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Ngày đi xe đạp - Cycling 
Day, bạn sẽ tham gia chứ 

Bạn yêu biển ? Sống ở 
gần biển ? Còn chờ gì 
nữa, hãy gia nhập đội 
tình nguyện: Những 
người bạn của biển cả  - 
Friends of Ocean !

Trong số này:
 Điểm mặt những loài Rùa biển ở Việt Nam

“Tuyên Ngôn Hải Nhũ Hữu Quyền” là gì vậy ?

ĐẶC BIỆT:
     Cùng làm bánh sinh nhật cho cún và miu cưng 
nhé !



   Đã một tháng trôi qua kể từ tạp chí số đầu tiên 
ra mắt, và chúng tôi vô cùng hạnh phúc được 
gặp lại các bạn trong tạp chí số thứ hai này. Đây 
là số tạp chí đầu tiên của Tôi Yêu Động Vật với 
chủ đề về biển và động vật biển để đón hè về. 

   Như đã nói ở trên, tạp chí số này tập trung chủ yếu 
về đại dương, các loài sinh vật biển, với những bài 
viết đa dạng từ các rặng san hô, những chú cá mập, 
rùa biển, và cả những vấn đề nổi cộm hiện nay, như 
việc săn bắt cá voi, cá heo vẫn đang diễn ra ở một số 
nơi trên thế giới. Góc thú cưng, như thường lệ, cún và 
miu vẫn được ưu ái nhất trong chuyên mục này, hãy 
chuẩn bị đồ nghề và xăn tay áo lên nhé, bởi chúng 
tôi mang đến cho các bạn một công thức làm bánh 
sinh nhật tuyệt hảo cho những người bạn nhỏ này!

   Với những ý kiến đóng góp nhận được từ tạp chí số 
đầu tiên, chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện dần dần. 
Các bạn có thể thấy, với cách minh họa đơn giản từ 
tạp chí số đầu, nay tạp chí đã được trang trí công 
phu hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn và chào mừng bạn 
Đức Trần đã đến với Ban Biên Tập tạp chí Tôi Yêu 
Động Vật và đã dành rất nhiều thời gian và công sức 
để giúp đỡ chúng tôi thiết kế tạp chí số lần này. Nhân 
đây, tôi cũng xin cảm ơn bạn Phạm Trung, người 

đã vẽ minh họa cho bìa tạp chí, bạn Hương Mai – 
người sát cánh với tạp chí Tôi Yêu Động Vật số đầu 
tiên, và đến giờ vẫn rất nhiệt tình gửi bài viết đến tạp 
chí. Lời cảm ơn chân thành cũng xin được gửi đến 
tất cả các bạn, những độc giả và những thành viên 
của Tôi Yêu Động Vật vì đã ủng hộ nhiệt tình và đã 
gửi bài viết, lời động viên, góp ý đến với chúng tôi. 

   Chúng tôi hi vọng rằng, tạp chí số này sẽ nhận 
được nhiều sự ủng hộ của các bạn hơn, sẽ đến 
được với nhiều bạn đọc hơn, sẽ giúp các bạn 
hiểu thêm về đại dương và những loài sinh vật 
đang sinh sống trong môi trường đặc biệt này. 
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc của các bạn độc giả, 
mọi bài viết cộng tác, tranh vẽ cho tạp chí đều vô 
cùng được hoan nghênh. 

Xin gửi về địa chỉ: iloveanimals.vn@gmail.com
     

Đại diện Ban Biên Tập
       

Trang Nguyen, BSc (Hons), MSc
Primate Conservation, Wild Planet Project

Oxford, England.

Thư từ Ban Biên Tập



TRANG NGUYEN

DUC TRAN

THÔNG BÁO
Cộng tác viên cho tạp chí Tôi Yêu Động Vật, số thứ 3

Tôi Yêu Động Vật kêu gọi các thành viên và các bạn độc giả tham gia 
hưởng ứng tập san tạp chí Tôi Yêu Động Vật, số thứ 3, chủ đề tập trung 
về họ nhà chó, bao gồm những câu chuyện về cún nuôi, chó sói, cáo, 
lửng. Tuy nhiên, những bài viết về các loài động vật khác vẫn rất được 
hoan nghênh. Những mảng chính của tạp chí vẫn sẽ được giữ nguyên. 
Chủ đề của hội nghị bàn tròn lần này “Nên hay không mua bán động 
vật hoang dã và nuôi như thú nuôi”. Hai bài viết tranh luận (1 bài 
đồng ý và 1 bài không đồng ý) hay nhất sẽ được đăng trên tạp chí số 
3.
Tất cả các bài viết yêu cầu phải có đầu đề rõ ràng, ghi rõ họ tên, bút 
danh nếu muốn. Gửi về iloveanimals.vn@gmail.com trước ngày 27 
tháng 5, 2012.

Thành lập đội tình nguyện Những 
người bạn của biển cả  

- Friends of Ocean

Tôi Yêu Động Vật xin trân trọng thông báo 
và kêu gọi các bạn độc giả, thành viên của 
TYĐV, đặc biệt là những bạn trẻ đang sinh 
sống tại các vùng biển trên cả nước email đến 
địa chỉ iloveanimals.vn@gmail.com, ghi rõ 
tiêu đề Friends of Ocean để đăng ký tham gia 
chương trình này. Chi tiết sẽ được thông báo 
qua email.

Học bổng Bảo Tồn Linh Trưởng tại 
trường đại học Oxford Brookes

Nếu bạn có vốn tiếng anh vững vàng, có niềm 
đam mê cho linh trưởng và công việc bảo tồn, 
hãy nộp đơn học khóa học thạc sỹ Primate Con-
servation tại trường Oxford Brookes University. 
Trường đang có học bổng dành cho sinh viên 
đến từ những khu vực có linh trưởng sinh sống. 
Mọi thông tin chi tiết xin xem ở link sau
http://www.brookes.ac.uk/studying/courses/post-
graduate/2012/pc

Ngày Đi xe đạp – Cycling day

Hãy thể hiện cho trái đất rằng bạn quan tâm đến nó. Hãy tham gia chiến dịch hàng năm, đi xe 
đạp vì màu xanh của trái đất. Hãy chọn ra 1 ngày, hoặc 1 vài ngày phù hợp nhất với bạn trong 
tuần từ ngày 28 tháng 4 đến 5 tháng 5, và phương tiện đi lại duy nhất trong ngày đó của bạn 

là đi xe đạp, đi bộ, hoặc bằng bất cứ phương tiện nào không thải ra khí CO2. 

Hãy chọn một nơi nào đó đặc biệt với bạn, có thể là tháp Rùa nếu bạn ở Hà Nội, là nhà thờ Đức Bà nếu 
bạn ở Sài Gòn, cầu Tràng Tiền nếu bạn ở Huế, Big Ben nếu bạn ở London hay bất cứ nơi nào khác với 
tấm logo của Ngày Đi Xe Đạp cùng với xe đạp của bạn, và gửi tấm hình này đến địa chỉ email của Tôi 
Yêu Động Vật, ghi rõ tên và địa điểm nơi bạn đã chụp. Điều quan trọng: Tái sử dụng tấm logo, đừng để 
nó chỉ dừng lại ở bạn. Hãy đưa tấm logo cho bạn bè, nói với họ về ngày này, và có lẽ họ cũng sẽ chụp 
một tấm hình của riêng họ. Logo Ngày Đi Xe Đạp có thể download trên facebook của Tôi Yêu Động Vật.
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nhau, chúng dùng vây để đào những hồ cát (có độ 
sâu khoảng 40-50cm) và bắt đầu đẻ trứng, mỗi ổ 
trứng cũng là mỗi lứa sinh, khoảng 90-130 trứng. 
Xong đâu đấy, rùa mẹ vùi cát để giấu đi ổ trứng của 
mình. Có khi, chúng còn đào một vài bãi đẻ khác để 
đánh lạc hướng kẻ thù. Tất cả quá trình này diễn 
ra nhanh chóng, chỉ khoảng 30 phút đến một giờ, 
thường vào ban đêm. Sở dĩ rùa mẹ chọn ban đêm 
để sinh sản bởi vì ban đêm thường yên tĩnh, không 
có ánh sáng và là thởi đểm nước ròng (tức khi mực 
nước biển cách bãi cát khoảng 3m) [thế mạnh của 
rùa biển là khi ở dưới nước, còn khi lên bờ, chúng 
rất yếu nên phải chọn thời điểm nước lên để không 
bị mất sức]. Thời gian trứng nở là 2 tháng tuỳ thuộc 
vào nhiều yếu tố như thời tiết, nhiệt độ của cát và tỉ 
lệ sống sót của các chú rùa con cho đến lúc trưởng 
thành chỉ có khoảng từ 1/10.000 đến 1/1.000 !!!

