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Danh mục các từ viết tắt 

PNKB: Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 

PNKBNP: Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và vùng mở rộng. 

IUCN2011: Danh lục Đỏ IUCN năm 2011. Phiên bản 2011.2 

RDBVN2007: Sách Đỏ Việt Nam. Phiên bản 2007. 

IEBR: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
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Tóm tắt 

Báo cáo này mô tả quá trình và kết quả điều tra dơi ở Vườn Quốc gia Phong 
Nha – Kẻ Bàng và vùng mở rộng (PNKBNP), được thực hiện từ tháng 7 năm 2011 
đến tháng 2 năm 2012, trong khuôn khổ Dự án Bảo tồn và Quản lý Bền vững Nguồn 
tài nguyên Thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam. 

PNKBNP có tổng diện tích là 341.824 ha thuộc tỉnh Quảng Bình, vùng Bắc 
Trung Bộ của Việt Nam. Vườn Quốc gia này có hệ thống hang động lớn nhất của 
nước ta với hơn 300 hang động đã được phát hiện. Đặc biệt, PNKBNP có hang 
động rộng và dài nhất thế giới, và là vùng sinh thái đá vôi cổ nhất ở châu Á. Những 
kết quả điều tra đã cho thấy PNKBNP là có khu hệ dơi đặc biệt đa dạng và phong 
phú. Đã có ít nhất 41 loài dơi hiện biết qua điều tra thực địa và một số kết quả công 
bố trước đây, bao gồm: 1 loài ghi trong Danh lục đỏ của IUCN năm 2011 ở cấp VU 
và 5 loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam 2007. Thực tế, số lượng loài dơi ghi nhận 
được ở vườn quốc gia này không ngừng tăng lên nhanh chóng qua các đợt điều tra 
trong khi phạm vi điều tra còn rất hạn hẹp so với tổng diện tích của PNKBNP. Điều 
đó cho thấy rằng PNKBNP thực sự là khu vực đặc biệt quan trọng đối vói công tác 
nghiên cứu và bảo tồn dơi ở Việt Nam cũng như chấu Á. Những nghiên cứu và 
khám phá tiếp theo về khu hệ dơi của PNKBNP là vô cùng cần thiết nhằm đánh giá 
chính xác tính đa dạng và giá trị bảo tồn của chúng. 
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Lời cảm ơn 

 

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ của dự án khu vực PNKBNP 
với sự tài trờ về kinh phí từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Việt Nam-Đức. Chúng tôi 
chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR), 
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các đồng nghiệp khác đã hỗ trợ chúng tôi 
về thủ tục hành chính. Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đặc biệt đến ông Nguyễn Trung 
Thức, ông Lê Đức Dương, ông Bas van Helvoort, bà Vũ Thị Bình Minh, bà Nguyễn 
Thị Ngọc Lan, ông Lưu Minh Thành, Ông Đinh Huy Trí đã giúp đỡ chúng tôi về các 
thủ tục hành chính phục vụ công tác điều tra thực địa. Chúng tôi chân thành cảm ơn 
Giáo sư Hans-Ulrich Schnitzler, Tiến sĩ Annette Densinger, Tiến sĩ Christian Dietz và 
các nhân viên khác và sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Tuebingen, CHLB 
Đức đã giúp đỡ chúng tôi về nhiều phương diện; Tiến sĩ Paul JJ Bates, Tiến sĩ 
David Harrison, Tiến sĩ Nikky Thomas, Viện Harrison, Vương quốc Anh, Tiến sĩ 
Tigga Kingston của Đại học Texas Tech, Hoa Kỳ; Giáo sư Paul A. Racey và Tiến sĩ 
Neil M. Furey của Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh đã động viên và giúp đỡ 
chúng tôi trong thời gian thực hiện nghiên cứu này. 
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1. Phần mở đầu 

1.1. Tổng quan báo cáo 

Cho tới nay, việc nghiên cứu dơi ở Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ đầu. Mặc dù 
khu hệ dơi của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học trong 
thời gian qua, những hiểu biết về hiện trạng và phân bố của chúng còn rất hạn chế. 
Thực tế, phần lớn khu vực chưa được điều tra, những kết quả điều tra gần đây đã 
cho thấy: Việt Nam chứa đựng mức độ đa dạng và phong phú rất cao. Đặc biệt, 
phần lớn dienẹ tích của PNKBNP có hệ sinh thái núi đá vôi, đó là những nơi cung 
cấp sinh cảnh sống lý tưởng cho các loài dơi. Hơn nữa, những sinh cảnh đá vôi có 
rừng che phủ là nơi sinh sống của nhiều loài dơi của Việt Nam mà chúng đang bị đe 
dọa hoặc gần bị đe dọa trên phạm vi toàn cầu. 

