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MỞ ĐẦU 

 Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Trung Bộ Việt Nam, có diện tích rừng chiếm 

trên 50 % tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Các kết quả điều tra nghiên cứu từ 

trước đến nay đã cho thấy rừng Quảng Trị có tính đa dạng sinh học cao và hết sức 

phong phú với hàng nghìn loài động, thực vật đã được ghi nhận. Vùng Trung Bộ 

Việt Nam được coi là quê hương của các loài chim trĩ đặc hữu ở Đông Dương, đáng 

chú ý là vào cuối thập niên 90, các nhà khoa học đã ghi nhận lại loài Gà lôi lam mào 

trắng (Lophura edwardsi) ở vùng rừng nay thuộc Khu BTTN Đakrông Quảng Trị 

và Khu BTTN Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, sau nhiều thập niên được cho là 

tuyệt chủng. Đây còn là nơi có hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, tiếp cận vùng núi 

đá vôi ở Quảng Bình và vùng Trung Lào nằm về phía Bắc và Tây Bắc (Sterling et 

al. 2007) 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 2007, là khu 

bảo tồn thiên nhiên duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam nằm về sườn Tây Trường Sơn, 

phía Bắc huyện Hướng Hóa giáp ranh với tỉnh Quảng Bình và đây cũng là vùng địa 

hình cao nhất của tỉnh Quảng Trị với hai đỉnh núi cao nổi trội là đỉnh Sa Mù (1.550 

m) và đỉnh Voi Mẹp (1.771 m). Với sự đa dạng về địa hình, các kiểu rừng và sự kết 

nối với các dải rừng lớn ở Lào đã tạo ra cho Bắc Hướng Hóa giá trị bảo tồn quan 

trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn của khu vực. Với sự hiện diện của nhiều dạng 

sinh cảnh Bắc Hướng Hóa trở thành nơi cư ngụ cho nhiều loài động vật đặc hữu, 

đặc biệt là các loài chỉ thị của dãy Trường Sơn như Bò tót (Bos gaurus), Sao la 

(Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis), Mang trường 

sơn (Muntiacus truongsonensis), Thỏ vằn (Nesolagus timminsi), Chà vá chân nâu 

(Pygathrix nemaeus), Voọc hà tĩnh (Trachipithecus  hatinhensis) và Vượn siki 

(Nomascus siki). Đặc biệt, khu hệ thú móng guốc ở Hướng Hóa được đánh giá là đa 

dạng mang nhiều tính đặc hữu nhất của khu vực Đông Dương với các loài đại diện 

như Sao la, Mang lớn, Mang trường sơn, Lợn rừng trường sơn (Lê Mạnh Hùng và 

cs 2002; Nguyễn Mạnh Hà, 2004). 

 Linh trưởng đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa. Theo các nghiên cứu đã công bố, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đã 
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ghi nhận được 7 loài Linh trưởng, trong đó một số loài đang là đối tượng ưu tiên 

cho bảo tồn như Vượn siki (Nomascus siki), Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), 

Voọc hà tĩnh (Trachipithecus  hatinhensis). Trong những năm gần đây, Tổ chức bảo 

tồn chim quốc tế, chương trình Việt Nam (BirdLife), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên 

thế giới (WWF), Viện nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES), Viện sinh thái 

tài nguyên sinh vật và một số cá nhân, nhà khoa học trong và ngoài nước đã tiếp tục 

thực hiện các nghiên cứu tại Bắc Hướng Hóa. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được 

danh lục các loài Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. Tuy nhiên, có nhiều 

mâu thuẫn trong các dẫn liệu về việc ghi nhận loài dẫn đến có nhiều kết luận khác 

nhau về danh lục các loài Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 Kết quả khảo sát của Lê Mạnh Hùng và Đặng Ngọc Cần (2004),  Nguyễn 

Đức Tiến & Lê Trọng Trải (2005) đã đưa ra danh lục Linh trưởng tại Bắc Hướng 

Hóa gồm 6 loài: Cu li lớn, Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Chà vá chân nâu, Voọc hà tĩnh và 

Vượn đen má trắng. Kết quả nghiên cứu của Ngô Kim Thái và cs (2012), Khổng 

Trung (2014) lại chỉ ra rằng, Bắc Hướng Hóa có 8 loài Linh trưởng gồm: Cu li lớn, 

Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Khỉ vàng, Khỉ đuôi lợn, Chà vá chân nâu, Voọc hà tĩnh và 

Vượn đen má trắng. Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Ngọc Tuấn (2012), lại cho rằng 

Bắc Hướng Hóa có 8 loài Linh trưởng, nhưng loài vượn ghi nhận là Vươn siki. 

 Cùng với việc chưa thống nhất về số lượng, tên loài Linh trưởng, các đặc 

điểm về sinh thái của Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa cũng chưa được 

quan tâm nghiên cứu. Các đặc điểm về thảm thực vật rừng, kiểu thảm, các đai độ 

cao, sinh cảnh sống, thức ăn và nơi làm tổ, trú ẩn,... của các loài Linh trưởng đang 

là một câu hỏi cần làm sáng tỏ. Đặc biệt là mối liên hệ giữa đặc điểm sinh thái và 

tính đa dạng về thành phần loài, mức độ phong phú và phân bố,…tạo nên sự khác 

biệt giữa khu hệ Linh trưởng tại Bắc Hướng Hóa với các khu bảo tồn, VQG khác 

trong khu vực. Hơn nữa, theo các nghiên cứu trước đây, khu hệ thú nói chung và 

các loài Linh trưởng đang chịu áp lực từ các hoạt động của con người như khai thác, 

săn bắn trái phép. Vì vậy, việc nghiên cứu các tác động của con người làm ảnh 

hưởng đến Linh trưởng sẽ là cơ sở quan trọng đề xuất các giải pháp bảo tồn trong 

thời gian tới. 
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 Từ những lý do nêu trên và được sự đồng ý của tập thể giáo viên hướng dẫn 

khoa học, NCS đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của khu hệ 

Linh trưởng tại khu BTTN Bắc Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị”  

Mục tiêu của đề tài 

 1) Xác định được thành phần loài và xây dựng bản đồ phân bố các loài Linh 

trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 2) Đánh giá được mật độ của loài Voọc hà tĩnh (Trachipithecus  hatinhensis) 

và Vượn siki (Nomascus siki) tại khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 3) Đánh giá được đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng tại Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa và mối quan hệ giữa chúng. 

 4) Xác định được các mối đe dọa và đề xuất một số giải pháp hướng tới bảo 

tồn bền vững các loài Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

Ý nghĩa khoa học 

 - Cung cấp thêm dẫn liệu mới về thành phần loài, phân bố cũng như đặc 

điểm sinh thái của các loài Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 - Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu để tham khảo và tiếp tục thực 

hiện các nghiên cứu về Linh trưởng ở Bắc Hướng Hóa cũng như trong khu vực. 

Ý nghĩa thực tiễn 

 - Kết quả đã ghi nhận sự có mặt của 9 loài Linh trưởng, một lần nữa khẳng 

định tầm quan trọng của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đối với bảo tồn các loài Linh 

trưởng ở Bắc Trung Bộ và Việt Nam nói chung. Đây là cơ sở khoa học để các bên 

liên quan tập trung nguồn lực cũng như xây dựng các chương trình ưu tiên bảo tồn 

các loài Linh trưởng ở vùng Bắc Trung Bộ. 

 - Kết quả nghiên cứu được vận dụng vào thực tiễn sẽ góp phần quản lý hiệu 

quả các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời có căn cứ khoa học để thực 

hiện chương trình giám sát loài, cũng như việc xây dựng kế hoạch hoạt động bảo 

tồn đa dạng sinh học dài hạn cho Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

Những đóng góp mới của luận án 

 - Khẳng định sự có mặt của 9 loài Linh trưởng. Đặc biệt, đã khẳng định chắc 

chắn bằng hình ảnh về sự có mặt của loài Khỉ mốc (Macaca assamensis) tại Khu 
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BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 - Xây dựng được bản đồ phân bố của các loài Linh trưởng ở Khu BTTN 

phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn loài trong thời gian tới. 

 - Cung cấp dẫn liệu về đặc điểm sinh thái của Linh trưởng và mối hệ giữa 

sinh thái và phân bố, mật độ, tần suất bắt gặp. Đặc biệt là xác định mật độ quần thể 

loài Voọc hà tĩnh (Trachipithecus hatinhensis) và Vượn siki (Nomascus siki) tại 

Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

Kết cấu của luận án 

 Luận án gồm 121 trang, 31 bảng, 15 đồ thị, bản đồ minh họa, tham khảo 107 

tài liệu trong đó 54 tài liệu tiếng Việt và 53 tài liệu tiếng nước ngoài và 36 ảnh minh 

họa kết quả điều tra. Luận án được cấu trúc thành các phần và chương như sau: 

 1) Phần Mở đầu 

 2) Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 

 3) Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

 4) Chương 3: Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

 5) Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

 6) Phần kết luận, tồn tại và khuyến nghị 

 7) Tài liệu tham khảo 

 8) Phần phụ lục 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Đặc điểm chung bộ Linh trưởng 

 Bộ Linh trưởng (Primates) gồm những loài thú có kiểu đi bằng cả bàn chân, 

sống chủ yếu trên cây, ăn tạp hay ăn thực vật. Ngoài những đặc điểm chung về cấu 

tạo của động vật có xương sống, của nhóm thú thì sự thích nghi với đời sống trên 

cây của Linh trưởng được đặc trưng bởi hình dạng và cấu trúc các chi. Xương cẳng 

tay, xương cánh tay khớp động với xương bả vai và có thể quay quanh trục của nó. 

Chi có 5 ngón, ngón 1 (ngón cái) nằm đối diện với 4 ngón còn lại. Hệ xương đai 

ngực luôn có xương đòn, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cử động ngang của chi 

trước một thể loại vận động rất cần thiết cho đời sống leo trèo. Nhờ cấu tạo đặc biệt 

này nên chi trước giảm đáng kể vai trò nâng đỡ cơ thể trong vận chuyển và khả 

năng cầm nắm tốt hơn gọi là tay. Thân chuyển dần tư thế nằm ngang của nhóm thú 

thành chiều thẳng đứng, đồng thời sự thay đổi đó cũng đã làm thay đổi vị trí của 

nhiều nội quan và não. Hộp sọ tăng theo chiều cao và giảm nhiều chiều dài. Đáy 

hộp sọ nằm vuông góc với cột sống. Hai hố mắt gần nhau, mắt hướng về trước tạo 

nên kiểu nhìn lưỡng hình. Thể tích hộp sọ tương đối lớn so với cơ thể và phát triển 

đồng thời với sự tăng thể tích não bộ. Tăng thể tích não bộ là đặc điểm rất tiến hoá 

của Linh trưởng (Fleagle, 1999; Groves, 2001; Nguyễn Xuân Đặng và Lê Xuân 

Cảnh, 2008; Phạm Nhật, 2002). 

 Tất cả các loài Linh trưởng đều có răng cả ở hàm trên và hàm dưới. Mỗi hàm 

răng của Linh trưởng bao gồm 4 loại răng: Răng cửa, răng nanh, răng trước hàm và 

răng hàm (Fleagle, 1999). Cấu tạo bộ răng thích nghi với chế độ ăn tạp nhưng thiên 

về thực vật (quả, lá). Số lượng răng của các loài Linh trưởng có thể biến đổi từ 32 

đến 36 chiếc. Các loài Linh trưởng ở con đực, có một đôi tinh hoàn và luôn nằm 

trong bìu da ở ngoài bụng. Con cái có một đôi vú ngực phát triển, có tử cung đơn 

hoặc hai sừng. Nhau của Linh trưởng thuộc loại nhau tán, không rụng ở nhóm Leiur 

và rụng ở các loài khác. Thời gian mang thai dài, thường đẻ một con. Con non đẻ ra 

yếu, thời gian bú sữa dài (Phạm Nhật, 2002). 



6 

 

 

1.2. Phân loại Linh trưởng ở Việt Nam 

 Khu hệ Linh trưởng ở Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học trong nước 

cũng như quốc tế nghiên cứu và đưa ra quan điểm phân loại. Tuy nhiên các quan 

điểm về phân loại lại khác nhau và thay đổi theo thời gian và giữa các tác giả (bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Phân loại Linh trưởng ở Việt Nam theo thời gian 

Năm Họ 
Số loài và 

phân loài 
Nguồn 

2001 3 24 Groves (2001) 

2002 3 25 Phạm Nhật (2002) 

2004 3 24 Roos (2004) 

2004 3 24 Groves (2004) 

2007 3 25 Roos et al. (2007) 

2011 3 26 Blair et al. (2011) 

2012 3 25 Tilo Nadler (2010) 

2013 3 25 Roos et al. (2013) 

2014 3 25 Roos et al. (2014) 

 

 Qua bảng trên cho thấy số lượng loài Linh trưởng ở Việt Nam dao động từ 

24 - 26 loài và phân loài, thuộc 3 họ: Họ Cu li (Loridae), họ khỉ (Cercopithecidae), 

và họ Vượn (Hylobatidae). 

 Groves (2001), cho rằng Linh trưởng Việt Nam bao gồm 24 loài và phân loài 

thuộc 3 họ. Một năm sau đó nhà khoa học Phạm Nhật lại đưa ra danh lục 25 loài 

Linh trưởng ở Việt Nam, ngoài 24 loài trùng với Groves (2001), Phạm Nhật đã bổ 

sung thêm một loài Linh trưởng là Pileated Gibbon Hylobates pileatus (Gray, 

1861). Tuy nhiên, sau nhiều cuộc điều tra được thực hiện trong các năm từ 2002 - 

2004 các nhà khoa học đã khẳng định loài này không có phân bố ở Việt Nam, mà 

chỉ phân bố ở phía Tây của sông Mekong. 

 Đồng tình với quan điểm này, Roos (2004), Groves (2004) cũng khẳng định 

Việt Nam chỉ có 24 loài Linh trưởng. 
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 Trong hệ thống phân loại học phân tử các loài Linh trưởng Đông Dương của 

Roos và cs (2007), thì khu hệ Linh trưởng ở Việt Nam có 25 loài và phân loài thuộc 

3 họ và danh lục được khẳng định chắc chắn hơn khi Văn Ngọc Thịnh và cs (2010) 

đã sử dụng phương pháp phân tích DNA, âm học và hình thái đã mô tả loài vượn 

mới ở dãy Trường Sơn với tên gọi Vượn má hung trung bộ (Nomascus 

annamensis). Như vậy, danh mục Linh trưởng Việt Nam đã được bổ sung thêm 1 

loài. 

 Một năm sau công bố của Văn Ngọc Thịnh và cs, trong hệ thống phân loại 

Linh trưởng của Blair et al. (2011) thì khu hệ Linh trưởng của Việt Nam gồm có 26 

loài và phân loài thuộc 3 họ, tăng 02 loài so với hệ thống phân loại của Roos (2004) 

và Groves (2004) và Văn Ngọc Thịnh và cs (2010). Hai loài được bổ sung gồm Khỉ 

đuôi dài côn đảo (Macaca fascicularis condorensis) và Vượn má hung trung bộ 

(Nomascus annamensis).  

 Nadler (2012), lại cho rằng hệ thống phân loại Linh trưởng ở Việt Nam có 25 

loài và phân loài thuộc 3 họ. Kết quả này giống với các quan điểm trước đó như 

Roos (2004), Roos và cs (2007) và đã bao gồm cả loài Vượn má hung trung bộ và 

mới đây nhất là theo phân loại Linh trưởng Châu Á của Roos et al. (2014), thì khu 

hệ Linh trưởng Việt Nam có 25 loài và phân loài thuộc 3 họ. Hệ thống phân loại 

này dựa trên cơ sở phân loại của chính tác giả năm 2004, đây là hệ thống phân loại 

đã được các nhà khoa học chấp nhận và sử dụng trong thời gian dài và bổ sung thêm 

một loài mới là Vượn má hung trung bộ (Nomascus annamensis). 

 Thảo luận: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả qua thời gian, 

đồng thời so sánh với các tiến bộ khoa học trong việc ứng dụng phương pháp sinh 

học phân tử để đưa ra hệ thống phân loại, tác giả có đồng quan điểm với Nadler 

(2012), Roos et al., (2014) và nhiều tác giả khác về hệ thống phân loại Linh trưởng 

Việt Nam gồm 25 loài, thuộc 3 họ gồm: họ Cu li (Loridae), họ Khỉ 

(Cercopithecidae) và họ Vượn (Hylobatidae). Loài Khỉ đuôi dài côn đảo (Macaca 

fascicularis condorensis) trong hệ thống phân loại của Blair et al. (2011) bị loại bỏ, 

do các nhà khoa học cho rằng, Khỉ đuôi dài côn đảo chỉ là một phân loài của khỉ 
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đuôi dài. Vì vậy, trong khuôn khổ luận án này, NCS sử dụng hệ thống phân loại của 

Roos et al (2014) để nghiên cứu. Kết quả được trình bày ở bảng 1.2.  

Bảng 1.2. Phân loại  Linh trưởng ở Việt Nam theo Roos et al., (2014) 

TT 
Tên loài 

Nguồn 
Tên Việt Nam Tên khoa học 

I Họ Cu li Loridae  

1 Cu li lớn 
Nycticebus bengalensis 

(Lacepede, 1800) 

Phạm Nhật, 2002; Roos et 

al., 2014; Blair et al., 2011 

2 Cu li nhỏ 
Nycticebus pygmaeus 

(Bonhote, 1907) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et al., 

2011; Roos et al., 2014 

II Họ khỉ Cercopithecidae  

3 Khỉ mặt đỏ 
Macaca arctoides 

(I. Geoffroy, 1831) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014 

4 Khỉ mốc 
 Macaca assamensis 

(M'Clelland, 1840) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al. 2011; Roos et al., 2014 

5 Khỉ đuôi dài 
Macaca fascicularis  

(Raffles, 1821) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014 

6 Khỉ vàng 
Macaca mulatta 

 (Zimmermann, 1780) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014 

7 Khỉ đuôi lợn 
Macaca leonina (Blyth, 

1863) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014. 

 Giống Pygathrix  

8 Chà vá chân xám  
Pygathrix cinerea  

(Nadler, 1997) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014. 

9 Chà vá chân nâu 
Pygathrix nemaeus  

(Linnaeus, 1771) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014 

10 Chà vá chân đen 
Pygathrix nigripes  

(Milne-Edwards, 1871) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

 Giống Trachypithecus  

11 Voọc xám 

Trachypithecus 

crepusculus 

 (Elliot, 1909) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

12 Voọc mông trắng 
Trachypithecus 

delacouri  (Osgood, 1932) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5511
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5511
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5511
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5512
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5513
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5514
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TT 
Tên loài 

Nguồn 
Tên Việt Nam Tên khoa học 

13  Voọc đen má trắng 
Trachypithecus francoisi  

(De Pousargues, 1898) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

14  Voọc hà tĩnh 
Trachypithecus 

hatinhensis (Dao, 1970) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

15  Voọc đầu trắng 

Trachypithecus 

poliocephalus 

(Trouesart, 1911) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

16  Voọc đen tuyền 
Trachypithecus ebenus 

(BrandonJones, 1995) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

17 Voọc bạc nam bộ 
Trachypithecus germaini 

(Milne-Edwards, 1876) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

18 Voọc bạc trung bộ 
Trachypithecus margarita 

(Elliot, 1909) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

 Giống Rhinopithecus  

19 Voọc mũi hếch 
Rhinopithecus avunculus 

(Dollman, 1912) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

III Họ Vượn Hylobatidae  

20 Vượn đen tuyền tây bắc 
Nomascus concolor 

(Harlan, 1826) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

21 Vượn đen cao vít 
Nomascus nasutus  

(Thomas, 1892) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

22 Vượn đen má trắng 
Nomascus leucogenys  

(Ogilby, 1840) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

23 
Vượn đen má vàng (hay 

má hung) 

Nomascus gabriellae  

(Thomas, 1909) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

24 Vượn siki 
Nomascus siki  

(Delacour, 1951) 

Phạm Nhật, 2002; Blair et 

al., 2011; Roos et al., 2014; 

25 Vượn má hung trung bộ 

Nomascus annamensis 

(Van Ngoc Thinh, 

Mootnick, Vu Ngoc 

Thanh, Nadler, roos, 

2010) 

Van Ngoc Thinh et al., 2010; 

Blair et al, 2011; Roos et al, 

2014. 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5515
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5517
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5517
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5518
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5518
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5518
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5521
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5521
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1.3. Phân bố Linh trưởng ở Việt Nam 

 Linh trưởng trước đây phân bố hầu khắp các tỉnh có rừng ở Việt Nam, có 

những loài phân bố rộng khắp cả nước (Cu li lớn, Khỉ mặt đỏ), trong khi có những 

loài chỉ được ghi nhận trong phạm vi hẹp (Voọc mũi hếch, Voọc cát bà). Tuy nhiên, 

hiện nay phân bố của các loài Linh trưởng ở Việt Nam đang bị thu hẹp do mất sinh 

cảnh và săn bắn. Chẳng hạn như: Voọc mũi hếch trước kia từng phân bố ở Ba Bể - 

Bắc Kạn nhưng đến năm 2007 không còn sự hiện diện của chúng ở khu vực này (Bộ 

Khoa học và Công nghệ, 2007; Nguyễn Xuân Đặng và Lê Xuân Cảnh, 2009). Đối 

với Voọc đen má trắng trước kia phân bố ở hầu hết các tỉnh vùng Đông Bắc Việt 

Nam, cho đến nay quần thể loài này chỉ giới hạn ở một số tỉnh như Hà Giang, 

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên với số lượng quần thể nhỏ và bị chia cắt 

(Naderet et al., 2012). Kết quả phân bố khu hệ Linh trưởng ở Việt Nam được trình 

bày tại bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Phân bố thú Linh trưởng ở Việt Nam 

TT Tên loài 
Phân bố Nguồn 

Trong nước Quốc tế 

1 Cu li lớn 

Phân bố của loài được ghi nhận từ 

Thừa Thiên Huế trở ra Bắc. Cụ 

thể ở Lạng Sơn (Hữu Lũng), Bắc 

Cạn (Chợ Đồn, Ba Bể), Hòa Bình 

(Đà Bắc), Quảng Bình (Bố 

Trạch), Quảng Trị (Lao Bảo) 

Thừa Thiên Huế (Huế), Quảng 

Ninh (Hoàng Bồ),… 

Assam, Ấn 

Độ, Miến 

Điện, Thái 

Lan, Cam 

Pu Chia, 

Lào, 

Malaysia, 

Indonesia 

và Philipin 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al, 2014 

2 Cu li nhỏ 

Phân bố từ biên giới phía Bắc đến 

tỉnh Bình Phước. 

Được ghi nhận nhiều nơi: Hà 

Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, 

Sơn La, Hòa Bình, Hà Tây, Ninh 

Bình, Quảng Trị, Gia Lai, 

Nam Trung 

Quốc, Lào 

và Cam Pu 

Chia 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 
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TT Tên loài 
Phân bố Nguồn 

Trong nước Quốc tế 

Kontum , Đắc Lắc, Lâm Đồng, 

Đồng Nai, Phú Yên,… 

3 
Khỉ mặt 

đỏ 

Hà Giang (Quảng Bạ), Cao Bằng 

(Trùng Khánh, Quảng Hòa), Lai 

Châu (Mường Tè, Tuần Giáo, 

Sình Hồ), Yên Bái (Văn Chấn), 

Sơn La (Sông Mã, Mai Sơn, 

Quỳnh Nhai, Mộc châu), Hòa 

Bình (Đà Bắc, Kim Bôi, Mai 

Châu), Thanh Hóa (Hồi Xuân, 

Như Xuân), Hà Tĩnh (Hương 

Khuê, Hương Sơn), Quảng Bình 

(Tuyên Hóa), Thừa Thiên Huế 

(đảo Hải Vân, Huế), Kontum (Sa 

Thầy), Gia Lai (Kon Hà Nừng), 

Đắc Lắc (Easúp, Krông Nô, Đắc 

Min). 

Ấn Độ 

(Assam), 

Mianma, 

Nam Trung 

Quốc, Thái 

Lan, Đông 

Dương và 

bán đảo 

Malaysia. 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

4 Khỉ mốc 

Phân bố từ biên giới phía Bắc trở 

vào Quảng Bình 

Nêpan, Ấn 

Độ, Bắc 

Mianma, 

Nam Trung 

Quốc, Thái 

Lan và Lào 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

5 
Khỉ đuôi 

dài 

Loài này phân bố từ Đà Nẵng trở 

vào Cà Mau 

Cam Pu 

Chia, Thái 

Lan, 

Mianma, Tây 

Nam Trung 

Quốc, Băng-

La-Đét, Lào 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

6 Khỉ vàng Phân bố khắp các tỉnh có rừng từ Nêpan, Ấn Phạm Nhật, 
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TT Tên loài 
Phân bố Nguồn 

Trong nước Quốc tế 

Gia Lai trở ra Bắc kể cả các đảo 

gần bờ. 

Độ, 

Mianma, 

Trung 

Quốc, Đảo 

Hải Nam 

Thái Lan 

và Lào, 

Pakistan, 

Ấn Độ 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

7 
Khỉ đuôi 

lợn 

Phân bố kéo dài từ Phía Bắc trở 

vào Đông Nam Bộ. Đã thu thập 

được mẫu vật tại: Hà Giang, 

Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, 

Bắc Thái, Sơn La, Lai Châu, Hòa 

Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Thừa Thên - Huế, Gia Lai, 

Kontum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, 

Bình Phước. 

Ấn Độ 

(Assam), 

Myanma, 

Thái Lan, 

Vân Nam 

Trung 

Quốc và 

Đông 

Dương  

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

8 
Chà vá 

chân xám 

Phía Tây tỉnh Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và Bình 

Định. 

 Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

9 
Chà vá 

chân nâu 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, 

Quảng Nam, Đắk Lắk, Đồng Nai, 

Bình Phước, Tây Ninh. 

Lào Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

10 
Chà vá 

chân đen 

KonTum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, 

Đồng Nai, Bình Phước, Bình 

Dương, Tây Ninh 

Campuchia  Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 
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TT Tên loài 
Phân bố Nguồn 

Trong nước Quốc tế 

2007; Roos et 

al., 2014 

11 
Voọc 

xám 

Yên Bái (Trấn Yên, Nghĩa Lộ), 

Lai Châu, Hà Tây, Hòa Bình 

Vĩnh Phú, (Thanh Sơn), Ninh 

Bình (Hoàng Long), Thanh Hóa 

(Lang Chánh, Hồi Xuân), Nghệ 

An (Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ 

Sơn, Tương Dương) Quảng Bình 

( Bố Trạch, Tuyên Hóa). 

Mianma, 

Bắc Thái 

Lan, Lào và 

Vân Nam 

Trung 

Quốc 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

12 

Voọc 

mông 

trắng 

Hòa Bình (Chi Nê), Ninh Bình 

(Cúc Phương, Vân Long), Nghệ 

An (Quỳ Châu, Con Cuông), Hà 

Nam, Hà Tĩnh (Hương Sơn). 

 Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

13 
Voọc đen 

má trắng 

Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, 

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn và Thái Nguyên. 

Quảng Tây 

Trung 

Quốc 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

14 
Voọc Hà 

Tĩnh 

Quảng Bình (Tuyên Hóa, Lệ 

Thủy, Bố Trạch) và Quảng Trị 

 Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

15 
Voọc đầu 

trắng 

Hải Phòng (đảo Cát Bà)  Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

16 Voọc đen Quảng Bình Lào Phạm Nhật, 
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TT Tên loài 
Phân bố Nguồn 

Trong nước Quốc tế 

tuyền 2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al, 2014 

17 
Voọc bạc 

nam bộ 

Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và 

đồng bằng Sông cửu long 

Mianma, 

Thái Lan, 

Lào và 

Campuchia 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al, 2014 

18 
Voọc bạc 

trung  bộ 

Đồng bằng sông cửu long Đông 

Dương 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al, 2014 

19 
Voọc mũi 

hếch 

Tuyên Quang (Chiêm Hóa, Na 

Hang), Bắc Cạn, Bắc Kạn và Hà 

Giang (Khau Ca, Quảng Bạ) 

 Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

20 
Vượn đen 

tuyền  

Mường La (Sơn La), Mù Căng 

Chải, Văn Bàn (Yên Bái) và Lào 

Cai 

Tây Nam 

Trung 

Quốc 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

21 
Vượn đen 

cao vít 

Cao Bằng (Trùng Khánh) Quảng Tây 

Trung 

Quốc 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

22 
Vượn đen 

má trắng 

Tuyên Quang (Nà Hang, Chiêm 

Hóa), Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Trung 

Quốc và 

Phạm Nhật, 

2002; 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5521
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TT Tên loài 
Phân bố Nguồn 

Trong nước Quốc tế 

Quảng Ninh. 

Vùng phân bố giới hạn từ bờ phải 

sông Đà đến sông Rào cái Hà 

Tĩnh 

Lào BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

23 

Vượn má 

hung (má 

vàng) 

Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm 

Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, 

Đồng Nai, Bình Phước. 

Campuchia, 

Lào 

Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

24 Vượn siki 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 

Lào Phạm Nhật, 

2002; 

BKHCN, 

2007; Roos et 

al., 2014 

25 

Vượn má 

hung 

trung bộ 

Phân bố về phía bắc khoảng từ 

sông Thạch Hãn (khoảng 16°40’-

16°50’ vĩ độ bắc) thuộc tỉnh 

Quảng Trị đến sông Ba (khoảng 

13°00’-13°10’ vĩ độ bắc) chảy 

xuyên qua các tỉnh Gia Lai và 

Phú Yên về phía nam. 

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, 

Thanh Phố Đà Nẵng, Quảng 

Nam, Quảng Nai, Kon Tum, Gia 

Lai, Bình Định và Phú Yên 

Lào, 

Campuchia 

Van Ngoc 

Thinh et al., 

2010 ; 

Rawson et al., 

2011 

 

 Thảo luận: Trong 25 loài Linh trưởng của Việt Nam, những loài như: Cu li 

lớn, Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Khỉ vàng và Khỉ mốc phân bố rộng khắp trên lãnh thổ 

Việt Nam, những loài còn lại phân bố có giới hạn và cũng có những loài không có 

phân bố nhưng lại tồn tại do các yếu tố khách quan. Ví dụ: Tại Quảng Trị loài Khỉ 

đuôi dài không có phân bố tự nhiên và cũng không có sinh cảnh sống phù hợp của 
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loài, nhưng loài này đã được ghi nhận có mặt tại Khu BTTN Đakrông và khu rừng 

đặc dụng Trằm Trà Lộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Nguyên nhân của vấn đề 

này là do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị khi xử lý tang vật các vụ vi phạm về 

buôn bán động vật hoang dã, đã thả những cá thể Khỉ đuôi dài này tại Quảng Trị, 

điều này đã làm cho quy luật phân bố Linh trưởng bị thay đổi, có khi còn gây ra 

hiểu nhầm về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài. 

 Cũng có nhiều tác giả cho rằng loài Vươn siki phân bố từ Nam sông Cả 

(sông Lam) đến Bắc đèo Hải vân. Loài Vượn má hung trung bộ phân bố từ sông 

Thạch hãn Quảng Trị đến sông Ba. Như vậy, Quảng Trị có phải là vùng giao thoa 

giữa hai loài vượn này hay không ? Trong nghiên cứu này, tác giả không đủ thời 

gian để thực hiện nghiên cứu nhằm phân định giới tuyến của hai loài vượn này, mà 

tác giả chấp nhận kết quả nghiên cứu của Roos et al. (2014), cho rằng loài vượn tại 

Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là Vượn siki. 

1.4. Bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam 

  Việt Nam là nơi cư trú của 25 loài Linh trưởng, tuy nhiên, hiện nay hầu hết 

các loài  Linh trưởng ở Việt Nam đều đang bị de dọa do mất sinh cảnh và săn bắt. 

Cụ thể, tất cả các loài Linh trưởng đều có trong Sách Đỏ Việt Nam từ mức Sẽ nguy 

cấp (VU) đến Cực kỳ nguy cấp (CR). Đặc biệt có 2 loài được liệt kê trong danh 

sách 25 loài Linh trưởng nguy cấp nhất thế giới năm 2016 - 2018 (Schwitzer et al., 

2017), bao gồm:  

 1. Voọc cát bà (Trachypithecus poliocephalus), dưới 60 cá thể 

 2. Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), dưới 250 cá thể  

 Kết quả cụ thể về tình trạng bảo tồn các loài Linh trưởng được trình bày tại 

bảng 1.4 và hình 1.1. 

Bảng 1.4. Tình trạng bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam 

TT Bộ - Họ - Loài Tình trạng bảo tồn 

 Tên Việt Nam Tên khoa học 
SĐVN 

2007 

IUCN 

2019 

NĐ 

160 

NĐ 

06 
CITES 

2019 

I Họ Cu li Lorisidae      

1 Cu li lớn Nycticebus bengalensis VU VU + IB I 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
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TT Bộ - Họ - Loài Tình trạng bảo tồn 

 Tên Việt Nam Tên khoa học 
SĐVN 

2007 

IUCN 

2019 

NĐ 

160 

NĐ 

06 
CITES 

2019 

2 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus VU VU + IB I 

II Họ khỉ Cercopithecidae      

3 Khỉ mặt đỏ   Macaca arctoides VU VU  IIB II 

4 Khỉ mốc  Macaca assamensis VU NT  IIB II 

5 Khỉ đuôi dài Macaca fascicularis    IIB II 

6 Khỉ đuôi lợn Macaca leonina VU VU  IIB II 

7 Khỉ vàng Macaca mulatta    IIB II 

 Giống Pygathrix      

8 Chà vá chân xám  Pygathrix cinerea CR CR + IB II 

9 Chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus EN EN + IB I 

10 Chà vá chân đen Pygathrix nigripes EN EN + IB I 

 Giống Trachypithecus      

11 Voọc xám 
Trachypithecus 

crepusculus 
VU EN 

+ 
IB II 

12 Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri  CR CR + IB II 

13 Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi EN EN + IB II 

14 Voọc hà tĩnh 
Trachypithecus 

hatinhensis 
EN EN 

+ 

IB II 

15 Voọc cát bà 
Trachypithecus 

poliocephalus 
CR CR + IB II 

16 Voọc đen tuyền Trachypithecus ebenus      II 

17 
Voọc bạc đông 

dương Trachypithecus germaini  
VU EN 

+ 
IB II 

18 
Voọc bạc trường 

sơn 

Trachypithecus 

margarita 
VU EN 

+ 
IB II 

 Giống Rhinopithecus      

19 Vọoc mũi hếch Rhinopithecus avunculus  CR CR + IB I 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5511
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5511
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5513
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5514
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5514
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5515
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5517
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5517
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5517
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5518
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5518
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TT Bộ - Họ - Loài Tình trạng bảo tồn 

 Tên Việt Nam Tên khoa học 
SĐVN 

2007 

IUCN 

2019 

NĐ 

160 

NĐ 

06 
CITES 

2019 

III Họ vượn Hylobatidae      

20 Vượn đen tuyền  Nomascus concolor EN CR + IB I 

21 Vượn cao vít Nomascus nasutus  CR + IB I 

22 Vượn má trắng Nomascus leucogenys  EN CR + IB I 

23 Vượn má hung Nomascus gabriellae  EN EN + IB I 

24 Vượn siki Nomascus siki  EN EN  IB I 

25 
Vượn má vàng 

trung bộ 
Nomascus annamensis     

 

IB 
I 

 Ghi chú: NĐ160 = Nghị định số 160/2013/NĐ-CP; NĐ 06 = Nghị định 

06/2019/NĐ-CP;  SĐVN = Sách Đỏ Việt Nam năm 2007; IUCN = Danh lục Đỏ thế 

giới năm 2019; CITES = Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật hoang dã 

nguy cấp năm 2019. 

 - CR: Cực kỳ nguy cấp 

 - EN: Nguy cấp 

 - VU: Sẽ nguy cấp 

 - NT: Sắp bị đe dọa 

 - “+”: Loài nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ trong Nghị định số 160/2013/NĐ-CP. 

 - I, II: Phụ lục I, phụ lục II của công ước CITES. 

 - IB, IIB: Loài thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý 

hiếm 

 Thảo luận: Qua bảng trên có thể thấy rằng, tất cả Linh trưởng Việt Nam đều 

là những loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn (ngoại trừ Vượn má hung 

trung bộ (N. annamensis) mới được mô tả vào năm 2010 nên mới được CITES đánh 

giá và liệt kê vào nhóm I. Cụ thể như sau: 

 Sách đỏ Việt Nam có 22 loài chiếm 88% tổng số loài Linh trưởng Việt Nam 

trong đó: 4 loài ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR); 8 loài ở mức Nguy cấp (EN); 8 loài ở 

mức Sẽ nguy cấp (VU). Trong Danh lục Đỏ thế giới có 23 loài (chiếm 92%) trong 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5521
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5521
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đó: 7 loài ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR); 9 loài ở mức Nguy cấp (EN); 4 loài ở mức 

Sẽ nguy cấp (VU); 1 loài Sắp bị đe dọa (NT). Kết quả được thể hiện chi tiết tại hình 

2.1. 

 

 

Hình 1.1. Biểu đồ phân hạng nguy cấp, quý hiếm theo SĐVN và IUCN 

 Trong khi đó có tới 17 loài chiếm 68% tổng số loài Linh trưởng ở Việt Nam 

được liệt kê vào Nghị định số 160/2013/NĐ-CP Về tiêu chí xác định loài và chế độ 

quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị 

định 06/2019/NĐ-CP về quản lý động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm 

gồm 24 loài, trong đó 19 loài trong phụ lục IB và 5 loài trong phụ lục IIB. Ngoài ra, 

tất cả 25 loài (chiếm 100%) đều nằm trong công ước CITES, trong đó có 11 loài 

được liệt kê vào phụ lục I và 14 loài được liệt kê vào phụ lục II. 

1.5. Sơ lược điều kiện tự nhiên của khu vực Bắc trung bộ 

 Theo phân vùng địa lý Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến 

Thừa Thiên Huế. Đây là vùng địa lý sinh học thể hiện sự phân bố và giới hạn phân 

bố của các loài động, thực vật. Mỗi vùng địa lý sinh học có những đặc trưng về địa 

hình, khí hậu, tạo nên sự đa dạng, phong phú về các loài động thực vật. Đặc điểm 

địa chất nổi bật nhất của miền Trung Việt Nam là dãy Trường Sơn. Đây là một dãy 

núi và cao nguyên bị chia cắt bởi nhiều đèo và các vùng đồng bằng. Các khu rừng 

thường xanh chiếm ưu thế ở các vùng núi và mức độ đa dạng cao về sinh cảnh chủ 

Số loài 
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yếu xuất hiện ở đai độ cao dưới 1.000 m, trong đó có rừng bán thường xanh và rừng 

rụng lá theo mùa có các loài cây dầu chiếm ưu thế (họ Dipterocarpaceae). Những 

sinh cảnh này là nơi cư trú của thú rừng. Sự pha trộn của khu hệ động thực vật vùng 

nhiệt đới và cận nhiệt đới của Việt nam được thể hiện rõ ràng nhất ở những vùng 

núi và đồng bằng nằm trong dãy Trường Sơn  (Sterling và cs., 2007). 

 So với miền Bắc, nhìn chung miền Trung Việt Nam có khí hậu gió mùa ẩm 

ướt hơn, mặc dù sự thay đổi theo mùa của cả nhiệt độ và lượng mưa khác nhau rất 

nhiều ở những địa điểm khác nhau trong khu vực.  

 Thực vật trên những vùng đá vôi ở phía Bắc của dãy Trường Sơn giống với 

thực vật ở miền Bắc: phần lớn là các loài bán thường xanh có mức độ đặc hữu cao. 

Những khu rừng thường xanh phân bố trên dãy Trường Sơn tại tất cả các độ cao từ 

phần mỏm cực Bắc đến 14
0
 vĩ Bắc. Tại các độ cao đến 800 m, rừng thường xanh ở 

miền Trung Việt Nam chủ yếu là rừng lá rộng và tán lá với các họ cây nhiệt đới 

chiếm ưu thế như dầu và có nhiều loại cọ và dây leo ở tầng dưới. Các khu rừng ẩm, 

gần núi và trên núi có phân bố ở độ cao 1.000 m hoặc cao hơn trong toàn bộ dãy 

Trường Sơn. 

 Các cấu trúc rừng trên núi cao và ở vùng có gió lộng xuất hiện ở những đỉnh 

núi nhô ra và ở những sườn núi hẹp tại các điểm cao nhất dọc theo dãy núi, đôi khi 

có cấu trúc của rừng sương mù hoặc rừng rêu (Dãy núi Sa Mù và Voi Mẹp của 

Quảng Trị). Các khu vực núi cao và ẩm ướt của dãy Trường Sơn, thường ở độ cao 

trên 1.200 m, là nơi có mức độ đa dạng cao nhất và nhiều loài đáng chú ý nhất. Ở 

đây có các khu rừng có cây lá rộng và cây lá kim mọc xen kẽ với mức độ đa dạng 

cao (Sterling và cs., 2007). 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có những đặc 

điểm của miền Trung Việt Nam đã tạo nên sự đa dạng về khu hệ động thực vật, đặc 

biệt là khu hệ Linh trưởng. 

