CÁC GIỐNG CHIM TUYỆT CHỦNG
Các loại cầm điểu, thịt khá ngon và trứng cũng rất bổ. Từ ngày xưa người ta đã biết sử dụng trứng như
một thứ thực phẩm bổ dưỡng và dễ dàng cất giữ. Gà cũng được nuôi và lai tạo để làm nguồn thực phẩm cho
con người. Ngày nay mỗi ngày hàng triệu con gà được giết mổ và công nghiệp chăn nuôi gia cầm khá phát
triển trên toàn thế giới. Tuy vậy những bà con họ hàng của gà lại gặp khá nhiều hoàn cảnh bi thảm.
Từ năm 1600 có hơn 100 loại chim đã bị tuyệt chủng và tốc độ này ngày một tăng nhanh. Như tại quần
đảo Hawaii nơi mà hơn 30% loài chim bản địa đã hoàn toàn mất dạng. Một địa điểm khác như đảo Guam
cũng gặp phải vấn đề tương tự nhưng khá trầm trọng, hơn 30 năm qua kể từ khi một số loại rắn nhập vào
đảo này, 60% loài chim trên đảo bị tuyệt chủng. Theo thống kê ngày nay có khoảng 10.000 loại chim, và
1.186 loài được xem đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng trong đó có 11 loại do chính bàn tay con người.
Đặc biệt nhất là các quần đảo bị ngăn cách bởi các đại dương, đối với những loài không biết bay thì một
khi bị săn đuổi thì tuyệt chủng là điều đương nhiên.
Moa
Đây là loài chim được xem là một trong những giống chim lớn nhất thế giới. Con mái nặng khoảng từ
76kg đến 242kg, khi đứng cao từ 1,2 đến 1,9 mét (chỉ tính đến lưng) vì cổ các loài này dài và vươn về phía
trước. Chim đực lại nhỏ con hơn chỉ cân nặng từ 34 đến 85 kg và cao chỉ khoảng 0,9 đến 1,2 mét. Ngoài ra
cũng có vài giống chim moa khác chỉ lớn bằng cỡ gà Tây. Tại Wairau Bar một địa điểm khảo cổ của New
Zealand người ta tìm thấy những công cụ làm từ xương chim moa và trứng được xoi thủng một đầu vì sau
khi ăn xong người ta dùng đựng nước uống. Cách đây khoảng 600 năm người Maori săn bắt loại thú này lấy
da, lông làm áo quần, thịt và trứng làm thực phẩm. Giống chim này không biết bay nên bị người Maori sử
dụng chó vây và săn bắt quá độ đã dẫn đến tuyệt chủng.
Mergus
Vào thời La Mã từ Mergus được gán cho giống chim có bà con với vịt trời. Tên này theo tiếng Latinh là
Merganse gồm Mergus + Anser (ngỗng). Có 4 loài ở Bắc bán cầu và 2 ở Nam bán cầu. Mergus sinh sống rất
nhiều ở quần đảo Auckland chuyên ăn cá và khả năng lặn tuyệt vời. Chuột, chó, lửa và săn bắn đã tiêu diệt
khá nhiều loài này nhưng kể từ năm 1807 người ta mang lợn và năm 1820 mang mèo đến quần đảo này nên
chủng loài này giảm dần. Năm 1840 người ta bắt đầu sưu tầm, trong suốt 60 năm được khoảng 26 bộ da và
cặp cuối cùng bị hạ sát vào năm 1902 bởi Earl of Ranfurly, hiện bộ xương vẫn được lưu trữ tại bảo tàng
British.
Huia
Đây là loài quá xưa nên không phát hiện chúng có bà con ở đâu ngoại trừ ở New Zealand, giống này có
màu xanh sắc óng ánh kim loại. Khi đứng, chim Huia cao 6cm dài khoảng 8,5cm. Giống chim này là linh vật
của người Maori, chỉ có vị tù trưởng mới được gắn những chiếc lông chim Huia. Phong tục này sau lan ra
nhiều nơi và họ gắn 12 chiếc lông chim trên đầu mỗi khi cử hành lễ hội để chứng tỏ đó là tù trưởng hay là vị
đứng đầu một vùng đất rộng lớn. Sir Walter Lawry Buller, nhà điểu học đầu tiên của New Zealand cho biết
năm 1867, ông cùng bạn và hai dân bản địa bắt gặp một cặp chim Huia, có lẽ đó là lần thấy cuối cùng giống
chim quí này.