Mục tiêu của cuộc điều tra này là đánh giá tính đa dạng của dơi ở vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt và vùng mở rộng của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đặc biệt tập 
trung vào các hang động nhằm góp phần đánh giá tổng thể tầm quan trọng đối với 
công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. 

 

1.2. Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và Dự án Khu vực Phong Nha Kẻ 
Bàng 

PNKBNP đã được UNSCO xếp hạng là một Di sản Thiên nhiên của Thế giới. 
Vườn Quốc gia này thuộc địa bàn hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa của tỉnh Quảng 
Bình. Mục tiêu ban đầu của vườn quốc gia này là bảo vệ một trong hai khu vực sinh 
thái đá vôi lớn nhất của thế giới với hơn 300 hang động được phát hiện, bảo vệ hệ 
sinh thái rừng trên núi đá vôi thuộc vùng núi miền Trung của Việt Nam. Những hệ 
thống hang động của vườn quốc gia này chứa đựng những giá trị đặc biệt về quá 
trình biến đối địa chất và những kiểu sinh cảnh rừng khác nhau. Đặc biệt, vườn 
quốc gia thuộc một vùng cao nguyên được đánh giá là một trong những khu vực 
điển hình và đặc trưng nhất của thế giới về quá trình hình thành tổ hợp đá vôi xen 
đất ở khu vực Đông Nam Á. 

Khu vực dự án PNKB bao gồm vùng lõi của PNKBNP với diện tích 116.824 ha 
(bao gồm cả phần mở rộng với diện tích 31.070 ha) và dienẹ tích vùng đệm với diện 
tích 225.000 ha, nằm trên địa bàn của 13 xã thuộc các huyện: Bố Trạch, Minh Hóa, 
và Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Tổng dân số của 13 xã bao gồm 
61.256 người thuộc 12.828 hộ, sinh sống trong 146 làng;  trong đó, khoảng 11.000 
người là dân tộc thiểu số Vân Kiều và Chứt, số người còn lại thuộc tộc Kinh. 

Việc quản lý bền vững và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực 
Phong Nha-Kẻ Bàng nhằm nâng cao công tác quản lý ở Vườn Quốc gia Phong Nha-
Kẻ Bàng và giảm thiểu áp lục đối với tài nguyên thiên nhiên. 
Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và tạo dựng sự phát triển lâu dài, dự 
án đã tổ chức điều tra cơ bản về đa dạng sinh học. Các cuộc điều tra đó có những 
chức năng sau đây: thông báo kế hoạch quản lý và thực hiện quản lý. 
Hình thành cơ sở của giám sát đa dạng sinh học dài hạn, và/hoặc đánh giá tác động 
của quản lý được cải thiện. 

Cung cấp một cơ sở để hoàn thiện hồ sơ xin chứng thế giới công nhận Vườn 
Quốc gia PNKBNP là Di sản Thiên nhiên của Thế giới về đa dạng sinh học. 
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Các đối tượng và chủ đề của điều tra cơ bản đa dạng sinh học cần được lựa 
chọn và hướng dẫn cẩn thận để cân bằng giữa sự cần thiết phải tăng cường kiến 
thức liên quan, quản lý công viên, nhu cầu theo dõi, quản lý quy hoạch, và thời gian 
có sẵn. Các cuộc điều tra cần phải được khoa học đầy đủ, có liên quan, và kết quả 
toàn diện xử lý để tối ưu hóa lợi ích quảng cáo giá trị cho PNKB NP. Các chuyên gia 
thực hiện các cuộc điều tra khác nhau cần được lựa chọn cẩn thận, nhiều cuộc khảo 
sát cần có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành. 