Rùa da 
(Leather back) là 

loài rùa biển duy nhất 
không có vỏ mai cứng. Vỏ 

mai của chúng được cấu tạo 
bởi một lớp vỏ mỏng, dai và 
đàn hồi trông giống như loại 
da thuộc nên được đặt tên 

thông dụng là rùa da.

Có Bao Nhiêu Loại Rùa Biển Ở Việt Nam?

Rùa biển có nhiều hình dạng, kích thước và màu 
sắc. Cho đến này, các nhà khoa học trên thế giới đã 
phát hiện ra  7 loài rùa biển, trong đó, có 5 loài được 
tìm thấy tại Việt Nam bao gồm: Đồi mồi dứa (Olive 
Ridley - Lepidochelys olivacea); Đồi mồi (Hawksbill 
- Eretmochelys imbricate); Quản đồng (Loggerhead 
– Caretta caretta); Vích hay còn gọi là Rùa xanh 
(Green Turtle -  Chelonia mydas) và Rùa da (Leath-
erback - Dermochelys coriacea).

Mùa Sinh Sản

Đến mùa sinh sản, rùa biển tìm đến các rạn san 
hô để kết đôi, sau đó, chúng trở về chính nơi mình 
được sinh ra để làm ổ và đẻ trứng. Độ tuổi để kết 
đôi và sinh sản của rùa biển là tầm khoảng 30 tuổi. 
Tất cả các loài rùa biển đều có cách làm ổ giống 

• Rùa biển 
thuộc nhóm động vật 

bò sát (giống như loài rắn 
và thằn lằn), sống lâu năm.

• Loài rùa biển khác với các loài 
rùa sinh sống trong các vùng nước 
ngọt.

• Rùa biển cũng hít thở không 
khí như các loài động vật 

trên cạn.
       

GÓC KHOA HỌC
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Đồi mồi dứa là 
loại rùa biển nhỏ 
nhất (chiều dài mai 
khoảng 60cm), có 
trọng lượng từ 35-
50kg. Chúng làm tổ 
ở những bãi biển.
Thức ăn yêu thích: 
cá, nhím biển, mực 

ống và sứa. Cách đây 30 năm còn xuất hiện nhiều 
nhưng nay chúng đã nằm trong danh sách sắp 
tuyệt chủng tại Việt Nam.

Đồi mồi là một 
trong những loài 
rùa biển nhỏ với 
chiều dài 76-91 cm 
và nặng từ 40 - 60 
kg. Chúng đang 
bị đe doạ nghiêm 
trọng trước nguy    

  cơ tuyệt chủng trên cả thế giới vì sự 
đánh bắt quá mức. Rất nhiều người ưa chuộng 
những trang sức hoặc các sản phẩm làm từ mai 
đồi mồi vì chúng sở hữu bộ mai rất đẹp. 

5 loại rùa biển 
ở Việt Nam

Nguy cơ tuyệt chủng

Olive Ridley - Lepidochelys olivacea – Đồi 
mồi dứa: 

Green Turtle -  Chelonia mydas – Vích/ Rùa   
xanh:

Leatherback - Dermochelys coriacea – Rùa 
da:

Loggerhead – Caretta caretta – Quảnđồng:

Hawksbill - Eretmochelys imbricate - Đồi 
mồi:

Rùa xanh là loài 
rùa phổ biến nhất 
ở Việt Nam, dù vậy 
nó đang nằm trong 
danh sách sắp bị 
tuyệt chủng. Kích cỡ 
trung bình khoảng 
100 cm với cân 
nặng chừng   120 
kg. Thức ăn yêu 

thích là rong biển và tảo. Được tìm thấy ở Côn Đảo, 
đảo Núi Chúa ở vịnh Thái Lan hoặc vài quần đảo 
ngoài khơi. 

Rùa xanh là loài rùa 
phổ biến nhất ở Việt 
Nam, dù vậy nó đang 
nằm trong danh sách 
sắp bị tuyệt chủng. Kích 
cỡ trung bình khoảng 
100 cm với cân nặng 
chừng 120 kg. Thức ăn 
yêu thích là rong biển 
và tảo. Được tìm thấy 
ở Côn Đảo, đảo Núi 

Chúa ở vịnh Thái Lan hoặc vài quần đảo ngoài khơi. 

Quản đồng trưởng 
thành nặng chừng 
158 kg với chiều dài 
mai khoảng từ 82 – 
105 cm. Thức ăn yêu 
thích: trai, cua và các 
loài không xương. 
Loài quản đồng được 
tìm thấy    

       khi chúng di cư và sinh sản tại 
vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, từ 20 năm trước, người 
ta đã không tìm thấy dấu vết làm ổ hoặc sinh sống của 
loài này tại Việt Nam. Được biết, loài này rất hiếm và có 

©theoliveridleyturtle

© National Geographic

©African Safari Pictures

© Manakata©funscubadiver

nguy cơ bị tuyệt chủng cực kì cao.

Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu về động vật dưới biển 
đã cảnh báo rằng các loài rùa biển Việt Nam đang đối 
mặt với nguy cơ tuyệt chủng do việc đánh bắt mang 
tính huỷ diệt, hoạt động thu lượm trứng cũng như việc 
đánh bắt rùa biển bất hợp pháp nhằm khai thác thịt, da 
và mai để làm thực phẩm, thuốc Đông y, đồ trang sức xa 
xỉ hoặc đồ mỹ nghệ như lược, cặp/kẹp tóc, mai rùa phơi 
khô.
Như các bạn đã biết, trong số hàng ngàn bé rùa biển 
được mẹ rùa ấp nở thành công thì chỉ có một vài bé 
có khả năng sống sót cho đến tuổi trưởng thành. Do 
vậy, việc thu lượm trứng cũng như việc đánh bắt rùa 
biển quá mức, không có điểm dừng càng làm cho số 
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Bạn và tôi, chúng ta có thể làm gì ?
+ Không mua những sản phẩm làm từ rùa biển (trứng, thịt, trang sức và đồ mỹ nghệ)
+ Bảo vệ môi trường biển: không xả rác xuống biển, nếu ở gần biển, hãy cùng lập đội thu gom túi      
ni lông, chai nhựa trên bãi biển cũng là một hành động rất thiết thực để bảo vệ rùa biển đấy!!!
+ Kêu gọi bạn bè, người thân cùng hành động bảo vệ rùa biển.
+ Tham gia những câu lạc bộ hay tổ chức bảo vệ động vật và mang thông tin này đến với nhiều 
người hơn các bạn nhé!!! 

Tại sao phải bảo vệ 
rùa biển?

lượng các loài rùa biển ít dần đi,  thậm chí có thể biến 
mất. Ngày nay, ý thức của con người trong việc bảo vệ 
môi trường nói chung và loài rùa biển nói riêng còn rất 
kém. Đối với những người chuyên săn lùng các loài 
rùa biển nhằm phục vụ cho lợi nhuận của bản thân 
thì đó âu cũng là việc họ cố tình thực hiện nếu không 
muốn nói là tìm mọi cách để thực hiện dù có ý thức 
hay không ý thức được việc bảo vệ chúng. Còn đối 
với những ngư dân quăng lưới và vô tình bắt được 
rùa biển (rùa biển di chuyển rất chậm chạp dù trong 
môi trường nước cho nên rất dễ vô tình bị dính lưới 
của ngư dân) thì có mấy người trong số họ chịu trả 
chúng về lại với biển!?! Có, nhưng rất ít, còn lại, đa 
phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc tìm nơi tiêu thụ 
hoặc bán chúng cho những đầu mối nhằm kiếm 
thêm chút lợi nhuận ‘trời cho”.
Hơn nữa, còn có một điều đáng buồn 
là rất nhiều người nghĩ rằng thiên 
nhiên không bao giờ cạn kiệt. Họ 
nghĩ rằng đánh bắt con này thì 
con khác lại được sinh ra, lại phát 
triển rồi lại đánh bắt, họ cho đó là 
món quà vô giá mà thiên nhiên 
ban tặng cho loài người. Thực 
tế thì hoàn toàn ngược lại. Thử 
hỏi, khi họ đánh bắt một lúc với số 
lượng lớn, có khi một lúc cả một gia 
đình rùa và còn thu nhặt cả những trái 
trứng- những mầm sống sắp chào đời thì 
ở đâu ra những cá thể rùa còn lại để tiếp tục 
sinh sản và duy trì nòi giống??? Họ đang tận diệt các 
cá thể thuộc các loài rùa biển với muôn vàn lí do ‘hợp 
lí’. Có một thực tế rằng hiện nay, việc nuôi và duy trì 
các cá thể rùa biển đã được thực hiện nhưng không 
thành công và có vẻ trong tương lai cũng không khả 
quan hơn. Vì vậy, không có cách nào duy trì nòi giống 
của các loài rùa biển tốt hơn cách bảo vệ chúng sinh 
trưởng trong môi trường tự nhiên.

