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TÓM TẮT: Kết quả điều tra thực địa và phỏng vấn người dân địa phương và các kiểm lâm viên 
trong thời gian từ 2013-2015 đã ghi nhận được 7 đàn Voọc xám đông dương (VXĐD), 
Trachypithcus crepusculus, tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Xuân Liên: 5 đàn quan sát 
trực tiếp và 2 đàn ghi nhận qua phỏng vấn. Trong khu bảo tồn, tổng số VXĐD ước tính từ 100 - 
200 cá thể, mỗi đàn có tối đa 30-35 cá thể. Các đàn đều có ít nhất một cá thể đực trưởng thành, 
nhiều cá thể cái trưởng thành và cá thể gần trưởng thành. Có 4 đàn đã quan sát có con non. VXĐD 
phân bố ở 4 dạng sinh cảnh rừng ít bị tác động (rừng thường xanh trên núi đá vôi, rừng thường 
xanh á nhiệt đới, rừng thường xanh nhiệt đới ít bị tác động và rừng hỗn giao gỗ-tre nứa) thuộc 8 
tiểu khu xa dân cư của khu bảo tồn. Quần thể VXĐD ở KBTTN Xuân Liên có thể là một trong số ít 
quần thể lớn nhất của loài này còn sót lại ở Việt Nam hiện nay. Quần thể này đang bị đe dọa do 
hoạt động săn bắt động vật hoang dã, sự suy thoái sinh cảnh rừng, tình trạng khai thác gỗ trộm và 
sự mất an toàn sinh cảnh do sự xâm nhập trái phép của người dân và chăn thả gia súc. Các giải 
pháp được đề xuất cho bảo tồn quần thể VXĐD ở KBTTN Xuân Liên gồm: tăng cường thực thi 
pháp luật bảo vệ rừng và động vật hoang dã, thúc đẩy tái sinh tự nhiên rừng, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức bảo tồn có người dân vùng đệm, giám sát sự biến động quần thể và vùng hoạt động của 
VXĐD trong khu bảo tồn; tiến hành nghiên cứu về các yêu cầu sinh thái của VXĐD và điều tra 
khảo sát tình trạng quần thể VXĐD ở KBTTN Pù Hoạt lân cận để phối hợp bảo tồn. 
Từ khóa:Trachypithecus phayrei crepusculus, linh trưởng, voọc xám, voọc xám đông dương, khu 
bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. 

 
MỞ ĐẦU 

Quần thể voọc xám ở Việt Nam cùng với 
các quần thể voọc xám ở Lào, Thái Lan, Trung 
Quốc (Vân Nam) và Mianma từng được xếp 
vào phân loài Trachypithecus phayrei 
crepusculus (Elliot, 1909) [7, 10, 21, 23]. Tuy 
nhiên, trong những năm gần đây có nhiều tranh 
cãi về vị trí phân loại của phân loài này, dẫn đến 
có sự khác nhau về danh pháp khoa học của 
voọc xám trong các tài liệu công bố, gây không 
ít khó khăn cho người đọc. Roos (2003) [17] và 
Rosset al. (2001, 2007) [16, 18] khi phân tích 
trình tự ADN gen ty thể cytochrome B của các 
mẫu vật thuộc phân loài crepusculus đã nhận 
thấy chúng không có quan hệ họ hàng gần với 
loài Trachypithecus phayrei (thuộc nhóm các 
loài voọc xám Obscurus), mà có quan hệ di 
truyền gần hơn với nhóm các loài voọc đen 
francoisi. Do đó, các tác giả này đã chuyển 
phân loài Trachypithecus phayrei crepusculus 
thành loài độc lập Voọc xám đông dương, 

