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I Mc ích 

Bn hng dn này c tng hp bi mt nhóm các chuyên gia quc t nhm giúp 
các c s nuôi và các cá nhân có c nhng kin thc và thc hin úng theo các 
tiêu chun chm sóc c bn nht  i vi Rái cá vut bé hay còn c gi là Rái cá 
vut ngn (ASO), Aonyx cinereus. 

Các kin ngh  xut trong cun s tay này u da trên c s khoa hc vng chc 
hoc da trên kinh nghim thu c sau nhiu nm làm vic vi loài này. Tài liu này 
ã c các thành viên ca Nhóm chuyên gia rái cá trong nuôi nht son tho (Carol 
Heap – trung tâm Rái cá Chestnut và công viên Cú, Lesley Wright – Th ký OSG, 
Lindell Andrews – Vn thú Adelaide;,ã c chnh sa bi Jan Reed-Smith – Ch 
tch OCT và c Sarah Duncan, nhân viên qun lý h s gc rái cá vut bé quc t 
xem li.  bit thêm thông tin c gi nên tham kho các tài liu có liên quan ca hip 
hi vn thú – b nuôi quc t (thông tin liên lc có sn trên trang Web OTC, xem trang 
1). 

II c im t nhiên 

Hin có 13 loài rái cá thuc h Chn, c tìm thy  Châu Âu, Châu M, Châu Á và 
Châu Phi. Rái cá vut bé là mt trong 5 loài phân b  Châu Á. Lãnh th phân b ca 
chúng tri dài t Bng-la-ét, Bhutan, và Nê-pan sang Ma-lai-xi-a, In-ô-nê-xi-a, phía 
Nam Trung Quc và phía Nam n . Loài rái cá này c tìm thy  nhiu sinh cnh 
sng khác nhau t b bin nhit i n các dòng chy trên núi. 

Rái cá vut bé thích nghi vi vic sng gn con ngi tt hn so vi phn ln các loài 
rái cá khác. Do ó chúng ta có th bt gp chúng  rung lúa, khu nuôi tôm cá và  
nhng ni cách xa ngun nc. 

Do Rái cá vut bé có mc  de do thp hn so vi các loài rái cá khác, nên 
IUCN/SSC ã xp loài này vào nhóm các loài sp b e do (Sách  IUCN 2008). Các 
nguy c t vic môi trng sng b phá hu, ô nhim môi trng và s tng dân s 
nhanh chóng ca loài ngi ang gây nên nhng lo ngi ti s sinh tn ca loài vt 
này.  

III Sng theo nhóm 

Rái cá vut bé sng thành các nhóm gia ình ln gây dng t mt cp b m ban u. 
Trung bình mi nhóm có khong 5 cá th, nhng có nhng nhóm c ghi nhn có ti 
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20 cá th. Rái cá vut bé kim n n l nhng khi b e da chúng s tp hp thành 
nhóm. Loài rái cá này sng chung thu mt v mt chng và c b m và các anh ch 
trong àn u h tr nuôi dng các con nh (hay còn c gi là con non, con cha 
trng thành). Mt nhóm gia ình rái cá s b phá v khi mt cá th trong cp b m 
ban u cht i. Các cá th còn li s gii tán, tìm bn ghép cp và thành lp lên nhng 
nhóm gia ình riêng ca chúng.  

Thc t ã chng t loài rái cá này là loài có khuynh hng sng by àn; vì vy khi 
nuôi nht không nên nht chúng mt mình. Tt nht là nht thành cp cá th trng 
thành, cp cá th trng thành và con non (nhng con non có th thuc nhiu la khác 
nhau) hoc các nhóm cùng gii tính.  

Lu ý: 

• Thông thng, vic nht chung rái cá vi nhau s d dàng hn khi chúng còn 
nh (di 6 tháng tui) hoc khi ã trng thành (trên 18 tháng tui). 

• Nhóm các con c thng dung hòa hn so vi nhóm các con cái và chúng có 
th sng thân thin trong nhóm lên ti 6 cá th.  

• Gây g, xung t có th xut hin trong tt c các hình thc ghép nhóm k c 
nhóm gia ình ln và có th ny sinh khi các con non trng thành. V c bn, 
các nhóm gia ình ln, nhiu h h duy trì các mi quan h thân thin ch c 
trong mt vài nm.  gii quyt c vn  này nên tham kho nhng chuyên 
gia có kinh nghiêm. Hoc có th liên h vi OTC qua a ch email: 
lontracat@live.com. 

• Nu có th thì không nên ghép nhiu hn hai con cái trong mt nhóm.  

• Nu nhng con rái cá cùng b m ã sng cùng nhau trong mt thi gian dài thì 
không nên tách chúng ra tr khi có vn  ny sinh trong nhóm. 

• Nên có mt chung ph   làm ch  cho các con vt b khai tr khi nhóm.  

• Phi chú ý n vn  thi gian và chm sóc trong khi th làm quen gia các cá 
th rái cá vi nhau. 

IV Tp tính n ung và thc n 

Rái cá vut bé là loài thú n tht. Trong t nhiên, chúng n nhiu loi thc n khác nhau 
bao gm các loài giáp xác, ng vt thân mm, ch nhái, cá, chim nh và ôi khi c 
bch tuc. Rái cá chuyn hoá thc n nhanh nh tc  tiêu hoá nhanh, ch khong t 
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1 n 2 gi  chuyn hoá thc n t khi thc n vào ming n khi chuyn hóa thành 
phân (thi gian chuyn hoá tùy thuc vào loi thc n). T l trao i cht và nhu cu 
nng lng cao òi hi chúng phi tiêu th mt lng thc n bng khong 20% trong 
lng c th mi ngày. Trong t nhiên rái cá vut bé s dng 40 n 60% thi gian 
ca chúng  tìm kim thc n vi tn xut t 2 n 3 ln mt ngày. Khinuôi nht, nên 
cho rái cá vut bé n ti thiu hai ln/ngày; ngoài ra phi có 2 n 3 ln cho n bi 
dng (tc là cho n thêm ri rác trong ngày hoc thc n còn sng òi hi chúng phi 
vn ng  bt và n c). 