Adzebill
Xương Adzebill tìm thấy nhiều nơi trải dài ở Bắc và Nam New Zealand và nhất là trong các bếp của người
Moari. Cao khoảng 80cm, nặng trung bình 12kg, sống trong rừng rậm, ăn quả và côn trùng nhỏ như thằn lằn,
chim này là nguồn thực phẩm lý tưởng cho dân bản địa. Sự lạm sát của con người cộng với chó và chuột khi
người Maori đặt chân lên vùng đất New Zealand cách đây khoảng 1.000 năm khiến loài chim này bị tuyệt
chủng.
Cút nâu (brown quail, Synoicus ypsilophorus)
Chim thường cư trú ở những đồng cỏ cao ven sông, chúng được thấy rất nhiều vào thời điểm 1860 –
1870 nhưng hiện nay chỉ bà con của nó còn hiện diện ở phía Bắc Aukland và Vịnh Plenty ở New Zealand.
Giống cút New Zealand khác hẳn giống cút nâu này.
Cút California (California quail) Giống này cũng được xem như tuyệt chủng nhưng có một số người cho
biết hiện nghe tiếng giống cút này kêu, dấu hiệu cho thấy giống này bắt đầu phục hồi, nhưng chưa có bằng
chứng cụ thể. Loài cút này đã được in trên tem của Mỹ để xem như một giống chim quý đặc biệt.
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Hai giống chim trên được rất nhiều người săn bắn. Vì được đánh giá thịt ngon nhất, lại thường làm tổ ven
sông và các trảng cỏ nên rất dễ săn bắn và loại này đã bị đẩy vào chỗ tuyệt chủng. Những người định cư đầu
tiên tại New Zealand xem đây là môn giải trí ưa thích vừa đem lại nguồn thực phẩm ngon lành. Trong thập
niên 1840 mỗi người đi săn có thể mang về 30 – 40 con cho mỗi lần săn. Chúng được ghi nhận tuyệt chủng
khoảng năm 1875.
Hải âu Petrel
Loại chim này thường đào hang làm tổ rất khó tìm, tổ của nó giống như hang thỏ. Hang của hải âu
thường có nhiều ngóc ngách và dựa vào các đám dương xỉ để ngụy trang. Có một vài tổ của loại này cũng
tìm thấy trong các bọng cây gỗ cứng. Có con làm hang rất khôn ngoan, sau khi trải qua một hành lang ẩm
ưới và ngập vài cm nước, mới đến nơi ấp trứng, chúng thường dùng lông để làm tổ ấp trứng.
Hồng tước (Wren)
Đây là loại chim có chiều cao khoảng 1 mét, thường sống thành từng cặp làm tổ trong bụi rậm. Mỗi lần chỉ
đẻ 2 trứng và sống quanh quẩn vùng đầm hay dọc các khe suối.
Sự tuyệt chủng giống chim này được các nhà nghiên cứu cho rằng do chuột trên các tàu thủy cập bến
Kotwhenu và đảo Big South Cape trong đầu thập niên 1960 đã ăn trứng và chim non.
Bồ nông (Pelican)
Hóa thạch của giống chim này dọc vùng hồ Grassmere ở Marlborough và 4 đảo phía bắc. Những bộ
xương xác định khoảng từ 3500 – 4500 tuổi. Xương ở những vùng khác trẻ hơn cùng với thời con người đặt
chân lên quần đảo New Zealand. Giống chim này nặng trung bình 12kg, trong khi đó giống chim lớn nhất có
thể bay được ngày nay là giống thiên nga trumpeter (Cygnus cygnus) chỉ nặng 12,5 kg.