Trachypithecus crepusculus (Elliot, 1909) 
(Indochinese grey langur) và xếp vào nhóm các 
loài voọc đen francoisi. Liedigk et al. (2009) 
[11], khi nghiên cứu các mẫu vật voọc xám ở 
Việt Nam đã phát hiện có sự không thống nhất 
giữa trình tự ADN trong gen ty thể và gen nhân 
của chúng. Trình tự ADN gen ty thể của các 
mẫu vật này khác xa so với trình tự ADN gen ty 
thể của loài Trachypithecus phayrei (thuộc 
nhóm obscurus) và gần hơn với nhóm các loài 
voọc đen francoisi. Ngược lại, trình tự AND 
gen nhân của các mẫu vật này lại giống với 
trình tự ADN gen nhân của nhóm obscurus. 
Mặc dù vậy, các tác giả này vẫn ủng hộ quan 
điểm của Roos (2003) [17] công nhận 
Trachypithecus crespulus là loài độc lập thuộc 
nhóm francoisi và giải thích nguyên nhân của 
hiện tượng trên là do có sự lai tạp giữa tổ tiên 
của nhóm francoisi và tổ tiên của nhóm 
obscurus trong quá khứ. Một số tác giả khác 
như Wilson et al. (2005) [23], Bleisch et al. 
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(2008) [2], Timmins et al. (2013) [20] không 
công nhận crespusculus là loài độc lập. 
Timmins et al. (2013) [20] cho rằng sự khác 
nhau giữa gen ty thể với gen nhân cùng với hình 
thái ngoài phù hợp với gen nhân chưa thể là 
chứng cứ đầy đủ để chuyển Trachypithecus 
phayrei crepusculus thành loài độc lập. Quan 
điểm này cũng được sử dụng trong Danh lục Đỏ 
Thế giới [9] hiện nay với loài voọc xám được 
ghi dưới danh pháp khoa học Trachypithecus 
phayrei. 

Đặng Tất Thế (2005), trong luận án tiến sỹ 
của mình, cũng khẳng định có sự khác biệt lớn 
về trình tự ADN gen ty thể của voọc xám Việt 
Nam với trình tự ADN gen ty thể của nhóm 
obscurus. Tuy nhiên, tác giả này theo quan 
điểm phân loại của Brandon-Jones et al. (2004) 
[3] xem quần thể voọc xám ở Việt Nam thuộc 
phân loài Trachypithecus barbei holotephreus 
(Anderson, 1879). Danh pháp này được sử dụng 
trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [1] và một số 
văn bản pháp luật của Việt Nam như: Nghị 
Định 32/2006/NĐ-CP [6], Nghị Định 
160/2013/NĐ-CP [6]. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi theo hệ thống phân loại của Roos 
(2001) [17] và Roos et al. (2007) [18] xem quần 
thể voọc xám ở Việt Nam thuộc loài độc lập 
VXĐD Trachypithecus crepusculus (Elliot, 
1909) vì các nghiên cứu nói trên của các các tác 
giả trên có tính hệ thống và đều có thực hiện 
trên các mẫu vật voọc xám của Việt Nam. 
  

Ở Việt Nam, VXĐD có phân bố ở các tỉnh 
Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, 
Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tỉnh và Quảng Bình [4, 8, 12, 15, 22]. Tình 
trạng săn bắt động vật hoang dã chưa được kiểm 
soát và mất rừng trên diện rộng trong các thập 
kỷ gần đây đã làm cho VXĐD không còn tồn tại 
ở nhiều khu vực thuộc vùng phân bố trước đây 
của loài [12, 14]. 

Cho đến nay, có rất ít tư liệu về số lượng cá 
thể của các quần thể VXĐD trong thiên nhiên ở 
Việt Nam. Lê Trọng Đạt & Lương Văn Hào 
(2008) (trong Nadler et al. (2014)[14]) đã khảo 
sát VXĐD ở KBTLSC Mù Cang Chải (Yên 
Bái) và khu rừng lân cận thuộc huyện Mường 
La (Sơn La) ghi nhận được 9-12 đàn với tổng số 

ước tính khoảng 50-80 cá thể. Ở VQG Pù Mát 
(Nghệ An), các cuộc điều tra năm 1998-1999 
của Dự án SFNC/FFI [19] đã quan sát và chụp 
ảnh (bẫy ảnh) được 4 đàn với tổng số khoảng 20 
cá thể. Từ đấy đến nay, không có nghiên cứu 
nào đánh giá số lượng VXĐD ở đây, tuy nhiên, 
đây có thể là nơi có quần thể VXĐD lớn ở Việt 
Nam [12]. 