Trong nuôi nht, các c s nuôi khác nhau có ch  thc n là khác nhau và không có 
ch  thc n nào là hoàn ho. Nên cho chúng n các loi thc n ti sng, hoc 
các loi thc n ông lnh cng va phi và kt hp vi nhau  cung cp mt ch  
thc n cân bng v mt dinh dng. Ngoài ra, cn phi quan tâm n kiu kim n 
ca loài trong t nhiên, loi thc n t nhiên, thi gian cho n, cân nng, và loài thc 
n mà tng cá th thích hoc không thích. Sau ây là ch  thc n ã c s dng 
thành công  Vng quc Anh. 

Khu phn n cho rái cá vut bé – Di ây là danh sách các loi thc n phù hp 
và khu phn c chp nhn ca loài rái cá này. Thông tin thêm v ch  dinh 
dng có sn trong các tài liu v dinh dng rái cá ca Nhóm chuyên gia Rái cá trong 
nuôi nht. 

• Gà con mt ngày tui: 2 con mi ngày (mt s c s nuôi ã b túi noãn hoàng 
i  tránh lo lng v khun salmonella) hoc mt lng tht th cha b lông 
tng ng. 

• 70% n 80% lng thc n có th là tht – Tht nên có cht lng tt, bao gm 
tht bò không m, tim bò, gà, nga, hoc tht hu nai. D dày ca bò là cht 
m d tiêu hóa và rt  giàu vitamin,  rt tt cho các cá th b m hoc yu. Có 
th s dng thc n khô cô c thay th nh thc n mèo“Iams®. 

• Các Vitamin: khong mt phn t ca mt thìa cà phê 5ml ca SA 37 hoc 
Vionate®, hoc các sn phm tng t cho mi con rái cá. 

o Vionate: Phòng thí nghim ARC , a ch 4280 Northeast Expressway, Atlanta, 
GA 30340 U.S.A., 770-454-3200, S in thoi t hàng: 800-755-7056; 
prets@gimborn.com  

o SA 37: Trilanco  Bracewell Avenue, Poulton Business Park, Poulton-le-Fylde, 
Lancashire, FY6 8JF, U.K.  S in thoi bán hàng: 01253 888188; 
http://www.equos.co.uk/webstore/ 
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• Hoa qu thái nh và rau: Cà rt, cn tây, táo, cà chua, cây vit qut, bí. Khong 
chng 20 gam mi ngày cho mt con rái cá. C qu và rau có th s dng  
bi b lng vitamin – mt s loi thc n rái cá s n sch, nhng mt s loi 
qu nh da hu và bí thì chúng ch  chi và cui cùng làm chúng nát bét.  

• Khu phn n ca rái cá nên có 20 n 30% là cá: Nu c, nên cho rái cá n 
các loi thc n không du và ti. Ch nên cho n loi cá béo, nhiu du ti a 
2 hoc 3 ln mi tun. Cho n c con cá ã c ct thành các khúc gm c 
u và uôi. Nu các con rái cá còn nh thì lc tht da cá, ct thành nhng ming 
vuông nh và b tt c xng  tránh hóc. Nu ch có cá ông lnh, nghiên 
cu ch ra rng nên b sung thêm vitamin B1 (thiamine) vào ch  n ca 
chúng. 

• Mui kali: mt phn t (1,25ml) ca mt thìa cà phê 5ml cho mi con rái cá x 2 
ln trong mi tun (c cho là giúp ngn nga si thn). 

• Du gan cá tuyt (Gadus morhua) – không bt buc, 2,5ml cho mi con rái cá, 3 
ln trên tun. 

•  ci thin tình trng b lông, hoc trong thi tit lnh, b sung thêm m bò, 
m ln, b hoc du ô lu vào trong ba n tht ca chúng hoc bôi lên mt con 
gà con; không nên cho n quá mt thìa cà phê 5ml trên mt con mt ngày.  

Các loi thc n trên nên c chia u theo s ln cho n hàng ngày, tt nht là ba 
ln nhng ti thiu phi 2 ln mt ngày. 

Ch  n mu: Ch  thc n này ã c s dng thành công trên 30 nm  trung 
tâm Chestnut, ti phía bc ca Vng quc Anh ni có mùa hè mát m và mùa ông 
m ut hoc có tuyt ri.  

• Cho n bui sáng: gà con, th, 2 con tôm hoc 2 n 4 con cá trích. 

• Ít nht cho n thêm 2 ln ri rc gia ln cho n vào bui sáng và bui chiu. 

• Cho n bui chiu: tht bm hoc ct thành ming nh ri trn vi táo và cà rt 
ã c thái nh, các vitamin và du gan cá tuyt; ngoài ra cho n thêm cá nh 
ã hng dn. 

Thi gian cho n nên thi thong thay i  tránh vic rái cá quen c cho n vào mt 
thi im c th. Thói quen này s nhanh dn n các tp tính dp khuôn, gây g trong 
nhóm, và òi n vì các con rái cá bit sp n ba n. Nu iu này không th thc 
hin c bi c ch vn hành và gây ra tác ng nh rái cá thng xuyên kêu la vào 
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lúc 3.30 chiu, thì iu quan trng cn làm ó là cho chúng bit thc n S n úng 
gi  gim cng thng cho chúng. 

Cho n ri rc: Các thc n ó có th c s dng  b sung vitamin cho chúng 
trong sut c ngày. 

B, c, giun t, d, tôm, ng vt thân mm,  hn, nho, nho khô, táo, lc không p 
mui nh lc cha bóc v dùng làm thc n cho kh (không nhiu hn 3 ti 4 c lc 
cho mi con rái cá trong mi tun). Trng luc bóc v hoc sng có th c s dng 
nh mt s thit ãi hoc làm môi trng truyn thuc cho rái cá. Thc n nên c 
giu xung quanh chung, di á, trong gc cây ... nhm khuyn khích rái cá tìm kim 
thc n và hot ng. Tp tính t nhiên này to ra n tng thú v cho các du khách. 
Nên cho rái cá n ít nht hai ba ph  thi im khác nhau  tránh vic to thành 
thói quen cho chúng. Khi thi tit nóng m hn so vi nhit  môi trng sng thông 
thng ca rái cá, nên cho chúng n thc n ông lnh và á lnh. Nên tính toán 
lng nng lng mà các loi thc n này b sung khi tính toán ch  n cho chúng 
 tránh vic cho n quá nhiu và dn n tình trng tha cân. 

Phi luôn có sn nc ung sch, cách xa ngun nc tm ca chúng. Bát ng nc 
ung nên c c ra hàng ngày, vng chc  rái cá không th lt , và không quá 
rng  tránh vic rái cá c s dng  tm hoc i v sinh. Trong thi tit lnh, bát 
nc này nên c kim tra thng xuyên  m bo chúng không b ông cng.                  