Mức 
độ đe dọa của 

các loài Rùa Việt Nam 
trong sách đỏ thế giới IUCN:

Rùa da: Cực kỳ nguy cấp (CR)
Đồi mồi: Cực kỳ nguy cấp (CR)

Rùa xanh: Nguy cấp (EN)
Quản đồng: Nguy cấp (EN)
Đồi mồi dứa: Sắp bị đe dọa 

(VU)

Thứ nhất, rùa biển được xem như một loài chỉ thị 
độ trong lành của môi trường biển. Việc tiếp tục suy 
giảm số lượng rùa biển biểu thị sự suy giảm liên tục 
mức độ trong lành của hệ sinh thái biển. Rùa biển 
cũng là một chủng loại chủ yếu như loài cá heo, đại 
diện cho nhu cầu bảo vệ môi trường. Hơn nữa, việc 
ngày càng có nhiều loài bị tuyệt chủng sẽ làm mất 
cân bằng hệ sinh thái, gây ảnh hưởng đến sự phát 
triển của tự nhiên và cũng ảnh hưởng đến con người. 
Một điều nữa là việc đánh bắt rùa biển cũng gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và du lịch 
biển. Quỹ động vật hoang dã ghi nhận 

được rắng một con rùa biển sống 
còn có giá trị gấp 3 lần những con 

rùa bị giết để lấy thịt, da hoặc mai.
Chúng ta nên ý thức và hiểu được 
rằng, một khi một loài động vật 
nào mất đi thì đó nghĩa là vĩnh 
viễn, không có một phương pháp 
và một điều thần kì nào có thể 

đem giống loài chúng trở lại Trái 
Đất. Tất cả đều chỉ được tạo hoá 

ban tặng một lần, còn duy trì và phát 
triển như thế nào thì còn phải phụ thuộc 

vào bản thân loài đó và đặc biệt là phụ thuộc 
vào ý thức và hành động của con người. Loài người 

có sức mạnh và trí tuệ thì không có nghĩa là có quyền 
tiêu diệt các giống loài khác. 
Hãy cùng hành động để giảm bớt việc tiêu thụ những 
sản phẩm làm ra từ rùa biển, từ đó, tự nhiên sẽ giúp 
giảm việc đánh bắt và thu lượm trứng rùa biển quá 
mức. Khi nhu cầu giảm thì sự cung cấp bắt buộc 
cũng sẽ giảm theo. 

Giang Thanh dịch và biên soạn
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Theo các nhà khoa học, việc   cá heo được hưởng các 
quyền lợi tương tự nhân quyền của con người chúng 
ta sẽ giúp ngăn chặn việc đánh bắt và giam cầm loài 
động vật này.

Theo như thảo luận của các nhà khoa  học đã hợp tại 
Canada vừa qua: loài cá heo nên được xem như là  
một giống loài khác với trí thông minh tương đương loài 
người và chúng hoàn toàn xứng đáng với việc được 
tôn trọng quyền được sống, quyền được tự do .

Về triết lý chuyên môn thì việc bảo tồn cũng như bảo 
vệ hoạt động sống của loài cá heo cũng như các loài 
thú hải nhũ hữu ( thú có vú sống ở biển ) cần được 
thông qua  và trở thành một tuyên ngôn như “Tuyên 
Ngôn Nhân Quyền” mà chúng ta nên nói là “Tuyên 
Ngôn Hải Nhũ Hữu Quyền” hay “Bản tuyên ngôn cho 
thú có vú sống ở biển”.

Các nhà khoa học tin rằng các loài cá heo cũng như cá 
voi hoàn toàn có đủ trí thông minh để xứng đáng được 
xem xét và đánh giá như loài người chúng ta chứ không 
đơn thuần chỉ là một loài thú cấp thấp.Và việc cá heo 
được hưởng các quyền lợi tương tự như con người 
chúng ta sẽ giúp ngăn chặn việc đánh bắt và giam cầm 
loài động vật này cũng như việc sử dụng chúng cho 
mục đích giải trí.

TRÍCH DẪN

“Giới khoa học đã cho biết rằng ý thức và tự thức (nhận 
thức) đã từ lâu không chỉ là những đặc điểm riêng biệt 
của loài người (cho thấy chúng ta hơn hẳn các loài động 
vật khác). Đó gần như là một thách thức mà chúng ta 
cần phải suy nghĩ và cân nhắc về nó” - Theo lời Giáo 
sư Tom White ở Đại Học Loyola Marymount thuộc Tiểu 
Bang Los Angeles 

Những bước tiến đó đã góp phần hình thành nên những 
cuộc họp thường niên diễn ra tại Vancouver (Canada) 
của hội nghị khoa học lớn nhất thế giới “ Hiệp Hội Khoa 

Học Tiến Bộ Hoa Kỳ ”.

Qua những nghiên cứu hàng năm trời đã chỉ ra rằng loài 
cá heo cũng như cá voi có những bộ não lớn hoàn thiện 
và trình độ tự nhận thức giống như loài người chúng ta. 
Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng dù không phải là 
con ngươì nhưng cá heo và cá voi hoàn toàn có các 
đầy đủ các khả năng về trí tuệ cũng như các giác quan 
tương tự với con người và điều đó không hề chỉ đơn 
thuần mang nghĩa hàm ý ẩn dụ mà nó là sự thật.

Một lần nữa trích dẫn theo lời Giáo sư Tom White ở Đại 
Học Loyola Marymount trực thuộc Tiểu Bang Los Ange-
les , tác giả của cuốn sách : “ Cơ chế bảo vệ của loài cá 
heo: là ranh giới của của lương tâm”  đã cho biết : “ cá 
heo chính là loài người không chính thức”
 
“Nếu chúng ta xem mỗi con người như một cá thể riêng 
biệt thì việc giết hại có chủ đích với các loài cá heo cũng 
như cá voi nói trên giống như việc chủ ý sát hại một sinh 
mạng con người.”

Hành vi thông minh của cá heo và cá voi:

• Một thành viên trong đàn cá voi sát thủ, hay còn gọi là 
cá Orcas, bị chấn thương xương hàm và không thể tự 
kiếm ăn. Những chú cá voi khác trong đàn đã đi săn và 
mớm cho chú cá bị thương này trong một thời gian dài 
cho đến khi chú ta lành hẳn.

• Những chú cá heo trong một cuộc thí nghiệm phân 
biệt âm thanh, trong đó có rất nhiều âm thanh giống 
nhau, và chúng sẽ phải nhấn ba nút ở độ sâu khác 
nhau. Với việc nhấn nút thứ ba chúng cho những nhà 
nghiên cứu biết rằng chúng muốn “cho qua” bài kiểm 
tra vì nó quá khó. Tiến sĩ Lori Marino cho biết “Khi bị đặt 
ở cùng một tình huống khó tương tự thì loài cá heo có 
xu hướng hành động như loài người chúng ta, chúng 
hành động theo bản năng và suy nghĩ riêng của mình 
chứ không phải nghe mệnh lệnh từ ai đó như các loài 
động vật khác”.

• Một số cá heo trong môi trường nuôi nhốt được treo 
thưởng bằng cá tươi cho việc dọn dẹp bể mà chúng 
sống (giống như bạn dạy con trẻ giữ gìn vệ sinh phòng 
riêng và chúng sẽ được thưởng một vật gì đó khi làm 
tốt việc đó). Và một trong số những chú cá heo đã xé 
những chiếc túi giấy ra thành nhiều mảnh, giấu nhẹm 
chúng đi và cho bạn xem từng mẩu giấy một để được 

CÁ HEO XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG NHÂN QUYỀN!
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lĩnh thưởng nhiều lần.

• Ở Ai-len thì cá voi sát thủ và ngư dân được mọi người 
biết đến như những đồng nghiệp cùng nhau làm việc. 
Những chú cá voi dẫn đường cho những ngư dân biết 
nơi nào nên thả lưới để thu được nhiều cá và phần 
thưởng cho chúng là một phần trong số cá đánh bắt 
được đó trước khi chúng dẫn họ đến “ngư trường” tiếp 
theo.

“ Bạn thấy đó, ý thức và nhận thức từ lâu rồi đã không 
còn là những điểm riêng của loài người chúng ta nữa – 
đó quả là một thách thức đối với loài người đúng không!”

Bản tuyên bố chính thức được công nhận vào tháng 5 
năm 2010 đã chỉ rõ “tất cả các loài cá voi, cá heo đều có 
quyền được sống và được đối xử công bằng”,”không 
một loài nào phải gánh chịu cảnh giam cầm hay nô dịch, 
thậm chí không đáng để trở thành các đối tượng dùng 
để nghiên cứu cho việc điều chế các loại thuốc hay 
phương thức điều trị vô nhân tính nào đó hay cả việc bị 
tách khỏi môi trường tự nhiên vi bất kì mục đích nào và 
quan trọng nhất là không một  bang, thành phố, tỉnh, tổ 
chức,người hay cá nhân nào được phép sở hữu chúng 
như một vật nuôi hay dưới bất kỳ hình thức nào.