 

1.3. Tóm tắt sơ lược phần lịch sử Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có liên 
quan đến cuộc khảo sát dơi 

Năm 1986, khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng lần đầu tiên được quan tâm bảo vệ 
hệ thống hang động rộng lớn trong một diện tích 5.000 ha. Sau đó, khu vực này 
được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thành lập là khu bảo tồn thiên nhiên vào 
năm 1993. Sau đó, Viện Điều tra và Quy hoạch Rừng (FIPI) xây dựng và điều chỉnh 
một luận chứng kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác thành lập Vườn Quốc gia Phong 
Nha-Kẻ Bàng. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ 
thuatạ do FIPI soạn thảo, nhưng không bao gồm một diện thích 60.000 ha núi đá vôi 
thuộc tiểu vùng Kẻ Bàng ở huyện Minh Hóa, phần diện tích đó đã được đề xuất 
trong nội dung của luận chứng. Đáng chú ý, Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO 
công nhận là Di sản Thiên nhiên của Thế giới từ năm 1998. Trong khu vực này có 
hơn 300 hang động, bao gồm các hang động lớn nhất và dài nhất của thế giới. Rõ 
ràng, hệ thống hang động nổi bật và những thảm thực vật khác nhau trên sinh cảnh 
núi đá vôi rộng lớn cung cấp những nơi sinh sống lý tưởng cho một khu hệ dơi đa 
dạng, trong đó có những loài quý hiếm. 

 

1.4. Điều kiện vật lý và khí hậu ở khu vực Phong Nha Kẻ Bàng 

PNKBNP là một trong hai khu vực đá vôi lớn nhất trên thế giới. Hơn nữa, kể từ 
khi đá vôi ở đây được hình thành từ kỷ cổ sinh giới , 400 triệu năm trước đây, 
PNKBNP là vùng núi đá vôi lớn lâu đời nhất ở Châu Á. Trong khu vực này có hơn 
hai chục đỉnh núi cao trên 1.000 mét. Đáng chú ý là đỉnh Rilata Co cao 1.128 m và 
Preu Co cao 1.213 m. Bên cạnh các hệ thống hang động, PNKBNP có sông ngầm 
dài nhất thế giới. Sông Son và Chảy là hai sông chính trong phạm vi vườn quốc gia 
này. Hầu hết các hang động ở đây nằm gần hai bên bờ sông những con sông này. 
Những hệ sinh thái hang động cùng với các khu rừng ở đây là nơi sống lý tưởng cho 
các loài dơi và nhiều loại động vật khác. Tương tự như các khu vực khác thuộc 
vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, khí hậu ở PNKBNP mang tính chất nhiệt đới nóng 
và ẩm. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23-25 °C, tối đa là 41 °C trong mùa hè và tối 
thiểu là 6 °C trong mùa đông. Thời gian nóng nhất trong khu vực vào mùa thu này từ 
tháng Sáu đến tháng Tám, với nhiệt độ trung bình 28 °C; thời gian lạnh nhất trong 
năm từ tháng Mười Hai đến tháng Hai với nhiệt độ trung bình 18 °C. Lượng mưa 
hàng năm là 2.000 mm đến 2.500 mm, và 88% lượng mưa là từ tháng Bảy đến 
Tháng Mười Hai. Với hơn 160 ngày mưa mỗi năm, mưa xuất hiện trong tất cả các 
tháng trong năm. Mặt khác, độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 84%. 
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1.5. Các công trình khảo sát đa dạng sinh học trước đây về dơi trong và xung 
quanh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

Trước cuộc điều tra này, có rất ít công trình nghiên cứu về dơi ở PNKBNP. 
Dưới đây là một số công trình đại diện được trình bày theo trình tự thời gian nghiên 
cứu. 
Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự (1998, 1999, 2000) cung cấp một số báo cáo điều 
tra thú ở PNKBNP, trong đó bao gồm ghi nhận một số loài dơi 
Timmins và cộng sự (1999) đánh giá có tầm quan trọng bảo tồn và các ưu tiên bảo 
tồn ở Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó bao gồm ghi nhận các loài dơi. 
Nguyễn Trường Sơn và cộng sự (2000) cung cấp một danh sách các loài dơi được 
ghi qua đợt khảo sát nhanh ở PNKBNP. Hendrichsen và cộng sự (2001) đã công bố 
kết quả tổng quan về lược sử nghiên cứu dơi ở Việt Nam, trong đó có những loài 
ghi nhận ở PNKBNP. Đây là tài liệu đầy đủ nhất về loài dơi trước đây của PNKBNP. 
Công trình nghiên cứu đó đã tổng hợp tất cả những ghi nhận trước đó về dơi ở 
vườn quốc gia này cho tới năm 2001 và là tài liệu duy nhất cung cấp nguồn tư liệu 
đối với mỗi ghi nhận. Vì vậy, báo cáo này chỉ trích dẫn nguồn tư liệu từ 
Henndrichsen và cộng sự (2001) trong phần thảo luận về tính đa dạng của dơi ở 
PNKBNP. 