1.6. Đặc điểm sinh thái của Linh trưởng 

 Sinh thái Linh trưởng là nghiên cứu về mối quan hệ giữa các loài Linh 

trưởng và môi trường sống của chúng. Môi trường của chúng không chỉ đơn thuần 
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là môi trường vật lý (thực vật, nước, thời tiết) mà còn bao gồm cả các loài động vật 

khác và con người. 

Linh trưởng ngày nay phân bố ở 7 lục địa trừ Nam cực và Châu Úc. Một số ít 

loài Linh trưởng có thể sống ở vùng ôn đới nơi có mùa đông lạnh như Nepan và 

Nhật Bản. Đại đa số Linh trưởng phân bố ở vùng khí hậu nhiệt đới nơi mà nhiệt độ 

thay đổi giữa ngày và đêm là lớn. Trong các vùng này sự thay đổi theo mùa về 

lượng mưa đã có ảnh hưởng lớn đến thảm thực vật hơn cả sự cả sự thay đổi về nhiệt 

độ theo mùa (Fleagle, 1999). 

Trong vùng phân bố địa lý, Linh trưởng sống được ở nhiều dạng sinh cảnh 

khác nhau, từ sa mạc đến rừng mưa nhiệt đới. Trừ một số ít loài như Tinh tinh, 

baboons có thể sống ở vùng khô hạn, đại đa số các loài Linh trưởng sống ở vùng 

nhiệt đới. Trong các khu rừng nhiệt đới, đặc trưng bởi nhiều tầng tán, các loài Linh 

trưởng có thể sống ở các tầng tán khác nhau trong rừng và chúng cũng phải đối mặt 

với các điều kiện sống khác nhau về chiều cao, nhiệt độ và độ ẩm, hình dạng của 

cành cây, các kiểu thức ăn và các loài động vật khác. Tầng gần mặt đất ít ánh sáng 

có rất nhiều dây leo và cây tái sinh thẳng đứng và có các kẻ săn mồi dưới đất. Ở 

tầng tán cao hơn, nơi các tán cây liên tục cung cấp đường di chuyển cho các loài leo 

trèo và cũng là nơi có nhiều lá và quả hơn. Ở tầng vượt tán, tán cây sẽ không liên 

tục, sức nóng từ mặt trời sẽ lớn hơn, các loài sẽ đối mặt với các kẻ thù bay lượn. 

Linh trưởng cũng giống như các loài sống trên cây khác, thường di chuyển, kiếm ăn 

ở một tầng tán nhất định; chúng thích nghi với những nhu cầu và cơ hội khác nhau. 

Linh trưởng cũng chuyên hóa với các kiểu khác nhau của cây trong rừng. Các cây 

có cấu trúc đặc biệt hoặc sản xuất thức ăn với các đặc điểm đặc biệt. Một vài loài 

phụ thuộc vào các bụi tre trong rừng, một số phụ thuộc vào các loài cây họ dừa, và 

một số phụ thuộc vào các loài dây leo. Linh trưởng thường chuyên hóa ở các cây có 

kích thước và khả năng sản xuất đặc trưng. Một số loài chỉ kiếm ăn trên các loài cây 

nhỏ tạo ra số lượng nhỏ quả, trong khi một số loài khác kiếm ăn trên các khu rừng 

gỗ lớn có thể tạo ra một lượng lớn quả. Tóm lại, có nhiều ổ sinh thái bên trong các 

sinh cảnh rừng, mỗi loại đó có khác nhau và tạo ra sự đa dạng về đời sống của các 

loài Linh trưởng (Fleagle, 1999). 
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Thực vật đóng vai trò quan trọng đối với động vật, ngoài làm thức ăn thực 

vật còn ảnh hưởng đến sinh trưởng, tốc độ phát triển, khả năng sinh sản và tuổi thọ 

của động vật. Do vậy mối quan hệ giữa động vật và thực vật làm thức ăn rất chặt 

chẽ nên vùng phân bố của chúng thường trùng với nhau. Ngoài làm thức ăn ra thực 

vật cò là nơi cư trú, nơi trốn tránh kẻ thù và nơi ẩn náu để bắt mồi cho động vật (Lê 

Đình Thủy, 2009). 

 Ảnh hưởng của con người đối với động vật: Ngay từ khi loài người hình 

thành, hoạt động của con người không ngừng ảnh hưởng lên giới động vật, trong đó 

có khu hệ Linh trưởng, hoạt động này có thể là có lợi và có hại. Tuy nhiên ở đây chỉ 

xem xét khía cạnh tác động bất lợi đến khu hệ Linh trưởng. Hoạt động tác động 

gồm những ảnh hưởng trực tiếp như: săn bắn, bẫy bắt; Các hoạt động ảnh hưởng   

gián tiếp làm thay đổi môi trường sống của động vật như hoạt động phá rừng, khai 

hoang, giao thông vận tải, công nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng,… (Lê 

Đình Thủy, 2009). 

 Thảo luân: Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng, nếu muốn bảo tồn Linh 

trưởng được tốt, điều quan trọng là phải hiểu rõ sinh thái của từng loài để từ đó có các 

biện pháp quản lý, bảo tồn hiện quả. Nếu không có một môi trường, sinh cảnh phù hợp, 

thì chắc chắn việc bảo tồn Linh trưởng sẽ gặp khó khăn, bởi sự tiến hóa của loài luôn 

phụ thuộc vào môi trường (sinh cảnh). Vì vậy trong khuôn khổ luận án này tác giả sẽ 

tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh thái của Linh trưởng thông qua các nhóm nhân 

tố sinh thái như đai cao, loại đất, vùng khi hậu, thảm thực vật rừng, sinh cảnh sống và 

đặc biệt là việc đo đếm cấu trúc của thảm thực vật rừng để so sánh các loài thực vật ưu 

thế tại khu vực nghiên cứu với các loài thực vật mà Linh trưởng sử dụng làm thức ăn.., 

Tác động của con người đến khu hệ Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

1.6.1. Đặc điểm sinh thái của Cu li 

 Cho đến nay Việt Nam chỉ ghi nhận hai loài Cu li (Cu li lớn N. bengalensis,  

Cu li nhỏ N. pygmaeus). Cu li có lông ngắn, dày, giống như len, đầu tròn, mắt to, tai 

nhỏ. Cu li sống đơn lẻ, kiếm ăn vào ban đêm và sống trên cây (Sterling et al., 2007). 

Có rất ít nghiên cứu về Cu li ở Việt Nam, đặc biệt những nghiên cứu về sinh thái. 

Kết quả tổng hợp về nghiên cứu sinh thái được trình bày tại bảng 1.5. 
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Bảng 1.5. Bảng tổng hợp hiện trạng các loài trong họ Cu li 

TT Loài Sinh cảnh Phân bố Mối đe dọa 

1 Cu li lớn 

Rừng gỗ trên núi đá; rừng gỗ trên núi 

đất; rừng hỗn giao gỗ tre nứa (Phạm 

Nhật, 2002). Rừng nguyên sinh; cây 

bụi và các khu rừng thứ sinh 

(BKH&CN, 2007; Nguyễn Xuân 

Đặng và cộng sự, 2009).   

Phân bố của loài được ghi nhận từ Thừa Thiên 

Huế trở ra Bắc (Phạm Nhật, 2002); Từ biên 

giới phía Bắc xuống đến tỉnh Gia Lai và cả 

Đảo Phú Quốc (BKH&CN, 2007; Nguyễn 

Xuân Đặng và cộng sự, 2009; Roos et al., 

2014). 

Nơi sống bị mất và áp 

lực săn bắt (Phạm Nhật, 

2002). Nơi cư trú bị xâm 

hại; rừng bị chặt phá, bị 

săn bắt nuôi làm ảnh 

(BKH&CN, 2007) 

2 Cu li nhỏ 

Sinh cảnh sống của loài rất đa dạng. 

Rừng cỏ, tre nứa, rừng hỗn giao, rừng 

núi đá, rừng thứ sinh và nương rẫy 

(Phạm Nhật, 2002). Sông ở rừng thưa, 

thoáng, bụi rậm, ven rừng (BKH&CN, 

2007) Rừng thường xanh; bám thường 

xanh; rừng bị tác động nhiều (Nguyễn 

Xuân Đặng và cs., 2009). 

Phân bố từ biên giới phía Bắc đến tỉnh Bình 

Phước. Được ghi nhận nhiều nơi: Hà Giang, 

Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, 

Hà Tây, Ninh Bình, Quảng Trị, Gia Lai, 

Kontum, Đắc Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Phú 

Yên,… (Phạm Nhật, 2002); Phân bố khắc các 

vùng núi trong cả nước, (BKH&CN, 2007; 

Nguyễn Xuân Đặng và cs., 2009; Roos et al, 

2014). 

Nơi sống bị mất và áp 

lực săn bắt (Phạm Nhật, 

2002). Nơi cư trú bị xâm 

hại; rừng bị chặt phá, bị 

săn bắt nuôi làm ảnh 

(BKH&CN, 2007) 

  



24 

 

 

 Từ bảng trên cho thấy, sinh cảnh sống của loài Cu li nhỏ là đa dạng hơn so với Cu li lớn, loài này có sống cả rừng 

thường xanh, bám thường xanh và cả nương rẫy. Trong khi đó Cu li lớn chủ yểu sống rừng gỗ trên núi đá; rừng gỗ trên núi 

đất; rừng hỗn giao gỗ tre nứa; cây bụi và các khu rừng thứ sinh. Về phân bố thì Cu li nhỏ có vùng phân bố rộng hơn từ phân 

bố khắc các vùng núi trong cả nước, kể cả các hải đảo (Phú Quốc), trong khi đó Cu li lớn chỉ có vùng phân bố hẹp hơn, chỉ 

phân bố từ Biên giới phía Bắc đến Gia Lai. Nơi sống bị mất; áp lực săn bắt và săn bắt nuôi làm ảnh là mối đe dọa chính đối 

với cả hai loài Cu li (Phạm Nhật, 2002). Vì vậy, khi thực hiện các điều tra về Cu li cần quan tâm điều tra ở tất cả các dạng 

sinh cảnh, kể cả sinh cảnh là nương rẫy, rừng núi đá. Đặc biệt là không để nhầm lẫn giữa hai loài Cu li khi điều tra tại thực 

địa. 

1.6.2. Đặc điểm sinh thái của các loài Chà vá 

 Chà vá là nhóm khỉ có nhiều màu sắc và điểm hình nhất ở nước ta, tại Việt Nam giống Pygathrix gồm 3 loài: Chà vá 

chân đen (P.nigripes), Chà vá chân nâu (P.nemaeus), và Chà vá chân xám (P.cinerea). Đến nay đã có một số nghiên cứu về 

sinh thái của các loài, kết quả cụ thể được trình bày chi tiết tại bảng 1.6. 

Bảng 1.6. Bảng tổng hợp hiện trạng các loài trong giống Pygathrix 

TT Tên loài Sinh cảnh Phân bố Mối đe dọa 

1 

Chà vá chân 

đen Pygathrix 

nigripes 

Rừng kín thường xanh, rừng kín nửa rụng lá, 

rụng lá và rừng khộp (Phạm Nhật, 2002.). 

Loài này còn sống ở rừng cây họ Dầu 

(BKH&CN, 2007). Sinh cảnh rừng thường 

xanh và bám thường xanh núi đất (Rawson, B 

Kon Tum, Gia Lai; Đăk 

Lắk, Lâm Đồng, Bình 

Phước, Tây Ninh, Đồng 

Nai (Phạm Nhật, 2002; 

BKH&CN, 2007; Nguyễn 

Săn bắt và môi trường 

sống bị suy giảm 

(Phạm Nhật, 2002; 

BKH&CN, 2007; 

Rawson, B et al., 
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TT Tên loài Sinh cảnh Phân bố Mối đe dọa 

et al., 2008; Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 

2009). 

Xuân Đặng và cộng sự, 

2009) 

2008). 

2 

Chà vá chân 

xám  

Pygathrix 

cinerea 

Sống ở rừng kín thường xanh, rừng kín nửa 

rộng lá (BKH&CN, 2007; Ngoc Thanh, V et 

al., 2008). Loài sống ở rừng thường xanh và 

bám thường xanh trên núi đá vôi (Nguyễn 

Xuân Đặng và cs., 2009). 

Quảng Nam; Kom Tum; 

Gia Lai; Bình Định 

(BKH&CN, 2007; Nguyễn 

Xuân Đặng và cs., 2009). 

Mất nơi sống 

(BKH&CN, 2007); 

Khai thác gỗ, chuyển 

đổi đất nông nghiệp và 

săn bắt (Ngoc Thanh, 

V et al., 2008) 

3 

Chà vá chân 

nâu  

Pygathrix 

nemaeus 

Thường sống trong 3 kiểu rừng: Rừng kín 

thường xanh; Rừng kín nửa rộng lá và rừng 

trên núi đá vôi (Phạm Nhật, 2002). Ngoài ra 

loài này Rừng nguyên sinh trên núi cao, kiếm 

ăn cả ở rừng thứ sinh, rừng hỗn giao, nương 

rẫy (BKH&CN, 2007); và sống ở Rừng 

thường xanh và bám thường xanh lá rộng 

(Ngọc Thanh, V et al., 2008) 

Sống ở rừng núi đá vôi (Nguyễn Xuân Đặng 

và cs., 2009). 

Từ Nghệ An cho đến Đắk 

Lắk (Phạm Nhật, 2002). 

Phân bố từ Thanh Hóa 

xuống đên Tây Ninh 

(BKH&CN, 2007); và 

phân bố từ Nghệ An- Kon 

Tum (Nguyễn Xuân Đặng 

và cs., 2009). 

Nơi sống bị mất và áp 

lực săn bắt (Phạm 

Nhật, 2002). 

Mất môi trường sống 

và săn bắt (BKH&CN, 

2007. và Ngọc Thanh, 

V et al., 2008). 



26 

 Qua bảng trên cho thấy sinh cảnh sống thích hợp của loài Chà vá chân đen 

là: Sinh cảnh rừng thường xanh và bán thường xanh núi đất (Nguyễn Xuân Đặng và 

Lê Xuân Cảnh, 2009; Phạm Nhật, 2002 và Rawson et al., 2008). Chà vá chân xám, 

sinh cảnh sống thích hợp gồm: Sống ở rừng kín thường xanh, rừng kín nửa rộng lá. 

Đối với Chà vá chân nâu sinh cảnh sống của loài đa dạng hơn so với 2 loài còn lại: 

Rừng kín thường xanh; Rừng kín nửa rộng lá và rừng trên núi đá vôi, ngoài ra loài 

còn sinh sống cả rừng thứ sinh và nương rẫy. 

 Cả ba loài này phân bố trong các vùng giao nhau theo chiều từ Bắc xuống 

phía Nam dọc theo dãy Trường Sơn. Chà vá chân nâu phân bố xa nhất về phía Bắc 

tại miền Bắc và miền Trung của dãy Trường Sơn. Trong khi đó chỉ phân bố ở miền 

trung của dãy Trường Sơn. Chà vá chân đen phân bố ở phần Nam của dãy Trường 

Sơn (Sterling et al., 2007). 

 Theo hệ thống phân loại Linh trưởng, chỉ duy nhất loài Chà vá chân nâu có 

phân bố tại tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, trong qua trình điều tra thực địa, khi bắt gặp 

hoặc quan sát thấy Chà vá, người điều tra chỉ quan tâm đến số lượng cá thể trong 

đàn và đặc điểm sinh cảnh, vị trí bắt gặp, dấu vết thức ăn,...và bỏ qua việc xác định 

loài, bởi vì không có sự nhầm lẫn giữa ba loài Chà vá tại Quảng Trị, đây là thuận lợi 

cho việc điều tra tại thực địa của nghiên cứu này. 

1.6.3. Đặc điểm sinh thái của các loài Khỉ 

 Tại Việt Nam giống Macaca bao gồm 5 loài đó là, Khỉ mặt đỏ (Macaca 

arctoides), Khỉ mốc (Macaca assamensis), Khỉ đuôi dài (Macaca mulatta), Khỉ vàng 

(Macaca mulatta) và Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina). Mỗi loài đều có những đặc 

điểm sinh thái giống và khác nhau, cụ thể được trình bày chi tiết tại bảng 1.7.  

Bảng 1.7. Bảng tổng hợp hiện trạng các loài trong giống Macaca 

TT Tên loài Sinh cảnh Phân bố Mối đe dọa 

1 

Khỉ mặt 

đỏ  

Macaca 

arctoides 

Sinh sống trong 6 kiểu rừng: 

Rừng kín thường xanh; rừng kín 

nửa rụng lá; rừng kín rộng lá; 

rừng thưa cây lá rông; rừng kín á 

Rộng khắp cả 

nước (Phạm 

Nhật, 2002; 

BKH&CN, 

Mất môi 

trường sống 

và săn bắt 

(Phạm Nhật, 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
https://www.google.com.vn/search?q=Macaca+mulatta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOKjc1TK6oVOLUz9U3MDIrLk_RssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFQUAbHrHU1cAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi9_dCv3JTWAhUF6Y8KHaFgAXEQmxMIggEoATAR
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TT Tên loài Sinh cảnh Phân bố Mối đe dọa 

 nhiệt đới và rừng trên núi đá vôi 

(Phạm Nhật, 2002). Loài này 

sống trong các khu rừng thấp, các 

khu rừng rậm và cả khu dân cư 

(BKH&CN, 2007). Sống cả ở 

môi trường núi đá vôi (Htun, S et 

al., 2008)  

2007; 

Nguyễn 

Xuân Đặng 

và cs., 2009). 

2002.; 

BKH&CN, 

2007.; Htun, 

S et al., 

2008).  

2 

Khỉ vàng 

Macaca 

mulatta 

Sinh sống trong 5 kiểu rừng: 

Rừng kín thường xanh; rừng kín 

nửa rụng lá; rừng kín rụng lá; 

rừng kín á nhiệt đới và rừng núi 

đá vôi (Phạm Nhật, 2002). Loài 

còn sống: Rừng nguyên sinh, 

rừng thứ sinh, rừng hỗn giao, tre 

nứa, cây bụi, rừng thông 

(BKH&CN, 2007).  

Từ biên giới 

phía Bắc cho 

đến tỉnh Gia 

Lai (Phạm 

Nhật, 2002; 

BKH&CN, 

2007 p48; 

Nguyễn 

Xuân Đặng 

và cs., 2009). 

Mất môi 

trường sống 

và săn bắt 

(Phạm Nhật, 

2002.; 

BKH&CN, 

2007). 

3 

Khỉ đuôi 

lợn 

Macaca 

leonina 

Sinh sống trong 6 kiểu rừng: 

Rừng kín thường xanh ẩm nhiệt 

đới; rừng kín nửa rụng lá nhiệt 

đới; rừng thưa cây lá rộng; rừng 

kín rộng lá; rừng kín á nhiệt đới 

và rừng trên núi đá vôi (Phạm 

Nhật, 2002). Sống rừng nguyên 

sinh; rừng thứ sinh, rừng ngập 

nước, rừng khô, rừng trên núi đá 

(BKH&CN, 2007). 

Từ phía Bắc 

xuống đến 

Tây Ninh 

(Phạm Nhật, 

2002; 

Nguyễn 

Xuân Đặng 

và cs., 2009) 

Mất môi 

trường sống 

và săn bắt 

(Phạm Nhật, 

2002.; 

BKH&CN, 

2007;  
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 Qua bảng 1.7 cho thấy, loài Khỉ mặt đỏ phân bố rộng khắp cả nước, sống ở 

nhiều dạng sinh cảnh khác nhau, từ rừng thường xanh cho đến khu dân cư. Cũng giống 

các loài Linh trưởng khác, mất sinh cảnh và săn bắt là mối đe dọa với loài. Trong khi 

đó loài Khỉ vàng có vùng phân bố hẹp hơn từ biên giới phía Bắc xuống khu vực Tây 

Nguyên, sinh cảnh sống đa dạng từ rừng trồng (rừng thông) cho đến rừng kín thường 

xanh. Với loài Khỉ đuôi lợn có vùng phân bố rộng từ phía Bắc xuống đến Tây Ninh, 

sinh cảnh sống đa dạng từ rừng kín thường xanh cho đến rừng núi đá. 

 Từ những đặc điểm sinh thái của từng loài Khỉ, tác giả kết luận rằng khi điều 

tra thực địa cần lưu ý các đặc điểm sinh vật học của loài như: Tập tính kiếm ăn dưới 

đất, trên cây để từ đó không bị nhầm lẫn và có đánh giá chính xác về tên loài. 

Không bỏ qua những dạng sinh cảnh là rừng phục hồi sau nương rẫy, rừng trồng 

trong khu bảo tồn cũng như các sinh cảnh là nương rẫy tại các thôn Cuôi, Tri, Cợp 

năm trong vùng lõi của khu bảo tồn. Mặc dù loài Khỉ đuôi dài không phải là vùng 

phân bố ở Quảng Trị, nhưng cần quan tâm khi điều tra, bởi loài này đã được thả tại 

Quảng Trị từ những năm 2003 - 2005. 

1.6.4. Đặc điểm sinh thái loài Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) 

 Sinh cảnh sống của loài Voọc hà tĩnh: Sống ở rừng giàu, nhiều cây gỗ lớn 

mọc trên núi đá vôi (Phạm Nhật, 2002; Nguyễn Xuân Đặng và cs., 2009).  

 Phân bố: Quảng Bình và Quảng Trị (Phạm Nhật, 2002; BKH&CN, 2007; Ngoài 

ra theo một nghiên cứu khác loài này có vùng phân bố rộng hơn từ Hà Tĩnh đến Quảng 

Trị (Nguyễn Xuân Đặng và cs., 2009). 

 Mối đe dọa: Cũng giống như các loài khác là áp lực săn bắt và mất môi 

trường sống là hai mối đe dọa chính đến loài (BKH&CN, 2007). 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, có thảm thực vật núi đá vôi nằm ở các xã 

Hướng Việt, Hướng Lập, đây là vùng sinh cảnh yêu thích của Voọc hà tĩnh. Tuy 

nhiên, diện tích núi đá vôi không lớn và một số điểm bị chia cắt bởi con đường Hồ 

Chí Minh đã tạo ra những vùng sống nhỏ hẹp. Vì vậy, trong khi điều tra Voọc hà 

tĩnh cần điều tra mở rộng ra các vùng rừng thường xanh trên núi đất tiếp giáp với 

các vùng núi đá vôi, để chắc chắn không bỏ sót số đàn, cá thể Voọc hà tĩnh trong 

khu vực nghiên cứu. 
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1.6.5. Đặc điểm sinh thái của Linh trưởng loài Vượn siki (Nomascus siki) 

 Sinh cảnh sống: Theo Phạm Nhật (2002), loài này sống ở 3 dạng sinh cảnh: 

Rừng kín thường xanh; rừng kín nửa rụng lá và rừng trên núi đá vôi. Theo Bộ Khoa 

học và Công nghệ (2007), loài này sống ở rừng già trên đỉnh núi cao, thường là núi 

đá. Ngoài ra theo Nguyễn Xuân Đặng và cs. (2009), thì loài này sống ở các khu 

rừng núi cao, núi đất và núi đá. Trong khi đó theo Rawson et al. (2011), loài này ưa 

thích rừng thường xanh nhiệt đới ẩm trên đất thấp. Như vậy, từ các nghiên cứu trên 

cho thấy sinh cảnh sống ưa thích của loài là rừng thường xanh trên núi đất và núi đá. 

 Phân bố: Theo Phạm Nhật (2002), loài này phân bố ở Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, ngoài ra loài này còn phân bố ở tỉnh Quảng Trị. 

Theo Nguyễn Xuân Đặng và cs. (2009), loài này có vùng phân bố rộng hơn từ Nghệ 

An - Kon Tum. Trong khi đó theo Rawson et al. (2011), Vượn siki chỉ ghi nhận 

xuất hiện tại 3 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Có 6 khu vực đã ghi nhận 

được các quần thể là: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu BTTN Bắc Hướng 

Hóa, Khu đề xuất dự trữ tự nhiên Khe Ve, Giăng Màn và các lâm trường quốc 

doanh Trường Sơn, Khe Giữa. Như vậy, mặc dù các tác giả đưa ra phân bố của loài 

khác nhau nhưng các tác giả đã ghi nhận loài này có mặt tại tỉnh Quảng Trị, đặc biệt 

là tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 Thảo luận: Các nghiên cứu về sinh cảnh sống của khu hệ Linh trưởng đã 

được các tác giả nghiên cứu khá cụ thể, hầu hết theo phương pháp điều tra OTC. 

Tuy nhiên có một số nghiên cứu lại dùng phương pháp điều tra thực vật theo tuyến 

hoặc dựa vào bản đồ thảm và hiện trạng rừng (Đồng Thanh Hải, 2015; Hoàng Anh 

Tuân, 2016; Trần Quốc Toản 2009), phương pháp này còn mang tính chủ quan theo 

cách chia của từng tác giả, đặc biệt kết quả còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng 

tác giả. Vì vậy, trong luận án này sẽ sử dụng phương pháp điều tra theo OTC để xác 

định cấu trúc sinh cảnh tại KBT. 

 Về các mối đe dọa, hầu hết các các nghiên cứu từ trước đến nay chỉ mô tả 

các mối đe dọa rồi đề xuất giải pháp bảo tồn (Hoàng Anh Tuân, 2016; Lê Khắc 

Quyết, 2006; Trần Quốc Toản, 2009; Vũ Tiến Thịnh và Đồng Thanh Hải, 2016). 
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Tuy nhiên cũng có một số nghiên cứu đã tiến hành đánh giá các mối đe dọa theo 

phương pháp theo phương pháp của Margoluis and Salafsky (2001), trong khuôn 

khổ luận án này, NCS cũng sử dụng phương pháp của Margoluis and Salafsky 

(2001), để đánh đánh giá các mối đe dọa. 

1.7. Mật độ một số loài Linh trưởng 

1.7.1. Mật độ một số loài trong giống Trachypithecus  

 Cho đến nay các nghiên cứu về Linh trưởng ở Việt Nam chủ yếu điều tra 

thành phần loài, phân bố cũng như đặc điểm sinh học, sinh thái mà có ít các nghiên 

cứu để xác định mật độ (Hoàng Anh Tuân, 2016;  Khổng Trung, 2014; Lê Khắc 

Quyết, 2006; Mai Sỹ Luân, 2013; Tạ Tuyết Nga, 2014; Trần Quốc Toản, 2009; 

Nadler. T and Ha Thang Long, 2000). Một số kết quả nghiên cứu về mật độ giống 

Trachypithecus ở Việt Nam và nước ngoài được trình bày tại bảng 1.8. 

Bảng 1.8. Mật độ một số loài trong giống Trachypithecus  

Địa điểm và loài Mật độ (Cá thể/ha) Nguồn 

Đồng Hóa và Thạch Hóa  

T. hatinhensis 0,522 Thào A Tung, 2018 

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 

T. hatinhensis 0,025 Haus et al, 2009  

VQG Tây Bali (Indonesia)  

T.auratus 0,071 Leca et al., 2013  

  

 Qua bảng trên cho thấy mật độ loài Voọc hà tĩnh tại khu rừng xã Đồng Hóa 

và Thạch Hóa là  lớn nhất với 0,522 cá thể/ha (Thào A Tung, 2018). Trong khi đó 

mật độ loài này tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là thấp nhỏ nhất với 0,025 cá thể/ 

ha (Haus et al., 2009). Mật độ loài Voọc ở VQG Tây Bali (Indonesia) là 0,071 cá 

thể/ha (Leca et al., 2013). 

1.7.2. Mật độ một số loài trong họ Vượn 

 Tại Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về mật độ quần thể một số 

loài Vượn thuộc giống Nomascus (bảng 1.9).  
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Bảng 1.9. Mật độ một số loài trong họ Vượn tại Việt Nam 

Loài Địa điểm 
Mật độ 

(đàn/km2) 
Nguồn 

N.annamensis Kon Chư Răng 0,22 
Vũ Tiến Thịnh và Đồng Thanh 

Hải (2011) 

N.annamensis VQG Kon Ka Kinh 0,12 Hà Thăng Long và cs (2011) 

N.leucogenys KBT Xuân Liên 0,78 
Nguyễn Đình Hải và Đặng Huy 

Huỳnh (2015) 

N.annamensis VQG Kon Ka Kinh 0,112 Nguyễn Ái Tâm và cs (2017) 

 

 Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đình Hải và Đặng Huy Huỳnh (2015), cho 

thấy mật độ quần thể Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) tại Khu BTTN 

Xuân Liên là khá cao với 0,78 đàn/km
2
; tiếp đến là mật độ quần thể Vượn đen má 

hung (Nomascus annamensis) với 0,22 đàn/km
2
 tại Khu BTTN Kon Chư Răng (Vũ 

Tiến Thịnh và Đồng Thanh Hải, 2012); Kết quả nghiên cứu tại khu bảo tồn Kon Ka 

Kinh cho thấy mật độ Vượn đen má hung (Nomascus annamensis) là 0,12 đàn/km
2
 

(Hà Thăng Long và cs., 2011) và 0,112 đàn/km
2
 (Nguyễn Ái Tâm và cs., 2017). 

1.8. Nghiên cứu thành phần loài Linh trưởng tại Quảng Trị 

 Cho đến nay đã có các nghiên cứu về Linh trưởng tại Quảng Trị. Tuy nhiên 

hầu hết các kết quả mới đề cập đến thành phần loài Linh trưởng mà chưa có nghiên 

cứu về đặc điểm sinh thái khu hệ Linh trưởng. Các chương trình nghiên cứu cụ thể như: 

 Dự án xây dựng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Chi cục 

Kiểm lâm thực hiện năm 2006, đã ghi nhận có 42 loài thú thuộc 17 họ và 6 bộ (trừ 

các loài Dơi). Theo đó, bước đầu ghi nhận được 04 loài loài Linh trưởng đó là: Khỉ 

mặt đỏ (Macaca arctoides); Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus); Voọc hà tĩnh 

(Trachypithecus hatinhensis) và Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenis). 

 Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Ngọc Tuấn (2011) lại cho rằng Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa có 08 loài Linh trưởng, bao gồm: Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus); Cu 

li lớn (Nycticebus bengalensis); Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides); Khỉ vàng (Macaca 

mulatta); Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus); 

Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis); Vượn siki (Nomascus siki). 
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  Theo Ngô Kim Thái và cs (2013), ghi nhận được tại Khu BTTN Bắc Hướng 

Hóa có 90 loài thú thuộc 28 họ, 11 bộ. Trong đó ghi nhận được 08 loài Linh trưởng, 

cụ thể gồm: Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus); Cu li lớn (Nycticebus bengalensis); 

Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides); Khỉ vàng (Macaca mulatta); Khỉ đuôi lợn (Macaca 

leonina); Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus); Voọc hà tĩnh (Trachypithecus 

hatinhensis) và Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenis). 

 Khổng Trung (2014) chỉ ra rằng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa có 89 loài 

thú thuộc 29 họ và 10 bộ, trong đó có 08 loài Linh trưởng, tuy nhiên loài Vượn ở 

khu BTTN Bắc Hướng Hóa là loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenis). 

 Một kết quả nghiên cứu khác của Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm 

nghiệp năm 2015, đã ghi nhận được khu hệ thú có 72 loài, 26 họ, 8 bộ. Trong đó 

cũng ghi nhận được 08 loài Linh trưởng. Nghiên cứu này cũng ghi nhận loài vượn ở 

Bắc Hướng Hóa là Vượn siki (Nomascus siki) và báo cáo này cũng đã ghi nhận loài 

Khỉ mốc có xuất hiện tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 Theo báo cáo của BQL khu BTTN Bắc Hướng Hóa, tại Bắc Hướng Hóa có 

109 loài thú thuộc 30 họ, 10 bộ. Trong đó khu hệ Linh trưởng có 08 loài, tuy nhiên 

tác giả cho rằng loài vượn tại Bắc Hướng Hóa là Vượn đen má trắng (Nomascus 

leucogenis) chứ không phải là Vượn siki (Nomascus siki). 

 Theo kết quả điều tra của Tổ chức Viet Nature giai đoạn từ 2011 – 2018 tại 

Bắc Hướng Hóa đã ghi nhận 7 loài Linh trưởng. Theo đó, báo cáo cho rằng loài 

vượn ở Bắc Hướng Hóa là loài Vượn siki (Nomascus siki) và hai loài Linh trưởng 

không ghi nhận đó là loài Khỉ mốc và Cu li lớn. 

 Thảo luận: Từ các nghiên cứu trên cho thấy khu hệ Linh trưởng tại Bắc 

Hướng Hóa đã được nhiều nhà khoa học và các tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trong 

hơn 10 nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn từ 2006 đến 2016 đều dừng lại ở 

việc nghiên cứu về thành phần loài, xây dựng danh lục, cá biệt có nghiên cứu của 

Ngô Kim Thái và cs (2013) đã đề cập đến phân vùng ưu tiên bảo tồn các loài thú, 

trong đó có một số loài Linh trưởng, hoàn toàn chưa có các nghiên cứu về đặc điểm 

sinh thái Linh trưởng tại Bắc Hướng Hóa. 
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 Mặc dù các nghiên cứu đã ghi nhận 8 loài Linh trưởng, nhưng danh lục Linh 

trưởng lại chưa thống nhất. Một số nghiên cứu cho rằng loài Vượn tại khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa là Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenis), số khác lại cho rằng 

đây là loài Vượn siki (Nomascus siki). Trong nghiên cứu của Trung tâm Tài nguyên 

và môi trường lâm nghiệp đã ghi nhận loài Khỉ mốc trong khi các báo cáo khác lại 

cho rằng chưa ghi nhận loài Khỉ mốc tại Bắc Hướng Hóa. Cũng có nhưng nghiên 

cứu đã đưa ra danh lục Linh trưởng nhưng việc ghi nhận là qua phỏng vấn làm cho 

độ tin cậy, chính xác chưa cao, chưa thuyết phục. 

 Mặc dù các tác giả đưa ra các quan điểm khác nhau, nhưng hầu hết các tác 

giả đều thống nhất rằng loài Vượn tại tỉnh Quảng Trị là Vượn siki (Nomascus siki). 

Mặt khác căn cứ theo các nghiên cứu chuyên sâu về Linh trưởng ở Việt Nam như 

Phạm Nhật (2002) và Nguyễn Xuân Đặng và Lê Xuân Cảnh (2009) cũng như hệ 

thống phân loại mới nhất Linh trưởng ở Việt Nam của Roos et al. (2014) thì loài 

vượn ở tỉnh Quảng Trị đó là loài Vượn siki (Nomascus siki). Trong nghiên cứu này, 

đề tài không nghiên cứu về di truyền phân tử, nhưng qua các tài liệu, nghiên cứu đã 

công bố tác giả đã khẳng định chắc chắn loài Vượn ở khu BTTN Bắc Hướng Hóa là 

Vượn siki (Nomascus siki) theo một số tài liệu uy tín được công bố trước đây (Phạm 

Nhật, 2002; Nguyễn Xuân Đặng và Lê Xuân Cảnh, 2009; Roos et al., 2014) 

 Để khẳng định chắc chắn, cũng như lập được một danh lục đầy đủ các loài 

Linh trưởng tại Bắc Hướng Hóa, NCS sẽ nỗ lực để thực hiện nhiều hơn các chuyến 

điều tra tại thực địa, tổ chức điều tra vào nhiều thời điểm trong năm, số lần lặp lại 

đủ lớn và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau nhằm thu được hình ảnh, mẫu vật 

là căn cứ để khẳng định chính xác các loài Linh trưởng có tại Quảng Trị. Đồng thời 

phân tích, đánh giá những đặc điểm sinh thái Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa để giải thích cho câu hỏi “Vì sao khu hệ Linh trưởng tại Bắc Hướng 

Hóa lại đa dạng về loài, phong phú về mật độ hơn các khu bảo tồn, VQG khác trong 

khu vực Bắc Trung Bộ”, và nghiên cứu này cũng đề ra mục tiêu là đánh giá được 

các mối đe dọa, ảnh hưởng đến khu hệ Linh trưởng nói chung và đề xuất được một 

số giải pháp để bảo tồn Linh trưởng trong thời gian tới.  
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là các loài Linh trưởng và đặc điểm sinh 

thái của Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Đối với khu hệ Linh trưởng: Đề tài giới hạn nghiên cứu ở thành phần loài, đa 

dạng phân loại học, phân bố, mức độ phong phú và các mối đe dọa đến khu hệ Linh 

trưởng. Ngoài ra đề tài cũng phân tích đánh giá mật độ của hai loài Linh trưởng 

Voọc hà tĩnh (T.hatinhensis) và Vượn siki  (Nomascus siki). 

 Đối với đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng: Đề tài đi sâu phân tích 

các nhân tố sinh thái (địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng và nhân tác..) , các chỉ số cấu 

trúc rừng có quan hệ với khu hệ Linh trưởng (Các kiểu thảm thực vật, các loại sinh 

cảnh rừng, thành phần loài và nhóm cây ưu thế, tổ thành tầng cây gỗ, họ/loài làm 

thức ăn của Linh trưởng). 

2.2. Thời gian và địa điểm 

2.2.1. Thời gian:  Nghiên cứu được tiến hành từ năm 2014 – 2018 

Bảng 2.1. Tổng hợp thời gian nghiên cứu tại thực địa 

TT Nội dung Thời gian 

Ngày làm việc và người 

tham gia 

Ngày Người/ngày 

1 
Sơ thám hiện trường, xác 

định tuyến điều tra 
Tháng 3/2015 11 22 

2 Điều tra, phỏng vấn 
Tháng 3/2015 

đến 3/2018 
31 31 

3 
Điều tra về thành phần loài, 

mật độ trên 22 tuyến, điểm 

Tháng 7/2015 

đến 3/2018 
163 489 

4 
Điều tra về cấu trúc rừng, 

sinh thái Linh trưởng 

Tháng 2/2016 

đến 12/2017 
42 126 

  Tổng cộng   247  688 
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2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 

 - Điều tra thực địa được thực hiện trong ranh giới của Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa.  

 - Phỏng vấn, tham vấn được thực hiện tại 5 xã thuộc vùng đệm, có ranh giới 

tiếp giáp với Khu BTTN Bắc Hướng Hóa bao gồm: Hướng Linh, Hướng Sơn, 

Hướng Phùng, Hướng Việt và Hướng Lập. 

2.3 Nội dung nghiên cứu 

 2.3.1. Nghiên cứu thành phần loài Linh trưởng, phân bố và mật độ của Vượn 

siki (Nomascus siki) và Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) tại Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa. 

 2.3.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của các loài Linh trưởng tại Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa 

 2.3.3. Nghiên cứu tác động của con người đến khu hệ Linh trưởng tại Khu 

BTTN Bắc Hướng Hóa.  

 2.3.4. Đề xuất một số giải pháp hướng tới bảo tồn bền vững các loài Linh 

trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án là các phương pháp 

điều tra động vật truyền thống, phổ biến đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và 

trên thế giới. Các phương pháp này cũng được một số tác giả áp dụng thành công 

cho các nghiên cứu về Linh trưởng. Cụ thể các phương pháp như sau: 

2.4.1. Phương pháp phỏng vấn 

 Phỏng vấn được thực hiện trước, giữa và sau nghiên cứu thực địa nhằm làm 

rõ những thông tin liên quan đến tình trạng và phân bố của các loài Linh trưởng tại 

khu BTTN Bắc Hướng Hóa cũng như những tác động của người dân lên quần thể. 

Kết quả phỏng vấn là cơ sở cho quá trình thiết kế các tuyến điều tra thực địa. 

 Tổng số đã có 85 phiếu phỏng vấn đã được phát ra cho 5 cán bộ Kỹ thuật của 

BQL khu BTTN Bắc Hướng Hóa, 10 cán bộ kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Hướng 

Hóa, 20 người thuộc các tổ bảo vệ rừng, và 50 người dân của 5 xã (10 người/xã). 

Những người dân được phỏng vấn là những người có kinh nghiệm đi rừng, có sự 

hiểu biết về rừng, thường xuyên đi rừng tìm kiếm cây thuốc hoặc khai thác gỗ, củi. 
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Kết quả phỏng vấn được trình bày chi tiết tại phụ lục 02. 

 Phiếu phỏng vấn được thiết kế dưới dạng câu hỏi định hướng và bán định 

hướng. Nội dung câu hỏi liên quan đến thành phần loài, vùng bắt gặp, tình trạng săn 

bắn và các hoạt động khác tác động đến các loài Linh trưởng.  

 Trong quá trình phỏng vấn, ngoài các câu hỏi chuẩn bị sẵn, hình màu về các 

loài Linh trưởng cũng được sử dụng để nhận diện. Đối với đối tượng là các cán bộ 

quản lý, Kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật, ngoài các nội dung nói trên, đề tài tiến hành thu 

thập thêm các thông tin về hiện trạng rừng, công tác quản lý các loài Linh trưởng, các 

định hướng bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng phục vụ các nội dung thực trạng 

công tác quản lý và là đề xuất các giải pháp bảo tồn của đề tài. 