Thêm vào đó : “Các quyền lợi, quyền tự do cũng như 
các mức quy định trong tuyên bố này phải được bảo vệ 
của luật pháp quốc tế và các nước.”

Nhà tâm lý học Tiến sĩ Lori Marino, từ Đại học Emory ở 
Atlanta, nói tiến bộ khoa học đã thay đổi quan điểm nhìn 
nhận của chúng ta về bộ não của cá voi. Bà cho biết: 
“Chúng ta đã thấy não cá voi cũng như cá heo lớn thế 
nào vì vậy cho dù không thông minh tuyệt đỉnh hay cực 
kỳ hoàn thiện thì bộ não của chúng cũng có thể nói là rất 
phức tạp so với nhiều loài động vật khác và xứng đáng 
là đối thủ đáng gờm về trí tuệ với chúng ta.

Cá heo có khả năng nhận biết rất cao, chúng tự nhận 
ra mình qua những lần thử nghiệm với gương soi - bà 
cho biết thêm.

Khi mỗi sáng bạn thức dậy , tự soi mình vào gương và 
biết đó là bạn cũng như cảm nhận rõ đó thực sự là mình, 
đúng không nào?. Thì chúng cũng có những cảm giác 
cũng như giác quan tương tự. Chúng cũng có thể nhìn 
vào gương và nói rằng : “ Ê, tớ đây này” ̃ Marino cho biết.

Săn cá voi: nên tiếp 
tục hay dừng lại?

“Một bầu không khí thật yên tĩnh…”
Đó có lẽ là những lời nhận xét tôi được nghe nhiều 
nhất tại hội nghị của Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế 
(IWC) năm nay. 

Đó không phải là những lời nhận xét về cảnh đẹp 
thiên nhiên ở Jersey- hòn đảo đăng cai tổ chức hội 
nghị lần này, nơi mà mối quan hệ mật thiết của nó với 
nước Anh hẳn phải cần cả một tạp chí dài để phân 
tích và bình luận.

Sự trầm lắng dường như ở đâu đó bên ngoài….
nhưng ngay ở trong phòng họp khách sạn này cũng 
có một sự yên tĩnh lạ thường. Chẳng thể tin nổi chỉ 
vài năm trước đây, hai phe các quốc gia phản đối hay 
đồng ý với việc săn bắn cá voi vẫn còn chĩa những 
mũi dùi cay độc phê phán lẫn nhau trong suốt cả tuần 
họp dài và dường như chỉ dừng lại có một lần để thở.
   
Hầu hết những lời đả kích đều có chứa sự thật và 
phản ánh sự khác biệt sâu sắc giữa một bên là 
những người coi cá voi là một loài sinh vật có bản 
năng đặc biệt và không thể bị sát hại dù ở trong bất kì 
trường hợp nào và một bên coi cá voi chỉ đơn giản là 
một sinh vật hoang dã như bao nhiêu loài khác. 
  
 “Theo một nghiên cứu mới gần đây, cá heo và cá 
voi sở hữu một trí thông minh và có văn hóa phức 
tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều”- bà Margi 
Prideaux nói. Và điều này một lần nữa lại làm nảy sinh 
câu hỏi chúng ta sẽ đối xử với chúng như thế nào,và 
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GÓC KHOA HỌC

liệu chúng ta có quyền săn bắt chúng nữa hay không. 
Bất chấp những nhận thức trước đây về vị trí độc tôn 
của loài người, các nhà khoa học đang khám phá ra 
rằng cá heo và cá voi đang sở hữu một trí tuệ tinh vi 
vượt qua cả biên giới của trí tuệ con người.

Hiện nay chúng ta đều biết rằng cá voi và cá heo, 
theo nhiều cách khác nhau, đều có những tính cách 
và đặc điểm nhận dạng riêng biệt, rằng chúng có 
thể nghĩ về tương lai, có khả năng thiên bẩm để học 
ngoại ngữ, và hầu hết các hành vi của chúng là do 
sự học hỏi mà có được và có thể truyền lại cho các 
thế hệ sau.  Chúng có cơ chế giao tiếp, khả năng ra 
quyết định phức tạp, và sự tiến hóa độc lập từ việc 
truyền lại văn hóa cũng như sự học hỏi từ xã hội là 
rất phù hợp với môi trường sống khác nhau căn bản 
của chúng.   

Chả hạn như vào tháng 2, năm 2010, một cuộc họp 
của hiệp hội Hoa kì vì sự phát triển của khoa học đã 
đề cập đến một chủ đề chưa từng có tiền lệ:”trí thông 
minh của cá heo và mối liên quan mật thiết đến đạo 
đức và chính sách ”

Ban hội đồng gồm 3 thành viên đều là những học giả 
có uy tín đã thảo luận về việc liệu những khám phá 
mới đây của khoa học về quá trình nhận thức và văn 
hóa của cá heo và cá voi có ảnh hưởng lên những 
chính sách quốc tế và sự cân nhắc về mặt đạo đức khi 
đối xử với chúng hay không. Và kết luận của họ là “có”. 

Trong những ngày diễn ra hội nghị, một huấn luyện 
viên động vật kì cựu đã bị chết đuối khi một con cá hổ 
kình lôi tuột cô xuống nước. Nhưng đáng ngạc nhiên 
thay, không hề có sự phản đối kịch liệt nào của các 
phương tiện thông tin đại chúng hay công luận đối 
với chú cá voi đó. Thay vào đó, người ta lại quan tâm 
đến việc liệu đó có phải là điều hợp lí không khi một 
con vật đồ sộ, thông minh, và phức tạp như vậy lại bị 
bắt giữ để phục vụ thú tiêu khiển của con người.      
Vào tháng 3, tổ chức IWC đã gặp để thảo luận chi 
tiết hơn những vấn đề về tương lai của nghề săn 
bắt cá voi. Một cuộc tranh luận gay gắt lại nổ ra và 
chính quyền ở cả hai phe đều phải chịu áp lực rất 
lớn từ các cử tri bỏ phiếu. 

Cùng lúc đó, một đoạn phim tư liệu có tên Cove điều 
tra về nạn tàn sát hơn 20000 cá heo hàng năm tại 
Nhật Bản đã bất ngờ nhận được giải thưởng hàn lâm 
cho bộ phim tư liệu xuất sắc nhất năm 2010, điều này 
càng minh chứng cho sự cần thiết phải giải quyết vấn 
đề này. 

Năm nay được coi là một năm đầy sự kiện mà mở 
màn là mâu thuẫn trầm trọng giữa những người săn 
cá voi và những nhà hoạt động ở vùng biển phía 
Nam về cách đối xử của chúng ta với loài động vật 
này, liệu con người sẽ coi chúng như một nguồn tài 
nguyên để khai thác hay tôn trọng quyền vốn phải có 
của chúng đối với cuộc sống, sự tự do và ngôi nhà 
nơi chúng đang sinh sống.  

Bị che mờ bởi những hạn chế trong trí tưởng tượng, 
thật khó để chúng ta chấp nhận một sinh vật khác có 
khả năng không thua kém gì chúng ta.  

Không ai đề nghị rằng cá heo và cá voi phải được 
hưởng quyền bầu cử, có bằng lái xe, hoặc được 
thụ hưởng một nền giáo dục miễn phí và bình đẳng. 
Nhưng có lẽ đây là thời điểm để chúng ta tin tưởng 
rằng cá voi và cá heo cũng có quyền đối với cuộc 
sống, sự tự do và sự bảo vệ ngôi nhà và gia đình của 
chúng. Hay tất cả sẽ quay trở lại với nạn tàn sát cá 
voi? Và liệu những chú cá voi và cá heo với trí thông 
minh tuyệt đỉnh kia sẽ vẫn bị săn bắt và tàn sát một 
cách hết sức dã man chỉ vì câu nói “muốn gìn giữ 
truyền thống” của người Nhật Bản, Na Uy và Iceland 
? Liệu rằng những chú cá như cá hổ kình trong công 
viên nước ở Mỹ có tiếp tục phải bơi lượn trong những 
hồ bơi để thỏa mãn thú vui giải trí của con người? Đó 
là những quyết định mà chúng ta cần phải lựa chọn 
trước khi quá muộn.