 

2. Mục tiêu của cuộc khảo sát 

2.1. Mục đích và mục tiêu của cuộc khảo sát đa dạng sinh học dơi 

Mục đích của điều tra thực địa là đánh giá giá trị đa dạng sinh học và đề xuất 
những giải pháp bảo tồn ở PNKBNP. 

Mục tiêu cụ thể của điều tra thực địa là: 

 Thu thập dẫn liệu về khu hệ dơi của khu vực nghiên cứu; 

 Xác định những hang động và vị trí quan trọng trong khu vực nghiên cứu; 

 Đánh giá giá trị bảo tồn ở những khu vực điều tra; và 

 Đề xuất những giải pháp quản lý bảo tồn hợp lý đối với khu vực nghiên cứu. 

2.2. Phạm vi khảo sát dơi 

Cuộc điều tra được thực hiện ở những điểm nghiên cứu lựa chọn, đó là những 
địa điểm thuộc vũng lõi và vùng mở rộng của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 
có sinh cảnh đặc trưng và các điều kiện tự nhiên thích hợp đối với các loài dơi. 
Nhằm đạt được những mục tiêu nêu trên, cuộc điều tra đã tập trung vào việc đánh 
giá tính đa dạng và tình trạng bảo tồn của các loài dơi trong phạm vi khu vực nggiên 
cứu. 

 

3. Cuộc khảo sát đa đa dạng sinh học dơi 

3.1. Thông tin tổng quan 

Cuộc điều tra này bao gồm 2 đợt điều tra thực địa ở PNKBNP. Đợt điều tra thứ 
nhất được thực hiện ở vùng mở rộng từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2011. Đợt điều tra 
thứ hai được thực hiện ở vùng lõi trong tháng 2 năm 2012. Danh sách địa điểm 
nghiên cứu và kết quả ghi nhận ở mỗi điểm được trình bày trong Phụ lục 1. 
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3.2. Phương pháp luận, kế hoạch thu thập mẫu và địa điểm khảo sát 

Lựa chọn điểm nghiên cứu 

Cuộc điều tra tập trung ở các hang động và rừng tự nhiên, những nơi chưa có 
nghiên cứu trước đây về dơi, nhằm xác định thành phần loài dơi ở mỗi hang động 
và khu vực ngoài hang động thuộc phạm vi vùng lõi và vùng mở rộng của Vườn 
Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ngoài các hang động, việc điều tra còn được thực 
hiện ở những khu vực ven sông, suối, đường bay dưới tán rừng. 

Ở vùng mở rộng, việc bẫy bắt dơi được thực hiện ở 4 hang động (DBP, Mo O, 
On 1, On 2) và 6 điểm dưới tán rừng. Trong vùng lõi, công tác điều tra thực địa cũng 
được thực hiện ở 4 hang động và 5 điểm dưới tán rừng. Việc lựa chịn điểm thu mẫu 
phụ thuộc vào thông tin do người dân địa phương cung cấp và những đặc điểm sinh 
cảnh quan sát trưc tiếp trên thựuc địa. 

 

Lưới mờ và bẫy thụ cầm 

Tổng số 10 lưới mờ với kích cỡ khác nhau (6-12m [dài] x 3m [cao]ư) và 5 bẫy 
thụ cầm (loại 4 khung dây, Francis 1999) đã được sử dụng qua các đợt điều tra thực 
địa. Lưới mờ đuwocj giám sát liên tục trong suốt thừoi gaín ử dụng. Bẫy thụ cầm 
thường thu hiệu quả hơn đối với những loài dơi ăn động vật nhỏ, trong khi lưới mờ 
thu mẫu hiệu quả hơn đối với những loài dơi ăn hoa quả. Vì bẫy Thụ cầm thường có 
thể bắt được số lượng lớn dơi nên chúng thường được sử dụng ở cửa hang động, 
những nơi có đàn dơi nhiều cá thể cùng bay qua. 