Lng thc n 

 Mt con rái cá kho mnh cn tng s thc n khong 350 gam mi ngày, hoc lên ti 
khong 20% trng lng c th. Lng nhu cu thc n hàng ngày có th bin i tu 
theo các c im sau ca mi cá th - 

• Tui: Các con rái cá còn nh (di 1 nm tui) cn nhiu thc n hn so vi các 
con rái cá già hn. 

• Gii tính: Mt s con rái cá c thng ln hn chút ít và cn nhiu thc n 
hn.  

• Thi k mang thai/cho con bú: Các con cái ang mang thai và cho con bú cn 
nhiu thc n hn lng thc n bình thng, ti thiu nhiu hn 20% so vi 
lng thc n  duy trì ca cá th hàng ngày.  

• Nhit : Nhng thay i v môi trng và mùa s nh hng n khi lng 
thc n mà rái cá cn tiêu th. 
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• Tình trng sc kho: Các cá th m cn nhiu ba n nh và thng xuyên hn 
mi ngày. Trung tâm Chesnut kin ngh nên cho d dy bò do loi thc n này 
d tiêu hoá hn. 

• Tm vóc c th: Mt s con rái cá có tm vóc c th ln hn mt cách t nhiên 
so vi các con khác nên s cn nhiu thc n hn nhng con có tm vóc nh 
con. 

• Mc  hot ng: Các con hot ng nhiu có th cn thêm calo, các con hot 
ng thp cn lng calo ít hn. 

S ln cho n 

Phn ln các c s cho rái cá ca h n 2 hoc 3 ln mi ngày. Trong t nhiên rái cá 
vut bé n sut ngày do vy khu phn n mu  trên nên c phân chia cho phù 
hp theo tình hình nhân lc ca c s nuôi nhng ti thiu phi là hai ln cho n mt 
ngày. Ngoài ra, các ba n ph/ba n vi mc ích làm giu môi trng sng nên 
c tin hành ít nht hai ln mt ngày  kích thích s hot ng ca rái cá. Các thc 
n thêm ó phi c bao gm trong tng s calo a vào.  

Gim cân 

Nu mt con rái cá tr nên quá béo, thì nên cho n thc n có hàm lng calo thp 
hn hoc các thc n vi nhiu cht x và thêm nhiu nc hn vào khu phn n. 
Gim s lng thc n có th làm tng hành vi hung d, gây g.Trên thc t, trong 
mt nhóm rái cá không th gii quyt vn  béo phì bng liu lng thc n do các 
con rái cá s òi n và n tranh khu phn ca nhng con khác; mà tt  hn là tp 
trung vào vic kích thích chúng tng cng vn ng. Có th áp dng mt chng 
trình làm giu tp tính hn hp có th giúp gii quyt vn  này. 

Ni cho n 

Nu có th thì nên cho n ti nhiu a im khác nhau xung quanh chung và mi con 
nên có mt bát n riêng. Vic s dng các bát ng thc n riêng s làm cho vic  iu 
tr bng thuc d dàng hn i vi mt cá th ng vt c th khi chúng cn s iu tr 
bng thuc. Trong thc t s rt tt nu chúng ta quan sát rái cá n  m bo rng 
tt c các con rái cá ang n mt ch  thc n cân bng dinh dng. Thông thng 
nhng con rái cá rt rè thng ch ly cá và n  mt góc yên tnh . Do ó, các con 
chim u th trong àn chim tt c s tht nhiu dinh dng. Vì th mt s con rái cá 
có th ch c n cá và có th có vn  v sc kho. Vic hun luyn tng cá th n 
ti các v trí c th có th h tr vic giám sát lng thc n tiêu th ca tng cá th rái 
cá ( bit thêm thông tin v a im/mc ích tp hun, xin hãy xem tài liu tp hun 
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rái cá OCT ng trên trang Web OCT (trang 1)). Luôn luôn dn thc n tha sau khi 
cho n mt ting  ngn nga s tiêu th thc n h và s hin din ca sinh vt gây 
hi. 

Cho n bng tay 

Các nhân viên chm sóc có th tp cho tt c rái cá ly thc n mt cách an toàn, khi 
cn thit, t tay nhân viên chm sóc . iu này làm cho vic cho n gà con hoc cá ã 
c tm thuc d dàng hn và giúp bi b nhng con gy d dàng hn. 

V Ghép nhóm 

Có th ghép các con rái cá vi nhau  tt c các  tui; nhng s thun li hn rt 
nhiu  khi ghép các con rái cá còn non vi nhau.  

Các nhân viên chm sóc có kinh nghim s bit rõtính cách các con vt ca h, vì vy 
h có kh nng ghép ôi chúng mt cách d dàng hn. Vì lý do này, mà vic gi chân 
các nhân viên lâu nm rt quan trng. 

Cách ghép lý tng là nht rái cá riêng chung cnh nhau mà không tip xúc trc tip 
c th chúng có th nghe, nhìn và ánh hi c nhau. Quá trình này có th ch mt 
vài ngày, 2 n 3 tun hoc cng có th không bao gi thành công. i vi nhng 
trng hp ghép àn khó, chúng ta có th cô lp mt trong hai, hoc c hai con rái cá 
trong vòng 3 n 4 ngày. Sau mt thi gian ngn b cô n, chúng có th d chp nhn 
mt cá th rái cá khác hn.  

Di chuyn  c và  ng gia hai chung ri chuyn con này sang chung ca con 
khác trong giai on ngn có th là mt k thut làm quen hu ích. Nhân viên nên theo 
dõi quá trình này; nu có bt k du hiu gây g nào thì có th còn quá sm  tin 
hành các bc tip theo. Khi các con rái cá có v thân thin vi nhau, nu có th,  
chúng tip xúc vi nhau qua tm li chn  chúng tip cn gn hn và khám phá 
nhau.. Giai on này cn phi c theo dõi vì chúng có th cn bàn chân ca nhau. 
Hành vi ca chúng trong bc này s cho bit liu chúng có th và khi nào chúng có 
th tip xúc hoàn toàn vi nhau. Khi các con rái cá c phép tip xúc hoàn toàn vi 
nhau,nht thit phi có  nhân nhân viên  ó  tách chúng ra nu có ánh nhau 
bng cách s dng bng ngn* hoc chi. Ngay khi nht chúng cùng nhau, các nhân 
viên chm sóc nên quan sát chúng càng lâu càng tt  phát hin bt k biu hin thù 
ch nào. Nu có bt k s gây g hoc biu hin cng thng nào thì nên tách chúng ra 
bng cách s dng bng ngn hoc chi. Không  chúng qua êm cho n khi m 
bo rng chúng thân thin và hoà nhp vi nhau. Vic nhn bit các du hiu gây g, 
cng thng, hoc thân thin có th da vào ting kêu ca chúng. 
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Nu mt con rái cá chim u th trong àn thì nên th chúng vào nhóm nhng con kém 
u th hn. Nu hai con rái cá c ghép ôi và c chuyn vào trong mt chung 
mi, thì c hai con nên c cho làm quen vi chung mi trc khi vic ghép ôi xy 
ra. 