Hương Mai, dịch và biên tập

TẠM BIỆT CÁC 
BẠN! HẸN GẶP LẠI 
Ở SỐ TIẾP THEO!
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GÓC CẢM NHẬN

NỖI ĐAU 
CHUNG...
 Tôi thật không biết nên mở đầu bài viết này 
như thế nào,tôi không biết vì lòng tôi rất đau rất đau...
Tôi đang ngồi xem một bài viết về chú chó Hi Hi, bị 
hành hạ móc 2 mắt, cắt bộ phận sinh dục và bị đục 
khoét cơ thể...Tôi thật không dám nhìn từng bức ảnh 
mà chủ nhân hiện tại của chú - người vô tình phát hiện 
và cứu sống chú chó này đưa lên sau khi chú chó bị 
hành hạ. Tôi biết thế giới này đang bị tha hóa hết rồi, 
đâu đâu cũng có những câu chuyện về hành hạ loài 
vật, nhưng quả thật cứ mỗi lần đọc thấy một tin tức 
nào đó thì nước mắt lại bắt đầu tuôn ra, đau một nỗi 
đau như chính bản thân đang trải qua vậy. 
 Không phải gần đây tôi mới đọc những mẩu tin 
như vậy, mà là đã đọc qua rất nhiều, nào là gấu bị hút 
mật, chó mèo bị lột da làm thịt hay bị một kẻ điên nào 
đó hành hạ, hay bắt nhốt bỏ đói, thậm chí là vì do tục 
lệ quái đản của một đất nước nào đó, cứ mỗi lần vậy 
thì tôi luôn bị bần thần cho tới đau đớn, vì quá sợ hãi 
cái cảm giác đó mà tôi không dám tìm đọc những mẩu 
tin như vậy nữa mặc dù trong lòng tôi vẫn rất quan tâm 
và yêu thương thú vật. 
 Tôi đã từng cứu sống một chú mèo con bị mèo 
mẹ bỏ rơi. Nhưng quả thực chú ta rất kiên cường, chú 
ta chống đối khi tôi đến gần mặc dù chú ta đang bị 
mắc kẹt trên mái nhà. Tôi phải dùng thức ăn xé nhỏ 
gọi chú ta thật nhẹ nhàng và đưa tay ra cho chú ta hửi. 
Cuối cùng chú mèo con ấy cũng chịu để cho tôi chạm 
vào người. Nhưng sau đó, tôi đành phải làm tại một 
cái nhà ngoài sân cho chú mèo bé nhỏ này, vì mẹ tôi 
không cho đem vào nhà. Cả đêm hôm ấy, chú mèo 
kêu rất thảm thiết, như sợ bị ai hành hạ, sợ cô đơn, 
sợ bị bỏ rơi lần nữa. Chỉ điều này thôi cũng đủ để biết 
động vật cũng có suy tính, có nỗi đau như con người 
vậy. 
 Tôi biết con người tạo ra luật pháp, và luật pháp 
cần phải được bảo vệ luật và được thi hành. Trên thế 
giới hay nói đúng hơn là ở những đất nước văn minh, 
có tình người và có ý thức đã và đang lên tiếng nhằm 
ngăn chặn các tệ nạn dã man. Nếu không ai ăn thịt 
chó mèo thì chắc chắn sẽ không có kẻ bắt trộm chó, 
mèo. Nếu không ai sử dụng thời trang lông hay da 

thú thì chắc chắn sẽ không có ai đi săn bắn động vật 
hoang dã. Nếu những hủ tục man rợ bị bài trừ thì đâu 
còn cảnh sát hại động vật một cách vô lý, dã man? 
 Dù không phải ai cũng yêu thương động vật 
nhưng nếu ý thức được chúng cũng giống như con 
người: Cũng có nỗi đau, có suy nghĩ, có cảm xúc thì đã 
không còn nạn bạo hành thú vật. Và quan trọng hơn 
hết là mỗi người chúng ta cần phải kêu gọi mọi người 
xung quanh hiểu được điều đó và đừng chỉ nghĩ: “chỉ 
là con thú thôi mà”. Động vật không thể nói tiếng người 
vì thế nên chúng ta phải nói thay cho chúng. 
 Tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé, không thể chạy 
khắp nơi cứu giúp những con vật khốn khổ nên chỉ có 
thể viết ra những dòng suy nghĩ này và hy vọng mọi 
người sẽ cùng chia sẻ bằng cách kêu gọi mọi người 
đừng nhẫn tâm bỏ rơi, bắt nhốt, giết hại hay hành hạ 
bất kỳ một loài vật nào và hãy cứu giúp những con vật 
đáng thương khi có thể. 
 Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên rằng:”Con người 
luôn đòi hỏi nhân quyền nhưng tại sao lại cư xử vô 
nhân đạo với những con thú như vậy, không có ý thức 
sao, chưa từng biết đau là gì sao mà lại nhẫn tâm làm 
chúng đau như vậy? Không sợ kiếp sau làm thú sẽ 
bị ngược đãi sao mà bây giờ lại ác với động vật như 
vậy??”

Riki Bạch Dương
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Cá heo có bao giờ 
cãi nhau không?
Xa về phía nam đảo Caribbean của Costa Rica, hai 
loài cá heo khác nhau: cá heo Guyana (Sotalia guian-
ensis) và cá heo mũi chai (Tursiops truncatus) liên lạc 
với nhau hằng ngày. Điều này đã được ghi nhận bởi 
các nhà khoa học, nhưng cách thức “trò chuyện” của 
chúng ra sao thì vẫn chưa được nghiên cứu.

Laura May-Collado, đến từ trường đại học George 
Mason, Virginia, Mỹ đã dành thời gian để nghiên cứu, 
ghi âm lại tất cả những “cuộc trò chuyện” của cả hai 
loài cá heo này, đặc biệt là những tiếng huýt sáo của 
chúng. Cô cũng lưu ý đến những âm thanh phát ra khi 
hai loài này ở gần nhau, và những cách chúng tiếp xúc 
với nhau. 

Cô phát hiện ra rằng, âm thanh của hai loài phát ra khác 
nhau rất rõ rệt khi chúng không ở gần nhau. Nhưng 
một khi chúng gặp nhau, cô không thể phân biệt được 
sự khác nhau giữa những âm thanh chúng tạp ra, trừ 
âm thanh huýt sáo đặc biệt. Và tất cả những âm thanh 

được tạo ra bởi hai loài cá heo này đều được ghi lại và 
đo đạc rất cẩn thận, với 8 đơn vị khác nhau, từ khi âm 
thanh được phát ra cho đến khi kết thúc, độ thường 
xuyên sử dụng những loại âm thanh này là bao nhiêu 
và độ dài của chúng ra sao. Cô phát hiện ra rằng, tiếng 
“thì thầm” giữa hai loài khi ở gần nhau rất rất giống 
nhau, đến nỗi không thể phân biệt được, trừ khi một 
loài im lặng không “đáp” trả tất cả những lần loài kia 
“trò chuyện”. Điều này cho thấy rằng, chúng  sử dụng 
“ngôn ngữ chung” khi gặp nhau giữa biển khơi, và khi 
ở xa nhau, chúng sử dụng “ngôn ngữ riêng”. 

Mặc dù các nhà khoa học vẫn cố gắng để giải mã, tìm 
hiểu nội dung cuộc trò chuyện của chúng, nhưng họ 
cũng phát hiện ra rằng, ở những chú cá heo mũi chai 
to lớn, chúng thường quấy rầy, đuổi và đẩy những chú 
cá heo Guyana. Những âm thanh phát ra lúc này, có 
thể hiểu rằng, chúng đang xúc phạm nhau “này, cút 
đi”.
 Eulemur dịch
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Ngôn ngữ của cá voi là sự pha trộn của 
tiếng chép môi, tiếng chặt lưỡi, tiếng huýt sáo, 
tiếng thì thầm. 

Đập đuôi vào mặt nước được cá heo sử dụng 
để tập hợp các thành viên trong đàn, hoặc để 
báo hiệu rằng “đã đến lúc để đi rồi”.

Huýt sáo là tiếng động cá heo phát ra giống với 
con người nhất, những tiếng khác nhau được 
sử dụng với nội dung khác nhau như: khi chơi 
đùa, đi kiếm ăn, đánh nhau hoặc khi bị stress. 
Nhưng cũng có những loài cá heo không hề 
huýt sáo.

Cá heo có thể bắt chước các tiếng huýt sáo, kể 
cả tiếng huýt sáo được thực hiện bởi máy tính !

Khả năng đặc biệt có thể phát ra rất nhiều tần 
suất tiếng động khác nhau giúp hai loài cá heo 
này có thể “học” được ngôn ngữ của nhau.

Cá nổi như thế nào?

Cá bay!

Trong khi một số loài cá, như cá mập chả hạn, phải 
liên tục bơi thì mới không bị chìm, đa phần các loài 
cá đều có “bóng” – một bộ phận đặc biệt trong cơ thể 
giúp chúng nổi trong nước. Bộ phận này, cùng với 
những lá phổi, vốn được tiến hóa từ lá phổi đơn tìm 
thấy ở hóa thạch của thủy tổ loài cá.

Chiếc “bóng” đơn giản nhất nối liền với hệ tiêu hóa, 
được thổi phồng lên khi cá hớp khhis từ trên mặt 
nước, và xẹp lại khi cá “ợ” khí ra. Đa phần những 
chiếc “bóng” tinh vi hơn là “bóng” khép kín, được thổi 
phồng bởi khí ga hòa tan trong máu cá. 

Loài cá bay nổi tiếng vì khả năng phóng vọt ra khỏi 
mặt nước biển và lướt đi cả chục mét để tránh kẻ săn 
mồi và để nhanh hơn. Một nghiên cứu mới đây đã 
chỉ ra rằng, khả năng “bay” này của chúng có thể còn 
nhanh hơn cả những loài có cánh thực sự.