 

Thu mẫu 

Trong trường hợp có thể, những cá thể đại diện cho mỗi loài được giữ lại, 
thông thường là 1 đực và 1 cái. Đối với những loài khó định loại, một số cá thể bổ 
sung cần được giữ lại để kiểm định kết quả nhằm xác định rõ sự thay đổi kiểu hình 
(kích thước, hình thái ngoài, màu lông hay khác biệt giới tính). Tất cả các mẫu vật 
được giết bằng ê-te rồi bảo quản trong cồn 70%. Những mẫu vật có kích thước lớn 
được tiêm dung dịch formalin 10% trước khi bảo quản trong cồn 70%. Những cá thể 
mang thai hoặc đang cho con bú được thả tại điểm thu mẫu sau khi đo các chỉ số 
hình thái ngoài, cân nặng và chụp ảnh. Những mẫu vật thu được qua điều tra thực 
địa được bảo quản tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, và Vườn Quốc gia 
Phong Nha-Kẻ Bàng. 

 

Định loại 

Việc định loại sơ bộ trên thựuc địa được thực hiện theo mô tả trong các tài liệu 
có liên quan đến khu hệ dơi Việt Nam như: Lekagul & McNeely (1977), Corbet & Hill 
(1992), Bates & Harrison (1997), Borissenko and Kruskop (2003), Francis (2008), và 
Vũ Đình Thống (2011). Việc kiểm định kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Hà Nội 
căn cứ vào kết quả so sánh với nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Tất cả mẫu vật được 
định loại bởi tác giả đầu tiên (Vũ Đình Thống). 
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Thu số liệu 

Tất cả những cá thể mắc lưới và bẫy đều được kiểm tra kích thước hình thái 
ngoài: chiều dài cẳng tay, xác định giới tính, ghi nhận thời gian vào bấy hoặc lưới. 
Đối với những cá thể giữ làm mẫu nghiên cứu, các kích thước sau cũng được kiểm 
tra ngay trên thực địa: chiều dài đầu và thân (HB), dài xương chày (TB), cao tai 
(EH), dài ngón tay thứ 3, thứu 4, thứ 5 sử dụng thực kẹp có độ chính xác đến 
0.1mm. Cân nặng của những cá thể mắc lưới hoặc bẫy được kiểm tra trong khoảng 
1 giờ kể từ thời điểm bị bắt, sử dụng cân điện tử có độ chính xác đến 0,1g. Mô tả chi 
tiết về màu lông và các đặc điểm cần thiết cho định loại cũng được thực hiện ngay  
trên thực địa trước khi ngâm mẫu vào cồn. 

 

Tập huấn cán bộ của vườn quốc gia và thành viên tham gia 

Những cán bộ của PNKBNP và các thành viên khác tham gia đã được tập 
huấn về những kỹ năng căn bản về điều tra dơi trên thực địa. Hơn nữa, một buổi hội 
thảo ngắn cũng được tổ chức tại trụ sở vườn quốc gia với sự tham dự của nhiwuf 
cán bộ của PNKBNP và những sinh viên đến từ các trường địa học ở Hà Nội. Hình 
ảnh minh họa về hội thảo này được trình bày trong Phụ lục 2, 3. 

 

3.3. Kết quả 

3.3.1. Dơi tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và khu vực mở rộng 

Qua hai đợt điều tra thực địa, chúng tôi đã thu được tổng số 179 cá thể dơi 
thuộc 23 loài, 13 giống, 6 họ. Trong đó, có 24 cá thể được giữ làm mẫu nghiên cứu 
phục vụ công tác kiểm định tại IEBR. Những kết quả định danh trong báo cáo này 
cần được kiểm định kỹ hơn trong thời gian tới nhằm khẳng định chính xác vị trí phân 
loại của chúng. Danh sách những loài dơi ghi nhận qua điều tra thực địa được trình 
bày trong Phụ lục 3. 

 

Kết quả điều tra đã ghi nhận được 10 loài mới đối với PNKBNP (Megaerops 
ecaudatus, Sphaerias blanfordi, Taphozous melanopogon, Rhinolophus macrotis, 
Hipposideros scutinares, Hipposideros cineraceus, Murina cyclotis, Murina eleryi, 
Murina tiensa, Murina cineracea) và một loài dơi mới đối với khoa học (Rhinolophus 
sp.). Kết hợp vơi snhững kết quả điều tra trước đây, hiện đã có tổng số 41 loài dơi 
thuộc 23 giống, 7 họ ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu. Danh sách những loài 
dơi này được trình bày trong Phụ lục 3, 4. 