Khi mt con c trng thành c ghép vi mt con rái cá khác (c hoc cái), 
thìvic s dng hóc môn sinh dc có th giúp khng ch tp tính hung hng ca nó.  
bit thêm thông tin v cách s dng hóc môn, xin hãy liên lc ti OCT 
(lontracat@live.com). 

Luôn luôn ghi nh rng mt s cp rái cá s không bao gi tng thích dù 
ã rt c gng ghép ôi và k c các cp ã c ghép cng có th thay 
i vi vic mt con rái cá b rung b hoc tr thành nn nhân trong mt 
thi gian ngn. Do không nên nht rái cá vut bé mt mình nhiu hn mt 
vài ngày, nên nu vic tách riêng là cn thit thì nên tách hai con rái cá ra 
khi nhóm ch không ch tách mt con. 

S gây g gia các con rái cá 

Nu xy ra cn nhau nghiêm trng thì phi tách các con rái cá ó  càng nhanh càng tt. 
Phi có ti thiu hai nhân viên chm sóc cùng các dng c nh bng ngn ca ln, 
chi, hoc các dng c tng t  bo v chúng nu có xung t. Mt ming g ct 
úng bng kích thc ca ca hang và có tay cm dài c vít bng inh c là mt 
dng c cc k hu ích  dn con rái cá hung hng vào trong hp ca nó và chn li 
ra. Khi các con rái cá ngã xung nc trong khi cn nhau thì nên dùng  chi   kéo 
chúng lên trên mt t trc khi chúng b cht ui. C gng nh mt con rái cá vào 
trong chung và nht nó li trong khi các con khác trm tnh li. ánh giá tình hình. Gii 
pháp này có th giúp cho vic ghép ôi tr li, thay i các chin lc qun lý (ví d 
thay i khi lng/s ln cho n, t nhiu hp ng hn, ...) và/hoc di chuyn mt 
trong s các con rái cá ra ngoài (nh rng, không nên nht chúng mt mình trong mt 
thi gian dài). Các nhân viên chm sóc cn lu ý các cn gin gi ca rái cá vut bé có 
th din ra rt nhanh nhng chúng cng mau du xung; nên giám sát t m s gây g 
ca chúng trc khi áp dng các bin pháp mnh, tr khi s gây g quá trm trng. 
Nên có mt chung d phòng cho các thành viên ã b khai tr ra khi nhóm  tm.  

VI Ch  và chung tri 
t 

Mc dù rái cá thích thú và dành nhiu thi gian trong nc, nhng chúng cng cn rt 
nhiu t khô  ngh ngi, chi chut, ào bi, và tìm kim thc n. Môi trng xung 
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quanh càng t nhiên càng tt nên  nu có nn c, t, si, cát không thô, và/hoc lp 
ph bên trên nn chung không phi là bê tông thì s  tt  hn cho àn rái cá. Các li i 
bng bê tông có th làm xng tychân và uôi ca rái cá. Khúc cây rng, thc vt và 
cây ci t nhiên, nh tre, cây bi, và c to ra mt môi trng sng thú v hn. C 
gng cung cp ni có tm nhìn cao hn (các tng á, khúc cây, khi bng g)  rái cá 
có th d dàng trèo lên nhng phi m bo nhng ni ó cách li ít nht là 1m. Nên 
trng mt s loài cây  to mt khong riêng t cho rái cá nhm tránh s nhòm ngó 
ca khách tham quan và bo v chúng khi ánh nng mt tri hoc thi tit khc 
nghit. ng b b tm nên di nhiu hình thc  to c hi cho rái cá leo trèo, 
ào bi, ngh ngi di ánh mt tri/ bóng râm, và tìm kim thc n. Rái cá nên luôn 
c t do vào các hp  ca chúng; các chung nên b trí  ít nht mt hp ng cho 
mi con rái cá và ti thiu mt hp ng  ln ch cho c nhóm. a im ca chung 
phi cách xa nhng ch n ào, có nhiu âm thanh gây nên s s hãi. 

T l môi trng nc và t  xut là 20% nc vi 80% t; 30% nc vi 70% t 
c coi là t l ti thiu.  

Nc 

Rái cá vut bé thích các b vi các b nghiêng nông, chúng thích ào bi  các b và 
ra thc n ca chúng  ch nc nông. Nu b ó là b nhân to và không c lc 
thì nó phi c v sinh hàng tun. Các cnh b nên c làm di nhiu hình dng 
(tc là, cái by, bi cây, các chng á, khúc g nm ni xung nc, v.v...) và không 
trn, to thành các ng không t quãng. Nc càng m thì loài rái cá nhit i này 
càng thích bi. Nhit  trong b lý tng là khong 80 ti 85 0F (26,6-29,40C). m 
bo rng cht ty ã s dng là phù hp vi rái cá (thí d Virkon®, DuPont™) và sch 
hoàn toàn trc khi ng vt/bát/vt dng c  tr li ch c. Các b có th c 
xây dng bng nhiu vt liu khác nhau nh thành nha, bê tông, bê tông phun, hoc 
mt cái b t nhiên c ào vi  sâu phù hp. Mt s chuyên gia cho rng khi  
nhóm có nhng con non (ang bt u tp bi) thì mc nc không nên cao quá 
10cm. Ti thiu cng nên t ti thiu mt tm ván hoc nhng hòn á chc chn 
nhm giúp các con nh trèo ra ngoài nu cn thit. 