Nhà nghiên cứu người Hàn, Hyungmin Park và Hae-
cheon Choi, từ trường đại học Quốc Gia Seoul đã 
nghiên cứu trên một vài chú cá bay Cypselurus hiraii 

trong một đường hầm gió. Kế quả thật ngạc nhiên, 
những chú cá bay thể hiện kỹ thuật “lướt gió” và tận 
dụng tối đa gió để lướt đi trên mặt nước biển, thậm 
chí còn tốt hơn cả ong, bướm và rất nhiều loài chim, 
ví dụ như vịt trời và chim ưng.

Điều này thể hiện ở kết cấu cơ thể của những chú 
cá này, với hình dáng giống như một chiếc máy bay 
jet, với hai chiếc “cánh” to ở phía trước, và hai chiếc 
“đuôi cánh” nhỏ ở phía sau. Điểm này khiến cho 
gió đẩy nhanh qua chúng, giảm áp lực lên cơ thể 
và khiến chúng dễ dàng lướt trên không. Hơn nữa, 
không khí nén giữa bụng cá và mặt nước biển khiến 
cho những chú cá này thực ra như đang cưỡi lên 
những chiếc gối làm từ không khí đi qua đại dương 
vậy.

E.collaris, dịch

Nguồn: J.exp.Biol. vol 213, pp 3269 -79. www.discov-
erlife.org

Cá bay -sciencemag 
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   Hẳn tất cả chúng ta đều 
biết, những chú cún và 
miu có thể ăn rất nhiều loại 
thức ăn khác nhau, khẩu 
phần ăn của chúng không 
bị giới hạn ở thịt, cá, rất 
nhiều trong số chúng thích ăn cả rau và hoa quả. 
Khẩu phần ăn nắm một vai trò quan trọng trong 
việc duy trì sức khỏe cho chúng. Cũng giống như 
con người, khẩu phần ăn này yêu cầu gồm có 
protein, chất béo, carbohydrates, vitamins, chất 
khoáng và nước. Phần trăm của một khẩu phần 
ăn hàng ngày cho cún, miu yêu cầu:  40% thịt, 
30% chất xơ và 30% tinh bột !

   Đến ngày sinh nhật của các bé, hẳn các bạn 
cũng muốn làm một điều đặc biệt cho thành viên 
đặc biệt này trong gia đình, đúng không ? Một 
công thức làm bánh sinh nhật cho các bé rất 
đơn giản, nhanh gọn và đảm bảo sức khỏe cho 
các bé chính là điều các bạn cần. Vậy chúng ta 
cùng vào bếp nhé :

Thành phần:
- 200 gr bột mỳ
- 1 thìa cà phê bột nở (Nếu dùng bột mỳ tự nở, 
self-raising flour thì chỉ dùng ½ thìa cà phê bột nở 
thôi).
- 2 thìa lớn dầu ăn thực vật (dầu ô liu, dầu 
hướng dương đều được).
- 2 quả trứng gà lớn
- 50 gr thịt bò xay và 50 gr thịt ba chỉ cắt nhỏ hạt 
lựu (bánh sinh nhật cho miu nên thay bằng 100 gr 
cá lọc sạch xương, xay nhỏ, hoặc 60 gr cá, 40gr 
thịt ba chỉ).

Cách làm:
1. Làm nóng lò ở nhiệt độ 200oC
2. Đánh đều trứng, dầu và thịt bò xay 
nhuyễn (hoặc 60 gr cá xay nhuyễn).
3. Trộn đều tay 200 gr bột mỳ, bột nở với 
hỗn hợp trứng, thịt trên.

4. Thoa đều 1 lớp dầu ăn lên khuôn, rắc bột mỳ 
lên trên, dàn đều khuôn để chống dính. Đổ 2/3 
hỗn hợp đã trộn này vào khuôn nướng.
5. Nướng ở nhiệt độ 200oC trong khoảng 30 phút, 
hoặc cho đến khi bánh chín vàng (thử bằng cách 
xuyên 1 chiếc tăm qua phần trung tâm bánh. Nếu 
tăm khô nghĩa là bánh đã chín). 
6. Cho 1 chút dầu thực vật vào chảo, rang chín 
phần thịt ba chỉ đã chuẩn bị từ trước (hoặc 40gr 
cá còn lại). Phần thịt sẽ sử dụng làm topping 
cho bánh. 

   Bạn có thể dùng khuôn làm bánh cupcake để 
nướng những chiếc bánh này. Phần Topping có 
thể sử dụng bất cứ món khoái khẩu nào cho cún 
và miu, ví dụ như bức ảnh trên sử dụng 1 chú 
tôm luộc.
        
 

Bánh sinh 
nhật cho 
cún và miu, 
tại sao 
không?

          15

Lưu ý:
- Tránh dụng sản phẩm từ sữa bò, như kem (double 
cream) để làm topping. 

- Hạn chế sử dụng đường khi làm bánh. 

- Nếu làm bánh sinh nhật ngọt, nên hạn chế, cắt nhỏ 
bánh hoặc chỉ làm 1 chiếc bánh cupcake cho cún 
miu, đồ ngọt có đường hại cho sức khỏe của chúng.

Looe the Lemur
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1. Chọn cá:

Nên chọn chỉ 1-2 đôi cá để bắt đầu nuôi.
Cách phân biệt cá đực cá cái thì khá dễ dàng. Cá 
đực có đuôi dài và màu sắc sặc sỡ. Cá cái có đuôi 
ngắn và màu sắc không sặc sỡ bằng. Các điểm khác 
nhau này rất dễ nhìn ra.

Lời khuyên: Khi bắt đầu nuôi thì chúng ta nên chọn 
cá Kiếm hoặc cá Bảy Màu.
Nếu bạn muốn nuôi nhiều, hãy chú ý đến mối quan 
hệ cạnh tranh chỗ ở và thức ăn của các loài cá.
Các loại cá có thể chung sống an hòa: cá Bảy Màu 
(các bạn này hiền nhất), cá Mun đen đỏ, cá Thần 
Tiên, cá Cọ Bể, cá Thủy Tinh. – Các bạn này sống rất 
hợp với nhau.
Các loại cá khó nuôi chung: cá Kiếm, cá Bạch Long, 
cá Chuồn chuồn, cá Chọi và tất cả các loài cá kích 
thước lớn.

2. Chọn bể chứa:

Nói chung các bạn cá nhỏ bé như cá kiếm và 
cá bảy màu rất dễ tính nên có thể sử dụng hầu 
hết tất cả các loại vật chứa. Từ vại gốm không 
dùng nữa, xô nhựa đến các bể kính. Nhưng 
để các bạn cá sống tốt, chúng ta nên chọn vật 
chứa đủ rộng, không chật hẹp, không có phản 
xạ màu quá chói ( như xô nhựa màu đỏ chẳng 
hạn) và trọng lượng nhẹ để dễ thay nước.
Các bạn nên mua bể kính hình chữ nhật vì 
có thể tiết kiệm diện tích hơn bể hình cầu. 
Loại bể hình chữ nhật nhỏ nhất thích hợp với 
các bạn bắt đầu nuôi cá. Kích thước của bể là 
25×15 cm chỉ có thể nuôi được 5-10 bạn cá (loại cá 

bảy màu kích thước 2-3 cm)
Nên tôn trọng mật độ trong quần thể cá. Khi cá đẻ 
con nhiều quá ta nên nghĩ đến việc chuyển dần sang 
vật chứa khác.

Lời khuyên: Bể chỉ cọ rửa bằng nước không thuốc 
tẩy, không dính xà phòng và các chất hóa học khác.

Ảnh 1: Trầu thủy sinh _ Phương Trần
3. Thức ăn cho cá:

Có ba loại thức ăn chính:
- Thức ăn khô: dạng hạt hoặc dạng cánh hoa. Dạng 
hạt phổ biến hơn. Vì các loại Cá Bảy Màu và Cá Kiếm 
không thể ăn trọn một hạt thức ăn trong một lần do 
kích thước hạt lớn hơn so với kích thước miệng, nên 
bạn hãy nghiền vụn hạt ra trước khi rắc xuống nước. 
Đối với thức ăn dạng cánh hoa thì không cần phải 
nghiền nữa. Bảo quản trong hộp kín, để nơi khô ráo. 
Chỉ cho ăn một lần một ngày.

- Thức ăn là các loại giun và loăng quăng, bọ gậy: chỉ 
dùng ít và không lạm dụng. Thức ăn này cần cho cá 
nhưng chỉ một lượng vừa phải. Một tuần chỉ ăn một 
lần. Nguyên nhân do: đây là nguồn đạm quan trọng 
để cá sinh trưởng bình thường, nhưng cũng là nguồn 
truyền các loại bệnh cho cá!