2.4.2. Các phương pháp điều tra Linh trưởng 

 Điều tra linh trương trong một ngày, trên một tuyến được bắt đầu thực hiện từ 

lúc 5 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Cụ thể như sau:  

 * Phương pháp điểm nghe (Listening points) 

 Mục đích: Để điều tra loài Vượn Siki 

 Thời gian điều tra trong ngày: Từ mở sáng (khoảng 5 giờ) đến 9 giờ sáng 

 Do Vượn siki có tập tính hoạt động ban ngày, chuyên sống trên cây, phát ra 

tiếng hót rõ ràng và dễ nghe vào sáng sớm nhưng lại rất tinh khôn. Do đó, khả năng 

quan sát và bắt gặp vượn trên các tuyến điều tra luôn thấp hơn so với các loài Linh 

trưởng khác. Vì vậy, phương pháp điều tra điểm nghe dựa trên tiếng hót được áp 

dụng để đánh giá mật độ của loài vượn. 

 Tổng cộng có 22 điểm điều tra tiếng hót được thiết lập trong KBT. Điểm 

nghe được bố trí trên các tuyến với khoảng cách 1-1,5 km, chủ yếu ở các đỉnh cao, 

các giông núi, nơi có thể nghe được nhiều hướng và tránh được các tiếng ồn và tạp 

âm (tiếng gió, tiếng suối chảy) đảm bảo nghe được Vượn kêu ở khoảng cách xa 

nhất. Tại một điểm nghe bố trí 3 nhóm nghe độc lập ở 3 đỉnh cao xung quang điểm 

nghe. Thời gian nghe bắt đầu từ 05h00 đến 9h30 của mùa hè, và 5h30 đến 10h00 

đối với mùa đông. Mỗi điểm nghe được điều tra lặp 3 lần/3 ngày. 

 Các đàn vượn được xác định thông qua sự khác nhau về góc phương vị và 

khoảng cách từ điểm nghe tới đàn. Số lượng cá thể được quan sát trực tiếp và phân 

tích qua tiếng hót của con đực, cái và tiếng bè của các con trưởng thành trong đàn, 

nếu chỉ có 1 tiếng bè có nghĩa là đàn chỉ có 1 con trưởng thành và càng nhiều tiếng 

bè thì biểu thì càng có nhiều con trưởng thành trong đàn. 
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 Khi nghe được tiếng kêu các thông tin sẽ được ghi chép vào mẫu biểu tại 

biểu 6a (phụ lục 6). 

 * Điều tra theo tuyến 

 Mục đích: Xác định thành phần loài và mật độ quần thể của Linh trưởng tại khu 

vực nghiên cứu.  

 Thời gian điều tra trong ngày: Từ sau điểu tra điểm nghe đến 16 giờ chiều. 

 Tuyến được lập với chiều dài 1,5- 5 km đi qua các dạng sinh cảnh khác nhau 

(bảng 2.2 và hình 2.1). Các tuyến được thiết lập cách nhau 1-2 km và bao phủ khắp 

Khu bảo tồn. Tổng cộng đã có 22 tuyến điều tra, với tổng chiều dài tuyến là 

68,75km được lập để điều tra Linh trưởng. 

Bảng 2.2. Tuyến điều tra 

TT Chiều dài tuyến (Km) 
Tọa độ điểm đầu Tọa độ điểm cuối 

X Y X Y 

1 2,87 535707 1873092 538025 1872854 

2 4,08 535553 1873396 532454 1873762 

3 1,96 535190 1875779 532786 1876545 

4 2,2 535090 1875397 533187 1874627 

5 1,66 535817 1874828 536262 1875182 

6 2,56 535500 1871759 536947 1871498 

7 4,0 540212 1869338 543163 1867625 

8 5,26 541675 1870079 541933 1872753 

9 2,2 535090 1875397 533187 1874627 

10 1,19 535390 1858430 536161 1859272 

11 2,35 536815 1857599 537989 1859017 

12 2,1 536833 1857846 536154 1859298 

13 4,3 537315 1865731 540984 1863820 

14 5,1 541972 1869960 534316 1871827 

15 3,1 545048 1871357 545043 1873462 

16 3,71 541978 1869966 539507 1872282 

17 2,2 534467 1858652 535195 1859372 

18 2,6 535398 1858428 536146 1859295 
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TT Chiều dài tuyến (Km) 
Tọa độ điểm đầu Tọa độ điểm cuối 

X Y X Y 

19 3,1 536948 1857275 538522 1858306 

20 3,5 550621 1851096 550675 1852147 

21 3,97 547394 1863994 543467 1864472 

22 4,74 544315 1860517 547645 1863832 

Tổng 68,75     

  

 

Hình 2.1. Tuyến điều tra 
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 Người điều tra tiến hành đi trên tuyến với tốc độ 1- 1,5 km/h chú ý quan sát 

xung quanh 2 bên tuyến, trên các ngọn cây để phát hiện loài. 

 Các thông tin cần ghi nhận trên tuyến theo phương pháp này bao gồm: 1) 

Khoảng cách (r) từ người quan sát đến loài bắt gặp (n); 2) Góc (α) hợp bởi tuyến và 

hướng đến loài quan sát (n); 3) Khoảng cách (X) từ tuyến điều tra đến loài thứ (n). 

Ngoài ra, còn ghi nhận các thông tin khác như: Thời gian, sinh cảnh, đực/cái, số con 

non và số lượng cá thể... sẽ được ghi vào mẫu biểu chuẩn bị sẵn. Thời gian điều tra 

từ 5h00 sáng đến 17h00 đối với các loài thú Linh trưởng hoạt động ban ngày và từ 

19h30 đến 22h00 đối với các loài trong họ Cu li.  

 Để phân biệt đực/cái người điều tra dùng ống nhòm quan sát và dựa trên các 

đặc điểm sau: Con đực: Thường có kích thước to hơn con cái, bìu da đựng tinh 

hoàn trễ xuống và có dương vật. Con cái: Thường có kích thước nhỏ hơn, vú phát 

triển, nhiều lúc nhìn rõ cả núm vũ. Những con cái đẻ nhiều lần núm vũ dài, dễ trễ 

xuống. 

 Tất cả các thông tin thu thập được ghi chép màu mẫu biểu 6b (phụ lục 6). Mô 

hình phương pháp được trình bày tại hình 2.2. 

 

 

Hình 2.2. Mô hình phương pháp điều tra theo tuyến thẳng góc 
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 Góc lệch tuyến (α): Là góc tạo bởi giữa tuyến điều tra với đường thẳng từ vị 

trí quan sát đến loài.  

 Cự li quan sát (r): Là khoảng cách quan sát tính từ vị trí người điều tra đang 

quan sát cho tới con vật (loài thứ n). 

 X1: Khoảng cách từ tuyến điều tra đến con vật (loài thứ n). 

 * Điều tra tuyến vào ban đêm 

 Mục đích: Xác định sự có mặt và phân bố và các loài trong họ Culi tại khu 

vực điều tra.  

 Thời gian điều tra trong ngày: từ 18h30 đến 00h00.  

 Trên cơ sở các tuyến điều tra đã lập sẵn, người điều tra tiến hành di chuyển 

nhẹ nhàng với tốc độ 0,5- 0,8 km/h trên các tuyến. Người điều tra sử dụng đèn pin 

đeo trán, quan sát cẩn thận trên mặt đất và tán rừng để phát hiện mắt của loài. Khi 

phát hiện loài sẽ sử dụng đèn pin soi trực tiếp để xem và nhận diện, nếu khoảng 

cách xa thì dùng ống nhòm để giúp nhận diện loài. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã 

sử dụng máy ảnh để chụp hình các loài nếu phát hiện. Tất cả các phát hiện bằng 

quan sát cũng như thông tin liên quan đến loài như: Tên loài; tọa độ GPS, ngày, thời 

gian, thời tiết, sinh cảnh,.. Tất cả các thông tin thu thập được ghi chép vào mẫu biểu 

6b (phụ lục 6). 

 * Điều tra bằng máy bẫy ảnh 

 Bẫy máy ảnh được sử dụng để điều tra các loài Linh trưởng có tập tính di 

chuyển dưới mặt đất, NCS phối hợp với các cán bộ của Chi cục kiểm lâm thực hiện 

điều tra động vật bằng phương pháp bẫy ảnh. Tổng cộng dã có 9 máy bẫy ảnh loại 

Bushnell Trophy Cam đã được lắp đặt tại các vị trí khác nhau trong Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa. Mỗi điểm đặt máy được lựa chọn để tối đa hóa khả năng ghi nhận các 

cá thể động vật di chuyển qua; cụ thể như những nơi có dấu vết thú di chuyển nhiều, 

không quá rậm rạp, tương đối bằng phẳng, gần nguồn nước, gần nguồn thức ăn. 

Mỗi bẫy ảnh được gắn vào một thân cây có đường kính phù hợp, với vị trí máy cách 

mặt đất khoảng 30 - 40cm (tùy vào địa hình và hướng quay chụp sẽ chọn độ cao đặt 

cho phù hợp). Bẫy ảnh được cài đặt để chụp tự động theo cảm biến chuyển động, 
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với thời gian chờ giữa các lần chụp là một giây, và tự ghi lại thời gian chụp ảnh. 

Các máy chỉ sử dụng đèn lóe (flash) hồng ngoại, không sử dụng đèn lóe thường, vì 

ánh đèn lóe thường có thể làm một số loài hoảng sợ và tạo ra tập tính tránh bẫy ảnh. 

Các bẫy ảnh được kiểm tra định kỳ 2 - 3 tháng một lần để lấy dữ liệu và thay pin. 

 Tổng cộng đã có 55.427 giờ bẫy ảnh tại rừng và thu được hơn 7.000 bức ảnh 

và 851 ghi nhận độc lập cho 26 loài động vật, trong đó có Khỉ mặt đỏ và Khỉ đuôi lợn. 
 

Bảng 2.3. Vị trí lắp đặt các máy bẫy ảnh 

TT Số hiệu máy Tọa độ Thời gian (giờ) Độ cao (m) 

Máy 1 CT46 
Q 0685503 

4.574 294 
1857775 

Máy 2 CT57 
Q 0684949 

5.053 369 
1857371 

Máy 3 CT43 
Q 0684645 

4.256 400 
1858049 

Máy 4 CT55 
Q 0684857 

5.760 389 
1858378 

Máy 5 CT68 
Q 0685072 

8.088 330 
1858053 

Máy 6 CT51 
Q 0681858 

5.040 335 
1860848 

Máy 7 CT45 
Q 0681912 

6.480 345 
1860874 

Máy 8 CT58 
Q 0682019 

8.088 329 
1860791 

Máy 9 CT56 
Q 0682103 

8.088 269 
    1860603 

Tổng số giờ đặt máy 55.427  
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2.4.3. Phương pháp điều tra sinh thái của Linh trưởng 

2.4.3.1. Phương pháp điều tra sinh thái thông qua cấu trúc sinh cảnh 

 * Xác định các dạng sinh cảnh và thảm thực vật rừng 

 Tại Việt Nam có nhiều quan điểm khác nhau về phân chia các dạng thảm 

thực vật rừng. Trong đó hệ thống phân loại của Thái Văn Trừng (1978) được nhiều 

nhà nghiên cứu lâm nghiệp trong nước sử dụng trong nghiên cứu sinh thái rừng, lập 

bản đồ rừng bởi vì hệ thống phân loại này thích hợp khi áp dụng cho thảm thực vật 

rừng tự nhiên, nguyên sinh. Vì vậy đây là phương pháp phù hợp cho nghiên cứu 

sinh thái tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

 Sử dụng bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng qua các năm, đặc biệt là bản đồ 

kiểm kê rừng 2016 và quá trình quan sát trực tiếp trên tuyến điều tra, theo đó tại 

Khu bảo tồn gồm 4 dạng sinh cảnh các loài Linh trưởng sinh sống (bảng 2.4) 

Bảng 2.4. Các dạng sinh cảnh chính tại Khu bảo tồn 

SC Trạng thái Diện tích (ha) Số OTC 

SC1 Sinh cảnh rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường 

xanh núi đất nghèo 5.085,4 3 

SC2 Sinh cảnh Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường 

xanh núi đất trung bình 

10.101,4 

 

13 

 

SC3 Sinh cảnh Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường 

xanh núi đất giàu 2.480,4 5 

SC4 Sinh cảnh Rừng núi đá có cây 832,2 4 

Tổng số OTC  25 

  

 * Điều tra sinh thái Linh trưởng theo ô tiêu chuẩn 

 Luận án đã lập 25 ô tiêu chuẩn (OTC) kích thước 25m x 40m tại Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa, các OTC được thiết kế trải đều trên toàn diện tích theo các trạng 

thái rừng của KBT. 
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 Hình 2.3. Vị trí các OTC 

 - Các yêu cầu đối với ô tiêu chuẩn 

 + Ô phải đại diện cho sinh cảnh nơi đó; 

 + Ô phải đại diện cho điều kiện địa hình; 

 + Ô phải bao gồm nhiều cây với các kích thước khác nhau; 

 + Ô phải nằm gọn trong lâm phần hoặc lô rừng; 

 + Ô phải nằm cách xa đường mòn lớn, đường cái, bìa rừng ít nhất là 10m; 

 + Ô không được vượt qua khe hoặc vắt qua dông núi; 

 + Ô phải đồng nhất về các kết cấu địa hình, đất đai; 

 + Ô không chứa đựng các khoảng trống lớn (mật độ cây phải rải đều trong 

toàn bộ diện tích ô); 

 + Phải thuận lợi cho các thao tác điều tra. 

 - Các bước lập ô tiêu chuẩn (gồm 6 bước) 

 1. Trong khu vực điều tra, dùng dây nilon để đánh dấu điểm xuất phát lập ô; 
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 2. Một người đứng tại điểm xuất phát và sử dụng GPS hoặc địa bàn cầm tay 

để định hướng các cạnh của OTC; 

 3. Những người khác dùng thước dây để đo khoảng cách từ điểm xuất phát 

theo các cạnh của OTC. Trong quá trình xác định chiều dài của các cạnh, cứ 5-10 m 

nên dùng cọc để đánh dấu; 

 4. Để chắc chắn các góc hình thành bởi hai cạnh của ô phải là 90 độ, sử dụng 

định lý Pitago, ở mỗi góc của OTC lập 1 tam giác với chiều dài các cạnh là 3m, 4m, 

5m; góc tạo bởi hai cạnh 3 m, 4 m là góc của OTC. Tại trung điểm của hai cạnh đối 

diện sử dụng thước dây để kiểm tra khoảng cách giữa 2 trung điểm này. Khoảng 

cách giữa 2 trung điểm của hai cạnh đối diện phải bằng với độ dài cạnh OTC; 

 5. Sau khi lập ô với các cọc được đánh dấu tại mỗi khoảng cách 5-10 m, trên 

mỗi cạnh của ô, sử dụng dây nilon nối các cọc của ô để đánh dấu ranh giới OTC; 

 6. Ghi chép các thông tin chung trong ô (vị trí, tọa độ tại tâm ô) vào phiếu 

điều tra hiện trường. 

 - Điều tra trong Ô tiêu chuẩn 

 Trong OTC, tiến hành đo tất cả các cây có đường kính 6cm trở lên. Các chỉ 

tiêu đo đếm bao gồm: Đường kính ngang ngực (D1.3), Chiều cao vút ngọn (Hvn), 

Đường kính tán (Dt), … Các cây trong OTC sẽ được đánh số thứ tự bằng sơn đỏ. 

Các cây trong OTC sẽ được định loại và thu mẫu tại chỗ. Trong trường hợp không 

thể định loại ngoài thực địa, các mẫu sẽ được thu thập và nhờ các chuyên gia thực 

vật tại Trường Đại học Lâm nghiệp định loại. Ngoài ra, các đặc điểm bất thường 

của cây (cây nhiều thân, cây bạnh vè, đường kính bạnh vè, chiều cao bạnh vè, v.v.) 

Tất cả các thông tin thu thập được ghi chép màu mẫu biểu 6c (phụ lục 6). 

 - Đo đếm các chỉ tiêu: 

 + Đường kính ngang ngực (D1.3): Khi đo phải đứng ở phía trên dốc để đo. 

Đo ở vị trí 1,3 m trừ trường hợp cây có bạnh vè thì đo đường kính tại vị trí kết thúc 

bạnh vè trên thân cây. Đối với những cây phân cành dưới vị trí 1,3 m thì coi như là 

2 cây riêng biệt. Nếu đo bằng thước kẹp, chúng ta phải đo 2 hướng vuông góc, lấy 

trị số trung bình với 1 số lẻ. 
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 + Chiều cao vút ngọn (Hvn) đối với các cây thấp hơn 5m, dụng cụ đo chiều 

cao là thước làm bằng sào tre hoặc nứa có khắc vạch đến dm. Với các cây cao trên 

5m, đo cao được thực hiện theo nguyên lý hình học hoặc lượng giác, nhưng cây 

không thể áp dụng các phương pháp trên, chiều cao được xác định bằng mục trắc. 

 + Đường kính tán (Dt) được đo thông qua hình chiếu của nó trên mặt đất. Sử 

dụng thước dây để đo đường kính hình chiếu theo 2 hướng Đông - Tây và Nam - 

Bắc, sau đó lấy giá trị bình quân. 

 Việc phân chia các dạng sinh cảnh sẽ dựa trên số liệu đo đếm về trữ lượng 

trong các OTC, bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng và tài liệu quy hoạch KBT. 

 + Phương pháp thu mẫu 

 Lựa chọn mẫu bao gồm những lá nguyên vẹn, đẹp, mang tính đại diện nhất 

của cây, tốt nhất nên chọn mẫu có cả lá già, lá non, ngọn, hoa, quả (nếu có), xem 

thật kỹ lá để xác định lông phủ mặt lá (nếu có), màu sắc mặt trên và mặt dưới lá, 

mép lá, có tuyến hay không có tuyến, và có lá kèm hay không; kiểu hoa tự, các dạng 

quả… Ghi lại các thông tin đó và chụp hình mẫu tại thực địa. 

 Nguyên tắc thu mẫu:  Mỗi mẫu phải có đầy đủ các bộ phận, nhất là cành, lá 

và hoa đối với cây lớn hay cả cây đối với cây thảo và có quả càng tốt. Mỗi cây nên 

thu từ 2-4 mẫu. Khi thu, phải ghi chép ngay những đặc điểm dễ nhận biết ngoài 

thiên nhiên như đặc điểm vỏ cây, kích thước cây nhất là các đặc điểm dễ mất sau 

khi khô như: màu sắc của hoa, quả, mùi vị,...Mẫu sau khi thu cần đeo ngay nhãn 

nhằm tránh các nhầm lẫn mẫu trong quá trình thu mẫu. Nhãn có thể chỉ ghi số hiệu 

mẫu của tác giả còn các thông tin khác sẽ ghi vào sổ riêng hoặc trên nhãn ghi đầy 

đủ các mục như sau: 

 + Số hiệu mẫu  

 + Người lấy mẫu 

 + Ngày lấy mẫu 

 + Địa điểm và nơi lấy 

 + Đặc điểm quan trọng: cây gỗ hay dây leo, độ cao, đường kính, màu lá, hoa, 
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 Thu và ghi chép xong cho vào túi polyetylen to mang về nhà mới xử lý mẫu. 

Việc cho vào túi polyetylen có lợi là gọn nhẹ, không bị va quệt khi băng qua rừng, 

mẫu giữ tươi lâu kể cả khi trời nắng to nhưng cần chú ý là khi cho mẫu vào túi phải 

nhẹ nhàng, nếu có hoa thì dùng các lá của mẫu để bọc lấy trước khi cho vào túi. Có 

thể dùng túi nhỏ và mỏng đựng một loài và buộc chặt lại và tất cả các túi nhỏ đó 

cho vào túi to hay bao tải. 

2.4.4. Phương pháp GIS 

 Nhằm mục tiêu phân tích các nhóm nhân tố sinh thái của Linh trưởng tại khu 

bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có những khác biệt so với các khu bảo tồn 

trong khu vực, để từ đó lý giải cho việc đa dạng về thành phần loài, cũng như mức 

độ phong phú về cá thể của một số loài Linh trưởng quan trọng.  

 Tác giả đã vận dụng các định nghĩa, phân loại sinh thái của Thái Văn Trừng 

và các kết quả nghiên cứu đã được công bố về địa hình, khí hậu, lượng mưa, thổ 

nhưỡng và thảm thực vật rừng của huyện Hướng Hóa, sử dụng phương pháp phân 

tích GIS để xác định các vùng địa hình, thổ nhưỡng và khi hậu nhỏ hơn trong Khu 

BTTN Bắc Hướng Hóa. Riêng nhân tố con người được nghiên cứu trong mục các 

mối đe dọa ảnh hưởng đến khu hệ Linh trưởng. Cụ thể các chỉ tiêu sử dụng để phân 

tích GIS như sau 

 * Địa hình:  

 - Đai thấp:     Độ cao > 700 m 

 - Đai trung bình:    Độ cao 700 – 1.000 m   

 - Đai cao:    Độ cao > 1.000 m 

 * Khí hậu – Thủy văn 

 - Số liệu về lượng mưa khu của huyện Hướng Hóa, để xây dựng bản đồ 

lượng mưa. Để làm rõ những vùng sinh thái như sau:  

 - Vùng có hai mùa (ảnh hưởng khí hậu của nước Lào) 

 - Vùng có bốn mùa (vùng nhiệt đới gió mùa) 

 - Vùng á nhiệt đới 

 * Đá mẹ và thổ nhưỡng: Sử dụng các dữ liệu về đất để phân vùng lập địa, 

trong đó tập trung hai tiêu chí chính như sau: 

 - Vùng núi đất 
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 - Vùng núi đá có cây 

 * Thảm thực vật rừng: 

 - Các loại thảm thực vật 

 Sau khi đã phân vùng các nhóm nhân tố, tác giả đã thực hiện các chuyến 

khảo sát thực địa để thu thập dữ liệu về sự bắt gặp các loài Linh trưởng qua các 

dạng sinh thái và qua các thời gian, mùa trong năm. Điều này rất cần thiết để khẳng 

định sự xuất hiện của loài cũng như việc di cư, kiếm ăn và cư trú của linh trường ở 

các thời điểm khác biệt trong năm. 

2.4.5. Phương pháp xác định các mối đe dọa đến các loài Linh trưởng và sinh cảnh 

của chúng 

 Khảo sát địa điểm nghiên cứu, phỏng vấn và điều tra trên tuyến, luận án sẽ 

tiến hành ghi nhận các tác động tiêu cực của con người đến các loài thú Linh trưởng 

tại KBTTN Bắc Hướng Hóa như: Săn bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ, đốt 

nương làm rẫy, chăn thả gia súc, Các tác động này được đánh giá là các mối đe dọa 

đến các loài Linh trưởng trong khu vực. Tình trạng các mối đe dọa  được ghi chép 

vào mẫu biểu 6d (phụ lục 6). 

 * Kinh độ, vĩ độ (nếu có). 

 * Bao gồm cả những thông tin về số người, dân tộc, mục đích, nơi trú ngụ, 

tên,... 

 Sau khi xác định và liệt kê các mối đe doạ trong khu bảo tồn tiến hành đánh 

giá cho điểm theo thứ tự từ 1 đến n điểm, tương ứng với n mối đe dọa tùy từng mức 

độ ảnh hưởng  lớn hay nhỏ và tránh cho hai mối đe dọa có số điểm bằng nhau dựa 

trên 3 tiêu chí: Diện tích ảnh hưởng của mối đe dọa, cường độ ảnh hưởng của mối 

đe dọa và tính cấp thiết của mối đe dọa. Theo phương pháp của (Margoluis and 

Salafsky, 2001).  

 Diện tích ảnh hưởng của mối đe dọa: Tỷ lệ diện tích bị ảnh hưởng bởi mối đe 

dọa trong khu vực nghiên cứu. Ở đây luận án xem xét mối đe dọa đó ảnh hưởng   

đến toàn bộ khu vực nghiên cứu hay chỉ là một phần. Cho điểm cao nhất (n điểm) 

đối với mối đe dọa mà ảnh hưởng đến diện tích rộng nhất và cho điểm thấp nhất (1 

điểm) cho những mối đe dọa ảnh hưởng đến diện tích nhỏ nhất. 
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 Cường độ ảnh hưởng của mối đe dọa: Mức độ phá hủy của mối đe dọa đối 

với sinh cảnh. Ở đây đề tài xem xét liệu mối đe dọa đó phá hủy toàn bộ sinh cảnh 

trong khu vực đó hay chỉ ảnh hưởng một phần. Cho điểm cao nhất đối với mối đe 

dọa nào có mức độ tác động mạnh nhất và cho điểm giảm dần theo cường độ ảnh 

hưởng   của các mối đe dọa. 

 Tính cấp thiết của mối đe dọa: Mối đe dọa ảnh hưởng hiện tại hay nó sẽ xảy 

ra trong tương lai. Việc cho điểm tiêu chí này tương tự với tiêu chí trên nghĩa là mối 

đe dọa nào có tính nguy cấp nhất sẽ cho điểm cao nhất và giảm dần theo tính nguy 

cấp. Kết quả đánh giá và cho điểm các mối đe dọa được tổng hợp vào mẫu biểu 6e 

(phụ lục 6). 

 Sau khi cho điểm và tính tổng điểm tiến hành xếp hạng các mối đe doạ, mối 

đe doạ mạnh nhất tương ứng với số điểm tổng cao nhất. 

2.4.6. Phương pháp xử lý số liệu, mẫu tiêu bản 

 Kết quả thu thập được phân tích và xử lý theo từng nội dung nghiên cứu, 

trong quá trình phân tích và xử lý số liệu luận án có sử dụng một số phần mềm như 

Excel, Photoshop và MapInfo. Ví dụ như: Phần mềm Excel dùng để lưu giữ số liệu 

và vẽ biểu đồ; Photoshop dùng để chỉnh sửa hình ảnh và MapInfo để phác họa vị trí 

các OTC. 

2.4.6.1. Xử lý số liệu về Linh trưởng 

* Tính mật độ quần thể loài Voọc hà tĩnh 

 Rộng tuyến (X) = Cự li quan sát (r) * Sin góc lệch tuyến (α). 

 X = (X1 +X2 + … X)/n 

 Diện tích tuyến quan sát (km
2
): St= 2*L*X 

                                                                D = B/St 

 Trong đó: 

 L: chiều dài tuyến 

 D: Mật độ quần thể (cá thể/km
2
) 

 B: Tổng số cá thể đếm được trên tuyến (cá thể) 

 St: Diện tích tuyến khảo sát (km
2
) 
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 * Tính mật độ quần thể Loài Vượn siki 

Mật độ loài (cá thể/km
2)

 = 
Tổng số cá thể (con) 

Diện tích điều tra (km
2
) 

 Tổng số cá thể được tính là tổng cá thể của tất cả các đàn đã ghi nhận, sau 

khi đã phân tích loại trừ trùng lặp về số đàn. Diện tích điều tra được xác định trên 

bản đồ với đơn vị tính bằng km
2
 và có thể đổi mật độ về ha khi chia cho 100.  

 Ghi chú: Diện tích sinh cảnh sống của Vượn siki tại khu bảo tồn Bắc Hướng 

Hóa = Tổng diện tích điều tra của nghiên cứu này. 

 * Tính tần suất bắt gặp 

 Công thức tính tần suất bắt gặp: 

                                       

Trong đó:  A - Tần suất bắt gặp của một loài trên tuyến 

 N - Tổng số chứng cứ phát hiện của loài trên tuyến 

 L - Chiều dài của tuyến điều tra 

2.4.6.2. Phương pháp đánh giá cấu trúc thực vật 

 * Độ tàn che trung bình của sinh  cảnh (Ctb) 

 Ctb =Tổng tàn che của các ô mẫu chia cho tổng số các ô mẫu 

 *  Mật độ trung bình cây gỗ của sinh cảnh (Ntb) 

 

 Cây gỗ trong ô tiêu chuẩn là cây có đường kính 5cm tại vị trí D1.3 trở lên, 

Tổng diện tích ô mẫu là tổng diện tích của 25 ô tiêu chuẩn đã được lập để điều tra, 

được tính bằng m
2
, sau khi chia số cây/diện tích cần nhân với 10.000 để quy đổi 

thành đơn vị cây/ha. 

 * Tần suất cây gỗ trưởng thành theo cấp chiều cao 

 Phân bố tần suất cây gỗ trưởng thành theo chiều cao thể hiện đặc trưng cấu 

trúc không gian của tần cao (tần tán và dưới tán) của sinh cảnh rừng. Lập bảng phân 

bố tần suất, tổ thành theo cấp chiều cao và vẽ biểu đồ phân bố tần suất cây của sinh 

cảnh. 
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 * Tần suất cây gỗ trưởng thành theo cấp đường kính thân DBH 

 Tần suất cây gỗ trưởng thành theo cấp đường kính thân thân DBH thể hiện 

đặc trưng cấu trúc tuổi (tương đối) của quần xã cây gỗ trong hệ sinh thái rừng. Lập 

bảng phân bố tần suất cây gỗ trưởng thành theo cấp đường kính thân DBH và vẽ 

biểu đồ phân bố tần suất của sinh cảnh. 

2.4.6.3. Phương pháp xử lý mẫu 

 Việc xử lý sơ bộ, bảo quản mẫu thu thập được tiến hành theo đúng quy trình 

trong điều tra thực vật được theo phương pháp bảo quản ẩm bằng cồn 70
0
: Kẹp mẫu 

giữa lớp giấy báo, đổ cồn vào mẫu sao cho thấm ướt hết lớp giấy báo và mẫu, 

nghiêng mẫu để lượng cồn thừa chảy hết, rồi cho mẫu được kẹp giữa lớp giấy báo 

cùng các thông tin ghi chú vào túi nilon và buộc chặt miệng túi. 

 Kết thúc điều tra thực địa, mẫu được đưa về Trung tâm Đa dạng sinh học, 

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, trường Đại học Lâm nghiệp để ép 

mẫu, bảo quản khô dưới dạng mẫu tiêu bản thực vật và giám định tên loài bởi các 

chuyên gia thực vật. 

 Xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm: 

 Ép mẫu: mẫu được ép phẳng mẫu bằng dụng cụ gồm báo dày và kẹp ép mẫu, 

mẫu ép yêu cầu phải có kỹ thuật, các bộ phận sinh sản phải được hiển thị rõ nhất (cả 

về cách bố trí và cấu trúc), các bộ phận sinh dưỡng yêu cầu hiển thị càng đầy đủ 

càng tốt, nhất là đối với lá thì phải có mặt sấp, mặt ngửa. 

 Sấy khô mẫu: mẫu được sấy hằng ngày bằng tủ sấy dung tích 600L, thời gian 

sấy là 10 ngày, mỗi ngày 10 giờ (tổng thời lượng sấy là 100 giờ). Sở dĩ phải sấy 

ngắt quãng là để đảm bảo cho mẫu không bị khô nứt bên ngoài mà vẫn ướt ở bên 

trong. Nhiệt độ sấy thích hợp là 70 – 80
 0

C. 

 Xác định tên khoa học: sau khi đã sấy khô chúng ta có thể xác định tên khoa 

học ngay trước khi chưa ngâm tẩm thuốc chống côn trùng và nấm (xử lý độc) nhằm 

tránh các tác động của thuốc lên sức khoẻ của người phân tích. Tất nhiên ở các 

nước hiện đại người ta không xử lý độc với ba lý do: Điều kiện khí hậu lạnh ít côn 

trùng phá hoại, Phòng lưu giữ mẫu hiện đại đảm bảo độ kín với mức độ ẩm xâm 
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nhập vào rất thấp và hàng năm người ta hoặc cho hạ nhiệt độ xuống thấp để tiêu diệt 

các côn trùng và trứng của chúng hoặc người ta phun thuốc độc sau khoảng một 

tháng đóng kín sau đó làm sạch rồi mới sử dụng. 

 Phân loại mẫu theo họ và chi: Trước khi phân tích các mẫu cây phải biết 

mẫu cây thuộc họ nào. Muốn vậy, phải sắp xếp chúng theo từng họ. Để làm nhanh 

cần có các chuyên gia có kinh nghiệm giúp đỡ để giảm nhẹ công việc và thời gian 

hoặc theo Bảng chỉ dẫn nhận biết nhanh các họ thực vật (xem "Cẩm nang nghiên 

cứu đa dạng sinh vật" của Nguyễn Nghĩa Thìn (1997). Từng họ lại nhờ các chuyên 

gia sắp chúng theo từng chi trước khi phân tích và tiến hành xác định loài. Những 

mẫu nào chưa phân họ và chi được thì dùng các khóa xác định họ và chi để xác định.  

 Đối chiếu mẫu nghiên cứu với bộ mẫu lưu: Đối với những nơi có bộ mẫu cây 

khô lưu ở bảo tàng thực vật hay các phòng mẫu cây khô (bách thảo = herbarium) 

với đầy đủ tên khoa học, chúng tôi mang mẫu so với bộ mẫu lưu để có tên sơ bộ. 

Nếu các mẫu hoàn toàn giống nhau thì chúng tôi tạm yên tâm với mẫu đó. Những 

mẫu nghi ngờ được phân tích cụ thể và tra tên khoa học theo khoá xác định. 

 Phân tích mẫu: Để tra tên khoa học, đầu tiên phải tiến hành phân tích các 

mẫu đã thu thập. Khi phân tích trên mẫu khô phải lấy từng hoa ra cho vào ống 

nghiệm cùng với ít nước vừa đủ ngập hoa và đun sôi để mẫu trở lại trạng thái bình 

thường. Dùng hai tay với 2 kim nhọn tách từ từ các bộ phận của hoa dưới kính lúp 

để quan sát và vẽ hình. Khi phân tích chú ý một số nguyên tắc như sau:  

 - Phân tích từ tổng thể bên ngoài đến các chi tiết bên trong.  

 - Phân tích từ cái lớn đến cái nhỏ.  

 - Phân tích đi đôi với ghi chép và vẽ hình.  

 * Các tài liệu dùng trong quá trình xác định tên khoa học, định loại… 

 Đối với thực vật: Cây cỏ Việt Nam (Phạm Hoàng Hộ, 1993); Tài nguyên cây 

gỗ Việt Nam (Trần Hợp, 2002); Phân loại thảm thực vật của Thái Văn Trừng 

(1978); Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật của Nguyễn Nghĩa Thìn, (1997)… 

 Đối với Linh trưởng: Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2013; Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019; Bộ KHCN (2007); IUCN 

(2019); Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp (CITES). 
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Chương 3 

ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1. Vị trí địa lý 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị và thuộc 

phía Nam của dãy Trường Sơn Bắc, cách Thành phố Đông Hà khoảng 100 km theo 

Quốc lộ 9 đến thị trấn Khe sanh và Đường Hô Chí Minh nhánh Tây. Tọa độ địa lý: 

16
0
43'22’’ - 16

0
59’55’’  vĩ độ Bắc và 106

0
33' - 106

0
47’03’’ kinh độ Đông. Ranh 

giới: phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình (khoảng 20 km); phía Nam giáp các xã: Hướng 

Linh, Hướng Sơn và Hướng Phùng của huyện Hướng Hóa; phía Đông giáp với 3 

huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị) và phía Tây giáp nước 

CHDCND Lào (Dự án đầu tư xây dựng Khu BTTN Bắc Hướng Hoá, Quảng Trị, 

2006). 

 

 Hình 3.1 Bản đồ khu vực nghiên cứu 

Khu bảo tồn thiên 

nhiên Bắc Hướng Hóa 
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3.1.2. Địa hình địa mạo 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa nằm ở vùng địa hình núi thấp ở phía Nam của 

Dãy Trường Sơn Bắc với các dãy núi cao trên 1.000 m chạy theo hướng Tây Bắc-

Đông Nam dọc ranh giới hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Về phía Quảng Trị, địa 

hình nâng cao hơn, chia cắt mạnh, độ dốc  phổ biến từ 15
0
 – 25

0
, có nhiều nơi dốc 

đứng. Trong khu vực có các đỉnh cao điển hình như: đỉnh Sa Mù (1.550 m) và đỉnh 

Voi Mẹp (1.771 m) ở phía Đông Nam của KBT. Phần lớn diện tích KBT là địa hình 

đồi núi đất. Ngoài ra, còn có hai dãy núi đá vôi, ở gần trung tâm là dãy núi đá vôi 

chạy theo hướng Đông - Tây dọc ranh giới hai xã Hướng Lập và Hướng Việt và gần 

trung tâm xã Hướng Việt có dãy núi đá vôi chạy theo hướng Bắc - Nam. Nơi đây có 

đặc trưng của địa hình là bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối dọc theo 2 sườn 

Đông và Tây Trường Sơn (Nguyễn Thành Lợi, 2015) 

3.1.3. Đặc điểm khí hậu 

 Vùng nghiên cứu có lượng mưa rất lớn, lượng mưa trung bình hàng năm đạt 

tới 2.400 – 2.800 mm hoặc lớn hơn và tập trung chủ yếu trong mùa mưa, hai tháng 

có lượng mưa lớn nhất là tháng 9 và 11, chiếm tới 45 % tổng lượng mưa toàn năm. 

Mưa ít bắt đầu từ tháng 5, kết thúc vào tháng 9, tuy vậy lượng mưa trung bình của 

tháng 5 ở Khe Sanh cũng đạt tới 157,4 mm. 

 Độ ẩm không khí trong vùng đạt tới 85 – 90 %, trong mùa mưa độ ẩm lên tới 

91%. Mặc dù vậy những giá trị cực đoan thấp vẫn đo được trong thời kỳ khô nóng 

kéo dài. Lượng bốc hơi trung bình 874,3 mm/năm trong đó các tháng 1 - 4 có lượng 

bốc hơi cao nhất, đây là thời kỳ gây khô hạn. Độ ẩm trong các tháng này cũng 

xuống rất thấp, dưới 30%. 

 Hướng Hoá chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam khô nóng thường xẩy ra từ 

tháng 5 đến tháng 8, tuy nhiên, nhẹ hơn nhiều so với các địa bàn khác trong tỉnh. 

Thời kỳ có gió khô nóng độ ẩm hạ thấp, lượng bay hơi lớn và nền nhiệt cao, ít nhiều 

ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Trong những tháng này nhiệt độ tối cao 

có thể vượt quá 39
 0

C và độ ẩm tối thấp xuống dưới 30 %. (Nguyễn Thành Lợi, 

2015). 
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Bảng 3.1. Số liệu khí tượng tại khu vực nghiên cứu 

Các chỉ tiêu Số liệu 

Tổng lượng mưa TB/năm (mm) 2.262,0 

Lượng mưa TB tháng lớn nhất (mm) 469,6 (IX) 

Lượng mưa TB tháng nhỏ nhất (mm) 17,3 (II) 

Số ngày mưa TB trong năm 161,1 

Nhiệt độ TB năm 22,4 

Số giờ nắng trung bình trong năm - 

Nhiệt độ KK cao nhất tuyệt đối 38,2 

Nhiệt độ KK thấp nhất tuyệt đối 7,7 (XII) 

Độ ẩm trung bình năm (%) 87 

     Nguồn: Trạm khí tượng Khe Sanh năm 2017 

3.1.4. Đất đai 

 Theo Nguyễn Thành Lợi (2015), sự đa dạng về các loại đá mẹ đã tạo ra 

nhiều loại đất khác nhau, cụ thể trong Khu BTTN Bắc Hướng Hóa có các nhóm đất 

chính sau:  

 Nhóm đất nâu đỏ vàng trên núi cao (Ha): Phân bố trên các đỉnh núi cao ở 

các xã: Hướng Sơn, Hướng Phùng. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng mùn 

khá (từ 2,5 - 3%), đất chua PHKCL: 3,5 – 4, tầng đất có độ dày từ 70 – 100 cm. 

 Đất đỏ vàng trên phiến đá sét (Fs): Loại đất này phân bố ở xã Hướng Lập. 

Loài đất này thường nằm ở dạng địa hình đôi núi. Đất có thành phần cơ giới từ thịt 

trung bình đến sét nặng, hàm lượng mùn trung bình (1,5 - 2%), lân dễ tiêu nghèo (3 

– 5 mg/100g đất), kali dễ tiêu trung bình (7 – 10 mg/100g đất), đất có phản ứng 

chua, tầng đất dày phổ biến từ 50 – 100 cm.  

 Đất đỏ vàng trên đá biến chất (Fj): Loại đất này phân bố ở các xã (Hướng 

Lập, Hướng Sơn, Hướng Phùng). Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến 

sét nặng, hàm lượng mùn trung bình (1,5 - 2%), lân dễ tiêu nghèo (3 – 5 mg/100g 

đất), kali dễ tiêu trung bình (7 – 10 mg/100g đất), đất hơi chua PHKCL:4 - 4,5, tầng 

đất  dày từ 70 – 100 cm. 
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 Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq): Loại đất này phân bố ở hầu hết các xã trong 

KBTTN BHH. Thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt nhẹ, hàm lượng mùn nghèo (1  

1,5%) lân và kali dễ tiêu nghèo (3 - 5mg/100g đất), đất chua PHKCL: 3,5 – 4, tầng 

đất dày từ 50 - 70cm. 

 Đất trong các thung lũng (T): Loại đất này phân bố trong các thung lũng và 

bôn địa, được hình thành từ vật liệu ở nơi khác chuyển đến, đất phân tầng không rõ 

ràng, tầng đất có độ dày từ trung bình đến dày, thành phần cơ giới nhẹ, đất có hàm 

lượng mùn khá (trên 2%), lân và kali dễ tiêu trung bình(10 - 15mg/100g đất) đất 

chua vừa PHKCL: 5 - 5,5.  