Chú ý trong nhng ngày thi tit lnh nên kim tra b mt vài ln trong ngày  m 
bo nc không b óng bng. Hoc có th dùng máy to bt khí, bt nc trong b  
gi nc khi b óng bng hoc tháo nc khi b và cho rái cá mt cái bn nh vi 
“nc mát” sch mi ngày và tháo cn vào ban êm. 

Rái cá vut bé có th b by di lp á bng.  
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Nc ung sch phi c cung cp hàng ngày trong mt cái thùng sch, ã c ty 
trùng và không tràn ra ngoài. 

Hàng rào 

Khu nuôi nht rái cá có th xây bng mt hàng rào li thép có kích thc 1,5m, kích 
c mt li ti a 50mm, vi phn li nhô vào trong khong  30cm hoc mt bc 
tng không th trèo c. Tng hoc li thép nên c chôn sâu ti thiu là 80cm 
và hi to thành góc hng vào bên trong  ngn cn rái cá ào khoét trn ra ngoài. 
Bin pháp cui cùng có th s dng là dùng các ng dây in nóng bao quanh 
nhng chúng phi c t sao cho không th tip xúc vi  rái cá  di nc.  

Vành ai hàng rào li thép phi c kim tra hàng ngày. m bo rng các cây 
không nhô ra khi hàng rào và to iu kin tu thoát cho nhng con rái cá bit leo trèo 
này. Các chung nên có h thng hai ca ra vào  không con nào có th trn thoát khi 
nhân viên chm sóc vào trong hoc ra ngoài chung.  

Các ô nhìn bng ca kính  trên tng hoc hàng rào st rt hu ích nhng phi  
kho  tránh b v.  

Hp ng 

Ti thiu mi con rái cá phi có mt hp ng, và ti thiu phi có mt hp ng  cha 
c nhóm. Nên t hp ng  ni tránh ánh nng mt tri, ma, gió, và ni công cng. 
Hp có th c làm t g, thu tinh plexi, thùng nha, v.v. Trong thi tit lnh, ng 
ng dn vào ca bên ngoài hp ng nên có mt  cong nht nh  ngn không cho 
gió lùa vào trong hp ng. Hoc  bên trong hp ng nên có hp ng th hai mà ca 
ca nó không thng vi ca m bên ngoài. Tuy nhiên, vic thit k ng dn nh th 
này s làm cho vic bt rái cá tr nên khó khn hn. Kích thc hp ng bên trong là 
60cm x 60cm và sâu 50cm; kích c ca i vào ca rái cá nên  khong 15cm x 15cm. 
Np ca hp ng nên c gn bn l  có th m lên phía trên. Nên có mt “khe 
nhòm” trên cái np này  có th xác nh c v trí ca các con rái cá trc khi m. 
iu này c bit quan trng khi ó là nhng con nh.  

Mi hp ng phi có  các l thông hi  m bo s thông thoáng phù hp. Mt s 
c s ã thành công trong vic s dng mt mt hp bng nha/kính do perspex  
du khách có th quan sát hot ng ca rái cá  bên trong hp ng. Mt cách khác là 
xây dng cu trúc hang trng by bng các vt liu t nhiên (khúc g rng, các khúc 
g hoc cây bi c sp xp có mc ích) và c sp xp sao cho công chúng có 
th xem con vt ang ng. Vic thit k này s có hiu qu nurái cá có thêm các l 
hang ngoài khu trng bày và có th trú ng vào ban êm hoc trong iu kin thi tit 
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khc nghit. Trong trng hp ó, nên hun luyn rái cá vào trong hang d phòng khi 
c gi  h tr vic bt gi chúng licho các t kim tra y t/sc kho.  

Tt nht làthit k hp ng có th di chuyn c  di c chuyn con vt bên trong hp 
. Ca hp nên thit k có th óng li bng thanh trt  c ca hang và ca hp  
chic hp ng dùng c cho nhiu mc ích. 

Luôn luôn có các vt liu xây dng chung ng hoc ch ng khô ráo sch s. Vt liu 
làm ch ng có th là c khô, c rác, giy vn, v bào, v bao, vi si pôliexte có si 
lông cu, hoc tm thm (bt k th gì c s dng làm  ng cng nên c giám 
sát cht ch m bo rái cá không n nó; nu dùng các sn phm giy ut thì nên giám 
sát do chúng có th dính lên mi ca rái cá). Dù dùng vt liu nào thì u phi m bo 
vt liu ó có nhiu và sch s. Nu nn ng  ra ngoài vào các ngày khô ráo thì rái 
cá s t làm ch ng cho mình và cho chúng hàng gi ùa chi vi công vic này. Nu 
hp ng quá rng thì mt s con rái cá s i v sinh vào bên trong hp. iu này có th 
ngn chn c nu chúng ta s dng hp ng có kích thc nh hn. 

Khi nhit  h di 50°F/10°C thì chúng s  cn c si m, có th bng èn si 
hoc là mt tm si, nhng cn m bo rái cá không th vi ti các ngun si. Rái 
cá thích chi vi tuyt và á bi vì chúng có th làm khô và m c th sau khi chi 
ùa.   

Kích thc chung 

Kích thc chung ti thiu cho mt ôi rái cá là 60m2, và nu nht thêm mt con ng 
vt thì cn m rng thêm 5m2 chung nuôi. Cn xem xét n vn  din tích chung 
nuôi cho rái cá trc khi xúc tin chng trình sinh sn hoc s dng các bin pháp 
tránh th thai cho rái cá  hn ch vic sinh sn.  

Ging nh tt c các loài rái cá khác, rái cá vut bé thích sng và phát trin nhanh hn 
 ngoài tri di ánh sáng t nhiên và không khí trong lành. Không nên nht chúng  
trong chung ng tr khi cn phi dn v sinh chung nuôi và con vt phi luôn luôn có 
th ln trn khi tm nhìn ca khách thm quan.  

V sinh chung tri 

Tt c các chung nuôi rái cá nên c giám sát cht ch hàng ngày (tt c ng vt 
nên c xem và quan sát trong vài phút, ti thiu hai ln trong mt ngày . Rái cá vut 
bé ánh du mùi xung quanh chung ca chúng vì vy vic dn v sinh tng th toàn 
b din tích chung nuôi có th làm tng “stress” trong nhóm. S tt hn nu chia 
thành các khu vc và dn v sinh toàn din vào các ngày khác nhau.  
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Khi v sinh hàng ngày nên dn dp vt bn, cào sch chung, và thay nc snh trong 
mt thùng cha sch. Lp nn có th c thay mi khi cn thit, và nên ty trùng (thí 
d Virkon®) các mt phn t din tích trong chung mi tun hoc thng xuyên hn 
nu cn thit. Các hp ng nên c kim tra hàng ngày bi mt s con rái cá thích i 
v sinh ti góc ca hp ng. Nu iu này xy ra thng xuyên thì di chuyn m ng 
ra ngoài  khuyn khích chúng s dng ch v sinh ngoài chung.  