VXĐD đang bị đe dọa tuyệt chủng cả ở Việt 
Nam và trên thế giới. Trong Sách Đỏ Việt Nam 
(2007) [1], VXĐD được xếp vào bậc "VU - Sắp 
nguy cấp". Trong Danh lục Đỏ Thế giới (2015) 
[9], VXĐD được xếp ở bậc "EN - Nguy cấp". 
Ngoài ra, loài này còn có tên trong Nhóm IB 
của Nghị Định 32/2006/NĐ-CP [5] và trong 
"Danh sách các loài nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên 
bảo tồn" ban hành kèm theo của Nghị Định 
160/2013/NĐ-CP [6] của Chính phủ. Bảo tồn 
VXĐD đang là vấn đề cấp thiết hiện nay việc 
xác định kích thước quần thể cùng với phạm vi 
khu vực cư trú của mỗi quần thể là rất cần thiết 
cho công tác bảo tồn loài. 

Được thành lập năm 1999, KBTTN Xuân 
Liên  có tổng diện tích 23.816 ha với trên 22.000 
ha rừng tự nhiên phân bố tập trung và tiếp giáp 
với rừng tự nhiên của KBTTN Pù Hoạt, tỉnh 
Nghệ An (diện tích gần 90.000 ha), tạo thành khu 
vực rừng rộng lớn có tính đa dạng sinh học cao. 
Sự tồn tại của VXĐD trong KBTTN Xuân Liên 
đã được ghi nhận từ những năm 1998 [21], tuy 
nhiên, chưa có các nghiên cứu chi tiết về tình 
trạng quần thể và vùng cư trú của loài này trong 
khu bảo tồn, điều này gây khó khăn cho công tác 
bảo tồn loài. Trong các năm 2013-2015, chúng 
tôi đã tiến hành nhiều đợt điều tra khảo sát nhằm 
xác định kích thước quần thể và vùng phân bố 
của loài trong khu bảo tồn, làm cơ sở xây dựng 
các giải pháp quản lý bảo tồn loài hiệu quả hơn. 
Bài báo này nhằm giới thiệu kết quả của các đợt 
điều tra khảo sát nói trên. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Điều tra đánh giá tình trạng quần thể VXĐD 
ở KBTTN Xuân Liên được thực hiện trong các 
năm 2013-2015 sử dụng các phương pháp sau: 

Điều tra phỏng vấn: Đợt điều tra đầu tiên 
phỏng vấn người dân địa phương ở vùng đệm 
và các kiểm lâm viên hiện trường của khu bảo 
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tồn được tiến hành vào tháng 4/2013 để sơ bộ 
xác định các khu vực phân bố của VXĐD và 
các sinh cảnh rừng nơi chúng thường hoạt động. 
Điều tra phỏng vấn được tiếp tục thực hiện 
trong các đợt khảo sát tiếp theo khi chúng tôi có 
điều kiện tiếp xúc với những người dân thường 

xuyên đi rừng hoặc kiểm lâm viên ở các trạm 
bảo vệ rừng của khu bảo tồn. Trong quá trình 
phỏng vấn, có sử dụng ảnh màu chụp VXĐD 
trong thiên nhiên để hỗ trợ những người được 
phỏng vấn nhận dạng rõ đối tượng nghiên cứu.  

 
Bảng 1. Các tuyến chính khảo sát VXĐD tại KBTTN Xuân Liên 

Ký 
hiệu 

Tên 
tuyến 

Tọa độ đấu  
và cuối tuyến  

Dài 
(km) 

Sinh cảnh 

T1 Trạm Vịn - Huội Cò - Trại Keo N19°59'27"; E104°59'03" 
N19°57'12"; E105°00'12" 6,32 SC2, SC3 

T2 Trại keo - Vũng bò - Suối Pà Pán N19°57'06"; E105°00'19" 
N19°56'21"; E105°02'12" 5,14 SC2, SC3 

T3 Hón cà - Hang Dơi - Suối Pà Pán N19°56'47"; E105°05'02" 
N19°56'20"; E105°02'12" 7,21 SC6 