 Đất phù sa (P): Loại đất này có nguôn gốc từ sản phẩm bôi tụ thường xuyên 

vào các mùa mưa lũ. Đất phù sa phân bố rải rác ở các suối nhỏ thuộc các xã Hướng 

Lập, Hướng Sơn. 

 

 Hình 3.2. Bản đồ phân bố loại đất của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

Nguồn: Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa 
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3.1.5. Hiện trạng thảm thực vật rừng 

 Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi các kiểu rừng kín thường xanh. Ở độ cao 

dưới 500 m là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và từ 500 m trở lên là kiểu 

rừng kín thường xanh á nhiệt đới. Nhưng trải qua quá trình tác động lâu dài của con 

người như đốt nương làm rẫy, khai thác lâm sản và ảnh hưởng của chiến tranh, đặc 

biệt là chiến tranh hoá học đã làm thay đổi nhiều diện mạo của rừng ở khu vực 

BHH. Ngày nay những trạng thái rừng nguyên sinh hoặc ít bị tác động chỉ còn tôn 

tại trên những chỏm núi cao hiểm trở, hoặc những đám riêng biệt với diện tích nhỏ 

nằm rải rác trong vùng Khổng Trung (2014); Nguyễn Thành Lợi (2015) 

3.2. Điều kiện dân sinh- kinh tế của các xã có ranh giới với Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa 

3.2.1. Dân số 

 Các bảng tin về kinh tế-xã hội được thu thập ở 5 xã thuộc huyện Hướng Hóa, 

có liên quan đến KBTTN BHH, gôm: Hướng Lập, Hướng Phùng, Hướng Sơn, 

Hướng Việt và Hướng Linh (huyện Hướng Hóa). Tổng số dân là 9.151 người, 1.915 

hộ, trong đó có 1.308 hộ là người Vân Kiều (chiếm 68,3% tổng số hộ của 5 xã), còn 

lại là người Kinh (Bảng 2.3). Dân cư các xã trong vùng có mật độ dân số là tương 

đối thấp (19,1 người/km
2
). Trong đó, xã có mật độ phân bố dân cư thấp nhất là xã 

Hướng Lập với 7,4 người/km
2
, xã có mật độ dân số cao nhất là xã Hướng Phùng với 

28,2 người/km
2
. 

Bảng 3.2. Cấu trúc và mật độ dân số khu vực Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

Hạng mục 
Hướng 

Lập 

Hướng 

Việt 

Hướng 

Phùng 

Hướng 

Sơn 

Hướng 

Linh 
Cộng 

Tổng số hộ 188 185 928 262 352 1.915 

+ Kinh 6 5 576 8 11 606 

+ Vân Kiều 182 180 351 254 341 1.308 

+ Pacô 0 0 0 0 0 0 

+ Khác 0 0 1 0 0 1 

Nhân khẩu 1.154 1.039 3.517 1.540 1.901 9.151 
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+ Nam 591 524 1.849 798 948 4.710 

+ Nữ 563 515 1.668 742 952 4.440 

Lao động 426 422 1.634 592 763 3.837 

Số hộ đói nghèo 114 115 148 140 234 751 

Tỷ lệ hộ đói nghèo (%) 60,6 52,2 15,9 53,4 66,5 22,26 

Mật độ dân số 

(người/km
2
) 

7,4 15,9 28,2 7,5 16,3 15,06 

Diện tích (km
2
) 155,37 65,2 124,79 204,56 116,55 665,91 

Nguôn: Niên giám thống kê huyện Hướng Hóa (2017) 

3.2.2. Giáo dục và y tế 

 Bắc Hướng Hóa là khu vực miền núi, số lượng học sinh ít, do đó, đầu tư về 

trường học và trang thiết bị giảng dạy còn kém, tuy nhiên, trong vùng cũng có các 

bậc học từ mầm non đến phổ thông trung học. Công tác phổ cập vẫn chưa được thực 

hiện triệt để, đội ngũ giáo viên còn thiếu, chất lượng dạy và học chưa cao, giao 

thông đi lại khó khăn đặc biệt là vào mùa mưa, nên ảnh hưởng  đến số lượng học 

sinh đến trường và thời gian học và giảng dạy. 

 Mạng lưới y tế ở xã, có trạm y tế, nhưng nhìn chung công tác chăm sóc sức 

khoẻ cho nhân dân chưa tốt và đội ngũ cán bộ y tế vẫn còn thiếu, không có bác sỹ 

tại xã, do đó việc khám chữa bệnh thường phải chuyển lên tuyến trên. 

3.2.3. Giao thông 

 Có đường ô tô đến trụ sở UBND và một số vùng dân cư trong xã. Tuy nhiên, 

vào mùa mưa giao thông đi lại trong xã rất khó khăn, đây là vùng núi, dễ bị sạt lở 

do mưa lũ.  

3.2.4. Nông lâm nghiệp 

 Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc trong khu vực được nhân dân quan 

tâm. Số lượng gia súc tăng theo từng năm đã góp một phần đáng kể thu nhập cho 

nhiều hộ gia đình. Tuy vậy, chủ yếu là chăn thả rông nên chất lượng đàn gia súc ở 

đây không được cao. Khó ngăn được dịch bệnh vì gia súc nuôi phân tán trên địa bàn 
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rộng. BHH khá xa khu vực đô thị, do đó sản phẩm đầu ra chưa chủ động, giá cả còn 

phụ thuộc nhiều vào người trung gian và nhu cầu thị trường ở địa phương.  

 Các hoạt động canh tác nông, lâm nghiệp: Các hoạt động sản xuất chủ yếu 

là canh tác nương rẫy với các loại sản phẩm chính là lúa, ngô, khoai, sắn và một số 

loại hoa quả như chuối, dứa. Duy nhất chỉ có xã Hướng Phùng là có diện tích đất 

sản xuất cây công nghiệp (cà phê tương đối lớn), tuy nhiên, phần lớn diện tích đất 

nông nghiệp của Hướng Phùng chưa được sử dụng có hiệu quả hoặc đang bỏ trống 

do đó, giá trị sản xuất ở xã cũng không cao.  

 Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là trồng các loại cây phân tán như Bời lời, Keo, 

Trẩu. Tuy nhiên, diện tích này là rất nhỏ so với diện tích tự nhiên trong toàn khu 

vực. Điều đó cho thấy thu nhập của người dân từ hoạt động Lâm nghiệp chủ yếu là 

khai thác từ rừng tự nhiên. Chính vì lý do này đã làm cho áp lực vào rừng lớn, nguy 

cơ các diện tích rừng ở các khu vực tương đối bằng phẳng, độ cao thấp dễ bị lấn 

chiếm.  

 Nguồn: Báo cáo tổng kết huyện Hướng Hóa 2017. 
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Chương 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. Thành phần loài Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

4.1.1. Thành phần loài 

 Kết quả điều tra, khảo sát đã ghi nhận được tổng số 09 loài, chiếm 36% tổng 

số các loài Linh trưởng ở Việt Nam (xem bảng 4.1).  

Bảng 4.1. Thành phần các loài Linh trưởng tại khu vực nghiên cứu 

TT 
Tên Tên địa 

phương 
Nguồn 

Tên Việt Nam Tên khoa học 

I Họ Cu li Lorisidae     

1 Cu li lớn Nycticebus bengalensis  Lình lâm PV,TL 

2 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus    QS 

II Họ khỉ  Cercopithecidae     

3 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides  Xi ắc QS, BA 

4 Khỉ vàng Macaca mulatta  Ta mư Rđô QS, BA 

5 Khỉ đuôi lợn Macaca leonina    QS, BA 

6 Khỉ mốc Macaca assamensis   QS 

 Giống Pygathrix     

7 Chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus  Xá vá, Dooc QS 

 Giống Trachypithecus     

8 Vọoc hà tĩnh Trachypithecus hatinhensis  Cùng QS 

III Họ vượn  Hylobatidae     

9 Vượn siki Nomascus siki  Quành TK 

 Ghi chú: BA=Bẫy ảnh; QS=quan sát; PV= phỏng vấn, TL=tài liệu; 

TK=Tiếng kêu 

 Qua bảng 4.1 cho thấy có 08 loài (chiếm 88,89 % tổng số loài Linh trưởng 

ghi nhận được) được ghi nhận qua quan sát trực tiếp ngoài thực địa là: Cu li nhỏ 

(Nycticebus pygmaeus), Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ vàng (Macaca 

mulatta), Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), Khỉ mốc (Macaca assamensis) Chà vá 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5512
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5512
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
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chân nâu (Pygathrix nemaeus), Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) và Vượn 

siki (Nomascus siki). Riêng loài Cu li lớn (Nycticebus bengalensis) là loài duy nhất 

chưa quan sát được trình quá trình điều tra. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây tại 

KBT đều ghi nhận sự có mặt của loài này (bảng 2.2). Ngoài ra kết quả phỏng vấn 

cũng ghi nhận sự có mặt của loài tại Khu bảo tồn.  

 Trong số các loài quan sát trực tiếp, Chà vá chân nâu là loài ghi nhận được 

nhiều lần nhất. Tọa độ chi tiết về ghi nhận các loài Linh trưởng được trình bày chi 

tiết tại phụ lục 1.  

 Thành phần loài đã ghi nhận tại khu bảo tồn có sự thay đổi theo thời gian và 

theo từng nghiên cứu (Bảng 4.2). 

Bảng 4.2. Thành phần loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn theo thời gian 

TT 
Tên Nguồn 

Tên Việt Nam Tên khoa học (1) (2) (3) (4) (5) 

I Họ Cu li Lorisidae        

1 Cu li lớn Nycticebus bengalensis  X X X X  

2 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus  X X X X  

II Họ khỉ  Cercopithecidae      

3 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides X X X X X 

4 Khỉ vàng Macaca mulatta X X X X  

5 Khỉ đuôi lợn Macaca leonina X  X X  

6 Khỉ mốc Macaca assamensis X X    

  Giống Pygathrix      

7 Chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus X X X X X 

  Giống Trachypithecus      

8 Vọoc hà tĩnh Trachypithecus hatinhensis X X X X X 

III Họ vượn  Hylobatidae      

9 Vượn siki Nomascus siki X X X X X 

Tổng số loài 9 8 8 8 4 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5512
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5512
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
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 (1) Nghiên cứu này; (2) Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp, 

2015; (3) Ngô Kim Thái và cs., 2015; (4); Khổng Trung, 2014; (5) Viện điều tra, 

quy hoạch rừng, 2005. 

 Điểm đặc biệt của các nghiên cứu đã thực hiện trong giai đoạn từ 2005 đến 

2016 là 4 loài Linh trưởng luôn được khẳng định có mặt gồm: Voọc hà tĩnh, Chà vá 

chân nâu, Khỉ mặt đỏ và Vượn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận rằng loài vượn 

ở Bắc Hướng Hóa là Vượn đen má trắng hay Vượn siki, trong nghiên cứu này NCS 

tạm thời cho rằng đây là loài Vượn siki. 

 Cũng trong thời gian từ 2005 đến 2016 số loài Linh trưởng ở Bắc Hướng 

Hóa có thay đổi theo từng nghiên cứu. Nghiên cứu của Viện điều tra quy hoạch 

rừng năm 2005 ghi nhận được 4 loài, còn các nghiên cứu khác đều ghi nhận 8 loài, 

trong đó vẫn còn có sự nhầm lẫn hoặc thiếu dữ liệu ghi nhận loài dẫn đến nghiên 

cứu này khẳng định có loài này, nghiên cứu khác lại khẳng định có loài kia. Trung 

tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp (2015) cho rằng Bắc Hướng Hóa không 

có phân bố của loài Khỉ đuôi lợn, trong khi Khổng Trung (2014), Ngô Kim Thái và 

cs. (2015), lại cho rằng có loài Khỉ đuôi lợn, nhưng không có loài Khỉ mốc phân bố 

tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. Dựa trên kết quả của nghiên cứu này, với những 

bằng chứng ghi nhận loài bằng hình ảnh một lần nữa khẳng định chắc chắn sự có 

mặt của 09 loài Linh trưởng (xem bảng 4.2) góp phần hoàn chỉnh danh lục và bổ 

sung thông tin về các loài Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

4.1.2. Đa dạng phân loại học 

 Để có được đanh giá về mức độ đa dạng sinh học của một khu vực, đa dạng 

phân loại học được xem như là một công cụ để đánh giá. Có thể hiểu rằng phân loại 

học là tập hợp các cá thể thành các nhóm, từ thấp đến cao, các cấp phân loại càng 

lớn càng có những đặc tính khái quát hơn. Trong phân loại học được phân thành 

nhiều cấp khác nhau, giới, ngành, bộ, họ, giống và loài. Tuy nhiên đối với động 

giống là cấp nhỏ nhất xếp trên loài. 

 Theo hệ thống phân loại Roos et al. (2014) Linh trưởng Việt Nam gồm 25 

loài, thuộc 3 họ gồm: họ Cu li (Loridae), họ Khỉ (Cercopithecidae) và họ Vượn 

http://fipi.vn/
http://fipi.vn/
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(Hylobatidae). Vì vậy, NCS đa sử dụng hệ thống phân loại này để đánh giá mức độ 

đa dạng về phân loại học Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. Kết quả ở 

hình 4.1. 

 

 

Hình 4.1. Đa dạng phân loại học 

  

 Về mặt phân loại học, kết quả điều tra đã ghi nhận được tổng số 09 loài Linh 

trưởng thuộc 03 họ, đã khẳng định việc đa dạng về họ Linh trưởng tại Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa cũng là đa dạng về họ của Linh trưởng Việt Nam. 

 So sánh tổng số loài Linh trưởng đã ghi nhận ở Bắc Hướng Hóa với tổng số 

loài, giống đã ghi nhận ở Việt Nam cho thấy: Họ Khỉ có 06 loài (chiếm 66,67 % 

tổng số loài ghi nhận được, họ Cu li có 02 loài chiếm 22,22% và họ Vượn có 01 loài 

chiếm 11,11%. Như vậy có thể thấy rằng mức độ đa dạng về phân loại học ở Bắc 

Hướng Hóa là khá cao so với một số khu bảo tồn khác trong khu vực.  

4.1.3. So sánh tính đa dạng thành phần loài Linh trưởng  

 Kết quả điều tra ghi nhận được 09 loài (chiếm 36% tổng số các loài Linh 

trưởng ở Việt Nam) Linh trưởng khá đa dạng so với các Khu hệ Linh trưởng khác 

về thành phần loài. Xét về đa dạng loài cho thấy khư vực điều tra có tính đa dạng 

thấp hơn so VQG Phong Nha- Kẻ Bàng. Tổng số loài của KBT tại khu vực nghiên 
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cứu bằng với KBT Đakrong và nhiều hơn KBT Đường Hồ Chi Minh huyền thoại. 

Kết quả cụ thể được trình bày trong bảng 4.3. 

Bảng 4.3. So sánh thành phần loài Linh trưởng với một số khu vực khác 

Địa điểm Họ Loài Nguồn thông tin 

Khu vực điều tra 3 9 (1) 

KBT Đakrong 3 9 (2) 

VQG Phong Nha- Kẻ Bàng 3 10 (3) 

KBT Đường Hồ Chi Minh huyền thoại 3 4 (4) 

Toàn quốc 3 25 (5) 

Ghi chú:  (1) Nghiên cứu này;  (2) Nguyễn Đắc Mạnh và cs (2009); (3) Danh 

lục thú Linh trưởng – Luận chứng kỹ thuật VQG Phong nha – Kẻ Bàng; (4) Danh lục 

thú – Dự án đầu tư Khu bảo tồn đường Hồ Chi Minh Huyền thoại; (5) Roos et al., 

2014. 

4.1.4. Giá trị bảo tồn khu hệ Linh trưởng 

 Kết quả đánh giá về giá trị bảo tồn của khu hệ Linh trưởng của Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa cho thấy đây là khu vực không những có tính đa dạng sinh học cao 

về thành phần loài mà còn có giá trị cao trong bảo tồn đa dạng sinh học. Cụ thể, cả 

9 loài Linh trưởng ghi nhận được tại Khu bảo tồn đều thuộc danh mục các nguy cấp, 

quý hiếm ưu tiên cho bảo tồn. Kết quả cụ thể được trình bày trên bảng 4.4. 

Bảng 4.4. Tình trạng bảo tồn các loài Linh trưởng 

TT 

  

Bộ - Họ - Loài Tình trạng bảo tồn 

Tên Việt Nam 
SĐVN 

 2007 

NĐ160/ 

2013 

NĐ06/ 

2019 
CITES IUCN 2019 

I Họ Cu li      

1 Cu li lớn VU + IB I VU 

2 Cu li nhỏ VU + IB I VU 

II Họ khỉ      

3 Khỉ mặt đỏ VU  IIB II VU 

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5508
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=2&loai=1&ID=5509
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=3&loai=1&ID=5510
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TT 

  

Bộ - Họ - Loài Tình trạng bảo tồn 

Tên Việt Nam 
SĐVN 

 2007 

NĐ160/ 

2013 

NĐ06/ 

2019 
CITES IUCN 2019 

4 Khỉ vàng   IIB II  

5 Khỉ đuôi lợn VU  IIB II VU 

6 Khỉ mốc VU  IIB II NT 

7 Chà vá chân nâu EN + IB I EN 

8 Vọoc hà tĩnh EN + IB II EN 

III Họ vượn      

9 Vượn siki EN  IB I EN 

 Ghi chú: NĐ160: Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ; NĐ06: 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ; SĐVN: Sách Đỏ Việt Nam năm 

2007; IUCN: Danh lục Đỏ thế giới năm 2017; CITES: Công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật hoang dã nguy cấp. 

 + CR: Rất nguy cấp 

 + EN: Nguy cấp 

 + VU: Sẽ nguy cấp 

 + IB: Động vật rừng cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại 

 + IIB: Động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại 

 + I, II: Phụ lục I, phụ lục II của công ước CITES. 

 Qua bảng trên cho thấy tổng số 9/9 loài Linh trưởng đều thuộc diện nguy 

cấp, quý, hiếm (chiếm 100% tổng số loài).  

 Có 08 loài chiếm 88,89% tổng số các loài Linh trưởng tại khu vực điều tra 

được xếp hạng đánh giá trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Cụ thể, có 03 loài xếp ở 

mức Nguy cấp (EN) gồm Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Voọc hà tĩnh 

(Trachypithecus hatinhensis) và Vượn siki (Nomascus siki ); có 05 loài xếp ở mức 

Sẽ nguy cấp (VU) là: Cu li lớn (Nycticebus bengalensis), Cu li nhỏ (Nycticebus 

pygmaeus), Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và Khỉ 

mốc (Macaca assamensis).  

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5512
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=1&ID=5516
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 Có 08 loài (chiếm 88,89% tổng số loài) được đánh giá xếp hạng đe dọa tại 

Danh lục Đỏ IUCN 2019. Cụ thể, có 03 loài xếp ở mức Nguy cấp (EN) gồm Chà vá 

chân nâu (Pygathrix nemaeus), Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) và Vượn 

siki (Nomascus siki); có 04 loài xếp ở mức Sẽ nguy cấp (VU) gồm Cu li lớn 

(Nycticebus bengalensis), Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), Khỉ mặt đỏ (Macaca 

arctoides) và Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina);  và 1 loài ở xếp mức đe dọa cấp Sắp 

bị đe dọa (NT) là Khỉ mốc (Macaca assamensis).   

 Theo Nghị định số 06/2019 tất cả các loài Linh trưởng thuộc nhóm nguy cấp, 

quý hiếm, trong đó có 5 loài thuộc nhóm IB gồm Cu li lớn (Nycticebus 

bengalensis), Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), Chà vá chân nâu (Pygathrix 

nemaeus), Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) và Vượn siki (Nomascus siki). 

4 loài còn lại gồm Khỉ Vàng, Khỉ mặt đỏ, Khỉ mốc và Khỉ đuôi lơn thuộc nhóm IIB. 

 Ngoài ra, công ước CITES cũng gồm cả 09 loài trong đó cả phụ lục I có 4 

loài và phụ lục II có 05 loài.  

4.1.5. Mức độ phong phú của một số loài Linh trưởng của KBT 

 Mức độ phong phú của loài Linh trưởng tại khu vực nghiên cứu được thể 

hiện qua tần suất bắt gặp loài trên tuyến. Số liệu điều tra cho thấy tần suất bắt gặp 

loài Linh trưởng tại các tuyến điều tra là khác nhau. Kết quả được trình bày tại bảng 

(bảng 4.5). 

Bảng 4.5. Tần suất bắt gặp loài trên tuyến 

Tuyến Loài bắt gặp Số lần 
Chiều dài 

tuyến (km) 

Tần suất bắt gặp 

(lần/km) 

1 
Vượn siki 1 5.74 0.17 

Chà vá chân nâu 1 5.74 0.17 

2 

Vượn siki 1 12.24 0.08 

Chà vá chân nâu 3 12.24 0.25 

Khỉ mặt đỏ 1 12.24 0.08 

3 
Chà vá chân nâu 3 3.92 0.77 

Vượn siki 1 3.92 0.26 

4 Chà vá chân nâu 3 12.24 0.25 
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Tuyến Loài bắt gặp Số lần 
Chiều dài 

tuyến (km) 

Tần suất bắt gặp 

(lần/km) 

Khỉ vàng 1 12.24 0.08 

Vượn siki 1 12.24 0.08 

5 

Khỉ vàng 1 3.32 0.30 

Vượn siki 2 3.32 0.60 

Chà vá chân nâu 1 3.32 0.30 

6 
Vượn siki 2 3.32 0.60 

Chà vá chân nâu 1 2.56 0.39 

7 

Khỉ vàng 1 4 0.25 

Vượn siki 2 4 0.50 

Chà vá chân nâu 1 4 0.25 

8 

Vượn siki 3 5.26 0.57 

Khỉ vàng 1 5.26 0.19 

Chà vá chân nâu 1 5.26 0.19 

9 Chà vá chân nâu 3 2.2 1.36 

10 

Khỉ đuôi lợn  1 3.57 0.28 

Vượn siki 1 3.57 0.28 

Voọc hà tĩnh 1 3.57 0.28 

Chà vá chân nâu 2 3.57 0.56 

11 

Khỉ vàng 1 4.7 0.21 

Vượn siki 1 4.7 0.21 

Chà vá chân nâu 1 4.7 0.21 

12 
Chà vá chân nâu 1 4.2 0.24 

Vượn siki 1 4.2 0.24 

13 
Chà vá chân nâu 1 4.3 0.23 

Vượn siki  4.3 0.23 

14 
Khỉ vàng 1 5.1 0.23 

Chà vá chân nâu 1 5.1 0.20 
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Tuyến Loài bắt gặp Số lần 
Chiều dài 

tuyến (km) 

Tần suất bắt gặp 

(lần/km) 

Vượn Siki 1 5.1 0.20 

15 

Khỉ mặt đỏ 1 15.5 0.06 

Khỉ vàng 2 15.5 0.13 

Chà vá chân nâu 2 15.5 0.13 

Voọc hà tĩnh 1 15.5 0.06 

16 

Khỉ vàng 1 7.42 0.13 

Chà vá chân nâu 3 7.42 0.40 

Voọc hà tĩnh 1 7.42 0.13 

Vượn siki 1 7.42 0.13 

18 

Khỉ mặt đỏ 3 23.4 0.13 

Voọc hà tĩnh 5 23.4 0.21 

Vượn siki 2 23.4 0.09 

Cu li nhỏ 1 23.4 0.04 

Khỉ mốc 2 23.4 0.09 

19 Chà vá chân nâu 1 6.2 0.16 

22 

 

Khỉ mặt đỏ 1 4.74 0.21 

Voọc hà tĩnh 1 4.74 0.21 

Vượn siki 1 4.74 0.21 

 Trung bình 0.27 lần/km 

  

 Như vậy, tổng số 22 tuyến điều tra và Nkm= 68,75 đã được thành lập tại KBT 

để điều tra khu hệ Linh trưởng thì chỉ có 03 tuyến không quan sát được Linh trưởng 

là tuyến số 17, 20 và 21. Trong khi đó 19 tuyến điều tra còn lại đều quan sát được 

các loài Linh trưởng với tần suất bắt gặp khác nhau. Tần suất bắt gặp loài Chà vá 

chân nâu tại tuyến số 9 là cao nhất với 1,36 lần/km trong khi đó tần suất bắt gặp loài 

Cu li nhỏ tại tuyến số 18 là thấp nhất với 0,04 lần/km và trung bình cho tất cả các 

loài là 0,27 lần/km. 
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 Do phương pháp điều tra đối với loài Vượn siki là điều tra theo điểm và các 

điểm nghe đã được bố trí trên các tuyến điều tra, mỗi một đàn ghi nhận trên tuyến 

được xem là 1 lần bắt gặp. Vì vậy, đơn vị bắt gặp vượn/km
2
 sẽ được đồng nhất với 

tần suất bắt gặp trên tuyến điều tra.  

 Khi xem xét mức độ đa dạng về thành phần loài trên các tuyến cho thấy 

tuyến số 18 gặp nhiều loài nhất với 5 loài: Khỉ mặt đỏ, Voọc hà tĩnh, Vượn siki, Cu 

li nhỏ và Khỉ mốc. Ngược lại 5 tuyến chỉ quan sát được 1 loài Chà vá chân nâu là 

các tuyến 6, 9, 12, 14 và 19.  

 Quá trình điều tra bắt gặp loài Chá vá chân nâu ở hầu hết các tuyến và được 

lặp lại trong những chuyến điều tra sau đó. Từ đó NCS cho rằng, loài Chà vá chân 

nâu là loài có kích thước quần thể lớn hơn các loài khác trong khu bảo tồn, sinh 

cảnh bắt gặp loài cũng đã dạng, số lượng cá thể trong đàn cũng nhiều hơn các loài 

khác. Trong khi đó loài Cu li nhỏ chỉ quan sát được một lần duy nhất, loài Culi lớn 

chỉ được ghi nhận thông qua phỏng vấn điều này cho thấy họ Culi đang phải đối 

mặt với những đe dọa làm ảnh hưởng đến mật độ cá thể và kích thước quần thể loài. 

Vì vậy, cần ưu tiên các giải pháp và có kế hoạch để bảo tồn họ Culi ở khu bảo tồn 

thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

4.2. Phân bố của các loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa 

 Ngoài việc nghiên cứu phát hiện thành phần loài, NCS cũng quan tâm đến 

việc đánh giá sự đa dạng và phong phú của quần thể Linh trưởng và mối quan hệ 

của chúng với môi trường sống, thức ăn và xem xét liệu loài Voọc hà tĩnh có phân 

bố vượt ra ngoài sinh cảnh núi đá yêu thích hay không và các dãy núi cao ở phía 

Bắc, tiếp giáp với Khu BTTN Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình có ảnh hưởng đến 

phân bố của một số loài Linh trưởng hay không. 

 Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, sinh cảnh và môi trưởng sống là yếu tố quyết 

định đến phân bố, các loài chỉ phân bố trong các dạng sinh cảnh sống yêu thích (Chi 

tiết về sinh thái, thức ăn và mối liên hệ được trình bày chi tiết ở mục 4.4). Trong đó 

loài Vượn siki, Chà vá chân nâu phân bố tập trung ở phía Bắc của Khu bảo tồn, nơi 

có thảm thực vật rừng dày, tầng tán cao, thức ăn phong phú, kích thước quần thể lớn 
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và không ảnh hưởng bởi núi cao cho thấy vùng sinh cảnh sống của Vượn siki và 

Chà vá chân nâu luôn được kết nối với vùng rừng của Khu BTTN Khe Nước Trong 

và Lào sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn loài và NCS cũng khuyến nghị xây 

dựng khu vực rừng phía Bắc khu bảo tồn là vùng ưu tiên bảo tồn Vượn siki và Chà 

vá chân nâu. 

 Trong điều tra thực địa đã không ghi nhận sự xuất hiện loài Voọc hà tĩnh ở 

các dạng sinh cảnh rừng núi đất, điều đó cho thấy chưa có áp lực về vùng sống để 

dẫn đến loài phải thích nghi với điều kiện sống không phù hợp và với việc ghi nhận 

52 cá thể, diện tích sinh cảnh núi đá vôi trong Khu bảo tồn là vùng được ưu tiên để 

bảo tồn loài Voọc hà tĩnh. Loài có phạm vi thích nghi rộng như Khỉ vàng được ghi 

nhận phân bố ở hầu hết trong các sinh cảnh, trong đó có cả sinh cảnh núi đá. Sau 

đây là ghi nhận phân bố của một số loài Linh trưởng tại Bắc Hướng Hóa: 

 Cu li nhỏ: Quan sát duy nhất 1 lần với 2 cá thể tại tiểu khu 636S (544908/ 

1864266) thuộc xã Hướng Sơn. 

 Khỉ mặt đỏ:  Ghi nhận tại 3 tiểu khu là: 614A với trên 15 cá thể (Suối Cha 

ly); 637 (Suối Trăng thuộc xã Hướng Việt) và tiểu khu 636S (núi Cơ chiêng thuộc 

xã Hướng Sơn). 

 Khỉ vàng: Đã ghi nhận tại các tiểu khu 622; 620; 629 (bản Cuôi, xã Hướng 

Lập); Tiểu khu 613 (suối Cha ly); tiểu khu 637 (xã Hướng Việt). 

 Khỉ đuôi lợn: Được ghi nhận tại tiểu khu 652A tại 536035/1858969 (Động 

Sa mù) với khoảng 13- 14 cá thể và Máy bẫy ảnh đã ghi nhận ở khu vực xã Hướng 

Sơn. Tuy nhiên, trong thời gian đặt bẫy ảnh cũng đã chụp được hình của loài tại tiểu 

khu 649. 

 Khỉ mốc: Ghi nhận tại tiểu khu 636S (xã Hướng Sơn) với trên 15 cá thể.  

 Chà vá chân nâu: Đã ghi nhận loài này tại các tiểu khu 611,612,613, 614A 

thuộc khu vực suối Cha ly và xung quang bản Cợp (xã Hướng Lập); 617A (Khe Sa 

Lơ), tiểu khu 628; 618 (Khe Cuôi); tiểu khu 622 (Suối Suốt); tiểu khu 620; 619. 

Dọc xuống phía Nam loài phân bố chủ yếu ở Động Sa mù tại các tiểu khu: 652; 

652A; 641A; 655A. 
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 Voọc hà tĩnh: Đã ghi nhận được 4 đàn với khoảng 52 cá thể phân bố tập 

trung tại các tiểu khu 636S; 637. 

 Vượn Siki: Phân bố tập trung chủ yếu tiểu khu 614A; 613 (suối Cha ly); 

617A (Khe Sa lơ); Dọc xuống khu vực phía Tây nam thì tập trung tại các tiểu khu 

652A; Khu vực phía Đông nam thì tập trung tại các tiểu khu 635; 642. 

 

Hình 4.2. Bản đồ phân bố Linh trưởng tại KBT Bắc Hướng Hóa 
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4.3. Mật độ của một số loài Linh trưởng tại Khu bảo tồn 

4.3.1. Mật độ loài Voọc hà tĩnh 

 Voọc hà tĩnh được ghi nhận trên 4 tuyến điều tra (tuyến 10, 15, 16 và 18) với 

tổng số đàn ghi nhận là 4 đàn, ước lượng khoảng 52 cá thể, bao gồm cả cá thể chưa 

trưởng thành. Diện tích quan sát là 18,83 km
2
 (chi tiết tại phụ lục). Luận án xác định 

được mật độ loài Voọc hà tĩnh 2,76 cá thể/km² và 0,028 cá thể/ha (hình 4.3). 

   

Hình 4.3. So sánh mật độ với một số loài trong giống Trachypithecus 

 Kết quả nghiên cứu ở hình trên cho thấy mật độ cá thể loài Voọc hà tĩnh tại 

khu vực nghiên cứu khá thấp với 0,028 cá thể/ha. Thấp hơn so với mật độ loài Voọc 

hà tĩnh (T.hatinhensis) tại xã Đồng Hóa và Thạch Hóa với 0,522 cá thể/ha (Thào A 

Tung, 2018), nhưng lại cao hơn so với kết quả nghiên cứu tại VGQ Phong Nha – Kẻ 

Bàng của Haus et al. (2009) là 0,025 cá thể/ha. 

 Khi xem xét kết quả nghiên cứu với một số nghiên cứu ở trên giới thế giới 

cho thấy mật độ tại khu vực nghiên cứu thấp hơn mật độ loài Voọc (T. auratus) theo 

đàn và cá thể lần lượt là: 0,0095 đàn/ha và 0,0711 cá thể/ha tại Vườn Quốc gia Tây 

Bali, Indonesia (Leca et al., 2013).  

 Nhận định về mật độ Voọc hà tĩnh thấp ở khu vực nghiên cứu có thể là Bắc 

Hướng Hóa là phần cuối của dãy núi đã lộ thiên bắt nguồn cao nguyên đá Hà Giang 

và đây cũng là phần cuối của vùng phân bố Vooc hà tĩnh đã được ghi nhận và một 

Cá thể/ha  



72 

 

 

nguyên nhân nữa đó là trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2005, khi khu bảo tồn thiên 

nhiên chưa được thành lập, hoạt động nổ mìn, khai thác đá để xây dựng con đường 

mòn Hồ Chi Minh đã buộc quần thể Vooc phải di chuyển đến những vùng xa hơn ở 

Lào, đến nay quần thể vẫn chưa thể phục hồi như ở giai đoạn 1990-2000. Mặt khác, 

việc chia cắt sinh cảnh, núi đa xen lẫn với ruộng, rừng trồng và săn bắt làm vật 

nuôi, làm thuốc cũng có thể làm ảnh hưởng đến quần thể loài Vooc hà tĩnh tại khu 

bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

4.3.2. Mật độ loài Vượn siki 

 Kết quả điều tra về hiện trạng Vượn siki tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đã 

ghi nhận trong các đợt điều tra là 28 đàn và ước tính có 78 cá thể vượn trưởng thành 

được xác định qua tiếng hót. Tổng diện tích sinh cảnh sống của Vượn (IIIA2; IIIA3) 

là 125,8km
2
. Luận án đã xác định được mật độ đàn Vượn là 0,22 đàn/km

2
 và mật độ 

cá thể là 0,62 cá thể/km
2
, tương đương 0,0062 cá thể/ha. 

Bảng 4.6. Mật độ loài vượn siki tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

TT Điểm nghe 
Số ngày điều 

tra 

Số lần ghi 

nhận 

Số 

đàn 

Số cá 

thể 

1 Khu vưc ngã ba dân chủ 3 3 2 6 

2 Tiểu khu 612/xa bai 3 3 2 5 

3 Tiểu khu 611/Khe cồ 3 3 2 6 

4 Khu vưc khe cha lỳ 3 3 3 8 

5 Động Vàng Vàng 3 3 4 13 

6 Khu sa lu 3 1 1 3 

7 Khe Tắt 3 2 4 10 

8 Khe Tà náp 3 3 3 9 

9 Khe bù ho/Khe tắt 3 3 1 2 

10 Khe Miều 3 3 3 7 

11 Khe Trỉa 3 3 3 9 

  Tổng cộng   28 78 

 Mật độ (km
2
)   0,22 0,62 

 Qua bảng 4.6 cho thấy có 16 điểm nghe ghi nhận được Vượn siki, khu vực 

ghi nhận được số đàn vượn nhiều nhất là khu vực động Vàng Vàng (4 đàn). Đây là 

là khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, trữ lượng rừng rất lớn 



73 

 

 

và hầu như không bị tác động. Những khu vực ghi nhận số đàn ít bao gồm Khe Xa 

Bai, Khe Cồ, Khe tắt (1 đàn). 

 Có 6 trên 22 điểm điều tra không ghi nhận tiếng kêu của Vượn, trong đó có 4 

điểm năm ở độ cáo trên 1000m so với mặt nước biểu thuộc khu vực định voi mẹp có 

thảm thực vật là hệ rừng lùn, gió mạnh quanh năm ẩm ướt và 2 điểm có độ cao thấp và 

hệ thực vật rừng thường xanh nhưng cũng không ghi nhận loài vượn đén siki xuất hiện. 

 Số lượng đàn ghi nhận nhiều nhất là ở trang thái rừng trung bình đến giàu 

(IIIA), các khu vực không ghi nhận loài phân bố gồm các trạng thái rừng nghèo và 

các khu vực gần với dân cư và khu vực đang bị tác đông mạnh như khu vực bản 

Cuôi,  khu vực xã Hướng Linh… 

 Trong nghiên cứu này mật độ đàn Vượn Siki (Nomascus siki) 0,22 đàn/km
2
, 

kết quả này bằng với mật độ quần thể Vượn đen má hung (Nomascus annamensis) 

với 0,22 đàn/km
2
 tại Khu BTTN Kon Chư Răng (Vũ Tiến Thịnh và Đồng Thanh 

Hải, 2012); Mật độ tại khu vực nghiên cứu thấp hơn so với mật độ quần thể Vượn 

đen má trắng (Nomascus leucogenys) với 0,78 đàn/km
2
 tại Khu BTTN Xuân Liên 

(Nguyễn Đình Hải và Đặng Huy Huỳnh, 2015); Tuy nhiên lại cao hơn so với mật 

độ Vượn đen má hung (Nomascus annamensis) với 0,12 đàn/km
2
 (Hà Thăng Long 

và cs., 2011) và 0,112 đàn/km
2
  (Nguyễn Ái Tâm và cs., 2017) tại Khu BTTN Kon 

Ka Kinh (hình 4.4). 

 

 Hình 4.4. So sánh mật độ đàn một số loài Vượn ở Việt Nam 
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4.4. Đặc điểm sinh thái của Linh trưởng tại KBTTN Bắc Hướng Hóa 

 Điều kiện sinh thái luôn luôn là yêu tố quyết định đến tính đang dạng của hệ 

sinh thái rừng và sinh thái rừng là tập hợp của các nhóm nhân tố (i) Địa lý – địa 

hình (ii) Khí hậu – Thủy văn (iii) Đá mẹ - thổ nhưỡng (iv) Hệ thực vật rừng và (v) 

Nhân tố con người (Thái Văn Trừng, 1998). Để nghiên cứu đặc điểm sinh thái rừng 

của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa và mối quan hệ giữa sinh thái với thánh phân loài, 

phân bố của khu hệ Linh trưởng, tác giả đã phân tích các yếu tố liên quan đã nêu ở 

phần trên, để chứng minh cho những đặc điểm về sinh thái của Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa hoàn toàn khác biệt với các khu vực khác để từ đó minh chứng cho việc 

đa dạng về thành phần loại, phân bố và sinh cảnh của khu hệ Linh trưởng. Tuy 

nhiên, do hạn chế về mặt thời gian cũng như phương pháp để nghiên cứu sâu các 

yếu tố cấu thành sinh thái rừng. Do đó, tác giả đã thu thập tài liệu và các kết quả 

nghiên cứu của nhiều tác giả về địa lý, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng…kết hợp với 

các chuyến khảo sát thực địa ở nhiều thời điểm trong năm để minh chứng, biện luận 

cho đặc điểm sinh thái và thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về thảm thực vật rừng 

để chứng minh cho sự đa dạng về sinh cảnh, thức ăn của Linh trưởng, nhân tố con 

người được đề cập trong nội dung “Các mối đe dọa” của luận án. Các đặc điểm của 

nhóm nhân tố sinh thái được đề cập dưới đây. 

4.4.1. Đặc điểm phân bố của các loài Linh trưởng theo độ cao 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa năm ở trung tâm của dãy Trường Sơn Bắc, là 

khu bảo tồn duy nhất của Việt Nam có phần lớn diện tích nằm về phía Tây của dãy 

Trường Sơn, đặc điểm địa hình của khu vực rất đa dạng với đặc trưng thoải dần về 

phía Tây và dốc đứng, chia cắt mạnh về phía Đông, phần lớn diện tích của khu bảo 

tồn là đồi núi. Tuy nhiên hiện có nhiều khái niệm khác nhau về đồi núi như: Núi là 

phần lồi lên có độ cao từ 610 m trở lên và cao hơn đồi (Bách khoa toàn thư) và theo 

Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần tự nhiên thì núi thấp được tính từ 250 m đến 750 m 

và núi cao từ 750 m trở lên so với mặt nước biển (NXB Khoa học xã hội, 2005). Để 

phân tích rõ hơn đặc điểm địa hình của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa làm cơ sở cho 

việc giải thích về những đặc điểm sinh thái cũng như phân bố của khu hệ Linh 

trưởng. Dựa trên các phân chia về đai thảm thực vật rừng và các định nghĩa về núi 
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cao, thấp…NCS đã chia địa hình khu vực nghiên cứu thành 3 nhóm địa hình. Kết 

quả ở bảng 4.7 và hình 4.5. 

