu chó để 

xác định điều gì là hiệu quả nhất và tại sao. 

7.4 Đánh giá ảnh hƣởng phát triển của các cơ sở hạ tầng đối với gấu chó, và đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

giảm thiểu hiện tại, để thông báo phát triển các biện pháp hiệu quả hơn (ví dụ: thêm các điểm kiểm tra, gỉam tốc 

độ, biển báo đƣờng, vân vân) với sự tham khảo ý kiến cùng các công ty/nhà điều hành phát triển. 

TIÊU CHÍ 8:  CẢI THIỆN TÌM HIỂU VỀ ĐIỀU GÌ TẠO RA NỀN TẢNG CHẤT LƯỢNG CAO CHO GẤU CHÓ VÀ CÁC YẾU TỐ 

MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẦN THỂ GẤU CHÓ ĐA DẠNG NHƯ THẾ NÀO 

8.1 Thu thập các thông tin hiện tại hợp lý từ những nguồn đã đƣợc/chƣa đƣợc công bố về cách sống của gấu chó tại 

các môi trƣờng tự nhiên và thay đổi khác nhau. 

8.2 Tiến hành các nghiên cứu để lấp đầy khoảng trống thong tin về đánh giá chất lƣợng môi trƣờng sống của gấu 

chó, và xác định môi trƣờng sống tốt nhất. 

TIÊU CHÍ 9: ƢU TIÊN ĐỊA ĐIỂM CHO BẢO TỒN GẤU CHÓ, VÀ THÀNH LẬP MỤC TIÊU BẢO TỒN 

9.1 Xác định nơi có quần thể gấu chó. 

9.2 Xác định các tiêu chí cho việc ƣu tiên về địa điểm về tầm quan trọng trong bảo tồn gấu chó. 

9.3 Định lƣợng và lập bản đồ các khu rừng cần đƣợc bảo vệ và chúng có thuộc địa phận gấu chó nhƣ thế nào. 

9.4 Xác định mất độ phân bổ của gấu chó trùng với kế hoạch hành động đang có và các hoạt động bảo tồn đang diễn ra 

cho các loài khác. 

9.5 Xác định các khu vực ƣu tiên quan trọng nhất cho việc bảo vệ gấu chó và thành lập mục tiêu bảo vệ. 

TIÊU CHÍ 10: KẾT NỐI LẠI CÁC QUẦN THỂ GẤU CHÓ NHỎ BỊ CÔ LẬP VỚI HÀNH LANG 

                         MÔI TRƢỜNG SỐNG 

10.1 Xác định đâu là hành lang môi trƣờng sống cần đƣợc kết nối những quần thể gấu chó nhỏ bị cô lập. 

10.2 Kiểm tra gấu chó tại cá hành lang tiềm năng hiện có hoặc môi trƣờng sống bị suy thoái giữa các khu rừng. 

10.3 Ƣu tiên sự cần thiết cho các hành lang dựa trên tình trạng của quần thể gấu chó, mối nguy hại, giá trị bảo tồn, 

tính khả thi, vân vân. 

10.4 Tham vấn với các bên liên quan để tạo ra các kế hoạch hành động không gian tại địa điểm cụ thể, thực hiện sự phát triển 

hành lang quy mô nhỏ; và giám sát sự có ích của gấu chó để đƣa ra các lời khuyên cho việc thực hiện ở quy mô lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MỤC TIÊU 3: KIẾN TẠO VÀ TRIỂN KHAI CÁC PHƯƠNG PHÁP XU HƯỚNG       