T4 Trạm vịn - Pù Nậm Mua nhỏ N19°59'29"; E104° 59'12" 
N19°58'23"; E105°01'43" 6,70 SC1, SC2, SC3 

T5 Chiếng - Phong Sai - Hón Hích N20°00'42"; E105°02'49" 
N19°59'18"; E105°01'30" 4,58 SC1, SC2,SC3 

T6 Pù Hòn Hàn - Hón Cà N19°58'42"; E105°04'16" 
N19°56'47"; E105°05'06" 4,15 SC2, SC4, SC6 

T7 Hón Mong - Pù Khỏe N19°55'37"; E105°08'56" 
N19°58'02"; E105°06'18" 6,45 SC4, SC6 

T8 Hón Mong - Núi Dồn N19°55'37"; E105°08'56" 
N19°58'01"; E105°07'54" 4,82 SC4, SC6 

T9 Trạm Hón Can - đỉnh Pù gió N19°51'37"; E105°14'21" 
N19°53'43"; E105°10'38" 6,87 SC2, SC4,SC7 

SC1: Rừng thường xanh trên núi đá vôi; SC2: Rừng thường xanh á nhiệt đới, SC3: Rừng thường xanh nhiệt 
đới; SC4: Rừng thường xanh nhiệt đới sau khai thác; SC5: Rừng thường xanh nhiệt đới đang phục hồi; SC6: 
Rừng hỗn giao gỗ - giang, nứa; SC7: Rừng giang, nứa thuần loại. 

 

 
Hình 1. Các tuyến chính khảo sát VXĐD tại KBTTN Xuân Liên 
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Điều tra khảo sát theo tuyến: Hệ thống các 
tuyến điều tra được thiết lập đi qua các dạng 
sinh cảnh khác nhau của khu bảo tồn. Tất cả có 
20 tuyến điều tra, mỗi tuyến dài từ 3-7 km. 
Tổng chiều dài các tuyến khoảng 100 km. Mỗi 
tuyến được điều tra ít nhất một lần. Các tuyến 
có khả năng gặp voọc cao hơn được khảo sát 3-
4 lần (bảng 1, hình 1). Hoạt động điều tra được 
thực hiện vào các buổi sáng (từ 6-7h đến 11-
11h30 trưa) và các buổi chiều (từ 13h đến 16h). 
Nhóm điều tra gồm 3-4 người (1-2 cán bộ 
nghiên cứu, 1 kiểm lâm viên và 1 người dân dẫn 
đường). Các thiết bị sử dụng cho khảo sát gồm: 
ống nhòm, máy ảnh, máy quay video máy định 
vị GPS. 

Khi gặp được đàn voọc, nhóm điều tra tiến 
hành đếm số cá thể nhìn thấy được và ước tích 
số cá thể của cả đàn dựa vào các tiếng kêu do 
voọc phát ra và phạm vi khu vực cây rung do 
voọc hoạt động. Đồng thời, nhóm tiến hành ghi 
nhận tọa độ vị trí đàn và chụp ảnh, quay video 
đàn voọc để kiểm tra lại. Tổng thời gian thực tế 
thực hiện khảo sát trên các tuyến là 156 ngày 
với khoảng 990 giờ khảo sát. Tổng chiều dài 
các tuyến đã khảo sát ước tính khoảng 200 km 
(xác định theo GPS, trên bản đồ). 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Số lượng đàn và cá thể 
Từ thông tin phỏng vấn và kết quả quan sát 

trực tiếp các đàn trên hiện trường chúng tôi đã 
xác định được ở KBTTN Xuân Liên hiện có 7 
đàn VXĐD đang sinh sống (bảng 2). 

Đàn 1 phân bố tại khu vực dông núi Phong 
Sai (làng Phống) thuộc tiểu khu 489. Đàn này 
đã quan sát trực tiếp được 2 lần (17/8/2014 và 
11/11/2014). Ước tính đàn có khoảng 30 cá thể, 
trong đó đã trực tiếp nhìn thấy được 15 cá thể. 