Bảng 4.7. Đặc điểm địa hình của khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

TT Địa hình Phân bố (Tiểu khu) Độ cao (m) Loài ghi nhận 

 

1 

Thung lũng 

và Núi thấp 

611, 612, 613, 614, 614A , 

620, 622, 623, 627, 628, 

629, 630, 617A, 618 

 

< 700 m 

 

1, 2, 7, 8 

 

 

2 

Trung bình  636A, 636S, 637, 638, 

641A, 642, 643, 652; 

652A , 655, 649 

 

700 – 1.000 m 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 và 8 

3 Núi cao  635, 642, 644A, 645, 655A > 1.000 m 8 

  

Ghi chú: 1=Khỉ vàng; 2 Khỉ mặt đỏ; 3=Khỉ đuôi lợn; 4=Khỉ mốc; 5= Cu li 

nhỏ; 6 =Voọc hà Tĩnh; 7 = Chà vá chân nâu; 8=Vượn siki 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Bản đồ phân cấp độ cao khu vực nghiên cứu 
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 Đai thấp: Kết quả khảo sát, phân tích nhân tố địa lý địa hình cho thấy, địa 

hình thung lũng và núi thấp phân bố chủ yếu ở các tiểu khu 611, 612, 613, 614A 

617A, 618, 622, 623, 628, 629 nằm về phía Bắc của khu bảo tồn, vùng chuyển tiếp 

của hai dãy núi cao Voi Mep – Vàng Vàng, đỉnh 1001.. và một phần nằm về phía 

đông (tiểu khu 628, 629), đây là dãy núi tiếp giáp với huyện Vĩnh Linh. Do đặc 

điểm, nằm xem kẽ với các dãy núi cao, núi trung bình và tầng tán của cây rừng 

nhiều tầng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loài Linh trưởng cư trú tránh các loại 

gió mùa thịnh hành trong năm như: Gió mùa Đông Bắc giá lạnh vào mùa đông 

(tháng 11 đến tháng 2 năm sau), gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè (tháng 4 đến 

tháng 7) và gió mùa Đông Nam vào mùa mưa bão (tháng 8 đến tháng 10). Mặt 

khác, trong bối ảnh các khu vực đật thấp dưới 300 m, tiếp giáp với ranh giới khu 

bảo tồn như vùng Gio Linh, Vĩnh Hà,...đã cơ bản được chuyển đổi thành các vùng 

đất chuyên canh cho cây nông nghiệp và rừng trồng, tình trạng mất sinh cảnh của 

một số loại đã xảy ra và hiện tượng các loại Linh trưởng di chuyển từ vùng có địa 

hình thấp đến vùng địa hình cao hơn là điều chắc chắn xảy ra. 

 Trong dạng địa hình này nghiên cứu đã ghi nhận 4/9 loài Linh trưởng (Khỉ 

vàng, khỉ mặt đỏ, Chà vá chân nâu và Vượn siki), đây là dạng địa hình có vai trò 

quan trọng trong việc bảo tồn các loài Linh trưởng của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, 

bởi vì dạng địa hình này ngoài việc có diện tích rộng lớn, nó còn được phân bố 

trải đều, bao quanh các dãy núi cao là vật cản tự nhiên để cho Linh trưởng di 

chuyển, kiếm ăn và trú ẩn.  

 Đai trung bình: Phân bố chủ yếu ở các tiểu khu 636A, 636B, 637,638, 

641, 642, 643,652A và 652B, điểm nội bật của địa hình này là những dãy núi cao 

trên 1.000 m chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam dọc ranh giới hai tỉnh Quảng 

Bình và Quảng Trị. Về phía Quảng Trị địa hình nâng cao hơn, chia cắt mạnh, độ 

dốc cao phổ biến từ 15-25
0
, có nhiều nơi, nhiều chỗ dốc đứng. Địa hình này phân 

bố hoàn toàn ở phía Bắc của khu bảo tồn, trên ranh giới hai tỉnh đã tạo nên một 

vật cản tự nhiên có tác dụng chắn và hạn chế gió mùa Đông Bắc khi vào đến Khu 

BTTN Bắc Hướng Hóa.  
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 Có 8 loài ghi nhận phân bố ở dạng địa hình núi trung bình, điều này có thể 

lý giải do việc ngoài diện tích rộng lớn (chiếm hơn 60% diện tích khu bảo tồn) 

thì loại địa hình này còn có lợi thế là vùng chuyển tiếp giữa hai loại địa hình núi 

thấp và núi cao. Núi thấp có vai trò như là một vùng đệm ngăn các tác động tiêu 

cực làm ảnh hưởng đến sinh cảnh núi trung bình, thảm thực vật rừng ít bị tác 

động, nguồn thức ăn dồi dào quanh năm, môi trường sống hoàn toàn phù hợp với 

đặc điểm sinh thái của các loài Linh trưởng. Đặc biệt, trong dạng địa hình này có 

nhiều núi đá có cây, đây là môi trường lý tưởng cho việc trú ẩn, sinh sản của một 

số loài Linh trưởng. 

 Đai cao: Nằm gần như ở khu vực Trung tâm theo hướng Bắc – Nam của 

khu bảo tồn địa hình núi cao bao gồm hai khối núi lớn Động Sa Mù (1.550 m) và 

động Voi Mẹp (1.771 m) hai khối núi này cũng là đỉnh cao nhất của Dãy Trường 

Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Với độ cao tương đối và ăn sâu hơn về phía 

Đông Nam, Voi Mẹp được xem là vật cản tự nhiên để ngăn khối gió từ biển thổi 

vào từ hướng đông và ngăn gió Tây Nam từ hướng Tây. Nằm sát với biên giới 

Việt Lào khối núi Sa Mù có địa hình dốc hơn về phía Đông và thấp dần về phía 

Tây (Lãnh thổ nước Lào), là đỉnh cao nên khối núi này luôn chịu ảnh hưởng  của 

khi hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng hai mùa rõ rệt, dẫn đến thảm thực vật 

rừng luôn ẩm ướt, nhiện độ thấp và tốc độ gió mạnh. Vì vậy, trong dạng địa hình 

này chỉ ghi nhận loài Vượn siki, vị trí ghi nhận cũng dao động trong khoảng 

1.000-1.300 m. Ở những đỉnh núi cao hơn như đỉnh Pa Thiên (1.540 m), Sa Mù 

(1.550 m), Voi Mẹp (1.771 m), hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ loài Linh 

trưởng nào sinh sống, cũng như kiếm ăn. Nhận định cho việc không xuất hiện 

này, tác giả cho rằng nguồn thức ăn hạn chế, thời tiết khắc nghiệt mây mù quanh 

năm, nhiệt độ thấp, gió mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến không có sự phân bố 

của các loài nhạy cảm như Linh trưởng. 

 Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mặc dù có các địa hình trung bình và cao 

chắn ở phía Bắc và một phần phía Tây, nhưng các yêu tố này không ảnh hưởng 
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nhiều đến việc di chuyển của Linh trưởng sang các vùng sinh cảnh khác thuộc 

Khu BTTN Khe Nước Trong hay các vùng khác thuộc nước CHDCND Lào. 

 Trong khu vực nghiên cứu ngoài đồi, núi đất chiếm đa số diện tích còn lại 

có hai dãy núi đá vôi chạy theo hướng Đông - Tây, ranh giới hai xã Hướng Lập 

và Hướng Việt, gần trung tâm xã Hướng Việt có dãy núi đá vôi chạy theo hướng 

Bắc – Nam, trong khu vực núi đã vôi này hình thành nhiều hang động nhỏ là nơi 

trú ngụ lý tưởng của một số loài như Khỉ mặt đỏ, Khỉ vàng và Voọc hà tĩnh. 

4.4.2. Đặc điểm phân bố của các loài Linh trưởng theo điều kiện vi khí hậu và thủy 

văn 

 Do đặc điểm địa lý và địa hình là đã được mô tả ở phần trên, là điểm thấp 

nhất của Dãy Trường Sơn Bắc được tính từ Nam Sông Cả đến Bắc Đèo Hải Vân. 

Với một diện tích không lớn nhưng được che chắn bởi các dãy núi cao và chịu 

ảnh hưởng của nhiều điều kiện thời tiết đã tạo ra cho Khu BTTN Bắc Hướng 

Hóa những vùng tiểu khí hậu quan trọng. Dựa trên kết quả khảo sát thực địa, số 

liệu khí tưởng thủy văn (Nguồn Trạm khí tượng Khe Sanh, Đông Hà). NCS đã 

phân tích và xây dựng bản đồ lượng mưa Khu BTTN Bắc Hướng Hóa (xem hình 

4.6). 

Bảng 4.8. Bảng phân vùng tiểu khí hậu của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

TT Lượng mưa 

(mm) 

Đặc điểm Thảm thực vật Loài ghi 

nhận 

1 1000 – 1500 Không ảnh hưởng 

khí hậu Lào. Mùa 

nắng từ tháng 4 - 9 

hàng năm 

Thảm thực vật rừng lá 

rộng thường xanh với 

các họ thực vật phổ 

biến: Họ Đậu, Dẻ và có 

cả cây lá kim 

1,2,3,4,5,

6,7,8 

2 3000 - 3500 Có ảnh hưởng của 

khi hậu Lào, mùa 

nắng từ tháng 12 đến 

tháng 4 năm sau 

Thảm thực vật rừng lá 

rộng thường xanh có 

xuất hiện họ sau sau. 

3, 8 

  

Ghi chú: 1=Khỉ vàng; 2 Khỉ mặt đỏ; 3=Khỉ đuôi lợn; 4=Khỉ mốc; 5=Cu li nhỏ; 6 

=Voọc hà tĩnh; 7 = Chà vá chân nâu; 8=Vượn siki 
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Hình 4.6. Bản đồ phân bố lượng mưa theo khu vực của tỉnh Quảng Trị 

  

 Phần lớn diện tích của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa nằm trong vùng khí hậu 

nhiệt đới gió mùa có đặc trưng 4 mùa khá rõ rệt. Do các dãy núi lớn chạy gần như 

vuông góc với gió mùa Đông Bắc, gió Tây Nam, nên lượng mưa trong khu bảo tồn 

tương đối lớn. Mùa mưa thường là vào mùa hè và thời điểm chuyển từ thu sang 

đông, lượng mưa nhiều nhất là vào tháng 8, 9 và 10, thời kỳ khô chỉ kéo dài từ 2 

đến 3 tháng. Do đặc điểm vùng tiểu khí hậu này chiếm phân lớn diện tích khu bảo 

tồn, nên đây là vùng khí hậu có số loài Linh trưởng sinh sống nhiều hơn so với hai 

tiểu vùng khí hậu còn lại. 

 Vùng chịu ảnh hưởng  của khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng của Lào, hai 

mùa rõ rệt, bao gồm toàn bộ xã Hướng Phùng và một phần của xã Hướng Sơn vùng 

này ít chịu ảnh hưởng  của gió mùa Tây – Nam nhưng chịu ảnh hưởng của gió mùa 

Đông Bắc. Đặc trưng của vùng khí hậu này là mùa mưa đến sớm hơn và kết thúc 

vào khoảng tháng 8, tháng 9. Mùa khô bắt đầu từ tháng 9, 10 đến tháng 2, 3 năm 
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sau. Vùng tiểu khí hậu này có diện tích nhỏ hơn, nhưng đây cũng là vùng khí hậu 

thích hợp cho các loài Linh trưởng sinh sống, kiếm ăn và trú ẩn. 

 Vùng tiểu khi hậu á nhiệt đới, thường gặp tại hai khối núi lớn Sa Mù và Voi 

Mẹp, điểm chung khí hậu của hai vùng này là thường xuyên mây mù, số ngày nắng 

trong tháng thấp, sườn Tây nhận được nhiều lượng mưa hơn và luôn luôn ẩm ướt.  

Vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm, ở khu vực sườn núi phía 

Tây của dãy núi Voi Mẹp chịu ảnh hưởng  của khí hậu Tây Trường Sơn nên khoảng 

thời gian này là mùa mưa, không thích hợp cho kiếm ăn và cư trú. Vào khoảng thời 

gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, ở sườn phía Đông là mùa mưa, 

đặc biệt là tháng 11 và 12 thời tiết gió lạnh và mưa bão, đây cũng là thời điểm 

không thuận lợi cho kiếm ăn và cư trú của Linh trưởng.  

 Điểm đặc biệt của khí hậu thủy văn ở Khu BTTN Bắc Hướng Hóa là trong 

cùng một thời gian lại có hai kiểu khí hậu khác nhau. Cụ thể là tại sườn Tây, lưu 

vực của hồ thủy điện Rào Quán đang là mùa khô hạn, nắng nóng số ngày mưa trong 

tháng ít nhưng cách đó không xa tại thượng nguồn của suối Sen Bụt và Sông Se 

Păng Hiêng là một trong các chi lưu của sông Mekong lại có điều kiện thời tiết mát 

mẻ, số ngày mưa trong tháng nhiều. Điều này cho thấy đây là điều kiện lý tưởng, 

cho các loài Linh trưởng tìm được nguồn nước, thức ăn phong phú để vượt qua thời 

điểm nắng nóng khô hạn tại các vùng sống quen thuộc trước đó. Nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng với các sông suối nhỏ, lại được tán cây che phủ đã không làm ảnh hưởng 

đến di chuyển cũng như giới hạn phân bố của loài trong Khu BTTN Bắc Hướng 

Hóa. 

4.4.3. Đặc điểm phân bố của các loài Linh trưởng theo điều kiện thổ nhưỡng 

 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa là một diện tích nhỏ trong ranh giới của tỉnh 

Quảng Trị và từ trước đến nay chưa có các nghiên cứu chuyên sâu về địa chất trong 

giới hạt khu bảo tồn. Phân lớn các nghiên cứu được thực hiện trên phạm vị rộng lớn 

và có tính đặc trưng cho các vùng, liên vùng, tỉnh…và rất tốn nhiều thời gian và 

kinh phí để thực hiện nghiên cứu sâu về địa chất. Vì vậy, để minh chứng các đặc 

điểm sinh thái của đá mẹ - thổ nhương NCS đã không thực hiện các nghiên cứu về 
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địa chất mà đi sâu theo hướng tổng hợp các tài liệu, nghiên cứu chuyên ngành, phân 

tích và đi đến nhận định cho việc đa dạng về thổ nhưỡng dẫn đến đa dạng về thảm 

thực vật, đa dạng loài… 

 Từ các tài liệu cho thấy Khu BTTN Bắc Hướng Hóa có địa tầng phát triển 

không liên tục, các trầm tích từ Paleozoi hạ tới Kainozoi trong đó trầm tích Paleozoi 

chiếm chủ yếu, gồm 9 phân vị địa tầng, còn lại 6 phân vị thuộc Meôzoi và 

Kainozoi, phân bố rải rác, song chủ yếu ở phía Tây. Phức hệ Trà Bồng nằm trên 

vùng Hướng Hoá với lộ diện 120 km
2
, khối có dạng kéo dài theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam nằm dọc đứt gẫy Đakrông - A Lưới. Phức hệ Bến Giàng - Quế Sơn có 

động Voi Mẹp. Địa chất trong vùng có những đứt gãy chạy theo hướng từ đỉnh 

Trường Sơn ra biển tạo thành các rạch sông chính cắt theo hướng Tây Đông. Đặc 

biệt Bắc Hướng hóa có khối núi đá vôi được hình thành trong thời ký Cambri giữa 

đến Devon giữa (khoảng 500 đến 520 triệu năm trước), đây là phần đuôi lộ thiên 

trên mặt đất của khối đá vôi bắt nguồn từ cao nguyên đá Hà Giang và kết thúc ở 

Bắc Hướng Hóa Quảng Trị (Nguyễn Thành Lợi, 2015). Kết quả phân tích tại hình 

4.7. 

 Về đất đai của khu bảo tồn bao gồm: Trên các vùng đồi và núi thấp là đất 

Feralit đỏ vàng. Đất này phát triển trên đá trầm tích, đặc biệt là đá diệp thạch, cho 

kết cấu hạt mịn. Đất trên các vùng đồi khác chủ yếu là đất Feralit vàng nhạt. Loại 

đất này cũng có đặc điểm tương tự như đá Feralit đỏ vàng nhưng có hàm lượng cát 

cao hơn nên cho kết cấu hạt thô hơn. Đất trên vùng núi thấp và trung bình là đất 

Feralit mùn vàng đỏ. Giống như Feralit đỏ vàng, loại đất này cho kết cấu hạt mịn 

nhưng lại chứa nhiều thành phần hữu cơ hơn. Đất ở khu vực ven sông suối chủ yếu 

là đất phù sa (Nguyễn Thành Lợi, 2015) 

 Như vậy có thể nhận xét rằng địa chất và thổ nhưỡng của Khu BTTN Bắc 

Hướng Hóa có những đặc điểm khác biệt so với Khu BTTN Đakrông, Khu BTTN 

cảnh quan đường Hồ Chi Minh huyền thoại của tỉnh Quảng Trị bởi sự phân bố cuối 

cùng của khối núi đá vôi, đây cũng là sinh cảnh yêu thích của loài Voọc hà tĩnh, 

ngoài ra địa chất núi đá cũng sẽ tạo ra rất nhiều hang động là nới trú ẩn cho các loài 

Linh trưởng như Khỉ mặt đỏ, Khỉ vàng, Voọc hà tĩnh. 
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Hình 4.7: Bản đồ đá mẹ thổ nhưỡng khu vực nghiên cứu 

4.4.4. Đặc điểm phân bố của các loài Linh trưởng theo dạng thảm thực vật 

4.4.4.1. Đa dạng về họ và loài thực vật 

 Kết quả bước đầu đã thống kê, thu thập và xác định được 1.008 loài thuộc 

548 chi, 138 họ, của 4 ngành thực vật: Thông đất (Lycopodiophyta), Dương xỉ 

(Polypodiophyta), Thông (Pinophyta) và Ngọc Lan (Magnoliophyta). Kết quả cụ 

thể đã được trình bày ở bảng sau.  
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Bảng 4.10: Đa dạng khu hệ thực vật Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

Ngành thực vật Họ Chi Loài 

Ngành Thông đất (Lycopodiophyta) 2 2 6 

Ngành Mộc tặc (Equisetophyta) 1 1 1 

Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 14 34 79 

Ngành Thông (Pinophyta) 5 7 12 

Ngành Mộc lan (Magnoliophyta) 116 504 910 

Tổng số 138 548 1008 

Ghi chú: Khổng Trung (2014) [4] 

 Tỷ lệ % của các ngành, họ, các chi đã phản ánh tính đa dạng thành phần hệ 

thực vật ở đây khá phong phú và đa dạng. 

 Trong các ngành thực vật được xác định, thì ngành Ngọc Lan có số lượng 

loài lớn nhất với 910 loài trong tổng số 1.008 loài, chiếm 90,2%, đây là nguồn thức 

ăn phong phú dồi dào cho các loài Linh trưởng. 

 Với cấu trúc rừng lớn hơn 70% là cây thân gỗ, cộng với đặc điểm là vùng 

giao thoa của nhiều luồng thực vật cho thấy sự hiện diện nhiều loại thức ăn khác 

nhau cho Linh trưởng, ở tất cả các tháng trong năm, điều đó cho phép nhận định 

trên phạm vi khu bảo tồn các Linh trưởng không thiếu thức ăn. Ngoài ra diện tích 

vùng đệm tiếp giáp với khu bảo tồn cũng có các dạng sinh cảnh tương tự cũng là 

nguồn thức ăn, vùng sống quan trọng khi Linh trưởng phát triển đến số lượng lớn về 

cá thể. 

4.4.4.2. Đa dạng về kiểu thảm thực vật rừng 

 Quá trình điều tra kết hợp với các nghiên cứu trước đây của tác giả Khổng 

Trung và Hà Mạnh Trường (2014), cho thấy tại Khu bảo tồn gồm 13 kiểu thảm thực 

vật và 1 quần xã là mặt nước. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, giới hạn chỉ là các 

thảm thực vật. Hai loại thảm thực vật Nông nghiệp và Nương rẫy có nhiều điểm 

chung. Vì vậy, tác giả gộp vào nhau và gọi là thảm thực vật nông nghiệp, quần xã 

mặt nước không phải là thảm thực vật và cũng không phải là sinh cảnh sinh sông 

của Linh trưởng, nên quần xã mặt nước không được tác giả đề cập trong nghiên cứu này. 
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Bảng 4.9. Các kiểu thảm thực vật rừng 

 Đơn vị: ha 

STT 
Kiểu thảm thực vật rừng Diện tích 

Tổng diện tích tự nhiên 23.300,0 

1 Rừng rậm thường xanh nguyên sinh ít bị tác động 1.063,8 

2 Rừng rậm thường xanh ít bị tác động 111,4 

3 Rừng rậm cây lá rộng bị tác động mạnh 206,0 

4 Lá rộng thường xanh nguyên sinh 7.044,1 

5 Lá rộng thường xanh ít bị tác động 8.076,0 

6 Lá rộng thường xanh bị tác động mạnh 2.717,0 

7 Trảng cỏ thứ sinh 125,9 

8 Trảng cây bụi thứ sinh 1.076,8 

9 Trảng cây bụi thứ sinh có cây gỗ rải rác 745,7 

10 Cây bụi thứ sinh có cây gỗ mọc rải rác 572,3 

11 Cây gỗ rải rác 1.370,8 

12 Nông nghiệp 6,3 

  

 

Hình 4.8. Diện tích rừng và trảng cỏ cây bụi 
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 Với hơn 80% diện tích khu bảo tồn được bao phủ bởi lớp thảm thực vật rừng 

dày, kín và khép tán là điều kiện lý tưởng về sinh cảnh sống của các loài Linh 

trưởng. Quá trình điều tra đã ghi nhận các loài Linh trưởng cư trú và kiếm ăn ở 6/12 

kiểu thảm thực vật rừng bao gồm: (1) Rừng rậm thường xanh nguyên sinh ít bị tác 

động (2) Rừng rậm thường xanh ít bị tác động (3) Rừng rậm cây lá rộng bị tác động 

mạnh (4) Lá rộng thường xanh nguyên sinh (5) Lá rộng thường xanh nguyên sinh 

(6) Lá rộng thường xanh bị tác động mạnh; Trong khi đó có 5/12 thảm thực vât 

không ghi nhận các loài Linh trưởng xuất hiện gồm (7) Trảng cỏ thứ sinh (8) Trảng 

cây bụi thứ sinh (9) Trảng cây bụi thứ sinh có cây gỗ rải rác (10) Cây bụi thứ sinh 

có cây gỗ mọc rải rác và (11) Cẫy gỗ rải rác.  

 Đặc điểm, phân bố các thảm thực vật trong khu bảo tồn và các loài Linh 

trưởng ghi nhận tại các kiểu thảm cụ thể như sau: 

  (1) Rừng rậm thường xanh nguyên sinh ít bị tác động: Bao gồm diện tích của 

4 tiểu khu rừng (619, 620, 621 và 630). Đây là đầu nguồn của Sông Bến Hải, rừng 

giàu và rừng trung bình chiếm phần lớn diện tích phân khu, ngoài ra là rừng phục 

hồi (rừng non). Các loài thực vật ưu thế có Dẻ, Sồi, Huỷnh, Gội, Bởi bung,...Kiểu 

thảm thực vật này đã ghi nhận các loài Linh trưởng sinh sống và kiếm ăn như Vượn, 

Chà vá chân nâu, Khỉ vàng, Khỉ mặt đỏ, Khỉ đuôi lợn và Cu li nhỏ. 

 (2) Rừng rậm thường xanh ít bị tác động: Gồm toàn bộ hoặc một phần diện 

tích của 9 tiểu khu (636A, 636B, 637,638, 641, 642, 643,652A và 652B). Đây là 

đầu nguồn của các con sông như sông Hiếu, sông Rào Quán. Hiện trạng rừng có 

những nét đặc trưng sau: Phía Bắc rừng trên núi đá vôi thuộc tiểu khu rừng 637, nới 

đây là sinh cảnh sống và kiếm ăn của các loai Linh trưởng như Voọc hà tĩnh, Khỉ 

mặt đỏ, Khỉ đuôi lợn.  

 Phân bố về phía Nam và Tây là rừng lá rộng thường xanh trên núi đất, trải 

dài trên độ cao từ 700-1.550 m (đỉnh Sa Mù). Kiểu thảm thực vật thường xanh mưa 

mùa nhiệt đới này có các loài như Thông tre lá dài, Thông nàng và các loài thực vật 

ưu thế thuộc họ Dẻ chiếm từ 50-60% cá thể trong quần xã. Khu vực này đã ghi nhận 

các loài Linh trưởng như Vượn, Chà vá chân nâu, Khỉ đuôi lợn, Khỉ mặt đỏ, Khỉ 

vàng, Khỉ mốc và Cu li nhỏ.  
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 (3) Rừng rậm cây lá rộng bị tác động mạnh: Gồm diện tích của toàn bộ hoặc 

một phần của 11 tiểu khu rừng (tiểu khu 635, 644, 645, 657, 658, 670, 667A, 667B 

thuộc xã Hướng Sơn và tiểu khu 666, 667 thuộc xã Hướng Linh). Hiện trạng thảm 

thực vật của phân khu có những nét đặc trưng sau: rừng lá rộng thường xanh che 

phủ hầu hết phân khu. Đây là phần cao nhất của KBT, nổi bật là đỉnh Voi Mẹp 

(1.771 m), khoảng 2/3 diện tích về phía Nam phân khu có độ cao từ 1000-1700m, 

phía Bắc địa hình thấp dưới 700m. Độ cao dưới kiểu thảm rừng đặc trưng này có 

các loài cây chiếm ưu thế như: loài cây Dẻ,  Huỷnh, Giổi...Ở độ cao dưới 1000m 

ghi nhận các loài Linh trưởng sinh sống, kiếm ăn như Vượn, Chà và chân nâu, Khỉ 

sp và Cu li nhỏ. Tuy nhiên ở độ cao trên 1.300 m do đặc điểm khí hậu thời tiết khắc 

nghiệt hơn, thảm thực vật đặc trưng là rừng lùn, cây họ Chè chiếm ưu thế và ở độ 

cao trên 1.600 m các loài trúc sặt chiếm ưu thế đã không ghi nhận các loài Linh 

trưởng kiếm ăn và cư trú. 

 (4) Lá rộng thường xanh nguyên sinh: Nằm ở phía Tây KBT, tiếp giáp với 

nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào về phía Tây, phía Đông và Bắc tiếp giáp 

với tỉnh Quảng Bình. Bao gồm diện tích của 5 tiểu khu rừng (611, 612, 613, 614 và 

617). Các loài thực vật ưu thế trong các họ Xoan, Bồ Hòn, Trám, Côm, Na, Đậu, 

Dẻ. Ở độ cao trên 700 m các loài cây họ Dẻ chiếm ưu thế. 

 (5) Lá rộng thường xanh ít bị tác động: Nằm ở trung tâm của Phân khu, bao 

gồm diện tích của 6 tiểu khu rừng (623, 618, 622, 628, 629 và 1/3 diện tích của tiểu 

khu rừng 627). Kiểu thảm thực vật rừng đặc trưng bởi các loài cây lá rộng, ít bị tác 

động với các quần xã ưu thế như Huỷnh, Gội. 

 (6) Lá rộng thường xanh bị tác động mạnh: Kiểu thảm này có diện tích 

1.254,24 ha, chiếm 5,35 % diện tích tự nhiên. Là sản phẩm của quá trình khai thác 

chọn và bỏ hoang 15-20 năm sau khi làm nương rẫy. Nhìn chung, kết cấu tầng thứ 

không rõ ràng  có từ 1-2 tầng cây gỗ, tầng tán bị phá vỡ và tạo ra nhiều khoảng 

trống trong rừng. Những khoảng trống này tạo môi trường thuận lợi cho nhiều loài 

cây tái sinh trở lại và hình thành lớp cây mới. Thành phần loài thực vật tham gia 

vào quần xã thứ sinh có đôi phần sai khác so với quần xã nguyên sinh ở trên nhưng 

vẫn mang đậm dấu ấn rừng kín thường xanh. Tại sinh cảnh này đã ghi nhận sự xuất 

hiện kiếm ăn của các loài Khỉ mặt đỏ, Khỉ vàng và Cu li.  
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 (7) Thảm thực vật nông nghiệp: Do đặc điểm trong ranh giới của khu bảo tồn 

có cộng đồng sinh sống (thôn Cợp, Cuôi xã Hướng Lập) có nương rẫy trong khu 

bảo tồn…Trong quá trình điều tra về thành phần loài và phân bố tác giả đã ghi nhận 

có các loài Linh trưởng như Khỉ vàng, Khỉ mặt đỏ kiếm ăn tại các nương rẫy trong 

khoảng thời gian nhất định của mùa vụ nông nghiệp. Tuy nhiên hoàn toàn không 

ghi nhận việc cư ngủ lâu dài cũng như việc kiếm ăn thường xuyên của Linh trưởng 

tại nương rẫy. 

4.4.4.3. Đa dạng về sinh cảnh sống của Linh trưởng 

 Kết quả phân tích GIS về các thảm thực vật rừng cho thấy. Diện tích sinh 

cảnh rừng LRTX giàu, trung bình chiếm phần lớn diện tích KBT. Diện tích rừng 

LRTX núi đá chiếm phần nhỏ và phân bố về phía bắc của khu bảo tồn. Đã ghi nhận 

Linh trưởng ở cả 4 loại sinh cảnh của 12 loại thảm thực vật rừng. 

 

Hình 4.9: Bản đồ sinh cảnh sống của Linh trưởng tại khu vực nghiên cứu 
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(1). Sinh cảnh ở trạng thái rừng nghèo (SC1) 

 - Rừng tre nứa: Ở độ cao từ 700 đến 1.200 m, đất thoái hóa được bao phủ 

bởi những loài Trúc sặt (Arundiunria peteloti). Loài tre này có thể cao từ 3 đến 5 m 

và mọc ở những nơi rậm rạp. Mọc xen kẽ với tre là các cây thuộc họ Dẻ (Fagaceae), 

họ Chè (Theaceae), họ Bồ đề (Styraceae), họ Nhựa ruồi (Aquifoliaceae), họ Côm 

(Eleocarpaceae), họ Ngọc lan (Magnoliaceae) và họ Phong (Aeraceae). 

 - Cây bụi và cỏ: Khu BTTN BHH có diện tích cây bụi và cỏ tương đối lớn, 

cả ở độ cao trên và dưới 600 m. Có 4 nguyên nhân chính làm hình thành các rừng 

cây bụi: du canh du cư, cháy rừng, rải chất hóa học và sử dụng đất làm căn cứ quân 

sự trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Nguyên nhân khác nhau dẫn đến cấu trúc và 

thành phần cấu tạo nên sinh cảnh này cũng khác nhau. 

 - Đất trống có cây bụi rậm rạp: Ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề 

của việc rải chất hóa học gây rụng lá, liên tục bị đốt rừng để làm rẫy, các cây bụi 

thường không cao quá 1.5 m sinh cảnh không đa dạng, chủ yếu bao gồm những cá 

thể còi cọc thuộc các loài thường gặp ở những khu vực khô cằn. Điển hình là các 

loài thuộc họ Poaceae và bao gồm Misclanthus floridulus, Thysanolaena maxima, 

Imperata cylindrical và Imperata conferta. Đôi khi cũng bắt gặp các họ Dẻ 

(Fagaceae), Óc chó (Juglandaceae), họ Chè (Theaceae), họ Nhựa ruồi 

(Aquifoliaceae), họ Long não (Lauraceae) và họ Côm (Eleocarpaceae). 

 - Đất trống có cây bụi thưa: Sinh cảnh này có cấu trúc gồm các loại cỏ cao từ 

1 đến 2m mọc lẫn với cây bụi và các loại cây nhỏ cao từ 5 đến 8m nằm rải rác. Cỏ 

bao phủ 70-80% diện tích. Các loài cỏ thường gặp chủ yếu thuộc họ Poaceae, như: 

Chè vè (Misclanthus floridulus), Chít (Thysanolaena maxima), Cỏ lau (Imperata 

conferta) phát triển mạnh tạo nên các bụi, cụm lớn độ phủ cao.  

 - Đất trống: Cấu trúc sinh cảnh này và thành phần thực vật chủ yếu là cỏ. Ở 

vùng ít cỏ, đa dạng cây bụi cao, gặp nhiều loài thuộc các họ Cà phê (Rubiaceae), họ 

Ô rô (Acanthaceae), họ Cúc (Asteraceae), họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) và họ Mua 

(Melastomataceae). Cỏ thường chỉ cao 70-80cm, thuộc chi Cỏ đắng (Paspalum), 

như Cỏ tranh (Imperata cylindrica), và các loài Cymbopogon spp., Eragrostis spp. 
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Ở các vùng nhiều cỏ thường bắt gặp các loại bụi rậm thấp như Stachytarpheta 

jamaicensis hay các loài thuộc họ Verbenaceae và Scrophuliaceae và các loài cỏ 

Chỉ (Digitaria spp.), Cỏ gà (Cynodon dactylon), Cỏ may (Chrysopogon aciculatus) 

và Cỏ đắng (Paspalum spp.) 

(2). Sinh cảnh ở trạng thái rừng trung bình (SC2) 

 Hơn một nửa diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được bao 

phủ bởi rừng chất lượng trung bình. Môi trường sống của rừng thường xanh đất 

thấp và rừng thường xanh núi thấp khu bảo tồn thiên nhiên BHH bị tác động do 

hoạt động khai thác của con người. Rừng thường xanh đất thấp đang bị khai thác 

tràn lan để lấy gỗ quý và bị phát quang để làm đất trồng trọt vì rừng này bao phủ 

một diện tích lớn đất nông nghiệp rất màu mỡ. Rừng thường xanh sườn núi cũng bị 

khai thác lấy gỗ và cũng giống rừng đất thấp, rừng này chịu ảnh hưởng  việc rải hóa 

chất gây rụng lá trong thời kì chiến tranh Việt Nam. Đa dạng động thực vật học của 

rừng chất lượng trung bình cũng thấp hơn đáng kể so với rừng chất lượng cao. 

 - Rừng thứ sinh sau nương rẫy: Đây là loại rừng phổ biến ở độ cao dưới 

600m. Ở Bắc Hướng Hóa, rừng thứ sinh hình thành sau nương rẫy khoảng từ 10 đến 

12 năm. Cấu trúc rừng và thành phần loài thực vật hoàn toàn khác so với rừng 

nguyên sinh. Có rất ít loài dây leo trong rừng thứ sinh, các loài dương xỉ và thực vật 

bì sinh trên thân cây không có. Nhìn chung, rừng thứ sinh rất rậm rạp và cấu trúc rất 

hỗn độn, không phân tầng rõ ràng nhưng đôi khi vẫn có thể xác định được bốn tầng 

sau: 

 + Tầng vượt tán: Tầng này bao gồm chủ yếu các loài cây ưa ánh sáng mọc từ 

chồi hay hạt. Các cây này thường cao từ 8 đến 10m, đường kính từ 10 đến 15cm. 

Các loài thường thấy thuộc chi Màng tang (Litsea), Kháo (Machilus), Ô dược 

(Lindera); các họ Long não (Lauraceae), Thầu dầu (Euphorbiaceae), Cam quýt 

(Rutaceae), Du (Ulmaceae), Đậu (Fabaceae), Dâu tằm (Moraceae), Bồ hòn 

(Sapindaceae), Xoài (Anacardiaceae), và các chi Mã rạng (Macaranga), Đại kích 

(Mallotus), Sòi (Sapium); các loài Trám (Canarium), Sung (Ficus), Vạng trứng 

(Endospermum sinense), Ba gạc lá xoan (Euodia melifolia), Bưởi bung (Acronychia 
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pedunculata), Ngát (Gironniera subaequalis), Hu đay (Trema orientalis) và Sếu 

(Centis sinensis). 

 + Tầng dưới tán: Tầng này bao gồm chủ yếu các loài cây nhỏ, loài thường 

giống với loài của tầng tán cao nhưng thấp hơn 5 đến 7m và các loài cây bụi. Các 

họ thường thấy ở tầng này là họ Cà phê (Rubiaceae) (đặc biệt là Camellia spp. and 

Eugenia spp), họ Chè (Theaceae) (đặc biệt là Grewia spp.) và họ Đay (Tilliaceae).  

 + Tầng giữa: Tầng này chủ yếu bao gồm các cây nhỏ và cây bụi. Điển hình 

là các loài đại diện cho họ Hoa mua (Melastomataceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ 

Cỏ roi ngựa (Verbenaceae), họ Cau (Arecaceae), và đặc biệt là loài Lụi (Rapis 

excelsa). 

 + Tầng thảm tươi: Tầng này bao gồm chủ yếu dương xỉ và cỏ, thuộc các họ 

Gừng và Ráy. Ở những khu vực ánh sáng có thể xâm nhập tới, có thể tìm thấy các 

loài thuộc họ Hòa thảo, ở những nơi ẩm thấp, có thể tìm thấy các loài thuộc họ Cà 

phê (Rubiaceae), và Ô rô (Acanthaceae). 

(3). Sinh cảnh ở trạng thái rừng giàu (SC3) 

 Rừng ở KBTTN BHH với cấu trúc không thay đổi kể từ năm 1975 thì vẫn 

được phân loại là rừng giàu và tương tự như rừng đất thấp nguyên sinh về cấu trúc 

và tổ thành loài gồm; 

 - Rừng kín thường xanh đất thấp nhiệt đới: Ở độ cao dưới 600 m, đất có hàm 

lượng cát thấp, là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật gồm các cây thường xanh lá 

rộng với tán lớn và thân cây to, thường có các tầng sau: 

 + Tầng vượt tán: Tầng vượt tán: Tầng vượt tán là những tầng gồm các cây 

lớn, có thể cao tới 30 m nhưng các cây thuộc tầng này trong khu bảo tồn thường 

không cao quá 20 – 25 m. Đường kính thân cây thường là từ 40 đến 80 cm, có cây 

đạt tới 120 cm. Tuy nhiên, số lượng các cây lớn còn lại rất ít và mặc dù có các cây 

lớn, tầng này chỉ chiếm từ 15 - 20% diện tích của toàn khu vực. Các loài cây phổ 

biến ở tầng này là Trám hồng Canarium subulatum, Trám trắng Canarium album và 

các cây khác thuộc họ Trám. 

 + Tầng tán chính (ưu thế sinh thái): Tầng tán bao gồm chủ yếu các cây gỗ có 

chiều cao tương đối đồng đều 10-15 m, tán tròn tạo ra một màn có độ che phủ, 
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đường kính thân cây trung bình 30-40 cm; Tầng này có tính đa dạng cao và phụ 

thuộc vào vị trí mà có các họ thực vật ưu thế khác nhau: họ Dẻ (Fagaceae), họ Long 

não (Lauraceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Xoan (Meliaceae) và họ Bồ hòn 

(Sapindaceae). 

 + Tầng dưới tán: tầng này chủ yếu gồm các cây nhỏ, chiều cao 7-10m và các 

cây tái sinh của tầng tán và tầng vượt tán. Thường gặp các cây thuộc họ Trúc đào 

(Apocynaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Long não (Lauraceae), họ Ba mHình vỏ 

(Euphorbiaceae), họ Sim (Myrtaceae), họ Ngũ gia bì (Araliaceae), họ Dâu tằm 

(Moraceae), họ Bồ hòn (Sapindaceae), họ Côm (Eleocarpaceae), họ Dẻ (Fagaceae), 

họ Mùng quân (Flacourtiaceae), họ Na (Annonaceae), họ Xoan (Meliaceae), họ 

Cam quýt (Rutaceae), họ Thị (Ebenaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Dung 

(Simplocaceae), họ Máu chó (Myristicaceae). Những nơi thung lũng ẩm có Dương 

xỉ gỗ, chi Cyatheca, nhiều loài Ficus chi Sung vả họ Dâu tằm (Moraceae), họ 

Dương đào (Actinidiaceae), chi Sổ (Dillenia) họ Sổ (Dilleniaceae). 

 + Tầng cây bụi: Tầng này bao gồm bụi nhỏ và các cây non cao dưới 5m. 

Loài thường gặp là những loài chịu bóng. Phổ biến hơn cả là các loài họ Mua 

(Melastomataceae), họ Ôrô (Acanthaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Cau dừa 

(Arecaceae). 

 + Tầng thảm tươi: Thành phần thực vật tham gia vào tầng này bao gồm các 

loài dương xỉ, cỏ quyết  ưu thế của tầng này thuộc về các loài Dương xỉ 

(Polypodyophyta), nhiều loài thuộc họ Môn ráy (Araceae), họ Gừng 

(Zingiberaceae), họ Đao dong (Maranthaceae), họ Gai (Urticaceae), họ Thài lài 

(Commelinaceae), họ Hòa thảo (Poaceae).  Ở tầng này, ít nhận được ánh sáng mặt 

trời. Do vậy, thực vật thưa thớt, chỉ bắt gặp các thảm tươi phong phú ở những nơi 

gần mép suối nơi có nhiều ánh sáng. 