VII Làm giu môi trng 

Xem  phn trên v s dng các ba n ph nh là mt công c  làm giu môi 
trng sng. Vào nhng ngày nng m, ta cho cá, qu hch, nho khô v.v... ã c 
ct quân c và ông lnh  vào trong b bi ca chúng. Hoc có th th cá và tôm sng 
(áp dng  mt s nc, mt s nc thì không) vào trong các b trng bày rái cá.  
gi cho rái cá luôn hot ng, có th cho thc n khô vào trong các qu bóng hoc cho 
mt vài ming cá vào trong bao ti cha c khô. Cng có th cho c qu da hu, bí 
, s da, hoc bí xanh vào trong nc ca chúng nhng phi dn i ngay trong 
ngày. ôi khi mt s c s nuôi cho rái cá n gà hoc chim tr còn nguyên lông. Có th 
ròng dây hai chic khung gi vào nhau, bên trong gi nhi m làm ch ng và mt vài 
thc n thêm; sau ó treo cái gi lên cây  rái cá phi nhy lên mi chp c 
khoang ca ch ng.  Phi luôn m bo có các hòn á cui trong chung nuôi  ánh 
lc hng tìm thc n và giu con sâu go (mealworm) v.v...  di nhng hòn á nh 
 kéo dài thi gian tìm kim thc n ca rái cá. Mt s trang web rt hay v làm giu 
môi trng cho ng vt có cung cp thêm mt s bin pháp khác (thí d 
www.aazk.org, www.animalenrichment.org). 

Rái cá vut bé là loài hot ng v ban ngày, a vn ng, náo nhit và tò mò. Vic t 
thêm ch ng trong khu chung cách xa hp ng s làm cho chúng bn rn trong vic 
vn chuyn các  c khô i i li li. Rái cá c bit thích dòng nc chy và vic dùng 
vòi phun hoc tia nc  các khong thi gian bt k rt có ích trong vic kích thích rái 
cá hot ng.  

ôi khi, vic di chuyn v trí hoc thay th mt s  c  trong chung s kích thích s 
hiu k ca chúng. Khúc cây rng, cành cây, h cát, h c khô u có th kích thích 
chúng hot ng. Nu bn có nhiu nhóm rái cá, thì vic luân chuyn các vt gia các 
nhóm s kích thích chúng tun tra và ánh mùi.  

• Lu ý: Nu luân chuyn  vt gia các nhóm thì cn giám sát các nhóm  
phát hin du hiu “stress”.. Thêm vào ó, trc khi làm iu này phi m bo 
tt c các con vt u kho mnh  m bo  không chuyn nhng vt trung 
gian gây bnh vi m ng ca rái cá.  
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Rái cá vut bé rt hay phá hoi c bit i vi cây mi trng. Nu cây vn cha bám 
chtvào t, rái cá s nhanh chóngs dng  làm  ng hoc chuyn n b bi và có 
th làm tc b phn lc nc. Vì vy, cn phi m bo tt c các l lc nc phi 
c gn cn thn  ngn rái cá phá hu chúng hoc làm au chính mình. Rái cá vut 
bé rt kho, có ngón chân nhanh nhn, rng sc và có khuynh hng không bao gi t 
b mt cái gì ó ã thu hút s quan tâm ca nó.  

c tính ca rái cá là chúng phá hu dn dn tt c cây ci trong chung. ây là tp 
tính t nhiên, vì vy chúng ta cn phi thay th cây ci mt cách thng xuyên hoc, 
nu có th, gii pháp thích hp hn là di chuyn các con rái cá ti  chung d phòng, 
 có thi gian trng li cây và làm mi chung ban u.  

VIII Bt gi 

 Tp hun rái cá trong thùng g có nhiu k h là cách tt nht  bt bt k con rái cá 
nào. Bin pháp này ít gây cng thng c cho con vt và cho nhân viên chm sóc.  
bit thông tin chi tit, có th xem trên trang web ca OCT (xem trang 1). Nu con vt 
không c hun luyn  vào trong hp ng, v.v... nhân viên chm sóc nên s dng 
mt cách tip cn c chun b chu toàn  gim ti thiu stress cho nhân viên và con 
vt. Vic s dng tm bng ngn  và/hoc li là cng các bin pháp bt gi nhng 
không nên c th  trong các khu vc có din tích rng. Nhân viên chm sóc nên eo 
thit b bo v chuyên dng   khi b con vt cn.  

Phng pháp tp hun c bn trong thùng g có nhiu k h 

• Làm cho rái cá thích nghi dn vi hp ng/thùng g có nhiu k h/thùng vn 
chuyn ng vt bng cách bt rái cá thng xuyên di chuyn qua các hp ó. 
Nên thng cho chúng mt ít thc n khi chúng ang  trong các  hp 
ng/thùng g tha có nhiu k h/thùng vn chuyn. 

• S dng các vt dng khác nhau cho mi con vt (qu bóng ném trên mt cái 
gy, hình khi trên u gy v.v)  hun luyn mi con rái cá ng  t th mi 
chm vt ó. Bài hun luyn này gi là “gi thng bng”.  

• T t d con vt v hng và i vào thùng g có nhiu k h. Thng cho 
chúng mt lng thc n khi chúng tin gn, bc vào thùng g, và ng vng 
trên dng c tp hun. 

• Làm cho rái cá thích nghi dn dn vi các thùng g có ca óng trong thi gian 
dài hn; thng thc n cho chúng. 
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Hãy bình tnh và nhn ni! Khi rái cá nghi ng hoc b stress, hãy trì hoãn vic bt 
chúng và i n thi im khác, nhng hãy  li hp vn chuyn ã m ca trong 
chung  chúng có th làm quen dn vi hp vn chuyn ó. 