Đàn 2 phân bố tại khu vực đỉnh dông Pà 
Phấng (làng Phống) thuộc các tiểu khu 485; 
489; 495. Đàn này được quan sát 9 lần trong các 
tháng 9/2014, tháng 1/2016 và tháng 2/2016. 
Ước tính đàn có khoảng 30 cá thể và đã trực 
tiếp quan sát được 21 cá thể, gồm 1 đực trưởng 
thành, 2 cái trưởng thành, 4 gần trưởng thành, 1 
con non và 13 cá thể không xác định rõ. 

Đàn 3 phân bố tại khu vực đỉnh dông Thôn 
Cói (làng Phống) thuộc các tiểu khu 489, 485, 

495. Đàn được quan sát 18 lần trong các tháng 
11/2015, 1/2016 và2/2016. Ước tính đàn có 
khoảng 32 cá thể; đã quan sát được 22 cá thể 
gồm: 2 đực trưởng thành, 7 cái trưởng thành, 1 
gần trưởng thành, 7 con non và 5 cá thể không 
xác định. 

Đàn 4 phân bố tại khu vực đỉnh dông Pát-sa-
voi đi suối Trại Keo (làng Vịn) thuộc tiểu khu 
497. Đàn này được quan sát 5 lần trong các tháng 
10/2014. Ước tính đàn có khoảng 30 cá thể và đã 
quan sát trực tiếp được 18 cá thể gồm: 1 đực 
trưởng thành, 4 cái trưởng thành, 2 gần trưởng 
thành, 2 con non và 9 cá thể không xác định. 

Đàn 5 phân bố ở khu vực các đỉnh dông Pù 
Cố và Pù Khóe (xã Yên Nhân), thuộc các tiểu 
khu 499 và 500. Đàn được ghi nhận 5 lần qua 
các đợt điều tra tháng 9/2015, 1/2016 và 3/2016. 
Ước tính đàn có khoảng 35 cá thể; đã quan sát 
được 30 cá thể gồm: 1 đực trưởng thành, 4 cái 
trưởng thành, 20 gần trưởng thành, 2 con non và 
3 cá thể không xác định. 

Đàn 6 phân bố tại khu vực đỉnh Hón Cà Con 
(xã Yên Nhân). Người dân làng Phống (xã Bát 
Mọt) khẳng định đã gặp đàn này vào các năm 
2012; 2013 với số lượng cá thể ước tính khoảng 
20-30 cá thể. Tuy nhiên, các đợt khảo sát của 
chúng tôi chưa quan sát được đàn này. 

Đàn 7 phân bố tại khu vực thượng nguồn 
suối Vũng Bò (làng Vịn) thuộc các tiểu khu 497 
và 505. Người dân thôn Vịn (xã Bát Mọt) và 
các kiểm lâm viên Trạm Vịn đã gặp nhiều lần. 
Ước tính đàn có 15-20 cá thể. Anh Lê Văn 
Dũng, cán bộ đoàn điều tra khảo sát về các loài 
Mang (Muntiacus) trong KBTTN Xuân Liên đã 
gặp và chụp được ảnh đàn này vào ngày 
27/10/2012 tại tọa độ: N19°58'48"; E105°01'78"  
(hiện nay ảnh được lưu giữ tại Ban quản lý 
KBTTN Xuân Liên). Các cuộc khảo sát của 
chúng tôi chưa ghi nhận được đàn voọc này. 

Tổng cộng, trong KBTTN Xuân Liên đã ghi 
nhận được 7 đàn VXĐD (5 đàn đã quan sát trực 
tiếp và 2 đàn ghi nhận qua phỏng vấn). Tổng số 
cá thể VXĐD trong Khu bảo tồn ước tính từ 
100 - 200 cá thể (đã quan sát được 104 cá thể và 
ước tính mỗi đàn tối đa 30-35 cá thể). Trong các 
đàn đều có ít nhất một cá thể đực trưởng thành, 
nhiều cá thể cái trưởng và nhiều cá thể gần 
trưởng thành. Có 4 đàn đã quan sát có con non. 
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Bảng 2. Các lần quan sát voọc xám đông dương tại KBTTN Xuân Liên 
Số cá thể Tên đàn Địa 