 - Rừng kín thường xanh núi thấp: Thảm thực vật che phủ vùng núi trên 600 

m, phát triển trên đất có hàm lượng cát thấp. Cấu trúc rừng không đồng nhất phụ 

thuộc vào độ dốc của núi. Ở vùng thung lũng bằng phẳng, rừng có cấu trúc 5 tầng 

giống với rừng thường xanh đất thấp, ở vùng dốc đứng và đỉnh núi, không có cây to 

cao nên chỉ thấy rõ 4 tấng. Trên các đỉnh núi cao tầng đất mặt mỏng, cường độ ánh 
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sáng và gió mạnh nên thành phần thực vật nghèo nàn, chủ yếu là các loài chịu được 

điều kiện khắc nghiệt. Ở vùng này, rừng chỉ có 3 tầng và chủ yếu là họ Hòa thảo 

(Poaceae), Chè vè (Miscanthus floridulus), Chít (Thysanoloena maxima) hay Trúc 

gai (Sinarundinaria griffithiana). Ở các vùng ít khắc nghiệt hơn, họ Dẻ (Fagaceae) 

có ưu thế tuyệt đối, chiếm 60% cá thể trong quần xã. Trong kiểu thảm này còn có sự 

có mặt của một số loài như Thông tre lá dài (Podocarpus neriifolius), Thông nàng 

(Dacrycarpus imbricatus), Thông tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri). Rất phổ biến 

trong khu vực này còn có loài thuộc họ Thích (Aceraceae), Chẹo (Engelhardtia), 

Hồ đào (Juglandaceae), Sau sau (Hamamelidaceae), họ Chè (Theaceae), Chắp tay 

(Symingtonia populnea), Trúc gai (Sinarundinaria griffithiana), Giổi lá nhẵn 

(Michelia faveolata), Giổi găng (Paramichella baillonii), Sến (Madhuca pasquieri) 

và Lan hài (Paphiopedilum amabile).  

(4). Sinh cảnh rừng núi đá có cây (SC4) 

 - Rừng kín thường xanh trên núi đá vôi: Ở đây thảm thực vật có nét đặc trưng 

khác biệt so với thảm thực vật mọc trên núi đất. Núi đá vôi chỉ có một lớp đất rất 

mỏng phía trên và mặc dù vẫn có cấu trúc 5 tầng, rừng núi đá vôi có tán mở rộng 

hơn và cây thấp hơn. Rừng chủ yếu là cây cao từ 10 đến 15 mét, đường kính 50 cm. 

 Thảm thực vật chủ yếu là các loài chịu khô và có thể mọc trên nền đá. Các 

loài và họ đặc trưng cho thảm thực vật núi đá vôi là: Lòng mang (Pterospermum), 

họ Trôm (Sterculliaceae), chi Trâm (Syzygium), họ Sim (Myrtaceae), Thị rừng 

(Diospyros), Thị (Ebenaceae); chi Bứa (Garcinia), họ Măng cụt (Guttiferae), chi 

Cóc rừng (Spondias), Dâu da xoan (Allospondias); Xuyên cóc (Choerospondias), 

Sung đào (Semecarpus); họ Đào lộn hột (Anacardiaceae), chi Bình linh (Vitex), họ 

Cỏ roi ngựa (Verbenaceae), Gai (Ulmaceae), Sếu (Celtis), họ Đay (Tiliaceae), Bần 

(Sonneratiaceae), chi Đùng đình (Caryota), họ Cau dừa (Arecaceae), Lụi (Rhapis), 

Phay (Duabanga sonneratoides)... Trên núi đá vôi, thảm thực vật bò leo cũng có 

nhiều đại diện của các họ Môn ráy (Araceae), Tầm ma (Urticaceae), Hồ tiêu 

(Piperaceae); và các loài Han trâu (Dendrocnide urentissima), Han tím (Laportea 

interrupta), Han bò (Laportea thorelli). Trên những vách đá có chi Đa sung (Ficus), 
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và ở những chỗ ẩm hơn thường gặp chi Ngũ gia bì (Schefflera) họ Nhân sâm 

(Araliaceae). 

4.4.5. Cấu trúc sinh cảnh 

4.4.5.1. Các chỉ tiêu cấu trúc cơ bản 

 Kết quả tổng hợp từ 3 trạng thái rừng chính gồm: Nghèo, trung bình, giàu và 

để dễ hiểu hơn khi phân tích các chỉ tiêu trạng thái rừng, tác giả đã quy ước trạng 

thái rừng thành sinh cảnh rừng và bổ sung thêm sinh cảnh rừng trên núi đá có cây 

để từ đó có thể phân tích sâu hơn các hoạt động sinh sông, kiếm ăn và trú ngủ của 

Linh trưởng qua các dạng sinh cảnh rừng. Các chỉ tiêu cấu trúc cơ bản KBT Bắc 

Hướng Hóa được trình bày chi tiết tại bảng 4.11. 

Bảng 4.11. Các chỉ tiêu cấu trúc cơ bản theo 4 dạng sinh cảnh 

Chỉ số SC1 (N) SC2 (B) SC3 (G) SC4 (NĐ) 

Số lượng OTC 5 11 5 4 

Số loài 132 178 112 107 

Số cây 597 986 442 373 

Độ tàn che trung bình 0.64 0.69 0.76 0.62 

Dao động độ tàn che 0.55 - 0.75 0.65-0.75 0.75-0.8 0.55 - 0.75 

Mật độ cây gỗ (cây/ha) 1194 896.3 1108 932 

  

 Ghi chú: Sinh cảnh rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất nghèo 

(SC1); Sinh cảnh Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất trung bình 

(SC2); Sinh cảnh Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất giàu (SC3) và 

Sinh cảnh Rừng núi đá có cây (SC4). 

 Qua bảng trên cho thấy SC2 (rừng trung bình) xác định được nhiều loài 

cây nhất với 178 loài chiếm 33,6 % trên các dạng sinh cảnh; tiếp đến là sinh 

cảnh SC1 (rừng nghèo) xác định được 132 loài (chiếm 24,9 %); SC3 (rừng giàu 

có 112 loài (21,1 %) và SC4 (rừng núi đá) ghi nhận được ít loài nhất với 107 loài 

chiếm 20,2 % trên các dạng sinh cảnh. 
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 Độ tàn che trung bình giữa các dạng sinh cảnh giao động từ 0.62 đến 0.76 

là không lớn, cho thấy diện tích bề mặt của các sinh cảnh được che phủ bởi  lớp 

thảm thực vật rừng. Rất ít những khoảng trống không liên tục giữa các giải rừng 

cho thấy đây là điều kiện lý tượng để cho các loài Linh trưởng di chuyển, kiếm 

ăn, ẩn nấp, cư trú…Độ tàn che trung bình ở 4 dạng sinh cảnh dao động khá lớn 

từ 0,55 đến 0,80; độ tàn che biến động lớn nhất là ở hai SC1 và SC4.. từ 0,55 đến 

0,75 điều này cũng thể hiện sự ngẫu nhiên khi thiết lập điều tra tại các ô tiêu 

chuẩn, những sinh cảnh là rừng ngheo, núi đá độ tàn che khac biệt với sinh cảnh 

rừng giàu, trung bình thể hiện đúng quy luật về trữ lượng gỗ tại các sinh cảnh. 

 Mật độ cây thân gỗ dao động không quá lớn ở cả 4 dạng sinh cảnh. Trong 

đó lớn nhất là ở sinh cảnh rừng nghèo với 1.194 (cây/ha), trong khi đó sinh cảnh 

rừng núi đá có cây có mật độ cây nhỏ nhất với 932 cây/ha. 

4.4.5.2 Tổ thành tầng cây cao theo tỷ lệ % số cây trong loài 

 Các khu rừng đặc dụng có chức năng bảo tồn thiên nhiên, hệ sinh thái rừng 

của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, 

danh lam thắng ảnh phục vụ nghỉ ngơi du lịch kết hợp với phòng hộ bảo vệ môi 

trường sinh thái. Do đó tỷ lệ (N%) các cá thể của loài trong quần thể có ý nghĩa 

quan trọng trong giá trị bảo tồn đa dạng sinh học. Dựa vào kết quả phân tích ở bảng 

dưới cho thấy: tổ thành tầng cây gỗ phức tạp, loài cây ưu thế chiếm tỷ lệ cao, thành 

phần loài cây tham gia vào tổ thành khá đa dạng và phong phú.   

Bảng 4.13. Tổ thành tầng cây cao theo số cây 

TT  
Trạng 

thái  

Tổng  

Số loài 
Các loài ưu thế 

Tổ thành  

loài khác 

(%)  

Tổ thành  

loài ưu thế 

(%)  

N%  

1 
Rừng 

nghèo 
132 

Chân chim 

57.29 42,71 

 

 

 

 

17.25 

Dẻ 6.20 

Bọt ếch 3.18 

Quế rành 3.02 

Trâm tía 3.02 

Kháo nhậm 2.85 

Săng ớt 2.18 
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TT  
Trạng 

thái  

Tổng  

Số loài 
Các loài ưu thế 

Tổ thành  

loài khác 

(%)  

Tổ thành  

loài ưu thế 

(%)  

N%  

Mật xạ 1.68 

Thành ngạnh đẹp 1.68 

Vạng trứng 1.68 

2 

Rừng 

Trung 

bình 

178 

Han 

65.52 34,48 

 

 

 

 

 

5.17 

Quế rành (Re) 4.56 

Trâm sp. 4.16 

Chân chim 3.96 

Chít cau 3.75 

Bới lời 2.94 

Mât SP 2.84 

Bưởi bung 2.64 

Bã đậu  2.23 

Thau lĩnh 2.23 

3 
Rừng 

giàu 
112 

Cóc đá 

 

 

 

 

62.67 

 

 

 

 

37,33 

 

 

 

 

 

 

5.43 

Găng SP 5.19 

Chân chim 5.18 

Dung 4.27 

Bưởi bung 2.69 

Lưỡi nai 2.68 

Trâm han 2.68 

Trâm 2.45 

Dâu da 2.22 

Nhục tử kontum 2.22 

Quế rành 2.21 

4 
Rừng 

núi đá 
107 

Mòng  

58.71 41,29 

 

 

 

 

 

8.04 

Mao hoa 7.24 

Cách hoa 5.63 

Bời lời  4.02 

Sung  3.49 

Sến 3.22 

Đuôi trâu 2.68 

Lòng mang 2.41 

Khổng 2.41 

Trường  2.14 
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 Với mỗi trạng thái rừng, tác giả đã tổng hợp được 10 loài chiếu ưu thế trong 

một sinh cảnh với mục đích để so sánh với tổng số loài đã được điều tra ghi nhận 

trong các dạng sinh cảnh. 

 Đối với sinh cảnh rừng ngheo đã ghi nhận 10 loài phổ biến trong tổng số 132 

loài trong lâm phần bao gồm các loài như: Chân chim, Dẻ, Bót ếch, Quế rành…sinh 

cảnh rừng trung bình là 10/178 loài, rừng giàu là 10/112 và rừng núi đá là 10/107 loài. 

 Kết quả tính toán cũng chỉ ra rằng những loài có chỉ số N% > 5 chiếm tỷ lệ 

thấp trong tổng số 10 loài phổ biến của 4 dạng sinh cảnh: rừng nghèo trong đó số 

lớn nhất là ở sinh cảnh giàu và núi đá (3 loài) và thấp hơn là sinh cảnh nghèo (2 

loài) và trung bình (1 loài). Tổng tổ thành của các loài chiếm ưu thế ở cả bốn dạng 

sinh cảnh cũng không lớn hơn tổng số tổ thành loài khác lần lượt là: Nghèo 

42,71/57,29; Trung bình 34,48/65,52; Giàu 37,33/62,57; Núi đá 41,29/58,71. 

 Từ những phân tích trên tác gia có nhận xét rằng, tầng cây cao tổ thành rất 

phức tạp, số loài cây có mặt trong lâm phần lớn, số lượng loài và số lượng cá thể 

trong mỗi loài cây ưu thế xuất hiện ở từng OTC có sự khác biệt, chỉ số N% của loài 

chiếm ưu thê phần lơn không đủ để tham gia vào cấu trúc tổ thành loài, điều này 

cho thấy câu trúc rừng ở Bắc Hướng Hóa rất đa dạng và có tỉnh ổn định rất cao. 

4.4.5.3. Tần suất cây gỗ theo cấp đường kính thân và chiều cao cây 

(1) Tần suất cây gỗ theo cấp đường kính thân 

 Tần suất cây gỗ theo cấp đường kính giảm dần từ nhỏ đến lớn, cụ thể cấp 

đường kính từ 6- 18 cm lớn nhất chiếm 69,13% tổng số cây trong các ô tiêu chuẩn; 

cấp đường kính từ 18- 30 cm chiếm 19,18% tổng số cây và cấp đường kính từ 90- 

102 cm và lớn hơn 102 cm nhỏ nhất với 0,21% tổng số cây trong các OTC (bảng 

4.14 và hình 4.10, 4.11). 
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Bảng 4.14. Phân bố số cây theo cấp đường kính 

D1.3 

(cm) 

Sinh cảnh 1 Sinh cảnh 2 Sinh cảnh 3 Sinh cảnh 4 Tổng số 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

6-18 463 77,55 620 62,50 279 63,12 300 80,43 1.662 69,13 

18-30 103 17,25 222 22,38 83 18,78 53 14,21 461 19,18 

30-42 22 3,69 88 8,87 42 9,50 13 3,49 165 6,86 

42-54 4 0,67 36 3,63 14 3,17 4 1,07 58 2,41 

54-66 3 0,50 15 1,51 9 2,04 1 0,27 28 1,16 

66- 78 0 0,00 7 0,71 5 1,13 2 0,54 14 0,58 

78- 90 2 0,34 1 0,10 3 0,68 0 0,00 6 0,25 

90- 102 0 0,00 3 0,30 2 0,45 0 0,00 5 0,21 

>102  0   0 0,00 5 1,13 0 0,00 5 0,21 

Tổng 597 100 992 100 442 100 373 100 2.404 100 

 Ghi chú: Sinh cảnh rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất nghèo 

(SC1); Sinh cảnh Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất trung bình (SC2); 

Sinh cảnh Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh núi đất giàu (SC3) và Sinh cảnh 

Rừng núi đá có cây (SC4). 

 Tần suất cây gỗ theo cấp đường kính ở các sinh cảnh giảm dần từ cấp đường 

kính nhỏ đến cấp đường kinh lớn, cụ thể cấp đường kính ở sinh cảnh 1 có cấp 

đường kính từ 6-18 cm lớn nhất chiếm 77,55 % tổng số cây trong sinh cảnh trong 

khi đó cấp đường kính cấp từ 78-90 cm nhỏ nhất chiếm 0,34 %; sinh cảnh 2 có cấp 

đường kính từ 6-18 cm lớn nhất chiếm 62,5 % tổng số cây trong sinh cảnh trong khi 

đó cấp đường kính cấp từ 90-102 cm nhỏ nhất chiếm 0,3 %; sinh cảnh 3 có cấp 

đường kính từ 6-18 cm lớn nhất chiếm 63,12 % tổng số cây trong sinh cảnh trong 

khi đó cấp đường kính cấp từ 90-102 cm nhỏ nhất chiếm 0,45 %;  sinh cảnh 4 có 

cấp đường kính từ 6-18 cm lớn nhất chiếm 80,43 % tổng số cây trong sinh cảnh 

trong khi đó cấp đường kính cấp từ 54-66 cm nhỏ nhất chiếm 0,27 % (bảng 4.14 và 

hình 4.10). 



98 

 

 

 

Hình 4.10. Phân bố số cây theo cấp đường kính trong tổng số OTC 

 

Hình 4.11. Phân bố số cây theo cấp đường kính ở các dạng sinh cảnh 

(2) Tần suất cây gỗ theo cấp chiều cao 

 Tần suất cây gỗ theo cấp chiều cao giảm dần từ nhỏ đến lớn, cụ thể cấp chiều 

cao từ 5-10m lớn nhất chiếm 44,63 % tổng số cây trong các ô tiêu chuẩn; cấp chiều 

cao trên 30m chiếm tỉ lệ nhỏ nhất với 0,04 % tổng số cây trong các OTC (bảng 4.15 

và hình 4.12; 4.13). 
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Bảng 4.15. Phân bố số cây theo cấp chiều cao 

Hvn 

(m) 

Sinh cảnh 1 Sinh cảnh 2 Sinh cảnh 3 Sinh cảnh 4 Tổng 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

Số 

cây 
% 

5-10 265 44,39 422 42,54 157 35,52 229 61,39 1.073 44,63 

10-15 215 36,01 245 24,70 115 26,02 93 24,93 668 27,79 

15-20 106 17,76 242 24,40 104 23,53 35 9,38 487 20,26 

20-25 11 1,84 74 7,46 52 11,76 10 2,68 147 6,11 

25-30 0 0,00 8 0,81 14 3,17 6 1,61 28 1,16 

>30 0 0,00 1 0,10 0 0,00 0 0,00 1 0,04 

Tổng 597 100 992 100 442 100 373 100 2.404 100 

 

 

Hình 4.12. Phân bố số cây theo cấp chiều cao trong tổng số OTC 
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Hình 4.13. Phân bố số cây theo cấp chiều cao ở các dạng sinh cảnh 

 Tần suất cây gỗ theo cấp chiều cao ở các sinh cảnh giảm dần từ cấp đường 

kính nhỏ đến cấp đường kinh lớn, cụ thể cấp đường kính ở sinh cảnh 1 có cấp chiều 

cao từ 5-10 m lớn nhất chiếm 44,39 % tổng số cây trong sinh cảnh trong khi đó cấp 

chiều cao từ 20-25 m nhỏ nhất chiếm 1,84 %; cấp đường kính ở sinh cảnh 2 có cấp 

chiều cao từ 5-10 m lớn nhất chiếm 42,54 % tổng số cây trong sinh cảnh trong khi 

đó cấp chiều cao trên 30 m nhỏ nhất chiếm 0,1 %; cấp đường kính ở sinh cảnh 3 có 

cấp chiều cao từ 5-10 m lớn nhất chiếm 35,52 % tổng số cây trong sinh cảnh trong 

khi đó cấp chiều cao từ 25-30 m nhỏ nhất chiếm 3,17 %; cấp đường kính ở sinh 

cảnh 4 có cấp chiều cao từ 5-10 m lớn nhất chiếm 61,39 % tổng số cây trong sinh 

cảnh trong khi đó cấp chiều cao từ 25-30 m nhỏ nhất chiếm 1,61 %. 

4.4.6. Thức ăn của Linh trưởng 

4.4.6.1. Mối quan hệ giữa thức ăn và họ thực vật tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

Để một loài, một quần thể có thể tồn tại thì thức ăn là yếu tố quyết định, nếu 

nguồn thức ăn cạn kiệt các loài có thể di chuyển mạo hiểm đến vùng đất mới có 

nhiều thức ăn hơn, các loài thích nghi với sinh cảnh đai thấp phải di chuyển lên sinh 

cảnh đai cao hoặc những loại thức ăn yêu thích cạn kiệt, thì loài có thể phải sử dụng 

những loại thức ăn không yêu thích để tồn tại. 
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 Mặc dù, việc nghiên cứu thức ăn là khó khăn nhưng NCS đã nỗ lực điều tra 

và so sánh với kết quả nghiên cứu về các họ, loài thực vật làm thức ăn cho Linh 

trưởng đã được nhà khoa học Phạm Nhật công bố năm 2002. Kết quả cho thấy rằng 

với 72 họ thực vật là thức ăn của Linh trưởng (Phạm Nhật, 2002) thì tại Bắc Hướng 

Hóa có 59 loài đã được ghi nhận, tương đương với 81,9% số loài đã được Phạm 

Nhật công bố. Số loài làm thức ăn trong 10 họ chiếm ưu thế tại Bắc Hướng Hóa 

được trình bày ở hình 4.14. 

 

Hình 4.14: Số họ thực vật làm thức ăn của Linh trưởng 

 Tiếp tục so sánh số họ thực vật làm thức ăn của Linh trưởng (59 họ) với tổng 

số họ thực vật đã ghi nhận tại Bắc Hướng Hóa (138 họ) cho thấy số họ làm thức ăn 

mới chỉ chiếm 50% số họ thực vật tại Bắc Hướng Hóa. Mặt khác với danh lục thức 

ăn 72 họ đã được công bố cũng chưa phải là nghiên cứu đây đủ. Vì vậy, nếu điều tra 

nghiên cứu cụ thể về thức ăn của Linh trưởng ở Bắc Hướng Hóa, chắn chăn sẽ còn 

ghi nhận nhiều hơn họ thực vật mà Linh trưởng dùng làm thức ăn. 

4.4.6.2. Mối quan hệ giữa thức ăn của 3 loài linh trưởng quan trọng và số loài 

thực vật tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

Trong nghiên cứu này NCS đã không đủ thời gian để nghiên cứu, theo dõi tất 

cả các loài Linh trưởng ở Bắc Hướng Hóa sử dụng loại cây nào làm thức ăn, sử 

dụng bộ phần nào và thời gian ăn trong năm, điều đó nghĩa là NCS chưa xác định 

được danh lục các loài cây làm thức ăn, bộ phận ăn cho Linh trưởng tại Khu BTTN 
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Bắc Hướng Hóa, cũng như việc dự đoán nguồn cung thức ăn trong năm cho Linh 

trưởng, đây là những hạn chế của đề tài. 

 Dựa trên kết quả phân chia sinh cảnh và việc lập các OTC để điều tra sinh 

thái Linh trưởng thông qua cấu trúc rừng. NCS đã xác định được danh lục các 

loài thực vật trong 4 dạng sinh cảnh sống của Linh trưởng, đồng thời sử dụng 

danh lục này so sánh với danh lục cây làm thức ăn của 3 loài Linh trưởng quan 

trọng gồm Voọc hà tĩnh, Vượn siki và Chà vá chân nâu. Kết quả so sánh ở hình 4.15. 

 

 

Hình 4.15: Số loài thực vật làm thức ăn của 03 loài linh trưởng quan trọng. 

Kết quả hình cho thấy, ở cả 4 dạng sinh cảnh đều có loài thực vật làm thức 

ăn cho 3 loài Linh trưởng quan trọng. Nhưng họ có số loài làm thức ăn lớn nhất 

là Dâu tằm (Moraceae), Dẻ (Fagaceae), Long não (Lauraceae), Thầu dầu 

(Euphorbiaceae).  

 Trong 3 loài Linh trưởng được nghiên cứu, thức ăn cho loài Vượn siki thấp 

nhất ở cả 4 sinh cảnh, số loài lần lượt là Nghèo = 19/132, Trung bình = 32/178, 

Giàu = 27/112 và Núi đá = 24/107. trong khi đó loài Chà vá chân nâu lại có số loài 

làm thức ăn lớn nhất trong cả 4 dạng sinh cảnh, số loài lần lượt là Nghèo = 58/132, 

Trung bình = 89/178, Giàu = 61/112, Núi đá = 37/107, như vậy có thể thấy rằng 

ngoài trừ sỉnh cảnh núi đá, các sinh cảnh còn lại có số loài làm thức ăn xấp xỉ bằng 
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50% tổng số loài thân gỗ đã ghi nhận trong sinh cảnh. Điều này phù hợp với nhận 

định của TS Trần Đình Nghĩa về loài Chà vá chân nâu là loài ăn tạp. 

 Với đặc trưng là rừng lá rộng thường xanh, ít rụng lá, thực vật thân gỗ chiếm 

ứu thế, tốc độ sinh trưởng thực vật nhanh.., đây là nguồn thức ăn giồi dào, đây là cơ 

sở khoa học để giải thích cho việc có số loài Linh trưởng nhiều và kích thước quần 

thể lớn hơn các khu bảo tồn khác trong khu vực. 

4.4.6.3. Mối quan hệ giữa thức ăn với 10 họ thực vật chiếm ưu thế tại Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa. 

 Kết quả điều tra đã xác định được 10 họ thực vật chiếm ưu thế về số 

lượng loài tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Để phân tích mối liên hệ 

giữa nguồn thức ăn và 10 họ thực vật ưu thế, NCS đã sử dụng danh lục loài cây 

Linh trưởng làm thức ăn đã được tác giả Phạm Nhật công bố năm 2002 để so 

sánh với danh lục loài cây đã được điều tra tại các ô tiêu chuẩn. Chi tiết được thể 

hiện ở bảng 4.12. 

Bảng 4.12. Các họ thực vật chiếm ưu thế tại Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa 

TT 
Tên họ Tổng 

số loài 

Loài thức ăn Linh trưởng (loài) 

Phổ thông Khoa học BHH Phạm Nhật Tỷ lệ 

1 Long não Lauraceae 19 8 17 47.1 

2 Dẻ Fagaceae  17 2 9 22.2 

3 Dâu tằm Moraceae 13 13 32 40.6 

4 Thầu dầu Euforbiaceae  13 9 16 56.3 

5 Trôm Sterculiaceae  13 1 1 100.0 

6 Măng cụt Clusiaceae  12 1 5 20.0 

7 Sim Myrtaceae 11 4 5 80.0 

8 Thị Ebenaceae 10 3 4 75.0 

9 Xoan Meliaceae  9 3 4 75.0 

10 Cà phê Rubiaceae  8 5 8 62.5 

 

 Qua bảng 4.12 cho thấy họ Long não có thành phần loài đa dạng nhất với 

tổng số 19 loài; tiếp theo đến họ Dẻ 17 loài; họ dâu tằm, thầu dầu, trôm có 13 loài; 

họ măng cụt 12 loài; họ sim 11 loài; họ thị 10 loài; họ xoan 9 loài và họ cà phê 8 loài. 

 Kết quả phân tích chỉ ra rằng, 6/10 họ thực vật chiếm ưu thế có tỷ lệ (%) cây 

làm thức ăn lớn hơn 50% số cây đã được công bố. Trong đó họ Trôm có 1/1 loài = 
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100% ; Họ Thị, Xoan có 3/4 loai = 75% ; Họ dâu tằm có 13/32 loài = 40,6%. Tuy 

nhiên, điểm đặc biệt là 13 thuộc họ dâu tằm đã ghi nhận đều có trong danh lục loài 

cây Linh trưởng làm thức ăn đã được Phạm Nhật công bố. Như vậy, qua bảng trên 

có thể thấy rằng 10 họ thực vật trên với đai diện là những loài cây gỗ ưu thế có vai 

trò quan trọng tạo nên các tán rừng trong các dạng sinh cảnh của các loài Linh 

trưởng, đồng thời cũng là nơi cung cấp thức ăn cho các loài Linh trưởng. Danh lục 

các loài cây làm thức ăn thể hiện tại phụ lục 10. 

4.5. Các mối đe dọa đến khu hệ Linh trưởng 

4.5.1. Các mối đe dọa 

 Săn bắn và phá hủy sinh cảnh là hai nhóm mối đe dọa chính đến khu hệ Linh 

trưởng trong khu vực nghiên cứu.  

4.5.1.1. Săn bắn các loài Linh trưởng 

 Săn bắt động vật hoang dã trước đây là hoạt động truyền thống của người 

dân nơi đây. Các hoạt động này diễn ra hầu như ở tất cả những nơi có sự phân bố 

của các loài động vật hoang dã. Kết quả phỏng vấn người dân, kết hợp với các quan 

sát thực tết tại các lán trại đã bắt gặp trong các tuyến điều tra tại khu bảo tồn thiên 

nhiên Bắc Hướng Hóa cho thấy, phần lớn hoạt động săn bắt là do nam giới thực 

hiện. Cụ thể về địa điểm săn bắt, thợ săn như sau: 

 * Địa điểm thường diễn ra săn bắt 

 Kết quả  điều tra phỏng vấn người dân, cán bộ kiểm lâm, tổ bảo vệ rừng kết 

hợp với các quan sát dấu vết bẫy bắt tại rừng. Tác giả có nhận xét như sau: Hoạt 

động khai thác động vật rừng đang diễn ra khá phổ biến ở khu Bảo tồn thiên nhiên 

Bắc Hướng Hoá.  

 Trong đó thợ săn không chuyên nghiệp là người địa phương thường săn bắt 

động vật ở những khu rừng thuộc địa phận của thôn mình, ít khi đến khu rừng của 

thôn xã khác quản lý, địa điểm gần nương rẫy là địa điểm đặt bẫy yêu thích của 

người địa phương để kết hợp vừa làm rẫy vừa săn bắt. 

 Đối với các thợ săn chuyên nghiệp, đặc biệt thợ săn là ngưòi Kinh từ huyện 

Bố Trạch và Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình thường săn bất động vật ở những khu rừng 

còn tốt, ít bị tác động và còn nhiều động vật hoang dại. 
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 Những khu rừng hiện nay đang bị khai thác mạnh là các khu rừng phía bắc 

Khu bảo tồn, giáp với huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình thuộc địa bàn thôn Cựp, 

thôn Cuồi xã Hướng Lập và khu rừng thôn Trỉa, Mới, Cát xã Hướng Sơn. 

 * Nhóm thợ săn chuyên nghiệp  

 Phần lớn những người này là những người đến từ huyện Bố Trạch và Lệ 

Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Thợ săn chuyên nghiệp có đường dây buôn bán với các chủ 

buôn ở các thị trấn Khe sanh. Nguồn thu từ việc săn bắt động vật là thu nhập chính 

của họ. Họ thường dành hầu hết thời gian trong năm cho việc săn bắt. Thợ săn 

thường gồm các nhóm từ 3 đến 6 người, họ làm các lán trại ngay trong rừng để hàng 

ngày đi khai thác động vật. Cùng với việc đặt bẫy bắt chim thú là việc đánh cá bắt 

rùa, rắn trong rừng. Nhóm nghiên cứu đã nhìn thấy ở cả 2 lán của thợ săn đều có 

lưới đánh cá và một số lồng còn đang nhốt rùa. Ngoài ra ban đêm thợ săn còn đi soi 

đèn bắt rắn, ếch nhái. 

 Các tổ bảo vệ rừng của thôn Cựp, Cuồi xã Hướng Lập, Mới, Hồ và thôn Trỉa 

xã Hướng Sơn đều cho biết hàng ngày thợ săn thường đi kiểm tra bẫy vào buổi 

sáng. Nếu bắt được Đối với những loài thú kích thước trung bình như nhím, đon, 

khỉ hoặc rùa, rắn,… còn sống, thợ săn  nhốt trong các lồng nuôi tạm gần lán của họ, 

sau đó chuyển đi bán cho các chủ buôn ở các thị trấn khe sanh. Khi bẫy được các 

loài thú lớn như nai, sơn dương, lợn rừng, mang lớn nếu đã bị chết thợ săn ít khi 

mang bán cho dân bản, họ thường sấy khô sau đó mang bán. Nếu các loài thú lớn 

còn sống họ vận chuyển ngay đi bán cho chủ buôn hoặc nhà hàng ở thị trấn Khe 

Sanh hoặc Cam Lộ.  

 Số lượng thợ săn chuyên nghiệp hiện nay đang khai thác động vật ở các khu 

rừng trong khu Bảo tồn vẫn thường xuyên được bắt gặp. Trong thời gian điều tra 

Nhóm nghiên cứú đã nhận được một số thông tin sau: 

 Trong các năm 2014-2017 các tổ bảo vệ rừng và kiểm lâm đã phát hiện và 

đẩy đuổi 11 nhóm người là thợ săn chuyên nghiệp từ huyện Lệ Thuỷ và Bố Trạch 

tỉnh Quảng Bình đến hoạt động trong khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tháo 

dỡ hơn 5750 bẫy dây. 
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 * Thợ săn bán chuyên nghiệp 

 Phần lớn họ là dân địa phương, là những ngừời ngoài việc khai thác họ còn 

tham gia vào công việc sản suất nông nghiệp (như việc trồng và thu hoạch lúa, sắn, 

ngô…), họ chỉ khai thác động vật vào những thời gian nhàn rỗi để cung cấp thêm 

thức ăn cho gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là mục đích kinh tế. Thợ săn bán chuyên 

nghiệp thường không có quan hệ với các chủ buôn ở các các thị trấn mà chỉ có quan 

hệ với những ngừời thu mua trung gian đến thôn bản thu mua động vật. Qua phỏng 

vấn và đến làm việc tại các hộ gia đình ở các thôn bản thuộc vùng lõi của khu bảo 

tồn, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều gia đình có nhiều dây phanh xe đạp 

(dùng để làm bẫy) mặc dù họ không có xe đạp. Theo nhận định hiện nay có tới 30 

đến 40% số hộ dân trong các thôn bản này còn có người đi đặt bẫy bắt động vật. 

 * Thợ săn không chuyên nghiêp 

 Là những ngừời địa phương khi đi làm nương hay thu hái sản phẩm rừng 

tình cờ bắt đựơc động vật rừng như rùa, chim hoặc thú có kích thước nhỏ và trung 

bình thì thợ săn thường giết để làm thực phẩm. Đôi khi bắt được động vật có giá trị 

kinh tế như tê tê, nhím , đon… họ cũng bán cho ngưòi thu mua trung gian động vật 

tươi sống đến các thôn bản. 

 * Hình thức khai thác 

 Đánh bẫy:  Đây là hình thức săn bắt  phổ biến nhất ở khu bảo tồn. Thợ săn 

dùng bẫy cạm để khai thác động vật . Bẫy làm từ sợi dây phanh xe đạp buộc vào 

đầu của một cành cây còn đầu kia của dây là 1 chiếc thòng lọng. Khi bẫy sập thì sợi 

dây này sẽ buộc chặt vào chân, thân hoặc cổ của động vật. Để đánh bẫy các loài thú 

lớn, thợ săn dùng nhiều sợi dây phanh xe đạp kết lại với nhau và dùng cành cây to 

hơn.  Có 3 kiểu bẫy cạm chính. 

 - Kiểu 1 (Bẫy mắc vào chân động vật): Các thợ săn thường đào một chiếc hố 

sau đó dùng vỏ cây nguỵ trang hố và sợi dây được đắt sát mặt hố. Khi động vật 

bước vào hố kiểu này thì bẫy sẽ sập, sợi dây sẽ buộc chặt vào chân.   

 - Kiểu 2 (Bẫy mắc vào thân động vật): Không cần đào hố. Đặt thòng lọng 

bắng dây phanh xe đạp treo theo chiều thẳng đứng, khi thú, chim chui qua sẽ bị 

buộc vào thân. . 
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 - Kiểu 3 (Bẫy mắc vào cổ của động vật): Thòng lọng cũng được cheo theo 

chiều thẳng đứng như kiểu 2 nhưng có gài 1 chiếc que ở giữa. Khi  thú hoặc chim 

chỉ cần chui đầu vào là chiếc que bật ra, thòng lọng sẽ buộc chặt vào cổ con vật. 

 Các thợ săn thường làm hàng rào cành cây để dồn thú vào đường đặt bẫy. 

Bẫy thường được đặt cách nhau khảng 3-4 m thành tuyến dọc theo hàng rào. Các 

bẫy cạm được đặt trong rừng ở các dông núi, ven các suối hoặc lối đi có dấu chân 

động vật. Cứ sau 1 đến 2 ngày người đặt bẫy kiểm tra một lần để thu động vật. 

Trong 3 loại bẫy trên thì loại hai kiểu bẫy 1 và 2 có khả năng ảnh hưởng lớn đến các 

loài Linh trưởng hoạt động dưới mặt đất. 

 Dùng súng săn: Theo dân địa phương thì hiện nay súng săn đã bị thu giữ nên 

thợ săn địa phương không còn dùng súng săn để khai thác động vật, tuy nhiên đôi 

khi vẫn còn nghe tiếng súng săn trong rừng. Theo họ thợ săn ngưòi Quảng Bình còn 

dùng súng săn để khai thác động vật trong khu bảo tồn 

 Dùng súng cao su tự chế: Trong thời gian điều tra, nhóm điều tra gặp một số 

học sinh dùng súng cao su tự chế. Loại súng này chỉ có thể bắn được một số loài 

chim, thú nhỏ. 

 * Mùa khai thác động vật 

 Phỏng vấn các  thợ săn ở các thôn Cựp, thôn Cuồi, Trỉa  và một số thôn khác 

thuộc vùng đệm của khu bảo tồn, mùa săn bắt, đặt bẫy thường vào từ tháng 8 đến 

tháng 11,  tập trung vào những tháng có mưa. Theo họ thời kỳ này cây cối thường 

phát triển tốt nhiều thức ăn, thú hoạt động mạnh nhưng lừời chui rúc, thường đi theo 

những lối nhất định dễ bị thợ săn phát hiện dấu chân để đặt bẫy. Mặt khác người 

dân địa phương cũng có thời gian nhàn rỗi để đi săn bắt. 

 Tuy nhiên đối với thợ săn từ Quảng Bình đến hầu như khai thác động vật 

quanh năm. Theo dân  địa phương ở các thôn  thuộc vùng lõi của khu bảo tồn (Cựp, 

Cuồi và Trỉa) cho biết các thợ săn ngừời Kinh đến từ Quảng Bình chỉ không săn bắt 

động vật vào dịp tết âm lịch còn tháng nào trong năm cũng vào rừng của khu bảo 

tồn đặt bẫy. Thợ săn loại này thường đặt rất nhiều bẫy để khai thác động vật. 
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4.5.1.2. Phá hủy sinh cảnh sống  

 Khai thác gỗ trái phép 

 Hoạt động khai thác gỗ chủ yếu do hai đối tượng thực hiện chính. Với cộng 

đồng người dân họ khai thác gỗ phụ vụ cho đời sống hằng ngày như làm nhà cửa,..  

 Hoạt động nghiêm trọng hơn cả là việc khai thác gỗ của lâm tặc, hoạt động 

này chủ yếu tập trung khai thác tại tiểu khu 619, 620 thuộc bản Cuôi của xã Hướng 

Lập. Do khu vực này cách khá xa người dân ở bản Cuôi và giáp với huyện Vĩnh 

Linh nên lâm tặc đã lợi dụng để khai thác gỗ. Hoạt động khai thác gỗ này diễn ra rất 

nghiêm trọng khi đối tượng khai thác sử dụng máy xúc để mở đường từ ngoài 

huyện Vĩnh Linh vào các tiểu khu 619, 620 để cho ô tô vận chuyển gỗ ra ngoài (các 

hình Hình về khai thác gỗ; đường vận chuyển; lán nghỉ,.. được trình bày tại phụ 

lục).  

 Theo thông tin người dân cho biết mỗi nhóm khai thác từ 4-5 người và mỗi 

lần khai thác gồm 3- 4 nhóm sử dụng máy cưa xăng để khai thác. Hậu quả làm cho 

các cây gỗ lớn tại khu vực này hiện nay đã không còn. Không những vậy các cây gỗ 

lớn bị rỗng lõi được để nguyên trong rừng do không sử dụng được. Vì vậy, hoạt 

động này không những ảnh hưởng  đến môi trường sống của động vật mà còn gây 

ra lãng phí tài nguyên. 

 Mặt khác những tiếng ồn từ hoạt động khai thác gỗ làm ảnh hưởng  đến tập 

tính các loài động vật, đặc biệt với khu hệ Linh trưởng. Chính vì vậy trong thời gian 

nghiên cứu ngoài thực địa khi nhóm điều tra quan sát được loài Chà vá chân nâu, thì 

chúng rất hoảng sợ và di chuyển rất nhanh khi phát hiện người điều tra. Hiện tượng 

này ngược lại hoàn toàn với các khu vực khác trong KBT.  

 Hoạt động này mới dừng lại cách đây 2 năm sau khi lực lượng kiểm lâm kết 

hợp với người dân bản Cuôi tăng cường hoạt động tuần tra. 

 Phá rừng làm nương rẫy 

  Trong khu bảo tồn chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều do tập quán của họ 

sống trên cao, cuộc sống gắn liền với rừng và cuộc sống vẫn còn đói nghèo, mặt 

khác khu vực này khá cao diện tích đất bằng phẳng khá hẹp nên diện tích trồng lúa 

của người dân ít. Vì vậy họ thường phá rừng để canh tác lúa nương. Hoạt động này 
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không chỉ diễn ra tại khu vực giánh ranh của KBT mà còn tại khu vực Khe Cuôi gần 

tiểu khu 618 thuộc vùng lõi của KBT. Hoạt động phá rừng làm nương rẫy đã làm 

thu hẹp sinh cảnh sống của các loài động vật nói chung và các loài Linh trưởng nói riêng. 

 Khai thác lâm sản ngoài gỗ 

 Do cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn nên một bộ phân người dân 

vẫn còn vào rừng khai thác một số LSNG như phong lan, cây thuốc và mật ong,.. để bán.  

 Lan là sản phẩm ưa thích của thị trường hiện nay, do trong KBT có nhiều 

loài Lan quý hiếm như: Lan Hài, Lan kim tuyến, Bảy lá một hoa ... Hiện nay loài 

cây thu hái chủ yếu là cây Bảy lá một hoa. Đối tượng thu hái chủ yếu là phụ nữ, họ 

thường đi từ 3- 4 người thành một nhóm. Giá bán tươi hiện nay là 500 nghìn/kg và 

có người từ ngoài vào tận các bản thu mua. Để thu hái được loài lan này thì người 

dân phải đi vào sâu trong rừng nên ảnh hưởng đến môi trường sống của Linh 

trưởng. Đặc biệt, hoạt động này diễn ra rộng khắp cả khu bảo tồn. 

 Đối với mật ong đối tượng khai thác chủ yếu là nam giới, mặc dù hoạt động 

này không diễn ra thường xuyên tuy nhiên do giá trị kinh tế khá lớn nên một số 

người dân vẫn vào rừng khai thác. Hiện nay người dân khai thác chủ yếu là để bán 

với giá từ 4- 5 trăm nghìn/ 1 lít. Những hoạt động đi lại này cũng ảnh hưởng  trực 

tiếp đến môi trường sống của Linh trưởng. 