- Thức ăn xanh: Là rong rêu và các loại cây thủy sinh 

NHỮNG BƯỚC ĐẦU DÀNH CHO BẠN

TẬP NUÔI CÁ
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khác. Loại thức ăn này còn giúp thanh lọc môi trường 
nước trong bể. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại cây 
bán ở cửa hàng cá. 

Rong đuôi chó và Trầu thủy sinh tự phát triển rất 
nhanh, bạn có thể nhân lên và đem tặng các bạn 
cũng nuôi cá khác. Rong đuôi chó là nơi bám của 
các loại rêu, giúp nước luôn trong và cá dễ thở. Đây 
là nguồn cung cấp oxy rất tự nhiên, không cần sử 
dụng đến máy sủi và vẫn giữ được cân bằng khí 
trong nước.
 
Bạn có thể chỉ dùng rong đuôi chó cũng đủ rồi. Nhưng 
nếu muốn cảnh quan thêm đẹp thì trồng thêm cây 
trầu thủy sinh. Bạn cũng có thể nhân giống cây này 
dễ dàng bằng cách tách cây con khỏi cây mẹ (sau khi 
hoa tàn, từ bầu hoa sẽ mọc rễ khi chìm dưới nước 
và trở thành cây con), cố định rễ cây trong một hộp 
nhựa đựng sỏi và cát. Cây có hoa màu trắng nở 
quanh năm và rất đẹp. Ngoài ra còn có các loại bèo 
có thể tìm thấy ở ao hồ: bèo Hoa Dâu; bèo Tấm..

4. Thả cá vào bể:

Khi mang cá về nhà, phải rất nhẹ nhàng để không 
làm cá bị sốc. Nên để cá trong túi nhựa sẽ tránh sức 
ép của nước khi chuyển động lên cá hơn các cách 
khác (như dùng xô, hộp đựng vv…)
Thao tác thả cá vào bể như sau: thả túi đựng cá vào 
trong bể, từ từ mở miệng túi để cá bơi ra ngoài. Làm 
nhẹ nhàng, không mạnh tay, cứ thế dốc được hết 
nước ra khỏi túi.

5. Phòng bệnh cho cá:

Cách mang lại hiệu quả nhất là:
Kết hợp nuôi rong để nước luôn trong sạch và một 
tháng một lần bỏ vào trong bể một vài hạt muối. 
Lượng muối này giúp diệt các vi khuẩn trong nước, 
tránh các bệnh về vảy cho cá. Luôn ghi nhớ chỉ cho 
một lượng rất ít để không làm thay đổi đến nồng độ 
muối trong nước quá cao.
Ngoài ra, hạn chế dùng máy sủi vì lượng oxy trong 
nước quá cao sẽ dẫn đến chứng tróc vảy ở cá. Tốt 
nhất không nên dùng máy sủi, tiết kiệm điện, thay 
vào đó nuôi nhiều rong trong bể, các bạn cá có thêm 
công viên vui chơi.

Lời khuyên: riêng với cá kiếm, không nên thả muối 
vào nước, do loài này sống hợp trong môi trường 
nước cứng, sống khó khăn trong môi trường nước 
mềm. Do đó ta không thả muối vào bể có cá kiếm.

6. Thay nước bể:

Thường khi bạn đã dùng rong đuôi chó rồi thì nước 
bể rất trong; do rêu và phù du đã bám vào đó rồi. 
Mặt khác, bạn sẽ thấy xuất hiện trong bể có các 
loài thân mềm như ốc xoắn, con Vành Vành (một 
dạng ốc sên nước) phát triển từ các trứng còn dính 
trên cây rong khi ta mua về. Các động vật này có 
ích cho bể cá và giúp dọn dẹp chất thải (cùng với 
sự hợp tác của Cá Cọ Bể)
Vì vậy nên hiếm khi phải thay nước cho bể cá.
Tuy nhiên, khi cần phải thay thì bạn hãy giữ lại 
một chút nước từ bể cũ, không thay hết bằng 
nước mới vì như vậy sẽ khiến cá bị sốc với môi 
trường nước mới.

7. Vì môi trường: 
Nước thay bể cá, nước cọ bể cá các bạn có thể 
đem tưới cây. Chớ bỏ đi phí hoài. 

Chúc các bạn nuôi cá thật vui và thư giãn, tìm hiểu 
và học tập được nhiều điều khi quan sát thế giới 
các loài cá, ốc và rong rêu thật đa dạng mà bạn đã 
xây dựng nên.

Mây Thong Dong

Rong đuôi chó. Ảnh : Mây

Đố vui: trong tạp chí số thứ 2 lần này có một bài viết 
phạm lỗi sai, đố các bạn đó là bài nào và lỗi sai đó là 
gì ? Câu trả lời chính xác và sớm nhất gửi về email 
của BBT sẽ được nhận 1 phần thưởng từ admin của 
trang Tôi Yêu Động Vật.
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Bãi rác khổng lồ trên Thái Bình Dương
1. Bãi phế thải này là gì?

Chúng là các phế phẩm nhựa. Trong khi hơn 50 năm 
trước đây, hầu hết các vật trôi nổi trên biển và chìm 
trong các đại dương đều có khả năng tự hủy, thì hiện 
nay 90% các vật trôi nổi này là nhựa, và hầu như 
chúng không hề phân hủy. Năm 2006, chương trình 
bảo vệ môi trường của liên hợp quốc (UNEP) ước 
tính có trung bình 46.000 vật thể nhựa trôi nổi trên 
mỗi dặm biển. Khoảng 20% trong số đó là phế phẩm 
từ các con tàu và các bến cảng: phao, lưới đánh bắt 
cá và các vật tương tự. Số còn lại là các loại túi xách, 
chai nhựa, giày dép, tông, đồ chơi trẻ em, các loại 
lốp xe, hộp đựng sữa chua, vv - tóm lại, tất cả các 
sản phẩm được tiêu thụ bởi xã hội hiện nay. Năm 
2009, trong khi tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy 
bay Air France 447 bị biến mất trên biển Atlantic, các 
nhân viên cứu hộ đã hết sức kinh ngạc vì các thiết bị 
thăm dò của họ đã tìm ra một lượng lớn rác thải trên 
biển, thay vì các mảnh vụn của chiếc máy bay xấu 
số. 

2. Tại sao lại có nhiều nhựa đến thế trên 
biển và trong các đại dương?

Ngoài việc những loại rác nhựa này bị thả trực tiếp 
xuống biển thì chúng còn bị gió cuốn bay từ các 
đường phố, dần dần được đưa tới các con sông rồi 
theo đó đổ ra biển. Hầu hết các đồ vật bị bỏ lại trên 
bờ cát cũng đi theo những con sóng và thủy triều mà 

trút xuống đại dương. Một khi đã xuống biển, 70% 
trong số này chìm xuống tầng đáy, phần còn lại trôi 
nổi trên bề mặt, hoặc lơ lửng trong khoảng 20 mét 
tính từ mặt nước biển. 

Trong đại dương, rác thải bị cuốn theo các dòng đại 
hải lưu rồi chất thành đống, hình thành nên những 
khu vực chất đầy nhựa tại tâm điểm của cả năm đại 
hải lưu trên Trái Đất ( hai ở biển Atlantic, hai ở Thái 
Bình Dương và một ở Ấn Độ Dương). Thế nhưng 
bãi tập trung rác thải trên biển Bắc Thái Bình Dương 
là được biết đến nhiều hơn cả. Nơi đây tập trung hơn 
6 triệu tấn rác thải, tạo nên một khu vực mà các nhà 
hoạt động môi trường đặt tên là “Great Pacific Gar-
bage Patch” ( Bãi rác lớn trên biển Thái Bình Dương) 
– một hồ chứa phế liệu lớn gấp hai lần bang Texas. 
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3. Từ bao giờ mà vấn đề này đã trở thành 
một tiêu điểm?

Các nhà khoa học đã ái ngại về vấn đề rác thải trôi 
nổi trên biển từ những năm 80, thế nhưng phải đến 
năm 1997 thì mức độ nghiêm trọng của vấn đề này 
mới thu hút được sự quan tâm. Charles Moore – một 
người thủy thủ đến từ California và các bạn của anh, 
trên đường trở về từ một cuộc đua thuyền ở Hawaii, 
đã bơi thuyền qua đại hải lưu phía bắc của Thái Bình 
Dương - nơi các con tàu khác thường tránh vì thiếu 
sức gió. Trên cuộc hành trình, Moore đã trông thấy 
những hàng dài không dứt phế phẩm nhựa: nắp 
chai, bàn chải đánh răng, cốc nhựa dùng một lần, 
bình nhựa, và rất nhiều túi nilon trôi qua. “Chúng tôi 
đã mất tới một tuần để có thể vượt qua được vùng 
rác thải, và luôn luôn có vài vật nhựa nào đó “nhảy” 
bì bõm lên tàu.” - anh nói. 