điểm 
Tiểu 
khu 

Thời gian 
bắt gặp Tọa độ QS ƯL 

489 17/8/2014 N19°59'39"; E105°01'55" 15 30 
Đàn 1 

Dông 
Phong 

Sai 489 11/11/2014 N19°59'37"; E105°01'43" 20 30 

495 06/09/2015 N19°59'12"; E105°02'34" 07 30 
495 07/09/2015 N19°59'15"; E105°03'00" 07 30 
495 07/09/2015 N19°59'11"; E105°02'59" 07 30 
495 05/01/2016 N19°59'12"; E105°03'08" 07 30 
495 06/01/2016 N19°59'10"; E105°03'03" 07 30 
495 06/01/2016 N19°59'09"; E105°03'11" 07 30 
495 07/01/2016 N19°59'15"; E105°02'47" 07 30 
495 08/01/2016 N19°59'17"; E105°02'47" 07 30 

Đàn 2 Dông Pà 
Phấng 

495 29/02/2016 N19°59'14"; E105°02'46" 21 30 
495 18/11/2015 N19°58'59"; E105°03'25" 20 32 
495 19/11/2015 N19°58'56"; E105°03'40" 20 32 
495 19/11/2015 N19°58'53"; E105°03'43" 20 32 
485 19/11/2015 N19°59'14"; E105°03'42" 20 32 
485 19/11/2015 N19°59'09"; E105°03'43" 20 32 
485 19/11/2015 N19°59'04"; E105°03'42" 20 32 
495 06/01/2016 N19°58'57"; E105°03'36" 20 32 
498 06/01/2016 N19°58'55"; E105°03'50" 20 32 
485 06/01/2016 N19°58'57"; E105°03'47" 20 32 
485 06/01/2016 N19°58'59"; E105°03'46" 20 32 
495 24/02/2016 N19°58'57"; E105°03'35" 9 32 
495 24/02/2016 N19°58'57"; E105°03'39" 9 32 
495 24/02/2016 N19°58'56"; E105°03'33" 4 32 
495 28/02/2016 N19°58'59"; E105°03'24" 9 32 
485 28/02/2016 N19°59'02"; E105°03'28" 9 32 
485 28/02/2016 N19°59'04"; E105°03'31" 9 32 
485 28/02/2016 N19°59'07"; E105°03'32" 9 32 

Đàn3 
Dông 
Thông 

Cói 

495 29/02/2016 N19°58'52"; E105°03'31" 22 32 
497 06/10/2014 N19°57'41"; E104°59'43" 18 30 
497 06/10/2014 N19°57'50"; E104°59'41" 18 30 
497 07/10/2014 N19°57'46"; E104°59'42" 18 30 
497 08/10/2014 N19°57'42"; E104°59'53" 18 30 

Đàn 4 Suối 
Trại Keo 

497 09/10/2014 N19°57'34"; E104°59'50" 18 30 
499 19/09/2015 N19°56'45"; E105°08'18" 30 35 Đỉnh Pù 

Cố 499 03/03/2016 N19°56'58"; E105°08'15" 30 35 
499 05/01/2016 N19°57'55"; E105°06'40" 30 35 
499 09/01/2016 N19°57'57"; E105°06'45" 25 35 

Đàn 5 Đỉnh Pù 
Khóe 499 10/01/2016 N19°57'26"; E105°07' 24" 22 35 

QS: số cá thể quan sát; ƯL: số cá thể ước lượng. 
  
Phân bố theo khu vực và sinh cảnh 

Tại KBTTN Xuân Liên, các đàn VXĐD có 
phân bố tại các khu vực phía Tây Bắc, Tây Nam 

của khu bảo tồn, thuộc địa phận làng Vịn (tiểu 
khu 497; 505), làng Phống (các tiểu khu: 485; 
489; 495;498) của xã Bát Mọt và phía Nam của 



Nguyen Dinh Hai et al. 

 167 

Khu bảo tồn thuộc địa phận Làng Mong (các 
tiểu khu 499 và 500) của xã Yên Nhân. 