                           GIÁM SÁT ĐÁNG TIN CẬY TRONG QUẦN THỂ GẤU CHÓ 

TIÊU CHÍ 11: PHÁT TRIỂN CÁC GIAO THỨC CHO VIỆC GIÁM SÁT KỸ THUẬT TIN CẬY PHÁT HIỆN 

                          SỰ THAY ĐỔI TRONG QUẦN THỂ GẤU CHÓ 

11.1 Thu thập các thông tin có sẵn để kiểm tra các giao thức này có đƣợc thiết lập. 

11.2 Thành lập các trang kiểm tra để so sánh các phƣơng pháp khảo sát khác nhau. 

11.3 Xem xét việc sử dụng bẫy camera bằng cách thu thập các dữ liệu cho việc giám sát gấu chó. 

TIÊU CHÍ 12: XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG TRỌNG ĐIỂM NƠI QUẦN THỂ GẤU CHÓ ĐƯỢC GIÁM SÁT 

                          VÀ VIỆC ĐÀO TẠO LÀ CẦN THIẾT 

12.1 Xác định khu vực nơi quẩn thể gấu chó có xu hƣớng giảm hoặc điều kiện thay đổi. 

12.2 Xác định tại mỗi quốc gia khả năng để triển khai một chƣơng trình giám sát. 

TIÊU CHÍ 13: TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỂ XÁC ĐỊNH NƠI   

NÀO VIỆC BẢO TỒN GẤU CHÓ THÀNH CÔNG VÀ NƠI NÀO KHÔNG, VÀ TẠI SAO 

13.1 Cung cấp các giao thức giám sát đƣợc đề nghị đến mỗi phạm vi lãnh thổ quốc gia. 

13.2 Gia tăng khả năng giám sát qua các buổi hội thảo đào tạo. 

 

MỤC TIÊU 4: TỐI ƯU SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC QUẦN THỂ GẤU CHÓ  

                           CHO VIỆC BẢO TỒN CHUYỂN VỊ 

TIÊU CHÍ 14: TRONG PHẠM VI CÁC NƯỚC, ĐẢM BẢO LẬP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NUÔI NHỐT 

GẤU CHÓ RÕ RÀNG, KHÔNG MẬP MỜ VÀ HỖ TRỢ THỰC THI PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ 

14.1 Thực hiện xem xét đầy đủ tất cả các bộ luật hiện tại liên quan đến việc nuôi nhốt gấu chó tại tất cả các quốc 

gia. 

14.2 Thực hiện khảo sát căn bản số lƣợng gấu chó nuôi nhốt tại các quốc gia, đánh dấu các vi phạm pháp luật và 

thu thập các bằng chứng bổ sung từ các nguồn chính và không chính thức. 

14.3 Phát triển các khuyến nghị dựa trên bằng chứng để củng cố luật pháp, quy định và việc thực thi liên 

quan đến gấu chó nuôi nhốt. 

14.4 Đảm bảo các cam kết từ các chính phủ để cải thiện luật pháp và thực thi liên quan đến gấu chó nuôi nhốt khi cần 

thiết. 

14.5 Đánh giá các cơ sở nuôi nhốt gấu chó hiện tại để đảm bảo các cơ sở này đều tuân theo luật pháp và giới 

thiệu các chƣơng trình giám sát đang diễn ra. 

TIÊU CHÍ 15: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG CÁC NGHIÊN CỨU TRỰC TIẾP ĐẾN BẢO TỒN 

ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG VIỆC SỬ DỤNG GẤU CHÓ THỰC ĐỊA 

15.1 Xem xét các dự án nghiên cứu gấu chó thực địa trong quá khứ và hiện tại để cung cấp cơ bản cho việc xác định các lỗ 

hổng và ƣu tiên liên quan đến bảo tồn. 

15.2 Xác định, đánh giá sự khả thi và ƣu tiên các nghiên cứu trực tiếp đến bảo tồn cần cho gấu chó thực địa. 

15.3 Phát triển mạng lƣới chính thống của viện hàn lâm và các cơ sở chăm sóc nuôi nhốt có nguyện vọng hợp tác 

trong các nghiên cứu ứng dụng để cải thiện việc hợp tác, giảm thiểu trùng lặp và xác định các ƣu tiên đã đƣợc 

thống nhất. 