 Chăn thả gia súc (Trâu bò)  

       Do đặc thù trong Khu bảo tồn có nhiều bản người dân tộc thiểu số sống xen 

kẽ và có các bản nằm trong vùng đệm trong nên thiếu diện tích chăn thả gia súc (hình 

2.18). Hoạt động này xảy ra ở những khu vực rừng tự nhiên gần khu dân cư Bản 

Chênh Vênh xã Hướng Phùng, xã Hướng Sơn, khu dân cư sống trong rừng đặc biệt 

là Bản Cuôi là bản thuộc vùng đệm trong của KBT là cộng đồng đã sinh sống lâu 

năm ở đây. Những tác động từ các hoạt động này là khá lớn. Cụ thể, việc gia súc 

kiếm ăn và hoạt động trong rừng đã gây ra sự cạnh tranh về thức ăn, nơi sống đối 

với động vật nói chung. Hoạt động đi lại của trâu bò còn ảnh hưởng  đến các loài 

cây gỗ tái sinh làm gãy ngọn, cành dẫn đến tốc độ phục hồi của rừng chậm lại. 

Ngoài ra, việc chăn thả gia súc có thể dẫn tới việc truyền các bệnh từ động vật nhà 

sang động vật hoang dã. 
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   Ngoài các mối đe dọa trên hiện nay hoạt động của Công ty Việt Ren (trước 

đây là công ty Thái Hòa trồng Cà phê với diện tích 195 ha) nằm trên địa bàn thôn 

Sa Bai xã Hướng Linh (phía Nam của Khu bảo tồn) đang khai thác cây cũ (Cà phê) 

với hoạt động thường xuyên của máy cưa xăng và xe vận chuyển ở sát ranh giới ở 

KBT nên hoạt động này gây tiếng ồn lớn và ảnh hưởng  trực tiếp đến các loài động 

vật, đặc biệt là các loài Linh trưởng. Trong quá trình điều tra tại khu vực này, nhóm 

điều tra không quan sát thấy các loài Linh trưởng cũng như dấu vết của các loài 

động vật lớn khác. Hiện Công ty đang trồng cây Mắc ca theo thông tin của công ty 

cho biết trong thời gian khoảng 2- 5 năm sẽ ra quả bán với giá dự kiến là 40 nghìn/ 

kg; và từ 30 năm trở lên sẽ bán cây với giá 600 nghìn/ kg.  

4.5.2. Đánh giá các mối đe dọa 

 Sau khi xác định và liệt kê các mối đe dọa loài, tiến hành đánh giá cho điểm 

theo thứ tự từ 1 đến 5 điểm, tương ứng với 5 mối đe dọa tùy từng mức độ ảnh 

hưởng lớn hay nhỏ và tránh cho hai mối đe dọa có số điểm bằng nhau dựa trên 3 

tiêu chí: Diện tích ảnh hưởng của mối đe dọa, cường độ ảnh hưởng  của mối đe dọa 

và tính cấp thiết của mối đe dọa. Theo phương pháp của (Margoluis and Salafsky, 

2001). Tổng hợp kết quả được trình bày trong bảng 4.16. 

Bảng 4.16. Kết quả đánh giá các mối đe dọa 

STT Các mối đe dọa 

Tiêu chí xếp hạng 

Tổng 
Xếp 

hạng 

Diện 

tích 

Hình 

hưởng 

Cường 

độ 

Hình 

hưởng 

Tính 

cấp 

thiết 

1 Săn bắn 5 3 5 13 I 

2 Khai thác gỗ trái phép 3 5 4 12 II 

3 Khai thác lâm sản ngoài gỗ 2 2 2 6 IV 

4 Phá rừng làm nương rẫy 4 4 3 11 III 

5 Chăn thả gia súc 1 1 1 3 V 

 Tổng 15 15 15   
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  Tổng hợp điểm và xếp hạng chỉ ra rằng hoạt động Săn bắn là mối đe dọa 

nghiêm trọng nhất đến các loài Linh trưởng trong KBT, tiếp đến là khai thác gỗ trái 

phép. Các mối đe dọa ảnh hưởng  theo mức độ giảm dần là phá rừng làm nương rẫy, 

khai thác lâm sản ngoài gỗ và hoạt động chăn thả gia súc có mức độ ảnh hưởng  nhỏ 

nhất đối với khu hệ Linh trưởng. 

4.6. Đề xuất các giải pháp bảo tồn Linh trưởng tại Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

 Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa có thành phần loài thú Linh trưởng khá đa 

dạng, đặc biệt tất cả các loài này đều là các loài nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo 

tồn chúng. Tuy nhiên, sức ép lên tài nguyên các loài này tại KBT là khá lớn do các 

hoạt động săn bắt, phá hủy sinh cảnh. Vì vậy, các hoạt động ưu tiên của KBT trong 

công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thú cần tập trung giảm thiểu các mối 

đe dọa này. Cụ thể như sau: 

4.6.1. Bảo vệ loài hiện có 

 Qua điều tra cho thấy hiện nay do lực lượng kiểm lâm còn mỏng nên các 

thông tin về các loài Linh trưởng này là rất hạn chế. Kết quả điều tra ghi nhận tại 

KBT cho thấy các loài Khỉ, Voọc, Cu li được xác định phân bố chủ yếu trên sinh 

cảnh rừng nguyên sinh trên núi đá vôi hay rừng thứ sinh trên cả núi đất và núi đá 

vôi thuộc các khu vực xã Hướng Lập, xã Hướng Việt, xã Hướng Sơn và Hướng 

Phùng. Đây là những khu vực mà nhóm điều tra quan sát thấy Khỉ và Chà vá, các 

thông tin phỏng vấn người dân cũng đều khẳng định đã bắt gặp. Vì vậy, việc làm ưu 

tiên của KBT sẽ là bảo vệ tốt các loài hiện có và sinh cảnh của chúng thông qua các 

hoạt động sau: 

 - Mở rộng và bổ sung thêm các tuyến tuần tra đặc biệt là nơi phân bố của các 

loài thú Linh trưởng tại vùng trọng điểm bảo tồn tại xã xã Hướng Lập, xã Hướng 

Việt, xã Hướng Sơn và Hướng Phùng; Trong quá trình tuần tra lực lượng kiểm lâm 

cần kết hợp với việc thu thập số liệu để làm cơ sở cho hoạt động bảo tồn. 

 - Thành lập các ban tự quản rừng tại các thôn, kết hợp với chính quyền địa 

phương tăng cường hoạt động tuần tra nhằm kiểm soát và ngăn chặn các đối tượng 

có ý định săn bắn các loài; 
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 - Hiện nay lực lượng Kiểm lâm còn quá mỏng bình quân mỗi cán bộ Kiểm 

lâm quản lý trên 2.000 ha. Do đó gây rất nhiều khó khăn cho công tác bảo tồn. Vì 

vậy căn cứ theo Nghị định 117/2010/NĐCP  “Về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc 

dụng” thì biên chế tối đa 500 ha cho 01 công chức kiểm lâm thì cần bổ sung khoảng 

10 cán bộ kiểm lâm để đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả hơn.  

 - Nâng cao năng lực cho cán bộ KBT về các kỹ năng nhận biết loài, ghi chép, 

sử dụng thiết bị thực địa (GPS, địa bàn, bản đồ) và viết báo cáo. 

 - Thực thi pháp luật xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương cho 

đối tượng khác. 

 - Hạn chế tối đa tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ tại các sinh cảnh 

rừng giàu thuộc xã Hướng Lập, Hướng Sơn đặc biệt là hạn chế tác động của người 

dân các thôn trong vùng lõi khu bảo tồn như: Trỉa, Cuôi nhưng thôn sông gần rừng 

như Cát, Mới, Hồ, Pin, nguồn Rào xã Hướng Sơn. Thôn Trăng, Tà Puông xã Hướng 

Việt. Thôn Cợp, Tri, xã Hướng Lập. 

4.6.2. Kiểm soát tình trạng săn bắn 

 Đối với các loài Linh trưởng súng là vũ khí đe dọa chính đến sự sinh tồn. 

Các loại bẫy bắt rất khó bắt được vì chúng thường di chuyển trên tán cây rừng và rất 

ít khi xuống mặt đất. Vì vậy, thợ săn và người dân thường sử dụng súng để bắn các 

loài thú này khi bắt gặp. Do đó, trên cơ sở pháp luật của Nhà nước các cấp, các 

ngành liên quan cần phải có sự phối kết hợp đồng bộ trong công tác nắm bắt tình 

hình, tuyên truyền vận động và khuyến khích người dân giao nộp toàn bộ các loại 

súng săn, đặc biệt là khu vực các thôn Cợp, Cuôi xã Hướng lập, Cát Trỉa xã Hướng 

Sơn, đồng thời ký cam kết đối với những người dân sống ở vùng đệm của KBT 

không sử  dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã đặc biệt đối với các loài thú 

Linh trưởng quý hiếm này. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu không chỉ có ý nghĩa đối 

với bảo tồn các loài Linh trưởng mà còn vô cùng có ý nghĩa đối với các loài chim 

thú khác đang sinh sống trong khu vực. Cụ thể các hoạt động cần ưu tiên thực hiện 

như sau: 
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 - Trước mắt BQL khu BTTN Bắc Hướng Hóa cần phối hợp với hạt kiểm lâm 

Hướng Hoá, chính quyền địa phương tổ chức các đợt tháo gỡ và thu hồi toàn bộ số 

bẫy hiện đang được đặt và rỡ bỏ hoàn toàn các lán trại của các thợ săn đã được lập 

trong rừng tại các tiểu khu của xã Hướng Lập, Hướng Viêt, Hướng Sơn. 

 - Cần xây dựng một số biển báo ở các thôn bản, tên các cửa rừng về cấm săn 

bắt động vật . Trên các biển báo ở thôn có thể ghi rõ khung hình phạt đối với một số 

dạng hoạt động vi phạm.  

 - Các nhân viên kiểm lâm và tổ bảo vệ rừng cần được đào tạo, tập huấn thêm 

kiến thức về nhận dạng và định loại loài, kỹ năng phỏng vấn điều tra, tuần tra, phát 

hiện các hoạt động săn bắt động vật. 

 - Để nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát việc khai thác, buôn bán và sử 

dụng lâm sản, cần cung cấp trang thiết bị như: máy ảnh, máy ghi âm, ống nhòm, la 

bàn, GPS. Cung cấp các tài liệu về nhận dạng động vật hoang dã, văn bản pháp luật 

có liên quan đến tổ bảo vệ rừng, trạm kiểm lâm. 

4.6.3. Xây dựng chương trình giám sát lâu dài cho các loài thú Linh trưởng 

 Hiện tại KBT thiếu các số liệu về diễn biến của các quần thể của các loài thú 

Linh trưởng do chưa có các chương trình giám sát. Vì vậy, để quản lý tốt khu hệ thú 

Linh trưởng trong thời gian tới KBT cần tập trung xây dựng chương trình giám sát 

cho các loài này. Việc xây dựng các chương trình giám sát nên tiếp cận theo hướng 

dựa trên cộng đồng. Các chương trình giám sát cần xác định rõ một số nội dung sau: 

Mục tiêu giám sát, Lựa chọn loài giám sát, Nội dung giám sát, Phương pháp giám 

sát, Kế hoạch giám sát (thời gian, địa điểm, nguồn nhân lực),  Các bên tham gia… 

4.6.4. Nâng cao nhận thức cộng đồng 

 Nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương là một trong giải pháp quan 

trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, các chương trình này hiện 

nay đang còn thiếu tại KBT do còn thiếu kinh phí. Vì vậy cần xây dựng kịp thời 

chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng 

phải bảo vệ các loài thú Linh trưởng. Các chương trình này có thể kết hợp với các 

chương trình tuyên truyền về bảo vệ rừng định kỳ của KBT. Khuyến khích người 



114 

 

 

dân thông báo cho chính quyền địa phương và KBT các thông tin về sự có mặt của 

các loài thú Linh trưởng cũng như các mối đe dọa để đưa ra các giải pháp bảo vệ 

kịp thời. Ngoài ra, có thể hát hành các pa nô, khẩu hiệu, tờ rơi giới thiệu ý nghĩa và 

hiện trạng của  các loài động vật cần ưu tiên bảo tồn ở Khu bảo tồn. Tổ chức các 

buổi nói chuyện, tuyên truyền và giáo dục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên về động 

thực vật rừng xuống tận các thông của các xã và các xã lân cận của Khu bảo tồn.  

4.6.5. Cải thiện sinh kế cho người dân địa phương 

 Hiện nay một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự suy giảm về động 

vật hoang dã nói riêng và đa dạng sinh học nói riêng là do cuộ sống của người dân 

còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tăng cường đầu tư trợ giúp khu vực phát triển kinh tế - 

xã hội thông qua các dự án đầu tư, dự án Lâm nghiệp xã hội, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền giáo dục nhân dân ý thức bảo vệ rừng đối với cộng đồng địa phương. 

 - Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ giống, kỹ thuật tới 

tận người dân để họ sử dụng tiền vốn vay có hiệu quả. 

 - Tổ chức chuyển giao kỹ thuật xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu 

quả cao cho người dân trong vùng đệm (chăn nuôi, trồng trọt) chú trọng phát triển 

kinh tế trồng một số cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ. 

 - Hỗ trợ cây giống Lâm nghiệp cho người dân trong vùng trồng quanh khu 

gia đình, diện tích rừng sản xuất trong vùng đệm nhằm mục đích lấy củi để phục vụ 

cuộc sống, phát triển khinh tế hộ gia đình giảm áp lực vào rừng. 

 - Củi là chất đốt nhu cầu hàng ngày của người dân địa phương vì vậy không 

thể cấm người dân khai thác khi chưa có nguồn thay thế. Phát triển mô hình rừng 

trồng là giải pháp lâu dài trong bảo tồn đa dạng sinh học.  

4.6.6. Phục hồi rừng và kết nối sinh cảnh 

 Các nhà khoa học đã khẳng định chỉ ở những cánh rừng đủ rộng với những hệ 

sinh thái khỏe mạnh và an toàn các loài hoang dã mới có thể sinh sôi và phát triển. 

Hiện nay, trong khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa có rất nhiều diện tích đất trông, phân 

mảnh nằm xen kẽ với các khu rừng tự nhiên. Hiện tượng này xẩy ra có hai nguyên 

nhân (i) Bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong chiến trang và đến nay rừng vẫn 

chưa được phục hồi (ii) Bị tác động của con người trong việc canh tác nương rây, cụ 



115 

 

 

thể là ở các thôn Cuôi, Tri trước nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn ngoài ra ở hầu 

hết các thôn hoạt động xâm lân rừng trong lịch sử đã diễn ra. Nhưng nguyên nhân 

này làm cho sinh cảnh của loại động vật bị đe dọa, thiếu diện tích để hoạt động 

kiếm ăn, di trú...Vì vậy, khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa cần quan tâm phục hội các 

diện tích rừng ngheo để làm cho hệ sinh thai rừng khỏe mạnh, tăng cường trồng các 

loài cây bản địa tại các khu đất trống để kết nối và tạo ra diện tích đu lớn cho việc 

bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung và Linh trưởng nói riêng và đây cũng 

là chiến lược mà nhiều tổ chức, chương trình đa và đang thực hiện để xây dựng, kết 

nối hành lang đa dạng sinh học ở dãy trường sơn. 

4.6.7. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

 Nghiên cứu khoa học là chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của các KBT và 

vườn quốc gia nhằm: Bổ sung thường xuyên thông tin cơ bản về hiện trạng và diễn 

biến tài nguyên động vật rừng của KBT. 

 Tuy nhiên, hiện tại KBT chưa có nhiều các hoạt động về nghiên cứu khoa 

học. Các nghiên cứu cụ thể về thành phần loài động thực vật đã được nghiên cứu, 

nhưng chưa có các nghiên cứu về bảo tồn các loài thú Linh trưởng. Vì vậy trong 

thời gian tới KBT cần có các chính sách về chia sẻ lợi ích để thu hút các nguồn vốn 

từ trong và ngoài nước đầu tư và bảo tồn.  
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KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1.1. Tình trạng và mức độ phong phú 

 1) Với 9 loài Linh trưởng ghi nhận trong nghiên cứu hiện tại có thể khẳng 

định Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa có tính đa dạng cao về thành phần loài Linh 

trưởng so với các KBT/VQG khác trong cả nước. Đặc biệt, kết quả đã khẳng định 

chắc chắn sự có mặt của loài khi mốc thông qua các hình ảnh.  

 2) Trong các loài Linh trưởng được ghi nhận trên tuyến, Chà vá chân nâu là 

loài có mức độ phong phú cao nhất so với các loài Linh trưởng khác trong khu bảo 

tồn với tần suất bắt gặp cao nhất là 1,36 lần/km và xuất hiện 17/22 tuyến điều tra. 

 3) Luận án đã ghi nhận 4 đàn Vooc hà tĩnh, 28 đàn Vượn siki và mật độ loài 

Voọc hà tĩnh 2,76 cá thể/km² tương đương 0,028 cá thể/ha. Mật độ Vượn siki 0,62 

cá thể/km
2
, tương đương 0,0062 cá thể/ha. 

1.2. Về đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng 

 1) Nguồn thức ăn là yếu tố quyết định đến phấn bố. Số lượng loài, kích thước 

quần thể Linh trưởng giảm dần từ sinh cảnh giàu, trung bình, núi đá và nghèo. 

 2) Tiết diện ngang, độ che phủ có quan hệ với phân bố của các loài Linh 

trưởng. Độ che phủ, tiết diện ngang lơn có tần suất bắt gặp Linh trưởng cao nhất. 

3) Độ cao có ảnh hưởng đến phân bố của khu hệ Linh trưởng, Linh trưởng 

phân bố nhiều nhất ở độ cao từ 700-1.000 m, lớn hơn 1.000 m chỉ ghi nhận duy nhất 

loài Vượn siki. 

4) Phân bố của loài Linh trưởng phụ thuộc vào tác động của con người. Khu 

vực có phân bố nhiều nhất thuộc về các tiểu khu thuộc xã Hướng Lập, Hướng Sơn.  

5) Có 59/72 họ thực vật tại Bắc Hướng Hóa được Linh trưởng sử dụng làm thức 

ăn khi so sanh với danh lục mà Phạm Nhât đã công bố năm 2002. 

6) Số loài thực vật là thức ăn của Linh trưởng trong 4 dạng sinh cảnh lần lượt 

là. Nghèo = 132 loài; Trung bình = 178 loài; Giàu = 112 loài và Núi đá có cây = 

107 loài. 
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7) Trong 4 dạng sinh cảnh, có số loài thực vật làm thức ăn của Vượn siki 

(Nomascus siki) lần lượt là Nghèo=19, Trung bình=32, Giàu=27, Núi đá=24; Vooc hà 

tĩnh (Trachipithecus hatinhensis) là: Ngheo=28, Trung bình=72, Giàu=55, Núi đá=67; 

Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) là Nghèo=58, Trung bình=89, Giàu=61, Núi 

đá=37. 

1.3. Về các mối đe dọa, ảnh hưởng đến khu hệ Linh trưởng   

 Hai mối de dọa đến các loài Linh trưởng tại KBT Bắc Hướng Hóa là: Săn 

bắn (bao gồm săn bắn và bẫy bắt) và phá hủy sinh cảnh (khai thác gỗ trái phép, Phá 

rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản ngoài gỗ và chăn thả gia súc). Trong đó, săn 

bắn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đến các loài Linh trưởng trong KBT. Khu vực 

đang bị săn, bắt mạnh mẽ thuộc địa bàn thôn Cựp, Cuồi, Tri xã Hướng Lập và khu 

rừng thôn Hồ, Mới, Cát, Trỉa xã Hướng Sơn. 

2. Tồn tại 

1) Khu BTTN Bắc Hướng Hóa có địa hình tương đối phức tạp với nhiều dãy 

núi cao và hiểm trở nên trong quá trình điều tra người điều tra gặp phải khó khăn 

trong việc điều tra và tiếp cận các loài Linh trưởng. 

2) Chưa ghi nhận được loài Cu li nhỏ bằng hình ảnh để khẳng định chắc chắn 

loài có xuất hiện tại Bắc Hướng Hóa. 

3) Chưa xác định được cấu trúc xã hội của các loài Linh trưởng đã ghi nhận 

tại khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa, dẫn đến không có nhận xét, dự đoán về khả năng 

phát triển của loài.  

3. Kiến nghị 

Trên cơ sở những hạn chế, đề tài đưa ra một số kiến nghị sau: 

1) Cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu bổ sung thêm các tuyến điều tra và thời 

gian nghiên cứu dài hơn nắm bắt được đầy đủ thông tin loài. 

2) Tiến hành các nghiên cứu về hiện trạng và số lượng cá thể các loài thú 

Linh trưởng làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn. 
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Phụ lục 1: Hình các loài Linh trưởng ghi nhận trong quá trình điều tra 

 

Hình 1. Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus)  
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Hình 3. Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina)      Hình 4: Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoide) 



 

 

    

Hình 5. Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) 

   

Hình 6. Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) 

 

                     Hình 7: Khỉ mốc (Macaca assamensis  ) 

 

 



 

 

Phụ lục 2: Một số hình Hình trong quá trình điều tra tại hiện trường 

  

Hình 8: Phỏng vấn người dân tại bản 

Chênh Vênh xã Hướng Phùng 

Hình 9: Phỏng vấn cán bộ BQL Khu 

BTTN Bắc Hướng Hóa tại Trạm Sa Mù 

  

Hình 10: Điều tra đánh giá đặc điểm sinh thái rừng 

  

Hình 11: Điều tra Voọc hà tĩnh tại xã 

Hướng Việt 

Hình 12: Điều tra Vượn tại xã Hướng 

Lập 



 

 

  

Hình 13 và 14: Bắt giữ gỗ bất hợp pháp tại xã Hướng Linh, Hướng Phùng 

  

Hình 15: Voọc hà tĩnh bị nuôi nhốt tại xã 

Hướng Lập 

Hình 16: Rừng tự nhiên Sa Mù 

  

Hình 17: Hộp sọ Linh trưởng tại thôn 

Cha Ly, xã Hướng Lập 

Hình 18: Nuôi nhốt khỉ vàng tại bản 

Chênh Vênh xã Hướng Phùng 



 

 

  

 

Hình 19 và 20: Sinh cảnh rừng trung bình đã ghi nhận các loài linh trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Hình 21, 22 và 23: Sinh cảnh rừng giàu 

                                         ở độ cao 1000-1300m 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 24 và 25:  

Sinh cảnh rừng núi đã có cây tại xã Hướng Việt, KBT Bắc Hướng Hóa 

Phụ lục 3: Các dạng sinh cảnh tại khu BTTN Bắc Hướng Hóa đã ghi nhận 

Linh trưởng xuất hiện 



 

 

Phụ lục 4: Các hoạt động làm ảnh hưởng  đến khu hệ Linh trưởng  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 26 và 27 Bẫy bắt động vật tại Thôn Cuôi xã Hướng Lập, thuộc 

KBT Bắc Hướng Hóa 

 

Hình 28: Khai thác gỗ trái phép 

 



 

 

 

Hình 29: Phá rừng làm nương rẫy tại thôn Cuôi xã Hướng Lập thuộc KBT 

Bắc Hướng Hóa 

 

 

Hình 30: Lán chăn thả trâu trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng 

Hóa 



 

 

Phụ lục 5: Bảng câu hỏi phỏng vấn điều tra thu thập thông tin về Linh trưởng 

tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

 

I. Thông tin chung 

 Tên người được phỏng vấn:………………………………………………….. 

 Địa chỉ: Thôn ………………..xã………………..huyện:……………………. 

 Tuổi:………, Giới tính……………., Dân tộc: ……………………………… 

 Điện thoại: …………………………………………………………… 

II. Phỏng vấn chi tiết 

 1) Ông/Bà đã sống ở khu vực này bao lâu rồi? 

 a) 1 năm 

 b) 5 năng 

 c) Lâu hơn 5 năm 

 

 2) Ông/Bà có thường xuyên đi vào trong rừng không? 

 a) Hàng ngày 

 b) Một vài lần một tuần 

 c) Một vài lần một tháng 

 

 3) Mỗi lần đi rừng Ông/Bà thường ở trong rừng bao lâu? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 4) Ông/Bà thường đi vào vùng rừng nào? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 5) Rừng đó có dễ dàng đi vào không?Đi vào rừng mất bao nhiêu lâu? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 6) Ông/Bà đi vào rừng bằng phương tiện gì? 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

. 

 7) Đi rừng có phải là nghề chính của Ông/Bà không? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 8) Ở trong khu vực này có nhiều người phải sống dựa vào rừng không? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 9) Ông/bà có biết các loài Linh trưởng không ? Biết qua tài liệu, sách báo, 

tuyên truyền hay bắt gặp ở rừng ? Kể tên những loài đã biết. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 10) Đặc điểm nhận dạng các loài (yêu cầu mô tả)  tên theo tiếng dân tộc là 

gì ??? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..  

 11) Ông/Bà có thường xuyên nhìn thấy chúng không? 

  a) Một vài lần một tuần 

  b) Một vài lần một tháng 

  c) Một vài lần một năm 

  

 12) Lần cuối cùng Ông/Bà nhìn thấy chúng là khi nào? ở đâu. 



 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 13) Chúng thường sống trong loại rừng nào ? (rừng già, rừng non, rừng 

trồng….) 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 14) Địa hình các khu rừng thế nào ??? bằng phẳng hay dốc cao….??? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 15) Hiện nay vùng nào thường thấy loài này ??? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 16) Thức ăn chính của nhưng loài này là gì ???? có ăn loại quả cây nào đặc 

trưng không ??? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 17) Mùa nào trong năm thì các loài Linh trưởng xuất hiện nhiều nhất ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 18) Ông/bà có biết giá trị bảo tồn của loài này không ??? 

…………………………………………………………………………………………….. 



 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

19) Ông/Bà có bắt chúng không? Hoặc trong địa phương người nào bắt được loài 

này ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 20) Nếu có bắt thì lần cuối cùng Ông/Bà bắt chúng là khi nào? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 21) Tại sao Ông/Bà bắt chúng? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

  

 22) Có phong tục tập quán của người địa phương liên quan đến các loài 

Linh trưởng không ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 23)  Hoạt động săn bắt. 

  - Săn bắt như thế nào? 

  - Săn bắt/bẫy loại động vật nào? 

  - Phương pháp săn bắt ? 

  - Tần suất và mùa săn bắt trong năm ? 

 



 

 

 24) Hoạt động nào của con người làm ảnh hưởng  đến bảo tồn Linh trưởng ? 

(kể tên hoạt động) 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 25) Theo ông bà cần làm gì để bảo tồn được các loài Linh trưởng ? (kể tên 

hoạt động) 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Phụ lục 6: Các mẫu biểu ghi chép 

 

6a: Phiếu điều tra tiếng kêu (điểm nghe) 

Người điều tra:  .............................................................................................................   

Ngày điều tra:  .............................................  Tên điểm điều tra:  .................................  

Tọa độ điểm nghe: .......................................  .................................................................  

Thời tiết ngày nghe: ....................................  .................................................................  

1) Đàn số…… 

Thời gian bắt đầu hót: ..…//….//…...// Thời gian kết thúc hót: …..//…..//…..// 

Số cá thể trong đàn I (con):…………… .....  .................................................................  

Góc phương vị từ điểm nghe đến đàn: ........  .................................................................  

Ước lượng khoảng cách từ điểm nghe đến đàn: ...........................................................  

 

2) Đàn số ……. 

Thời gian bắt đầu hót: ..…//….//…...// Thời gian kết thúc hót: …..//…..//…..// 

Số cá thể trong đàn I (con):…………… .....  .................................................................  

Góc phương vị từ điểm nghe đến đàn: ........  .................................................................  

Ước lượng khoảng cách từ điểm nghe đến đàn: ...........................................................  

 

3) Đàn số ……. 

Thời gian bắt đầu hót: ..…//….//…...// Thời gian kết thúc hót: …..//…..//…..// 

Số cá thể trong đàn I (con):…………… .....  .................................................................  

Góc phương vị từ điểm nghe đến đàn: ........  .................................................................  

Ước lượng khoảng cách từ điểm nghe đến đàn: ...........................................................  

4) Đàn số ……. 

Thời gian bắt đầu hót: ..…//….//…...// Thời gian kết thúc hót: …..//…..//…..// 

Số cá thể trong đàn I (con):…………… .....  .................................................................  

Góc phương vị từ điểm nghe đến đàn: ........  .................................................................  

Ước lượng khoảng cách từ điểm nghe đến đàn: ...........................................................  



 

 

 

6b: Phiếu điều tra theo tuyến 

 

Người điều tra:…………….  Tọa độ điểm đầu:………….. 

 Tọa độ điểm cuối:………………… 

Ngày điều tra:     Địa điểm điều tra:   

 Tuyến điều tra:   

Chiều dài tuyến:     Thời gian bắt đầu:    

 Thời gian kết thúc:  

Lần điều tra: Thứ………….  Thời tiết:  …………………………… 

 

Thời 

gian 
Loài 

Số 

lượng 

Tọa 

độ 

GPS 

Đực/cái 

Số 

con 

non 

Dấu 

hiệu 

QS 

Sinh 

Cảnh 
 (α) R(m) Y 

Ghi 

chú 

        
 

   

            

            

            

            

            

 

 



 

 

 

6c. Bảng ghi chép các chỉ tiêu đo đếm trong OTC 

 

OTC số: ………………………… Diện tích: ………………………………….. 

Tọa độ GPS: ………………………. Độ cao: ……….. Độ dốc:  

Trạng thái: ………………………… Lô/ khoảnh:  

Độ tàn che: ..............................................Độ che phủ: .............................................. 

Người điều tra: ………………………………..Ngày điều tra:   

TT Mã số Tên loài cây D1.3 (cm) Hnv (m) Đường tán Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

 

6d. Ghi chép về tác động của con người 

 

Địa điểm điều tra: ........................................ Ngày: .......................................................  

Thời gian bắt đầu: ....................................... Thời gian kết thúc: ..................................  

Tuyến số: ..................................................... Quãng đường đi: ......................................  

Người điều tra: ..............................................................................................................  

Hoạt động 

1. Bẫy 

2. Súng 

3. Lều/Trại (săn bắt, khai thác gỗ) 

4. Nương rẫy 

5. Khai thác lâm sản ngoài gỗ 

6. Chăn thả gia súc 

7. Khai thác gỗ 

8. Đường đi lại trong rừng 

9. Những hoạt động khác 

Thời gian Hoạt động Vị trí* 
Hoạt động/ Không 

hoạt động 
Ghi chú** 

     

     

     

     

     

     

     

  



 

 

6e. Kết quả đánh giá các mối đe dọa 

 

TT 
Các mối đe 

dọa 

Tiêu chí xếp hạng 

Tổng 
Xếp 

hạng 
Diện tích 

ảnh hưởng 

Cường độ 

ảnh hưởng 

Tính cấp 

thiết 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

…       

n       

Tổng      



 

Phụ lục 7: Tọa độ ghi nhận các loài Linh trưởng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

TT 

Tọa độ  

Sinh cảnh 
Thời 

gian 
Loài 

Giới tính 
Số lượng 

(Cá thể) 

Dấu 

hiệu 

Khoảng 

cách 

(m) 

H (m) Vị trí Trái/Phải 

Gốc 

phương vị 

(độ) X Y Đực Cái 

1 533554 1873401 
RGTNLRTXT

B núi đất  
5h27' Vượn Siki X X 

6 

(2 đàn) 
Kêu 

700 

và 

400 

OXĐ OXĐ OXĐ 
349 và 

207 

2 523454 1873771 
RGTNLRTXT

B núi đất  
13h27' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 21 Nghỉ 100 20 Trên   137 

1 537433 1856520 
RGTNLRTX 

núi đất  
6h10' Khỉ vàng X X ~20 

Ăn, di 

chuyển 
100 20 Trên   150 

2 537433 1856520 
RGTNLRTX 

núi đất  
9h30' Khỉ vàng X X 21 Nghỉ 100 20 Trên   137 

1 537429 1856516 
RGTNLRTX 

núi đất  
6h03' Vượn Siki X X 

6 

(2 đàn) 
Kêu 

400 

và 

500 

OXĐ OXĐ OXĐ 
172 và 

235 

1 534350 1875080 
RGTNLRTX 

giàu núi đất  
12h57' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 9 

Kiếm 

ăn 
30 25 

Trên 

tán 
Trái 142 

2 534361 1875082 
RGTNLRTX 

giàu núi đất  
12h59' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 7 Nhảy 40 20 

Giữa 

tán 
Phải 266 

3 534791 1875364 
RGTNLRTX 

giàu núi đất  
14h02' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 11 

Di 

chuyển 
35 22 

Trên 

tán 
Phải 325 

1 536451 18721313 RGTNLRTXT 5h37' Vượn Siki X X 8 Kêu 400; 450 OXĐ OXĐ OXĐ 214; 178 



 

 

B núi đất  (3 đàn) và 

700 

và 

153 

1 541612 1871102 
RGTNLRTXT

B núi đất  
9h30' Khỉ vàng X X 20 

Di 

chuyển 
30 16-20 

Giữa 

tán 
Trái 231 

2 541580 1872447 
RGTNLRTXT

B núi đất  
13h47' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 9 

Di 

chuyển 
35 20 Giữa Trái 321 

1 536035 1858969 
RGTNLRTXT

B núi đất  
9h30' 

Khỉ đuôi 

lợn 
X X 13-14 

Kêu, 

chạy 
30   

Mặt 

đất 
Trái 324 

2 536047 1858996 
RGTNLRTXT

B núi đất  
5h44' Vượn Siki X X 

13 

(4 đàn) 
Kêu 

450; 650; 

400 và 

300 

OXĐ OXĐ OXĐ 
334;75; 

120 và 120 

3 536154 1859298 
RGTNLRTXT

B núi đất  
14h17' 

Vooc hà 

tĩnh 
X X 14-15 

Di 

chuyển 
150 17-18 

Trên 

& 

giữa 

Phía 

trước 
345 

1 537864 1858566 
RGTNLRTXT

B núi đất  
10h31' Khỉ vàng X X 14-15 

Di 

chuyển 
120 15-16 Giữa Trái 342 

1 536720 1859084 
RGTNLRTXT

B núi đất  
14h07' 

Chà vá 

chân nâu 
X X <10 

Di 

chuyển 
130 15 Giữa Phải 67 

1 537782 1858413 
RGTNLRTXT

B núi đất  
5h57' Vượn Siki X X 

5 

(2 đàn) 
Kêu 

400 

và  

600 

OXĐ OXĐ OXĐ 
109 

Và 145 

1 536037 1858961 
RGTNLRTXT

B núi đất  
9h37' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 5 Nhảy 50 20 Trên Trái 304 

1 533948 1876249 RGTNLRTXT 13h25' Chà vá X X >10 Nghịch 50 16-17 Giữa Phải 353 



 

 

B núi đất  chân nâu trên 

cây 

1 536157 1875871 
RGTNLRTXT

B 
7h09' Vượn Siki X X 

9 

(3 đàn) 
Kêu 

550; 500 

và 400 
OXĐ OXĐ OXĐ 

312; 200 

và 124 

1 533739 1874723 
RGTNLRTXT

B núi đất  
10h42' 

Chà vá 

chân nâu 
X X <10 Nghỉ 50 16-18 Giữa Phải 343 

1 536723 1875449 
RGTNLRTXT

B núi đất  
13h18' Khỉ vàng X X ~20 

Di 

chuyển 
40 10 

Giữa 

tán 
Trái 124 

2 536363 1875327 
RGTNLRTXT

B núi đất  
5h20' Vượn Siki X X 

3 

(1 đàn) 
Kêu 300 OXĐ OXĐ OXĐ 168 

1 533577 1873371 
RGTNLRTXT

B núi đất  
10h45' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 13-14 

Di 

chuyển 
60 17-20 Trên Phải 320 

1 536175 1875877 
 RGTNLRTX

TB núi đất 
10'07' Vượn Siki X X 

10 

(4 đàn) 
Kêu 

250; 

300 

500; 

>700 

17-22 Trên   

200; 

215;125 và 

120 

2 535504 1874628 
 RGTNLRTX

TB núi đất 
15h20 

Chà vá 

chân nâu 
X X 17-18 Nghỉ 300 20 Trên   320 

1 536866 1874634 
RGTNLRTXT

B núi đất  
8h40' Khỉ vàng X X 17-20 

Di 

chuyển 
50 7-12 Giữa Trái 39 

2 536091 1874496 
RGTNLRTXT

B núi đất  
15h24' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 9 

Di 

chuyển 
60 19-22 Trên Trái 18 

1 534790 1875364 
RGTNLRTXT

B núi đất  
7h18' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 20 

Kiếm 

ăn 
100 16-20 Trên Phải 302 



 

 

1 534189 1874809 
RGTNLRTXT

B núi đất  
6h58' Vượn Siki X X 

7 

(3 đàn) 
Kêu 

400; 600 

và 250 
OXĐ OXĐ OXĐ 

280; 120 

và 150 

1 537415 1872665 
RGTNLRTX 

núi đất  
13h36' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 19-20 

Di 

chuyển 
100 20 Trên Phải 125 

1 536929 1872233 
RGTNLRTXT

B, núi đất 
6h49' Vượn Siki  X X 

2 

(1 đàn) 
Kêu 500 OXĐ OXĐ OXĐ 190 

1 541786 1867969 
RGTNLRTXT

B, núi đất 
12h42' Khỉ vàng X X 23-25 

Căn 

nhau, 

di 

chuyển 

7.5 7-15 
Giữa 

tán 
Phải 264 

2 542430 1867604 
RGTNLRTXT

B, núi đất 
13h26' 

Chà vá 

chân nâu 
X X 19-20 

Di 

chuyển 
120 16-22 Trên Trái 43 

1 539838 1867601 
RGTNLRTXT

B, núi đất 
5h24' Vượn Siki X X 

9 

(3 đàn) 
Kêu 

400; 250 

và 300 
OXĐ OXĐ OXĐ 

350; 220 

và 180 

2 540591 1864294 
RGTNLRTXT

B, núi đất 
11h17' Khỉ vàng X X 17-20 

Kêu, di 

chuyển 
65 5-15 

Giữa 

cây & 

dưới 

đất 

Trái 45 

 



 

 

 

Phụ lục 8: Kết quả phỏng vấn thu thập thông tin về các loài Linh trưởng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

 

Stt 
Tên địa 

phương 
Tên phổ thông 

Ngày bắt 

gặp 

Nơi bắt gặp (địa 

điểm và sinh cảnh) 

Số lượng 

(cá thể) 
Dấu hiệu Ghi chú 

1 Xá và Chà vá chân nâu 20/5/2015 
TK 667, rừng gỗ 

TN LRTX 
01 Chết   

2 Xi ắc Khi mặt đỏ 05/2/2015 TK 667 >30 con Xuống đất   

3 Ta mư R Khỉ vàng 6/2014 TK 667A 13 Kiếm ăn   

4 Cùng Voọc hà tĩnh 07/6/2015 TK 662A 05 Nghỉ   

5 Xá và Chà vá chân nâu 2/2014 TK 620 07 Di chuyển   

6 " " 3/2014 TK 621 09 
Ăn, di 

chuyển 
  

7 Xi ắc Khi mặt đỏ 7/2014 TK 628 13 
Ăn, di 

chuyển 
  

8 Ta mư R Khỉ vàng 9/2014 TK 613 17 Ăn, kêu, đi   

9 " " 12/2014 TK 614 19 Di chuyển   

10 " " 01/2015 TK 667 14 Di chuyển   

11 " " 3/2015 TK 666 15 Nghỉ, kêu   

12 Xá và Chà vá chân nâu 4/2015 TK 670A 08 Nghỉ ăn   



 

 

13 Ta mư R Khỉ vàng 6/2015 TK 630 12 Di chuyển   

14 Ta mư R Khỉ vàng 6/2015 TK 630 13 Di chuyển   

15 Cùng Voọc hà tĩnh 8/2015 TK 641 07 Nghỉ   

16 ? Khỉ 8/2015 Đèo Sa mù 04 Nhảy 
Đi buôn bán thường qua 

đèo, không nhớ ngày 

17 ? Khỉ 9/2015 Đèo Sa mù 04 Nhảy   

18 Xá và Vọoc ngũ sắc 26/8/2015 TK 620 10 
Kiếm ăn & 

di chuyển 

Chủ yếu gặp ở khu vực giáp 

tỉnh Q. Bình; sinh cảnh rừng 

thường xanh 

19 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 3/2015 TK 614 08 "   

20 " " 3/2015 TK 615   "   

21 " " 8/2014 Khe Trâu - Bản Cun 10 "   

22 ? Khỉ 3/2013 Khe Cuôi >20 Ăn & chơi   

23 Xá và Chà vá chân nâu 7/2013 Khê Suất >10 Di chuyển   

24 Xá và Chà vá chân nâu 2/2015 Khe Mồn 7 
Ăn & Di 

chuyển 
  

25 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 4/2015 Khê Suất 16-17 
Ăn & Di 

chuyển 
  

26 " " 6/2015 Khe Mồn ~20 
Di chuyển & 

ăn 
  



 

 