Theo số liệu điều tra thảm thực vật rừng vào 
năm 2012 của Phân viện Điều tra Quy hoạch 
Rừng Bắc bộ, tại KBTTN Xuân Liên có 11 kiểu 
và kiểu phụ rừng. Từ số liệu về các kiểu thảm 
rừng nói trên và các đặc trưng điều kiện địa 
hình có thể xác định ở KBTTN Xuân Liên có 8 
kiểu sinh cảnh rừng chính như sau: 1) Rừng 
thường xanh trên núi đá vôi (767 ha), 2) Rừng 
thường xanh á nhiệt đới (2.259 ha), 3) Rừng 
thường xanh nhiệt đới (2.801 ha), 4) Rừng 
thường xanh nhiệt đới sau khai thác (1.372 ha), 
5) Rừng thường xanh nhiệt đới đang phục hồi 

(5.293 ha), 6) Rừng hỗn giao gỗ - giang, nứa 
(6.617 ha), 7) Rừng giang, nứa thuần loại (3.276 
ha), 8) Trảng cỏ cây bụi (942 ha). Kết quả điều 
tra khảo sát của chúng tôi đã ghi nhận VXĐD 
hoạt động ở 4 dạng sinh cảnh gồm: rừng thường 
xanh trên núi đá vôi, rừng thường xanh á nhiệt 
đới, rừng thường xanh nhiệt đới ít bị tác động 
và rừng hỗn giao gỗ - tre nứa (hình 2). VXĐD 
ưa hoạt động ở các sinh cảnh rừng nguyên sinh 
hoặc ít bị tác động ở những nơi yên tĩnh xa khu 
dân cư. Chúng cũng hoạt động sinh sống ở cả 
các khu rừng hỗn giao gỗ - tre nứa có nhiều cây 
gỗ lớn, ít sự quấy nhiễu của con người. 

 

 
Hình 2. Bản đồ phân bố các đànVXĐD tại KBTTN Xuân Liên 

 
Giải pháp bảo tồn 

Với số lượng cá thể ghi nhận khoảng 100-
200 cá thể cho thấy, quần thể VXĐD ở KBTTN 
Xuân Liên mặc dù đã bị suy giảm nhưng vẫn 
còn là quần thể có khả năng phục hồi và phát 
triển nếu được bảo vệ tốt và tạo lập các điều 
kiện sinh thái cần thiết cho chúng. Đây có thể là 
một trong số ít quần thể VXĐD lớn nhất hiện 
nay ở Việt Nam. Trong hầu hết các đàn quan sát 
được, đều ghi nhận có các cá thể đực trưởng 
thành, cái trưởng thành, gần trưởng thành và 

con non. Điều đó cho thấy quần thể VXĐD ở 
KBTTN Xuân Liên đang có khả năng sinh sản 
tốt.  

Tuy nhiên, quần thể VXĐD ở KBTTN 
Xuân Liên đang chịu áp lực của nhiều tác động 
tiêu cực như: tình trạng săn bắt động vật hoang 
dã, sự suy thoái của sinh cảnh rừng, tình trạng 
khai thác gỗ trộm và sự mất an toàn sinh cảnh 
do sự xâm nhập trái phép của người dân vào 
khu bảo tồn để khai thác lâm sản ngoài gỗ, chăn 
thả gia súc. Trong đó, săn bắt động vật hoang dã 
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và sự suy thoái sinh cảnh là những đe dọa lớn 
nhất đối với quần thể VXĐD ở đây. Ban quản lý 
KBTTN Xuân Liên đã có nhiều nỗ lực trong 
quản lý khu bảo tồn và tình trạng săn bắt động 
vật hoang dã trong khu bảo tồn đã được hạn chế 
đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn 
tình trạng săn bắt động vật hoang dã. Trong quá 
trình điều tra khảo sát, chúng tôi đã bắt gặp một 
số lán săn và các dàn bẫy đặt trong rừng. Trong 
KBTTN Xuân Liên,  có nhiều diện tích rừng đã 
bị suy thoái mạnh do khai thác lâm sản hoặc 
làm nương rẫy trước đây cùng với những tác tác 
động tiêu cực của người dân trong nhiều năm 
gần đây.  