Piopio
Giống chim này thường hay hót, đôi lúc chúng tâp hợp hót cả giờ trước khi đi kiếm ăn. Tên được đặt theo
âm thanh mà chúng hót. Tiếng hót của chúng có thang âm đến 5 âm vực và mỗi lần hót lập đi lập lại khoảng
5 đến 6 lần. Vào thập niên 1860 giống chim này được bán khá nhiều ở Wellington vì người ta nuôi để nghe
chúng hót. Do tiếng hót quá du dương nên mọi người ra sức săn bắt và thuần hóa chúng. Cảnh cá chậu
chim lồng cũng làm cho chim tuyệt đường sinh nở. Hơn nữa mỗi năm chỉ đẻ 2 lứa và mỗi lứa chỉ có 2 trứng
nên làm cho số lượng chim sụt giảm nghiêm trọng đi đến tuyệt chủng.
Đại bàng Haast
Đây là giống chim lớn nhất, mạnh nhất trên thế giới. Chim mái nặng khoảng 13 kg và có sải cánh rộng
đến 3 mét có thể bay đến 80km/giờ. Giống đại bàng này thường săn mồi trên đồng cỏ tấn công cả chim moa
và mèo, vuốt chúng tương tự như vuốt cọp, có thể giết chết cả con người. Năm 1871 lần đầu người ta tìm
thấy xương của giống chim này ở vùng đầm Glenmark ở Canterbury. Tiến sĩ Julius Von Haast giám đốc đầu
tiên của Bảo tàng Canterbury công bố loại đại bàng này khi ông tìm thấy xương và các mẫu vật hóa thạch
liên quan đến chúng, và tên của chúng được đặt theo tên của ông. Khoảng cuối thập niên 1800 người ta ghi
nhận còn thấy 1 cặp duy nhất tại New Zealand. Người Maori thường sử dụng xương đại bàng Haast để làm
đồ trang sức.
Hồng hạc New Zealand
Đây là một họ chim cổ xưa không có mối liên hệ các dòng chim khác. Chim trống thường bé hơn chim
mái, xuất hiện cùng lúc giống chim hét New Zealand (New Zealand thrust) và loại chim có yếm trước bầu
diều. Chúng xuất hiện vào kỷ Cenozoic. Theo những xương và vết tích còn sót lại thì chim có mỏ mầu nâu
sậm dài 14mm, cánh khoảng 46 - 49 mm đuôi dài 17 mm xương cổ chân dài 19-20 mm và ngón chân giữa
dài 20 – 21 mm. Theo dân bản địa thì đây là loại chim không biết bay.
Chim cú cười (laughing owl)
Nhà điểu học Thomas Henry Potts khi khảo sát các loài chim ở New Zealand vào năm 1853, ông và nhóm
cộng sự đã nghe tiếng cười rùng rợn của loại cú này lập đi lập lại mấy lần. Chúng thường kêu vào lúc chiều
tối, trong mưa phùn hoặc ngay trước những cơn mưa. Theo ước tính của các nhà khoa học loại chim này
hiện diện cách đây cả triệu năm. Chúng thường làm tổ theo các vết nứt hay hang đá chật hẹp của các dãy đá
vôi. Chúng biến mất khi sự có mặt của những người châu Au xuất hiện tại quần đảo này. Người ta tìm thấy
một số mẫu vật của giống này sau 40 năm nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết trứng của chúng ngắn hơn
5 cm và mỗi lần chỉ đẻ 2 trứng.
Ngoài ra, còn khoảng hàng trăm loài được các nhà khoa học ghi nhận đã tuyệt chủng trên thế giới này.
Nếu ở VN cứ bị dịch cúm gà liên tiếp mà không có biện pháp bảo vệ tốt cho các giống gà quý như: gà lôi, gà
đông cảo, gà nòi (gà chọi) có lẽ chừng vài năm nữa cũng chịu chung số phận như trên và chúng ta sẽ ngậm
ngùi mà than “Mai này còn có tiếng gà hay không?” ª
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