TIÊU CHÍ 16: ĐẢM BẢO CÁC BƯỚC TÁI THẢ GẤU CHÓ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ ĐƯỢC 

CÔNG NHẬN 

16.1 Phát triển các phƣơng thức cho việc xác định ảnh hƣởng của việc bảo tồn, và nguy cơ của các chƣơng trình 

thả gấu chó về tự nhiên. 

16.2 Phát triển và công bố các quy định về tái thả gấu chó và cung cấp các đề nghị về khi nào và làm thế nào để 

thực hiện dự án tái thả, và làm thế nào để quản lý, đánh giá, thích nghi và nơi nào thực thiện việc này. 

TIÊU CHÍ 17: TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC ĐỊA 

17.1 Xác định rõ vai trò và ƣu tiên của các chƣơng trình quản lý theo vùng cho gấu chó. 

17.2 Xác định, thoả thuận và triển khai định dạng tốt nhất cho các chƣơng trình hợp tác đa quốc gia cho gấu chó trong 
tình trạng nuôi nhốt. 

17.3 Xây dựng các mạng lƣới hợp tác để cải thiện các thực hành tốt nhất giữa các trung tâm cứu hộ, các vƣờn thú tốt và các khu 

bảo tồn. 

17.4 Sử dụng các cơ sở thực địa để cung cấp thông tin về sinh thái, số lƣợng, mối đe doạ và các thƣớc đo bảo tồn cho 

gấu chó. 

 



MỤC TIÊU 5: TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ VÀ HỢP TÁC CHÉO       

                          CHO BẢO TỒN GẤU CHÓ 

TIÊU CHÍ 18: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SỰ CẦN THIẾT VỀ BẢO TỒN GẤU CHÓ VÀ VAI TRÒ CẦN 

ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI CÁC CÁ NHÂN, XÃ HỘI VÀ CÁC KHU VỰC TƯ NHÂN 

18.1 Tham gia với truyển thông để nâng cao việc bảo tồn gấu chó. 

18.2 Tham gia với các ngành công nghiệp, ví dụ. ngành giao thông, cộng đồng thuốc cổ truyền, các công ty đồn điền và khai 

thác gỗ, để nâng cao tính hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn gấu chó. 

18.3 Tham gia với các khu vực tƣ nhân và những cá nhân có tầm ảnh hƣởng xã hội để bảo đảm việc sử dụng 

gấu chó, các bộ phận của chúng và các sản phẩm từ gấu chó không còn đƣợc xã hội, cá nhân, văn hoá 

chấp nhận. 

TIÊU CHÍ 19: TĂNG CƯỜNG TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGHIÊN CỨU BẢO TỒN GẤU CHÓ 

19.1 Xác định các ƣu tiên các dự án tại chỗ và thực địa đóng gió tới việc bảo tồn gấu chó. 

19.2 Tìm ra các phƣơng pháp nghiên cứu trong việc xác định các dự án ƣu tiên có đóng góp cho việc bảo tồn gấu chó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gấu chó leo cây 
Ảnh: David Garshelis 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TẦM NHÌN 
 

• Gấu chó đóng góp vai trò nhƣ một nhân tố của hệ sinh thái tự 

nhiên trên phạm vi mƣời một quốc gia và vùng lãnh thổ. 

• Con ngƣời chung sống với gấu chó hoang dã trên nhiều vùng 

lãnh thổ khác nhau với sự trân trọng các quan điểm chính trị và 

văn hoá khác nhau về gấu chó. 

• Các quần thể gấu chó hoang dã không còn bị đe doạ. Gấu chó nuôi 

nhốt đƣợc bảo vệ dƣới các tiêu chuẩn phúc lợi cao và đóng góp cho 

bảo tồn thông qua việc vận động, giáo dục, nghiên cứu và đƣợc thả 

về tự nhiên khi thích hợp. 

• Bảo tồn gấu chó giúp việc bảo tồn các loài động vật khác và hệ 

sinh thái tại Đông Nam Á. 
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