Để bảo tồn quần thể VXĐD ở KBTTN 
Xuân Liên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 
như: Tăng cường tuần tra kiểm soát tình trạng 
săn bắt động vật hoang dã trong khu bảo tồn, 
tập trung vào các khu vực phân bố của VXĐD; 
kiểm soát ngăn chặn khai thác trộm gỗ, chăn thả 
gia súc tự do, xâm nhập trái phép vào khu bảo 
tồn, đặc biệt các sinh cảnh có VXĐD hoạt động; 
thúc đẩy tái sinh tự nhiên rừng; tuyên truyền 
nâng cao nhận thức bảo tồn cho người dân vùng 
đệm; thường xuyên giám sát biến động quần thể 
và vùng hoạt động của VXĐD trong khu bảo 
tồnvà vùng lân cận; tiến hành các nghiên cứu về 
các yêu cầu sinh thái của VXĐD trong khu bảo 
tồn. 

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 7 đàn, 
mỗi đàn có khoảng 15 - 20 đến 30 - 35 cá thể, 
tổng số ước tính ở KBTTN Xuân liên có khoảng 
100 - 200 cá thể VXĐD. Trong hầu hết các đàn 
đều có một cá thể đực trưởng thành, nhiều con 
cái trưởng thành, gần trưởng thành và con non. 

VXĐD phân bố chủ yếu ở 4 dạng sinh cảnh 
rừng ít bị tác động (rừng thường xanh trên núi 
đá vôi, rừng thường xanh á nhiệt đới, rừng 
thường xanh nhiệt đới ít bị tác động, rừng hỗn 
giao gỗ - tre nứa) thuộc 8 tiểu khu xa khu dân 
cư của khu bảo tồn.  

Quần thể VXĐD ở KBTTN Xuân Liên có 
thể là một trong số ít quần thể VXĐD lớn nhất 
hiện nay ở Việt Nam, nhưng đang bị đe dọa bởi 

tình trạng săn bắt động vật hoang dã và sự suy 
thoái sinh cảnh rừng.  
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện 
với sự tài trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa cho 
KBTTN Xuân Liên thông qua "Dự án điều tra, 
bảo tồn loài Voọc xám ở KBTTN Xuân Liên, 
tỉnh Thanh Hóa" và một phần tài trợ của chương 
trình US-WWF/EFN cho Trung tâm Tài 
nguyên, Môi trường và Biến đổi Khí hậu thông 
qua Grant No. SR42. 
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THE STATUS OF INDOCHINESE GREY LANGUR Trachypithcus crepusculus  

AT XUAN LIEN NATURE RESERVE, THANH HOA PROVINCE 
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1Xuan Lien Nature Reserve, Thanh Hoa province, Vietnam 
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SUMMARY 
 
Field surveys and interviewing local residents and forest rangers from 2013 to 2015 in Xuan Lien Nature 
Reserve have recorded 7 groups/troops of Indochinese grey langur (5 groups were sighted and 2 groups 
recorded by from interview). Each group consists of 30-35 individuals as maximum and total of 100-200 
individuals of Indochinese grey langurs was estimated to exist in the reserve. For all recorded groups, each 
group consists of at least one adult male, several adult females and sub-adults, and four groups have juveniles. 
The langurs were found in 4 little-affected forest types (Limestone evergreen forest, Sub-tropical evergreen 
forest, Lowland evergreen forest and Mixed wood-bamboo forest) located in 8 forest compartments which are 
situated far away from human settlements. The population of Indochinese grey langur in Xuan Lien NR is 
among the largest populations of this species in Vietnam. The population is facing with many threats such as 
wildlife hunting/trapping; Forest habitat degradation; Illegal timber poaching; Habitat disturbance by illegal 
encroachment of local residents and free-ranging cattle raising. Recommended measures for conservation of 
the langur population in Xuan Lien NR include strengthening enforcement of forest and wildlife protection 
laws; promotion of natural regeneration of forest habitat; awareness education for local residents; monitoring 
of the langur population and habitat state; study of the species ecological requirement and investigation of 
Indochinese grey langur population in adjacent Pu Hoat Nature Reserve for collaborative actions on the 
species conservation. 
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