27 " " 2013 Khe Trâu - Bản Cun 12 Di chuyển   

28 Cùng Voọc hà tĩnh 8/2015 Khe Mồn 2 Kêu & nhảy   

29 Lọoc Chà vá chân nâu 0/ nhớ TK 620 >10 Di chuyển 
Khe trâu gần bản Cuôi, rừng 

đẹp còn nhiều khỉ 

30 Xà vá Chà vá chân nâu " TK 619 07 Kiểm ăn   

31 Ta mư Rđổ Khỉ vàng " Nhiều nơi 10 Di chuyển   

32 Xi ắc Khi mặt đỏ " Khe Suốt >12 
Ăn, đánh 

nhau 
  

33 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 10/2014 Khe Trâu 09 Di chuyển   

34 " " 02/2014 
Thương nguồn - 

Khe Trâu 
>20 "   

35 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 7/2015 Suối suốt 17-18 Ăn & nhảy 
Rừng gỗ thường xanh, gặp ở 

gần suối 

36 Xi ắc Khi mặt đỏ 2013 " >10 

Di chuyển, 

đánh nhau, 

kêu 

" 

37 Xá và Chà vá chân nâu 0/nhớ 
Suối suốt-sông 

Sepăng hiêng 
~10 Di chuyển   

38 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 2013 
Khe Cố, rừng 

thường xanh 
15-16 Di chuyển   

39 Xá và Chà vá chân nâu 2014 "  7-8 
Nghịch, bẻ 

cây 

Gặp nhiều lần, đây là 02 lần 

gần nhất 

40 Xá và Chà vá chân nâu 18/10/2014 TK 614, gần bản ~10 Nhẩy, di Tháng trước, người dân bắt 



 

 

Cưp chuyển trên 

cây 

được 01 con vọoc Hà 

Tỉnhtrong hang tọa độ 

535001; 1866912 

41 Xá và Chà vá chân nâu 7/2015 " " "   

42 Ta mư Rđổ Khỉ vàng ~2014 
TK 614, rừng gỗ 

núi đất 
~20 Kiếm ăn   

43 Xá và Chà vá chân nâu 9/2015 TK 617, Khe Sa Lơ ~10 "   

44 Xi ắc Khi mặt đỏ 10/2014 TK 613 
Nhiều, vài 

chục 

Kêu, ăn & di 

chuyển 
  

45 Khỉ cạn Khi mặt đỏ 8/2015 TK 611, 613 >50 Kiểm ăn 

Trong 01 đàn Vọoc Hà Tỉnh 

chỉ có 01 con cái trưởng 

thành 

46 Xá và Chà vá chân nâu 9/2015 Gần bản 7-8 Kiểm ăn   

47 " " 8/2015 TK 611 07 Kiểm ăn   

48 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 4/2015 TK 614A 15 Kiểm ăn   

49 " " 6/2015 TK 613 17 Kiểm ăn   

50 Xá và Chà vá chân nâu 7/2015 TK 613 09 Kiểm ăn   

51 Quành Voọc hà tĩnh 8/2015 TK 611 06 Kiểm ăn   

52 Xá và Chà vá chân nâu 7/2015 
TK 611 vùng rừng 

gỗ giáp Q. Bình,  
07 Nghịch, ngồi   

53 Xi ắc Khi mặt đỏ 8/2015 " 40 

Di chuyển, 

đánh nhau & 

ăn 

  



 

 

54 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 2014 
TK 617 giông núi, 

rừng gỗ TX 
15 Kiểm ăn   

55 
Cùng 

(Quành) 
Voọc hà tĩnh 2013 TK 614 09 Chạy, nhảy   

56 Xiệch Khi mặt đỏ 9/2015 Đồi tà păng >10 
Ăn, di 

chuyển 
  

57 Tà Lùng Voọc hà tĩnh 9/2015 " " "   

58 Xá và Chà vá chân nâu 8/2015 Gần rẫy ~10 Ăn,nghỉ   

59 Tà mưnko Khỉ vàng 2011 
Khắp nơi trong 

vùng 
0/Xác định Kiểm ăn   

60 Quầnh Vượn đen 2010 Đồi kợp 0/Xác định Kêu   

61 Xi ắc Khi mặt đỏ 2013 Trên núi TK 614 >20 
Kiểm ăn trên 

cây 
  

62 Xá và Chà vá chân nâu 8/2015 Núi gần nhà 07 
Di chuyển 

trên cây 
  

63   Khỉ vàng 7/2015 
Rừng gỗ gần suối 

Chaly 
12 

Đi ăn trên 

cây 
  

64 Xá và Chà vá chân nâu 
2010-

7/2015 
TK 661 06 

Nghỉ trên 

cây 
Rừng gỗ núi đất; không 

phân biệt được khỉ mốc or 

vàng, thường gọi là khỉ 

nước vì nó hay xuống gần 

suối 

65 Quành Vượn Sáng sớm Núi gần nhà 0/ xác định 
Chỉ nghe 

tiếng kêu 

66 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 6/2015 TK 614 A ~20 Kiếm ăn 

67 Quành Vượn 
Các buổi 

sáng sớm 
Núi quanh nhà 0/ xác định Kêu Chưa bao giờ thấy Cu li 



 

 

68 Cùng Voọc hà tĩnh 7/2015 TK 613 04 
Di chuyển 

trên cây 
  

69 Xi ắc Khi mặt đỏ đầu 2015 TK 611 ~30 
Đi ầm ầm, 

cán nhau 
  

70 Ta mư Rđổ Khỉ vàng 5/2015 TK 613 15-16 Kiểm ăn   

71 Xi ắc Khỉ vàng 7/2014 
TK 613, rừng gỗ 

thường xanh 
14-15 

Chạy xuống 

đất 
Năm nào củng gặp đây là 

những lần gặp gần nhất 
72 Xá và Chà vá chân nâu 2/2015 

TK 613, rừng gỗ 

thường xanh 
08 

Nghỉ trên 

cây 

73 Quành Vượn 5/2015 TK 613 01 
Nhảy trên 

cây 

74 Xá và Chà vá chân nâu 7/2015 

TK 614, rừng gỗ 

thường xanh, núi 

đất 

>10 

Nhảy, bẻ 

cành & 

nghịch 
Năm nào củng gặp đây là 

những lần gặp cuối gần nhất 75 Xi ắc Khi mặt đỏ 8/2015 TK 614 ~30 

Kiếm ăn, di 

chuyển trên 

cây 

76 Ta mư R Khỉ vàng 11/2014 TK 614 17-18 
Kêu nhảy 

xuống đất 

77 Xá và Chà vá chân nâu 5/2015 

TK 613, rừng gỗ 

thường xanh, núi 

đất 

>10 

Gặp người 

bỏ chạy, 

nhảy Hầu như năm nào củng gặp 

con màu đen ít gặp vì đàn 

không nhiều 

78 Ta mư R Khỉ vàng 6/2015 TK 617 gần nương 14-15 Kiếm ăn 

79 Xi ắc 
Khi mặt đỏ (khỉ 

nước) 
8/2015 

TK 613, gần Quảng 

Bình 
>30 

Kiếm ăn cả 

trên cây & 

dưới đất 

80 Xá và Chà vá chân nâu 20/5/2015 
TK 667, rừng gỗ 

thường xanh, núi 
01 Chết 

Hà cùng lực lượng Kiểm 

lâm Khu BTTN Bắc Hướng 



 

 

đất Hóa đã gặp 01 cá thể chân 

nâu chết ở TK 667A, có 

chụp ảnh. Các loài khác gặp 

nhiều nhưng không nhớ 

ngày tháng. Đi tuần lần nào 

cũng gặp 

81 Cùng Voọc hà tĩnh 07/6/2015 
TK 627A, rừng gỗ 

thường xanh, núi đá 
05 Nghỉ 

82 Xá và Chà vá chân nâu 11/8/2015 

TK 614A, rừng gỗ 

thường xanh, núi 

đất 

08 Kiếm ăn 

83 Xi ắc Khi mặt đỏ 05/02/2015 

TK 667, rừng gỗ 

thường xanh, núi 

đất 

35 Xuống đất 

84 Ta mư R Khỉ vàng 6/2014 TK 627A 13 Kiếm ăn 

85 " " 10/2014 TK 636 10 " 

86 " " 4/2015 TK 627 18 " 

87 " " 7/2015 TK667 15 " 

88 Xi ắc Khi mặt đỏ 3/2015 
Gần suối A Sắc, 

rừng gỗ TX 
30 

Trèo cây & 

ăn dưới đất 
Đi tuần lần nào cũng gặp 

Linh trưởng, đây là những 

lần gần nhất & chỉ gặp 03 

laoif này 

89 Xá và Chà vá chân nâu 6/2015 Suối Trăng 10 Ăn lá non 

90 Ta mư R Khỉ vàng 7/2015 Suối Trăng 14 Kiếm ăn 

91 Ta mư R Khỉ vàng 4/2015 
Gần suối Trăng, 

rừng gỗ TX 
13 Kiếm ăn   

92 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 TK 627A 09 Nghỉ   

93 Xá và Chà vá chân nâu 2014 TK 637 05 Kiếm ăn   



 

 

94 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 TK 636 30 Kiếm ăn   

95 " " 2015 TK 637 35 "   

96 Lình lâm Cu li? 7/2013 Suối Trăng 02 

Gặp ban 

đêm, rình 

mồi 

  

97 Xá và Chà vá chân nâu 2010 Suối Trăng 10 Trên cây   

98 " " 2012 " 11 "   

99 " " 2014 Khe Tri 07 "   

100 " " 7/2015 Suối Trăng 09 "   

101 Xi ắc Khi mặt đỏ 12/2014 
Thương nguồn Suối 

Trăng 
30-40 

Dưới đất & 

trên cây 
  

102 " " 7/2015 TK 627A 25 Kiếm ăn   

103 Ta mư R Khỉ vàng 2013 Suối Trăng 17 "   

104 " " 2014 " 14 "   

105 " " 2015 " 16 "   

106 Xá và Chà vá chân nâu 5/2014 
Trong rừng TK 

627A 
10 Kiếm ăn   

107 Quành Vượn 
Các buổi 

sáng sớm 

Núi gần nhà (thôn 

Trăng) 
0/Xác định Tiếng kêu   

108 Lình lâm Cu li? 2005 Suối Trăng 02 Kiểm ăn   



 

 

109 " " 2007 " 02 "   

110 " " 2010 " 01 "   

111 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Núi thôn Trăng 25-30 bò, nhảy   

112 Ta mư R Khỉ vàng 2010 Suối Trăng 01 đàn Kiếm ăn   

113 " " 2011 " " "   

114 " " 2012 " " "   

115 " " 2013 " 03 đàn "   

116 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Suối Trăng rừng TX 13 Ăn lá non 
Là cán bộ ít đi rừng, chỉ gặp 

02 loài này 

117 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Suối Trăng >25 
Di chuyển & 

ăn 
  

118 Xi ắc Khi mặt đỏ 6/2014 Suối Trăng dưới đất 17-18 Kiếm ăn 

Nhà anh Bắc có lán làm 

nương ở chân núi nhìn lên 

cửa hang rất rõ, thường thấy 

Cùng về hang vào 5 - 6 giờ 

chiều; Lình Lầm (Cu li) rất 

ít gặp, lần gặp duy nhất cách 

đây 03 năm 

119 Cùng Voọc hà tĩnh 12/9/2015 
Hang 

(535349;1866600) 
7-8 

Nghỉ, kêu & 

di chuyển 

120 Ta mư R Khỉ vàng 2014 Suối Trăng 13 Kiếm ăn 

121 Ka mang Khỉ lạ Không nhớ Suối Trăng 11 Nhảy, ăn lá 

122 Xá và Chà vá chân nâu 2013 Suối Trăng 10 Kiếm ăn 

123 Lình lâm Cu li? 2012 Gần suối Trăng 01 Bò trên cây 

124 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 
Gần suối A Xác, 

rừng TX 
25 Bỏ chạy   



 

 

125 Xá và Chà vá chân nâu 2015 
Thượng nguồn suối 

Trăng 
07 Đang ăn   

126 Ta mư R Khỉ vàng 2014 Suối Trăng 12 Kiếm ăn   

127 Lình lâm Cu li? Không nhớ TK 627A 1 Ban đêm   

128 Cùng Voọc hà tĩnh 
Thường 

gặp 2015 
Hang đá 13 Kêu, đi   

129 Cùng Voọc hà tĩnh 10/9/2015 
Hang Cà chắc, rừng 

núi đá 
7-8 Di chuyển 

Con Quành, không biết là 

Vọoc đen má trắng hay là 

Chà vá chân đen. Phê thấy 

một màu đen và có đuôi dài 

130 Lình lâm Cu li? 11/2014 Suối Trăng 02 Đi ăn đêm 

131 Xi ắc Khi mặt đỏ 5/2015 Suối Trăng 25 Kiếm ăn 

132 Quành Vượn 7/2015 TK 627A 02 Nhảy 

133 Quành? Voọc hà tĩnh? Không nhớ Đồi chè rừng 4-5     

134 Xi ắc Khi mặt đỏ Không nhớ Khe Trăng       

135 Ta mư R Khỉ vàng Không nhớ Khe Trăng       

136 Lình lâm Cu li Không nhớ Khe Trăng       

137 Xá và Chà vá chân nâu 2014 
Suối Trăng, rừng gỗ 

tự nhiên LRTX 
20 Trên cây   

138 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Suối Trăng >18 
Chạy xuống 

đất 
  

139 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Núi đá gần thôn 07 Leo trên đã   



 

 

140 Ta mư R Khỉ vàng 2015 Suối Trăng 16 Kiếm ăn   

141 Lình lâm Cu li Không nhớ Không nhớ 02 Đi ăn   

142 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Suối Trăng 11 Ăn lá non   

143 Ta mư R Khỉ vàng 2016 TK 636 rừng TXTB >14 Kêu, đi   

144 Xi ắc Khi mặt đỏ 2017 TK 637 ~30 
Cắn nhau, di 

chuyển 
  

145 Cùng Voọc hà tĩnh 2018 Núi gần nương 12 Trên đá   

146 Lình lâm Cu li Không nhớ Suối Trăng 01 Đi ăn đêm   

147 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Đồi chè, núi đất 15 Kiếm ăn   

148 Liền 
Nghi là Khỉ 

Mốc 
2015 Núi đá B Rai 15 Kiếm ăn   

149 Lình lâm Cu li 2015 Trắc nòi 01 Kiếm ăn   

150 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Hang đá 14 Nghỉ   

151 Lình lâm Cu li 2014 
Suối A Sóc, rừng gỗ 

TX, núi đất 
01 Kiểm ăn   

152 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Hang đá thôn Trăng >10 Đi lại trên đá   

153 Ta mư R Khỉ vàng 2015 
Đồi A Sóc, rừng gỗ 

TX, núi đá 
20 Trên cây   

154 Lình lâm Cu li 2014 Suối A Sóc 01 Leo cây   



 

 

155 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Suối Trăng 16-17 
Đi ăn trên 

cây 
  

156 Xẹc Khi mặt đỏ 7/2015 
Khe Pà Xần, rừng 

PH núi đất 
17-18 

Kiếm ăn 

dưới đất Năm 2015, Ông Năng có 

mua 01 con Culi về nuôi sau 

đó bị mất 
157 Xá và Chà vá chân nâu 2012 Suối Cha lo khe 800 0/Xác định   

158 Lình lâm Cu li 8/2014 Mua tại nhà 1 Nuôi nhốt 

159 Xẹc Khi mặt đỏ 6/2015 
Cổng trời, suối K 

Bai, núi đá 
~100 

Kiếm ăn trên 

đá 

Theo người dân, ở đây có 

02 loài Cùng (Vượn) 01 loại 

đen má trắng, loại còn lại 

đen toàn phần. 

160 Xá và 

Vọoc ngũ sắc 

(chà vá chân 

nâu) 

7/2015 Núi Ktam 15 Kiếm ăn 

161 Cùng Voọc hà tĩnh 8/2015 Núi Ktam 07 Kiếm ăn 

162 Quành Vượn 2014 Núi Ktam 02 Kêu 

163 Xá và Chà vá chân nâu 02/8/2015 Núi Ktam 01 
con non, ~02 

tháng tuổi 

Em đi hái quả mây nhặt 

được, bàn giao cho Anh 

Hoan - PGĐ Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa 

164 Cù lần Culi Không nhớ Suối Kbai       

165 Xá và Chà vá chân nâu 03/9/2015 

Bản Cù Bai, núi 

Ktam, cột mốc biên 

giới Việt-Lào 583 

01 con non 

Anh Hoan có bắt được 01 

con Chà và chân nâu ~02 

tháng tuổi, bàn giao cho 

Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 

cứu hộ nhưng đã chết. 



 

 

166 
Xi ắc 

(Xẹc) 
Khi mặt đỏ 2014, 2015 

Động Brai núi Tà 

păng 
>30 Dưới đất   

167 Ta mư R Khỉ vàng 2014 Núi K Bai 17-18 Trên cây   

168 Ra Giang Sao la 2013 
Đồi Tà păng cột 

mốc 578 
01 

Đi trong 

rừng 
  

169 Cùng Voọc hà tĩnh Không nhớ Núi đá Ktam 0/Xác định 
ở vách núi 

đá 
  

170 Xẹc Khi mặt đỏ Không nhớ 
Núi đá Tà Păng, 

rừng gỗ TN LRTX 
~100 Kiếm ăn 

Ông Sừng là người sống ở 

bản ~ 90 năm, gặp nhiều 

nhưng không nhơ ngày 

tháng 

171 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 Tà Păng 06 Trên núi đá 

172 Quành Vượn 2013 Núi K Bai 02 
Kiếm ăn, 

kêu 

173 Lình lâm Cu li Không nhớ Suối K Bai 01 Bò trên cây 

174 Xá và Chà vá chân nâu Không nhớ 
Xung quanh bản, 

trong rừng K Bai 
>30 đàn Ăn trên cây 

175 Ta mư R Khỉ vàng 2014 Sông Sơ Mu 01 Kiế Ăn 

Ngày xưa gặp Culi, nay 

không gặp 

176 Xẹc Khi mặt đỏ 2014 
Núi Cà Nhàng rừng 

TX, núi đất 
01 Kiếm ăn 

177 " " 2014 Núi Cà Tác 01 Kiếm ăn 

178 Xà Ngu Bò Tót 2010 Sa Mù 01 Trong rừng 

179 Quành Vượn 2014 Núi Tác Không rõ Kêu 

180 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 
Núi Sơ mu TGTX 

núi đá 
15 Kiếm Ăn Sơ Mu ~ Sa Mù 



 

 

181 Ta mư R Khỉ vàng 2015 
Núi Sơ mu TGTX 

núi đá 
>50 Kiếm Ăn   

182 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Đèo Sơ mu 25 Di chuyển   

183 Liền Khỉ vàng 2015 Núi đá B Rai 30 Kiếm ăn Các bản khác gọi Khỉ vàng 

là Tà mư R, Bản Tà Puồng 

gọi là con Liền, người 

phỏng vấn ghi là khỉ mốc. 

Anh Rô cho biết con Liền to 

> con Ta mư R 

184 " " 2015 Đồi chè 20 Kiếm ăn 

185 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Suối thôn Trăng 13 Trên Cây 

186 Cùng Voọc hà tĩnh Không nhớ 
Suối thôn Trăng, 

núi đá 
11 Kiếm ăn 

187 Liền Khỉ vàng 2014 Núi đá B Rai, RTX  25 
Di chuyển 

trên cây 
Đồi chè là nơi có nhiều cây 

chè rừng mọc ở đó 188 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Đồi chè 16 Trên cây 

189 Lình lâm Cu li 2014 Suối gần Lào 01 Trên cây 

190 Xá và Chà vá chân nâu 2015 
Đồi chè, RTX núi 

đất 
13 Trên cây   

191 Liền Khỉ vàng 2015 Suối Trăng 20 Trên cây   

192 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Núi B Rai 16 Trên cây   

193 Liền Khỉ vàng 2010 Núi đá B Rai 30 Trên cây   

194 Xá và Chà vá chân nâu 2010 Đồi chè, núi đất 15-16 Trên cây   

195 Liền Khỉ vàng 2012 
Suối Trăng, rừng gỗ 

tự nhiên LRTX 
20 Trên cây   



 

 

196 Cùng Voọc hà tĩnh 2013 Suối Trăng núi đá 13 Trên núi   

197 " " 2014 Suối Trăng 10 Trên núi   

198 " " 2015 Suối Trăng 8-9 Trên núi   

199 Lình lâm Cu li ~2011 Không nhớ 02 Trên cây   

200 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Núi B Rai 13-14 Trên đá   

201 Quành Vượn 2015 Đồi chè Không rõ Kêu hú   

202 Xá và Chà vá chân nâu 2010 TK 619 RGTX 20 Kiếm ăn   

203 " " 2011 TK 602 15 Kiếm ăn   

204 " " 2012 TK 667 RGTX 15 Kiếm ăn   

205 Ta mư R Khỉ vàng 2011 TK 670 RTX nghèo 25 Chạy, nhảy   

206 " " 2012 TK 628 RTXTB 20 Di chuyển   

207 Cùng Voọc hà tĩnh 2013 
Khe Trăng núi đá 

TK 627A 
10 Nghỉ   

208 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 "       

209 Xá và Chà vá chân nâu 2013 
Suối Sa Bai TK 

667A 
16-17 Trên cây   

210 " " 2014 TK618 RGTX 15 Trên cây   

211 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 Thôn Trăng 07 Trên đá   



 

 

212 " " 2015 
Suối Trăng rừng gỗ 

núi đá 
09 Trên đá   

213 Xá và Chà vá chân nâu 8/2015 
Nà rường RGTX 

núi đât 
01 Chết   

214 Bèo Hổ 27/9/2015 
Động Là Rường 

RTX 
01 Nghỉ   

215 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác RTX 10 Trên cây   

216 Quành Vượn 2015 Khe Xa Bai Không rõ Kêu   

217 Lình lâm Cu li 2011 Khe Tác 01 Trên cây   

218 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Đồi Đồng Tri 30 Đi ăn   

219 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 
Động Đồng Trì núi 

đá 
30 Dưới đất   

220 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Ke Tác RTX 1 
Xác chết 

dưới đất 
  

221 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Ke Tác 2 Trên cây   

222 Quành Vượn 2014 Ke Tác 3 Trên cây   

223 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 
Động Đồng Trì núi 

đá 
>30 

Kiếm ăn 

dưới đất Dần mới được vào đội BVR 

KBT, mới gặp 02 loài 
224 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác Là rường 01 Chết 

225 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 
Đồi Đồng Tri RTX 

gần nương 
60 

Ăn, phss 

nương rẫy 
  

226 Xá và Chà vá chân nâu 2010 Khe Tác RTX 20 Trên cây   



 

 

227 " " 2012 Khe Tác RTX 18 Trên cây   

228 Lình lâm Cu li 2009 Khe Xa Bai 2 Trên cây   

229 Ta mư R Khỉ vàng 2012 Đồi Đồng Tri 19-20 Trên cây   

230 Xá và Chà vá chân nâu 2005 Khe Tác 20 Trên cây   

231 " " 2007 Khe Xa Bai 18 Trên cây   

232 Cùng Voọc hà tĩnh 2007 Khe La rường 17 Trên núi đã   

233 Quành Vượn 2007 Đồi Đồng Trì Không rõ Kêu (hót)   

234 Xi ắc Khi mặt đỏ 2008 Đồi Đồng Trì ~60 

Kiểm ăn trên 

cây & dưới 

đất 

  

235 Xá và Chà vá chân nâu 2000 Khe Tác 20 Trên cây   

236 Lình lâm Cu li 2010 
Khe Tác RTX gần 

suối 
01 Trên cây   

237 Xá và Chà vá chân nâu 2011 Khe Tác 15 Trên cây   

238 " " 2013 Khe Tác 11 Trên cây   

239 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Đồi Đồng Trì >30 Chạy, kêu   

240 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác 10 Trên cây   

241 Ta mư R Khỉ vàng 2015 Đồi Đồng Trì 18 Trên cây   



 

 

242 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác RTX 13-14 Trên cây   

243 " " 2014 Khe Xa Bai RTX 11 Trên cây   

244 Ta mư R Khỉ vàng 2013 Động Đồng Trì 20 
Phá nương 

rẫy 
  

245 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Động Đồng Trì 35 

Di chuyển 

kiếm ăn dưới 

đất 

  

246 " " 2015 Chân đồi Đồng Trì 30 Kiếm ăn   

247 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 
Động là Rường 

RGTX núi đất 
30 Kiếm ăn   

248 Xá và Chà vá chân nâu 2015 Là rường 5 Trên cây Rất sợ người 

249 Ta mư R Khỉ vàng 2013 Suối Xa Bai 17-18 Trên cây   

250 Quành Vượn 2014 Là rường 2 Di chuyển   

251 " " 5/2015 Là rường Không rõ Kêu   

252 Xi ắc Khi mặt đỏ 2010 
Khe Trô RGTX gần 

suối 
40 

Chạy xuống 

đất 
  

253 Xá và Chà vá chân nâu 2012 Nà rường 10 Trên cây   

254 Quành Vượn 2013 Là rường Không rõ Kêu   

255 Cung Voọc hà tĩnh 2000 Núi đá Pa Thiên 30 Nghỉ   

256 Xi ắc Khi mặt đỏ 2010 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi đât 
60 Kiếm ăn   



 

 

257 Xá và Chà vá chân nâu 2011 Suối Xa Bai 15 Trên cây   

258 Ta mư R Khỉ vàng 2012 Là rường 20 Trên cây   

259 Xá và Chà vá chân nâu 2001 Là rường 20 Trên cây   

260 Xi ắc Khi mặt đỏ 2012 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi đât 
40 Di chuyển   

261 Ta mư R Khỉ vàng 2015 Nhà chủ tịch xã 02 Nuôi nhốt   

262 Quành Vượn 2015 
Là rường RGTX 

núi đá 
Không rõ Kêu   

263 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi có đá 
40 Di chuyển   

264 Xá và Chà vá chân nâu 2014 
Động Cuốn RTX 

gần khe miệt 
15 Trên cây   

265 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi đá 
~100 

Di chuyển 

qua đường 
  

266 Xá và Chà vá chân nâu 2013 

Đồi Nà rường (núi 

Nà rường) RGTX 

núi đá 

15 Trên cây   

267 " " 2012 Suối Xa Bai 10 Trên cây 
 Anh May gọi là Vọoc 7 

màu 

268 Cung Voọc hà tĩnh 2003 
Đồi Cò pựt núi đá 

có cây gỗ 
18 Nghỉ Ông mới 02 lần nhìn thấy 

269 Xá và Chà vá chân nâu 2010 
Núi Nà rường 

RTXTB 
19 Trên cây   



 

 

270 Lình lâm Cu li 2014 
Núi Nà rường gần 

suối 
01 Trên cây 

Anh Căng đã bắt Culi làm 

thịch (trọng lượng 0,3 kg) 

271 Xá và Chà vá chân nâu 2014 Núi Nà rường 14-15 Trên cây   

272 " " 2015 Núi Nà rường 14 Trên cây   

273 Quành Vượn 2015 Núi Nà rường Không rõ Kêu   

274 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Đồi Đồng trì 35-40 
Đi qua 

đường 
  

275 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi đá 
~50 

Chạy dưới 

đất 
  

276 " " 2014 " ~60 
Xuống 

nương 
  

277 Xá và Chà vá chân nâu 2015 " 6 Trên cây   

278 " " 2013 " 7-8 Trên cây   

279 Lình lâm Cu li 2011 Suối Sa Bai 02 Trên cây   

280 Xá và Chà vá chân nâu 2013 
Động Nà rường 

RGTX 
20 Trên cây   

281 " " 2014 
Động Nà rường 

RGTX 
10 Trên cây   

282 Quành Vượn 2015 Suối Xa Bai Không rõ Kêu   

283     2012 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi đá 
60 

Phá nương 

rẫy 
  

284 Ta mư R Khỉ vàng 2013 
Đồi Đồng Trì 

RGTX núi đá 
25 Bỏ chạy   



 

 

285 Xá và Chà vá chân nâu 2010 
Suối Xa Bai rừng 

LRTX núi đất 
17 Trên cây 

Năm sáu năm nay ông 

không đi rừng nên không 

gặp 

286 Xi ắc Khi mặt đỏ 2009 Đồi Đồng Trì núi đá ~70 Chạy 

287 Lình lâm Cu li 2009 
Suối Xa Bai  rừng 

LRTX gần suối 
2 Trên cây 

288 Cung Voọc hà tĩnh 2007 
Núi vua (núi voi 

mep) núi đá 
25 Trên vách đá 

289 Xá và Chà vá chân nâu 2010 
Khe Giang Thoan 

RGTX TB 
20 Trên cây   

290 " " 2011 Là rường RGTX 15 Trên cây   

291 Ta mư R Khỉ vàng 2012 " 17-18 Trên cây   

292 Quành Vượn 2014 " Không rõ Kêu   

293 Xá và Chà vá chân nâu 2010 Núi Trầu RGTX 15 Trên cây   

294 Ta mư R Khỉ vàng 2011 
Đồng Trì núi đất có 

nhiều cây gỗ 
30 Trên cây   

295 Quành Vượn 2013 
Là rường, rừng 

TXTB 
Không rõ Kêu   

296 Xá và Chà vá chân nâu 2014 Là rường 12-13 Trên cây Anh gọi là Voọc ngũ sắc 

297 Xi ắc Khi mặt đỏ 2013 
Động cuốn RGTX 

núi đá 
35 Di chuyển   

298 Xá và Chà vá chân nâu 2013 Nà rường RGTX 14 Trên cây   

299 " " 2014 
Khe Giang 

RGTXTB 
15 Trên cây   



 

 

300 Quành Vượn 2014 Là rường 16 Kêu   

301 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Đồng Trì RGTX 45 Di chuyển   

302 " " 2014 " ~50 Di chuyển   

303 " " 2010 " ~100 Di chuyển   

304 Xá và Chà vá chân nâu 2011 Khe Xa Bái 17-0 Trên cây   

305 Quành Vượn 2013 Khe Xa Bái 01 Kêu   

306 Xá và Chà vá chân nâu 2011 Là rường, RGTX 18 Trên cây   

307 " " 2012 Suối Giang RGTX 15 Trên cây   

308 Xi ắc Khi mặt đỏ 2010 
Đồng Trì RGTX núi 

đá 
40 Di chuyển   

309 Quành Vượn 2014 Là rường Không rõ Kêu 
Không nhìn thấy Quành 

(vượn) chỉ nghe tiếng kêu 

310 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 
Là rường RGTXTB 

núi đất 
30 

Ăn, di 

chuyển 
  

311 Xá và Chà vá chân nâu 2013 
Khe Xa Bai 

RGTXTB núi đất 
20 Trên cây   

312 " " 2014 " 17 Trên cây   

313 Ta mư R Khỉ vàng 2015 
Đồng Trì RGTX núi 

đất 
25 

Trên cây & 

dười đất 
  

314 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 " ~40 
Chạy xuống 

đất 
Khỉ cộc 



 

 

315 Lình lâm Cu li 2010 
Là rường RGTXTB 

núi đất 
02 Trên cây   

316 Xá và Chà vá chân nâu 2012 
Khe Xa Bai RGTX 

núi đất 
14-15 Trên cây   

317 " " 2014 " 15-16 Trên cây   

318 " " 2015 Là rường 11 Trên cây   

319 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 
Là rường 

RLRTXTB núi đất 
38-40 Di chuyển   

320 Quành Vượn 2015 
Là rường RGTX 

núi đất 
Không rõ 

Kêu, trên 

cây 
  

321 Ta mư R Khỉ vàng 2011 
Đồng Trì RGTX núi 

đất 
30 Trên cây   

322 Xi ắc Khi mặt đỏ 2013 " 45-46 Di chuyển   

323 " " 2014 " ~50 Di chuyển   

324 " " 2015 " 17 Di chuyển   

325 Xá và Chà vá chân nâu 2010 Là rường RGTXTB ~19 Trên cây   

326 " " 2011 Là rường ~18 Trên cây   

327 " " 2013 Là rường 15-16 Trên cây   

328 " " 2014 Là rường 15 Trên cây   

329 Ta mư R Khỉ vàng 2014 
Khe Xa Bai 

RGTXTB núi đất 
>20 Trên cây   



 

 

330 Quành Vượn 2/2015 Khe Xa Bai 01 Kêu   

331 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 
Đồng Trì RGTX núi 

đất 
30 Di chuyển   

332 " " 2015 " 29-30 Di chuyển   

333 Ta mư R Khỉ vàng 2014 " 17-18 Di chuyển   

334 " " 2015 " ~20 Di chuyển   

335 Quành Vượn 2013 Là rường Không rõ Kêu   

336 " " 2014 Khe Xa Bai Không rõ Kêu   

337 Xá và Chà vá chân nâu 2015 

Khe Cựp 

RGLRTXTB núi 

đất 

20 Trên cây   

338 Quành Vượn 
2013-

7/2015 
" Không rõ 

Kêu, chạy 

trên cây 
  

339 Xá và Chà vá chân nâu 2015 
Suối Cha Ly RGTX 

núi đất 
20 Trên cây   

340 Ta mư R Khỉ vàng 2014 " 30 Trên cây   

341 Xá và Chà vá chân nâu 2014 " 15-16 Trên cây   

342 Quành Vượn 2014-2015 " Không rõ Kêu   



 

Phụ lục 9: Danh sách các loài động vật bị săn bắt  

TT 
Tên Việt 

Nam 
Tên Khoa học Tư liệu Địa điểm ghi nhận 

Mục đích 

sử dụng 

1 Tê tê Java Manis javanica MN 
Hướng Sơn, Kim Thuỷ,  Khe 

Sanh 
M,T 

2 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus  PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 

3 Khỉ đuôi lợn Macaca nemestrina  MS Hướng Sơn, Khe Sanh M,T 

4 Khỉ vàng Macaca assamensis  MS Hướng Sơn, Khe Sanh M,T 

5 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides  MS Hướng Sơn, Hướng Việt M,T 

6 Voọc Hà Tĩnh T. hatinhhensis  PV Hướng Lập M 

7 
Voọc vá chân 

nâu 
Pygathrix  nemaeus  PV Hướng Lập T,M 

8 Gấu ngựa Ursus thibetanus   PV,P Hướng Lập, Hướng Sơn T,M 

9 Gấu chó  Ursus malayanus  PV,P Hướng Lập, Hướng Sơn, T,M 

10 Cầy giông Viverra zibetha  PV Hướng Lập, Hướng Sơn,   E,T 

11 Cầy hương Viverricula indica  MC Hướng Lập, Hướng Sơn E,T 

12 Cầy gấm Prionodon pardicolor  Da, Hướng Sơn T,S 

13 Cầy vòi đốm 
Paradoxurus 

hermaphroditus  
MS Hướng Sơn T,E 

14 Cầy vòi mốc Paguma larvata  MS Hướng Lập T,E 

15 Mèo rừng 
Prionailurus 

bengalensis  
PV Hướng Lập, Hướng Sơn,   E 

16 Lợn rừng Sus scrofa  MC 
Hướng Lập, Hướng Sơn, 

Hướng Việt, Hướng Linh 
E,T 

17 Mang thường Muntiacus muntjak  MC Hướng Lập, Hướng Sơn, E 



 

 

18 Mang lớn 
Megamuntiacus 

vuquangensis  
MC Hướng Lập, Hướng Sơn E 

19 Sơn dương 
Naemohedus 

sumatraensis  
Sừng,da Hướng Lập, Hướng Sơn E 

20 Sóc má đào Dremomys rufigenis  MN Hướng Sơn P 

21 Sóc bụng đỏ Callosciurus erythraus MN Hướng Sơn P 

22 Sóc bay lớn Petaurista philippensis  đuôi Hướng Sơn E 

23 
Nhím đuôi 

ngắn 
Hystrix  brachyura MC Hướng Lập, Hướng Sơn E,T 

24 Đon Atherurus macrourus  MC Hướng Lập, Hướng Sơn E,T 

25 Thỏ vằn Nesolagus timminsi  MC Hướng Lập E 

26 Gà rừng Gallus gallus 
PV, 

Chân 
Hướng Lập, Hướng Sơn T 

27 Gà lôi  trắng Lophura nycthemera MS TT Khe Sanh E,T,P 

28 
Gà tiền mặt 

vàng 

Polyplectron 

bicalcaratum 
MC Hưóng Lập T 

29 Trĩ sao Rheinardia ocellata PV, D Hướng Lập T, E 

30 Cu gáy Steptopelia chinensis MS Hướng Việt T,P 

31 Sáo mỏ vàng Acridotheres tristis MS Hướng Sơn P,T 

32 Yểng Gracula religiosa MS Hướng Lập, Hướng Sơn P,T 

33 
Khướu bạc 

má 
Garrulax chinensis MS Hướng Lập, Hướng Sơn P,T 

34 
Khướu đầu 

xám 
G.vassali MS Hướng Lập, Hướng Sơn P,T 

35 
Hoạ mi đất 

mày trắng 

Pomatorhinus 

schisticep 
MS Hướng Lập P 

36 Kỳ đà hoa Varanus salvator MS Hướng Sơn E,T 



 

 

37 Trăn đất Python molurus PV Hướng  Sơn T,M 

38 
Rắn ráo 

thường 
Ptyas korros PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 

39 Rắn ráo trâu P.mucosus PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 

40 Rắn sọc dưa Elaphe radiata PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 

41 Rắn cặp nong Bungarus faciatus PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 

42 Rắn hổ mang Naja atrsa PV 
Hướng Lập, Hướng Sơn, Khe 

Sanh, Cam Lộ 
T 

43 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 

44 Rùa sa nhân Pyxidae mouhotii MS Hướng Lập T 

45 
Rùa hộp trán 

vàng 
Cuora ganbinifront MS Hướng Lập T 

46 

Rùa hộp ba 

vạch (Rùa 

vàng) 

Cuora trifasciata Mai Hướng Sơn T 

 

 Ghi chú:- Dạng thông: PV= Phỏng vấn; MS= Mẫu sống; MC= Mẫu chết; MN= Mẫu nhồi. 

   - Mục đích sử dụng: E = Thực phẩm, M = Làm thuốc, P = Nuôi  làm cảnh, S = 

Mẫu nhồi, T= Buôn bán 



 

 

Phụ lục 10: Danh sách các loài thực vật Linh trưởng dùng làm thức ăn tại 

khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

Họ Loài 

TT 

Tên phổ 

thông 

Tên  

khoa học TT 

Tên phổ 

thông 

Tên  

khoa học 

1 Dâu tằm Moraceae 

1 Trôi Artocarpus borneensis 

2 Chay ăn trầu rtocarpus nitida  

3 Vả  Ficus auriculata  

4 Ngái lông Ficus fulva 

5 Đa tía Ficus altissima  

6 Si Ficus benjamina 

7 Duối Streblus asper 

8 Ngai Ficus hispida 

9 Đa bắp be Ficus nervosa  

10 Mít rừng Ficus vasculosa  

11 Oro Taxotrophis ilisicides 

12 Đa quả xanh Ficus elastica 

13 Vả rừng Ficus variegata 

2 Thầu dầu Euphorbiaceae 

1 Bồ cu vẽ Breynia fruticosa  

2 Săn Manihot esculanta   

3 Chòi mòi Antidesma ghaesembilla  

4 
Lá nến 

Macaranga denticulata 

5 Dâu da  Baccaurea sapinda 

6 
Rau ngót 

Sauropus androgynus  

7 Nhội Bischofia trìoliata 

8 Thẩu tấu Aporasa microcalyx 

9 Vang trứng Endospermum chinense  

3 Long não Lauraceae 

1 Re hương Cinnamomum glaucescens  

2 May phong Caryodapnosis tonkinensis  

3 Kháo vàng Machilus  bonii 

4 
Kháo 

Machilus platycarpa 

5 Màng tang Litsea cubeba  



 

 

6 Quế rành Cinnamomum camphora  

7 Vù hương Cinnamomum balansae  

8 Quế lợn Cinnamomum bejolgota  

4 Cà phê Rubiaceae 

1 Trâm Canthium dicocum 

2 Găng Randia dumetorum 

3 Hoắc quang Wendlandia paniculata  

4 Bướm bạc Mussaenda dehiscens 

5 
Bướm bạc 

căm bót Mussaenda cambodiana  

5 Sim Myrtaceae 

1 Sim  Rhodomyrtus tomentosa  

2 Trâm Syzygium cinereum 

3 Ổi Psidium guajava  

4 Vối Cleistocalyx nervosum  

6 Thị Ebenaceae 

1 
Thị 

Diospyros decandra 

2 Thị rừng Diospyros sylvatica 

3 Hồng Diospyros kaki 

7 Xoan Meliaceae 

1 Gội nếp Amoora gigantea  

2 Gội trắng Anaphamixis grandifolia 

3 Xoan ta Melia azedarach 

8 Giẻ Fagaceae 
1 Dẻ ấn độ Castanopsis indica 

2 Giẻ lá tre  Quercus. bambusaefolia 

9 Măng cụt Clusiaceae 1 Bứa lá tròn Garcinia oblongifolia  

10 Trôm Sterculiaceae  2 Lòng mang Pterospermum heterophyllum 
 

                                                 

 