 

Trong tổng số 12 điểm điều tra, có 4 điểm được xác định là quan trọng đối với 
công tác bảo tồn dơi có sự phân bố của nhữung laòi dơi quý hiếm: R. 
paradoxolophus,Hipposideros scutinares, Rhinolophus sp. [nov.], Murina cineracea, 
Murina tiensa, Macroglobosus sobrinus,and Megaerops ecaudatus. 

 

 

 



10 

 

Mô tả điểm nghiên cứu và kết quả 

Kết quả ghi nhận ở mỗi điểm nghiên cứu được trình bày chi tiết dưới đây. Số 
lượng cá thể của mội loài được ghi trong ngoặc vuông – số liệu đó phần nào phản 
ảnh mức độ phong phú của mỗi loài ở các điểm nghiên cứu. 

  

1. Trap Site #1 - Cave 11: 

(17o32’.24”N; 106o16’.59”E), Cave 11 is one of the large caves of the cave 
system. It is located in the core zone of PNKB, covered and surrounded by less 
disturbed forests. A large number of bats were observed at this cave. However, 
estimated number is much decreased in comparison with data recorded in 2009. 
Remains of sticks and batteries indicate clearly that bats inhabiting this cave were 
illegally hunted by local people. Two mist nets and a harp trap were placed at the 
cave door. Seven species were recorded at this cave:  Aselliscus stoliczkanus [1], 
Hipposideros armiger [1], H. larvatus [2], H. pomona [2], Rhinolophus thomasi [2], R. 
pearsonii [2], and Myotis calticraniatus [1]. 

 

2. Trap Site #2 - Cha Noi Cave: 

(17o38’.18.1”N; 106o06.12.3”E), Cha Noi Cave is one of the most well known 
caves of PNKB. It is located near the Cha Noi Forestry Protection Station and a 
valley, and surrounded by good forests. A large stream seasonally runs beside this 
cave.  Five mist nets and two harp traps were placed at the cave door and across 
the stream. Ten species were captured from this study site: Cynopterus sphinx [1], 
Megaderma lyra [3], Aselliscus stoliczkanus [1], Hipposideros armiger [1], H. larvatus 
[1], H. pomona [1], H. scutinares [1], Rhinolophus thomasi [1], R. paradoxolophus 
[1], R. pearsonii [1], and Ia io [3]. Particularly, an individual of unnamed horseshoe 
bat species, which is describing by the first author and here provisionally identified 
as Rhinolophus sp. characteristics of this individual are identical to those of a series 
of individuals previously collected from other nature reserves and national parks in 
Northern Vietnam. They are clearly distinct from all known horseshoe bats et species 
levels, and currently classified as a new species to science. Their detailed 
descriptions are given in our manuscript, which was submitted to a peer-reviewed 
journal. 

 

3. Trap Site #3 - Bay Tang Cave: 

(17o31'33.3"N; 106o16'31.2"E), Bay Tang Cave is a very large cave located 
within the core zone of PNKB. Since it is a historical site, many tourists visit this cave 
annually. This cave is surrounded by almost primary forests, and has two adjacent 
doors. Three mist nets were placed at the cave doors and across a flight corridor 
inside the cave. Additionally, four other mist nets and two harp traps were also 
placed across a long footpath connecting the cave and the Legendary Road 20. In 
order to sample a variation of species composition in a good forest area with cave, 
bat captures were carried out in February and July, these months belong to the 
typical rainy and dry seasons, respectively. Four species were captured within this 
cave area: Taphozous melanopogon [5], Aselliscus stoliczkanus [1], Rhinolophus 
thomasi [1], and Pipistrellus javanicus [1]. Remarkably, a large number of bats were 
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observed and captured inside the cave during the trapping nights in July, but none 
was seen in February. Further ecological studies within this cave area are required 
to determine this variation. Of the four captured species, Taphozous melanopogon is 
the most abundant while Pipistrellus javanicus appears very rare with only one 
individual captured. 

 

4. Trap Site #4 – an unnamed forest site: 

(17o40'39.8"N; 105o55'48.4E), the trapping site contains a small tributary and 
various vegetation types: remaining timber trees, shrubs, banana, and bamboo. 
Three mist nets and two harp traps were placed at this study site. However, only a 
single individual of Megaderma lyra [1] was captured during two trapping nights at 
this study site. 