Khi mt nhóm ln rái cá c gi cùng nhau thì vic bt mt cá th là rt khó. Chúng 
ta có th s dng mt cái li bt ln, có vin mm và có th th con vt ra mt cách 
nhanh chóng. Nhân viên chm sóc phi nhanh chóng và chính xác khi s dng chic 
li này nhm gim thiu mc  stress cho c nhóm. Khi mt con rái cá  trong li 
bt thì các con rái cá khác có th gây g vi nhân viên chm sóc/ngi bt. Khi ã nht 
c mt con rái cá vào trong li, cn phi xon li  phía trên rái cá  ngn 
chúng trèo ra ngoài. Nhân viên chm sóc nên bit rng ngay c các con rái cá nh cng 
có th cn thng các gng tay hoc ng làm bng cao su. Ít nht, ã có mt c s 
thành công trong vic s dng các túi vi  bt c nhóm rái cá vì các nhóm này quen 
sng trong các túi vi này. 

IX Các vn  v tp tính 

Tp tính thông thng ca Rái cá vut bé là gì? 

Rái cá vut bé là loài ng vt thông minh, hiu ng, hiu k và s là lý tng nu 
c n 3 hoc 4 ln mt ngày; chúng rt thích c  kích thích và hot ng, nh vui 
chi và tìm kim thc n cng nh thi gian  ngh ngi tránh s nhòm ngó ca công 
chúng khi chúng mun.  

Nhng biu hin không bình thng bao gm kêu và òi n liên tc, không ngng quay 
tròn thành các vòng tròn nh, lp i lp li cùng mt hành ng  cùng mt ch, vn 
u liên tc, n á si, chi chut quá mc, và bt ký hành ng lp i lp li nào khác 
mà rái cá dng nh không th dng li c. Vì vy nhân viên chm sóc nên quan 
sát rái cá ca h vài ln mt ngày. Nu rái cá ch nhìn thy nhân viên chm sóc lúc 
cho n thì chúng  s liên tng con ngi luôn i cùng thc n , do ó k c khi khách 
thm quan mc mt chic áo ging nhân viên chm sóc thì s òi n có th s din ra. 
Hành vi òi n và kêu hn 30 phút trc gi cho n  là không th chp nhn c và 
rái cá cn c khuyn khích thay i thói quen ó. Nhân viên chm sóc nên quan sát 
rái cá vào các thi gian khác ngoài lúc cho n  quen bit vi các kiu tp tính khác 
nhau ca rái cá.  

Khi mt nhóm rái cá bt u òi n thì rt khó có th phá v thói quen này nhng 
không có ngha là không th. Nu òi n hoc các kiu hành vi lp i lp li ã c 
hình thành thì mt thay i trong c ch qun lý và/hoc mt chng trình bi dng 
và tp hun t m s có li cho rái cá và ngn chn s lo lng ca khách tham quan cho 
quyn li ca rái cá.  
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X Sinh sn 

Trong nuôi nht cng nh trong t nhiên rái cá vut bé sng mt v mt chng và  c 
hai b m cùng nuôi các con nh. Nhng vic kim tra nhóm máu ca con c và con 
cái trc khi cho  tin hành cho sinh sn là rt quan trng  tránh s giao phi cn 
huyt .Các con cha trng thành ca la trc cng tham gia  nhiu mc  vào 
vic chm sóc các con nh  la sau và chúng cng c hng li t vic sng theo 
gia ình xuyên sut ti ln sinh k tip. 

Vòng ng dc kéo dài trong khong 30 n 37 ngày và mùa sinh sn din ra sut 
nm. Tui trng thành sinh dc ca c hai gii tính có th là 18 tháng nhng ph bin 
hn là con cái sinh sn lúc khong 2 nm 1 tháng tui và con c lúc 2 nm 8 tháng 
tui. Con cái còn non có th sy thai hoc mt la u tiên. Tính th thai gi có th xut 
hin c bit là  nhng con cái ln u tiên giao phi. 

Khi mt ôi ã c ghép, quá trình giao phi thng din ra  ch nc nông kéo dài 
t 5 n 30 phút. Thi gian mang thai khong chng 68 n 74 ngày và con cái thng 
tr nên rt hung gi c trc và sau khi sinh; con c có biu hin hung d khi khi nó 
cm thy nó phi bo v con cái. Con c phi c nht chung vi con cái vì nó óng 
vai trò quan trng trong vic nuôi dng con nh. Chúng ta có th nhìn thy con c 
làm , di chuyn con nh, cng nh cho con m và các con nh n trong thi gian cai 
sa. C b m và các con nh s  chung mt hp ng. Nên t nhiu hp/ch ng 
trong chung do rái cá b m có th quyt nh di chuyn toàn b gia ình n mt hp 
ng khác chng vì lý do gì c. Phi m bo luôn có sn nhiu vt liu làm t khô và 
schtrong chung  cho gia ình rái cá s dng bt k lúc nào. 

Các con rái cá trng thành có th  hai la mi nm vi s con trong mi la lên ti 
7 con. Rái cá anh ch  la trc giúp nuôi dng các em nh hn ca chúng. Cp 
c cái ban u duy trì s nh hng trong nhóm gia ình. Nu mt con rái cá anh/ch 
có biu hin gây g iên tc vi các con nh hn thì tt hn là nên tách nó ra. Trong 
trng hp này, không nên tách mi mt mình nó. Nu cn thit phi tách nó ra thì 
nên tách nó cùng vi mt con khác trong la hp nhau. Nu có th, ng bao gi tách 
con nh cho ti khi chúng c ít nht mt tui vì chúng cn hc kinh nghim nuôi 
dng nhng con nh. 

V c bn, con cái trong thi k cho bú cn thêm ít nht 20% lng thc n. 

XI Các con m côi hoc b b ri 
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Các con nh di 4 tun tui không còn sng có th b  y ra khi  hoc b b m n 
tht. Nu các con quá nh chm phát trin thì nên a ra quyt nh có nên nuôi b hay 
không. 

Nuôi b có th thc hin c, tuy nhiên nó tn nhiu thi gian và gây nên hu qu là 
rái cá có th tr nên quá gn bó vi con ngi làm vic tái hòa nhp vi các con rái cá 
khác tr nên khó khn hn, hoc là không th thc hind c. Nu quyt nh nuôi b 
thì  nên cho rái cá n sa dành cho mèo con. Vào nhng ngày u, nên c 2 n 3 gi 
thì cho chúng n mt ln; mc  cho n có th iu chnh theo  tui và th trng c 
th ca con non.  i vi các con non b mt nc, u tiên phicung cp nc trc 
vi mt dung dch nc phù hp (Dioralite®, Lectade®, dung dch in phân). Cho con 
non n cho n khi chúng n no nê thì thôi và có th bin i lng thc n qua tng 
ba n. Tuy nhiên, chúng ta không nên cho chúng n no quá – xem bên di.  