4. Tại sao những núi nhựa khổng lồ này 
lại không được chú ý đến từ trước đây?

Vì nhựa là chất liệu không thể nhìn thấy được trong 
các ảnh gửi về từ vệ tinh hoặc các máy chụp hình 
trên không khác, chúng ta rất khó có thể nhìn thấy 
các bãi nhựa này trừ khi tới và ở “trong” chúng. Khái 
niệm về sự tồn tại nào đó của những đống phế liệu 
tồn đọng giữa đại dương lại càng trở nên mơ hồ vì 
thế. 

Mặc dù vậy, những mảnh nhựa lớn mới chỉ là khúc 
dạo đầu của vấn đề. Những mảnh nhựa này lại tiếp 
tục chìm trong một hỗn hợp các mảnh nhựa nhỏ hơn 
do bị cọ xát và phơi nắng, hoặc các mẩu nhựa dẻo 
có đường kính không lớn hơn 2mm – thường được 
gọi là ‘nurdle’: sản phẩm bị phân nhỏ ra từ những 
đồ nhựa dùng một lần. Hàng tỉ tấn nhựa li ti như vậy 
đang được luân chuyển vòng quanh thế giới mỗi 
năm, rất nhiều trong số đó còn tiếp tục dâng lên, bị 
cuốn trôi và chất đầy vào mọi ngóc ngách cũng như 
các hệ thống cống rãnh ven biển. Những người dọn 
dẹp bãi biển thường gọi chúng là nước mắt của nàng 
tiên cá.    

5. Chúng gây nên những thiệt hại gì?

Các nhà sinh học mới chỉ bắt đầu nghiên cứu về tác 
hại của các hạt nhựa này cũng như các phế phẩm 
nhựa khác trên biển. Các loài cá, chim và cá nhà táng 
thường tưởng nhầm các hạt nhựa là cá nhỏ hoặc 
động vật phù du. Chúng thường xơi ngon lành các hạt 
này để rồi không thể tiêu hóa được. Một thực tế đáng 

lo ngại hơn cả là các phế phẩm nhựa này còn có khả 
năng hút dẫn các kim loại nặng và độc tố bị thải vào 
trong biển, như DDT và PCBs – những chất hóa học 
công nghiệp đáng lẽ ra phải bị loại trừ khỏi lưới thức 
ăn.

 Ảnh 1: Những mẩu nhựa được tìm thấy trong xác 
một chú cá tuần tuổi.

Một khi đã bị tiêu hóa bởi các động vật nhỏ, dần dần 
nồng độ của những độc tố này lại càng trở nên cao 
hơn khi được luân chuyển trong chuỗi thức ăn. Các 
động vật lớn hơn ăn thịt các động vật nhỏ, và rồi tới 
lượt con người cũng sử dụng thịt cá biển làm thức 
ăn. Moore, với kinh nghiệm 13 năm nghiên cứu về 
vấn đề này cho biết: “ Chúng ta có thể mua các sản 
phẩm bio từ các trang trại chăm nuôi, nhưng không 
một nhà buôn cá nào trên thế giới có thể bán cho bạn 
một con cá đánh bắt từ biển với chứng nhận 100% 
thành phần hữu cơ. Đây là những gì mà chúng ta 
đang tiếp nhận từ chính hoạt động sản xuất công 
nghiệp của mình.”

6. Những mẩu nhựa bé nhỏ này có gây ra 
thiệt hại nhiều hơn các mảnh phế liệu lớn 
hơn hay không ?

Câu trả lời là không có thứ nào trong hai thứ kể trên 
là vô hại cả. 

Theo UNEP, phế liệu nhựa đã trực tiếp gây ra cái chết 
của hơn một triệu cá thể chim biển trên thế giới mỗi 
năm, 100.000 động vật có vú sống ở biển và dĩ nhiên 
là cả các cá thể rùa nữa. Như chúng ta có thể suy 
luận được, thì các loài vật này chết vì bị bóp nghẹt 
trong các lưới nhựa, đường tiêu hóa của chúng bị 
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chọc thủng bởi các mẩu nhựa mà chúng ăn phải. Số 
lượng các cá thể hải âu lớn Albatross ở phía bắc Ha-
waii – thánh địa lớn của loài này, đã bị ‘thảm sát’ bởi 
nhựa. Người ta trông thấy xác những con chim 
biển này với dạ dày chứa đầy bàn chảy đánh răng 
và các loại vật dụng bằng nhựa khác: bút viết, bật 
lửa, ống hút, vv. Loài hải âu Fulmar petrel cũng đang 
gánh lấy số phận tương tự. Xác của chúng bắt đầu 
xuất hiện trên bờ biển Bắc với trung bình 45 mảnh 
nhựa trong dạ dày. 

7. Chúng ta có thể thu gom phế thải nhựa 
trên biển lại không?

Moore cho rằng đã quá muộn. Phải tiêu tốn một 
khoản kinh phí khổng lồ để thu dọn được hết 6 triệu 
tấn nhựa trong riêng vùng Bắc Thái Bình Dương – và 
tổng cộng khoảng 100 triệu tấn như thế trên khắp các 
đại dương của Trái Đất. Không những thế, những 
chiếc lưới được làm ra để thu vớt các mẩu nhựa phải 
có mắt lưới rất nhỏ, và như vậy đồng nghĩa với việc 
giết chết hàng triệu các cá thể động vật khác, tàn phá 
cân bằng sinh thái biển. “ Nỗ lực làm sạch Thái Bình 
Dương có thể làm khánh kiệt nền kinh tế của bất kì 
quốc gia nào, cũng như giết chết hệ sinh thái ở nơi 
mà những chiếc lưới đi qua.” – Moore nói. 

Thử thách của chúng ta bây giờ là thay đổi cách nhìn 
nhận về việc sử dụng các sản phẩm nhựa, không 
cho các sản phẩm này được ‘lấn’ thêm ra biển nữa. 
Rất nhiều những đặc tính của nhựa khiến cho chúng 
thật khó để tái chế. Bởi vậy mà hãy ngưng hoặc hạn 
chế đến mức tối đa việc sử dụng tất cả các sản phẩm 
nhựa. Bạn biết rằng bạn có thể làm được điều này. 

Hiểu biết thêm: 

Năm 1909, Leo Baekeland – nhà hóa học người Bỉ 
đã phát triển nên dạng polime tổng hợp đầu tiên: Ba-
kelite. Vào thời điểm ấy, ông không hề lường trước 
được những vấn đề nan giải mà nó gây ra cho môi 
trường sau này. 

Tiếp theo những phát minh của Baekeland, giới khoa 
học và các nhà làm ăn đã bắt tay để tạo ra những 
chuỗi hydrocacbon và thật nhiều chất liệu mới, phục 
vụ cho nền kinh tế đang ngày một phát triển.

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã chứng kiến sự ra 
đời của sản phảm giả da đầu tiên (từ PVC) và cao su, 

sau đó là sự ra đời của nylon vào năm 1935, rồi sau 
Thế chiến lần thứ hai là acrylics, sợi carbon và nhựa 
tổng hợp polyurethane ( dùng trong công nghiệp sản 
xuất sơn).

Ảnh 2: Nhựa tìm thấy trong xác chim Hải Âu

Kể từ đó, các loại túi nylon, túi nhựa, phim âm bản 
và các vật dụng bằng nhựa khác đã thâm nhập vào 
mọi ngành công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp 
thực phẩm. Chúng có thể giúp kéo dài thời gian lưu 
trữ thực phẩm trên các kệ hàng trước khi được bán 
ở các siêu thị. 

Các đặc tính khiến cho nhựa trở thành một chất liệu 
lý tưởng trong các phân đoạn sản xuất công nghiệp 
là: khối lượng nhỏ, nhẹ; giá thành rẻ và hiệu suất cao 
(sản xuất nhựa chỉ lấy ra 4% từ lượng dầu khai thác 
được mỗi năm) lại cũng chính là các đặc tính khiến 
cho chúng thật khó để tái chế. Thậm chí khi nói việc 
tái chế rác nhựa mang ý nghĩa kinh tế hoặc bảo vệ 
môi trường, thì trên thực tế, do các nhà sản xuất đã 
kết hợp vô số loại nhựa khác nhau vào chung trong 
một sản phẩm khiến cho sự tái chế trở nên bất khả 
thi. Thêm vào đó, sự nung nóng nhựa để tái chế còn 
sinh ra khí CO2 (carbon dioxide). 

***

* Nguồn: The Week (số ra ngày 8 tháng Năm 2010)
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--
Hình bìa được vẽ bởi Phạm Trung: Rùa da là loài rùa đang ở mức Cực Kỳ Nguy Cấp (IUCN), chúng là 1 trong 5 
loài rùa biển được tìm thấy ở Việt Nam. Chúng cũng được ghi vào sách kỷ lục Guiness của thế giới là loài bò sát 
có tốc độ bơi nhanh nhất thế giới: 9.8m/s

Hình ảnh minh họa và tạp chí được thiết kế bởi Đức Trần. 
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