 “Kh nng cha ca d dy ca phn ln thú có vú là 5-7% tng trng lng ca c 
th (Meehan 1994). Quy i trng lng c th thành gam  bit c th tích d dy 
theo ml (cc).  tính mc cha ng ca d dy theo n v aox, qui i trng lng 
c th thành gam (30g ~ 1 oz). iu quan trng là n v trng lng c th và n v 
th tích d dy là ging nhau. Kh nng cha ng ca d dy là khi lng thc n 
mà con nh có th tiêu th c trong mt ln cho n. Cho chúng n mt lng nhiu  
kh nng cha ng này có th dn n quá no, cng phng d dy, và phình to. 
Ngoài ra nó ngn chn vic tiêu th ht sch thc n d dy trc ln cho n tip theo, 
và y mnh s phát trin quá mc ca vi khun gây bnh, bnh tiêu chy, và bnh 
viêm ng rut (Evans 1985). (trích t AZA Otter Manual Care 2008)”  

 

Trong trng hp ca các con ln hn tip tc có biu hin ói sau khi n lng thc 
n ã c tính toán phù hp thì nên xem xét bt u cai sa t t bng mt loi canh 
cá (cách làm  bên di). Khi mt con non min cng n thì có th nó b thiu nc 
vì vy hãy thay th mt hoc hai ba n k tip bng hn hp lng Lectade®; Nu con 
non vn min cng n thì hãy gi bác s thú y  có iu tr kp thi. Ngoài ra con nh 
cng cn xoa bóp, hoc v  nh nhàng xung quanh hu môn  m bo i v sinh sau 
khi cho n (4 n 5 ln mi ngày) cho n khi thy bn thân nó t i ái/a c. Ti 
thiu mt ln mt ngày, sau khi cho n, dùng khn nhúng trong nc m và c vt 
khô  v sinh cho con non bng cách vut nh nhàng ging nh con m lim  v 
sinh cho con nh. Trong thi gian này con nh nên c nht trong mt chic hpyên 
tnh, ti và m áp. Cho nó mt  chi mm sch và nh  làm bn; mt con rái cá  
chi mm là tt nht vì rái cá con thng ùa nghch bng cách mút uôi ca con  
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chi. Tt nht là ch có mt ngi ph trách toàn b quá trình nuôi b cho rái cá con. 
Hàng ngày nên cân kim tra rái cá con trc  ba n u tiên.   

Khi con non ln lên thì hãy thay i chm chm  c ca sa bng cách thêm mt ít 
canh cá vào sa ung ca nó.  

Canh cá c ch bin t sa cho mèo con, c ch bin li t sa trong lon, mt 
lng nh các ming cá và b sung thêm canxi và mt loi vitamin thông thng. 
Chúng c hoá lng thành hn hp mm và nhi vào trong xi lanh có gn vi mt ng 
mm do (dài không quá 2cm).  giai on này chúng ta nên s dng ng tiêm vì nu 
s dng chai có núm thì nhng con rái cá nóng vi có th git mnhlàm núm vú cao su 
tt ra khi chai và nut chng nó.  c ca canh c quyt nh bi s lng cá 
trong thành phn ca canh.Khi con non ln lên, cn tng lng cá cho n khi con non 
có th lim c canh hoc bt u n các ming cá nh cùng loi. Phi m bo rng 
không có xng nh trong thc n ca chúng do các xng nh này có th làm các 
con nh b nghn n cht.  

Cho n b sung. Vào thi k cai sa, mt s con non nh hn cha sn sàng  n 
thc n c nhng con m có th s không tip tc cho bú na. Vì vy nên theo dõi tt 
c các con nh cht ch vì giai on này các con nh hn có th có nhng biu hin 
kém phát trin. Nu nhân viên chm sóc có mi quan h tt vi c nhóm gia ình c 
bit vi con b m, thì có th giúp nhng con nh ó mà không cn tách chúng ra khi 
gia ình bng cách s dng xi lanh cho các con non này n thêm mt ba n bng 
“canh cá” trong khi chúng vn  trong chung. Mt con nh có th n khong 30ml 
canh cá trong mt ln cho n và có th cn ti 3 ba n thêm trong mt ngày. T l ca 
cá trong sa có th tng lên khi con nh ln lên. Có th cn thit b sung thêm canxi 
vào trong canh  m bo s hình thành xng cng khe trong c th ca chúng.  

Khi tách con non ra khi gia ình, luôn luôn gi con non ó trong hp ng ca nó và 
tách các thành viên còn li ra và bt u tp cho nó ung t xi lanh. Rái cá non này s 
nhanh chóng quen dn vi c ch này và ngi ta phát hin ra rng con non s n 
ch li  c cho n t bên ngoài cho n khi nó  ln  có th t kim n. iu 
này có th giúp gii quyt vn  các con rái cá cô c và b quá ph thuc vào con 
ngi. Phi luôn luôn m bo rng bn không gây “stress” cho nhóm gia ình ó bi 
chúng có th phn ng li bng cách di chuyn các con nh n mt hp ng í\khó tip 
cn hoc n ch  t nhiên  trong chung.  

XII S phát trin ca con non 

M mt:    Bt u m vào khong 28 ngày và m hoàn toàn sau 47 
ngày 
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T khi bò n lúc i: 14 n 43 ngày  
Mc rng: 27 ngày mc rng nanh thp, 39 ngày mc rng hàm  
Hc bi:   52 n 56 ngày 
Giai on n thc n rn u tiên: 49 n 58 ngày 
Cai sa:   82 n 120 ngày 

 
Khi các con nh c 6 tun tui có th gn chip in t. Tt nht là gn chip in t trên sng 
mi  m bo c im nhn din ca nó trong sut cuc i bt chp bt k s thay i nào 
ca c s gây nuôi. Vic gn chip trên sng sng mi giúp loi tr c vn  con chip b 
dch chuyn và cho phép d dàng c c khi rái cá n gn mt trc ca l hang. Ngoài ra 
cng có th gn chíp gia b vai. 

* Bng ngn là mt cái bng nh c thit k có quai cm  tách ln  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