 

5. Trap Site #5 – an unnamed forest site:  

(17o40'32.0"N; 105o56'38.7"E), the trap site is located beside a farm with 
various fruit trees. The farm is surrounded by degraded forests with a small stream 
running across. Two mist nets were placed along an edge of the farm, and a harp 
trap was placed across the stream. Four species were captured during three 
trapping at this site, comprising Rhinolophus pusillus [1], Hipposideros larvatus [2], 
Murina cyclotis [2], and Murina cineracea [2]. 

 

6. Trap Site #6 - Sot Cave 

(17o32'02.3"N; 106o15'18.9"E), Sot Cave is located within the core zone of 
PNKB. Two mist nets and two harp traps were employed to capture bats within this 
site. Three species were collected over two trapping nights: Rhinolophus pusillus [1], 
R. thomasi [6], and Pipistrellus javanicus [2]. 

 

7. Trap Site #7 – an unnamed forest site: 

(17o40.26.4'N; 105o56.26.4"E), the trap site contains various vegetation types 
ranging from old farms to secondary forests. Six mist nets and three harp traps were 
employed during three nights. Only two common species, Hipposideros larvatus [6] 
and Rhinolophus thomasi [1], were captured at this site. 

 

8. Trap Site #8 – Da Lat Forest 

(17o40'33.7"N; 105o56'05.4"E), Da Lat is a primary forests located in Hoa Son 
Cummune, Minh Hoa District. Four mist nets and two harp traps were employed over 
three nights. Six species were captured from this site: Hipposideros armiger [4], H. 
larvatus [2], Rhinolophus thomasi [2], R. pearsonii [2], Murina cineracea [1], and M. 
tiensa [2].  
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9. Trap Site #9 – an unnamed forest site: 

(17o40'39.8"N; 105o55'48.4E), this site contains a range of habitats, including 
streams, small caves and secondary forests. Six mist nets and four harp traps were 
employed during seven nights. Twelve species were captured over four trapping 
nights: Rhinolophus macrotis [1], R. thomasi [8], R. pearsonii [1], R. pusillus [17], 
Aselliscus stoliczkanus [4], Hipposideros cineraceus [4], H. larvatus [1], H. pomona 
[2], Macroglobosus sobrinus [1], Megaerops ecaudatus [1],  Murina cyclotis [1], and 
Myotis calticraniatus [1]. Of these, Megaerops ecaudatus and Macroglobosus 
sobrinus are rarely documented throughout its distribution range. 

 

10. Trapping Site #10 – DBP585 Cave: 

(17o40'44.4"N; 105o55'46.6"E), this is a small cave situated beside a large 
farm and near an army station. Prior to the present study, it had not been named and 
received no zoological survey. We here name it after the well known army station 
585 (= “Don Bien Phong 585” in Vietnamese). Only one species, Hipposideros 
armiger [11], was captured from this cave over one night using two mist nets and a 
harp trap. 

 

11. Trap Site #11 – Mo O Cave: 

(17o40'05.3"N; 105o56'23.8"E), Mo O Cave has a small mouth opening 
towards an old farm. It is surrounded and covered by good forests. Prior to this 
study, the cave was not named and had received no zoological survey. Nine species 
were captured from this cave over four trapping nights: Aselliscus stoliczkanus [15], 
Hipposideros armiger [6], H. larvatus [8], H. pomona [6], H. cineraceus [3], 
Rhinolophus macrotis [2], R. thomasi [11], R. pearsonii [3], and R. pusillus [7]. 

 

12. Trap Site #12 – Mo O village 

(17o40'38.8"N; 105o56'33.8"E), the trap site comprises various vegetation types: 
shrubs, banana, small timber trees, and secondary forest. Four species were 
captured from this site over three trapping nights: Sphaerias blanfordi [1], Aselliscus 
stoliczkanus [1], Rhinolophus macrotis [1], Myotis calticraniatus [1], Murina cineracea 
[1], and M. tiensa [2]. 

 

3.3.2. Các mối đe dọa và các mối quan tâm trong công tác quản lý đối với dơi tại 
Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và khu vực mở rộng 

 

Tương tự như một số khu vực sinh thái đá vôi khác ở nước ta, những mối đe 
dọa đến các quần thể dơi ở PKKBNP chủ yếu xuất phát từ 3 nguyên nhân chính: 
mất sinh cảnh sống và suy giảm chất lượng rừng, tác động bất lợi đối với nơi sống 
của dơi, và khai thác quá mức các hang động có dơi sinh sống phục vụ phát triển du 
lịch. 
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Cho đến nay, những hiểu biwts về sinh thái, nhu cầu về nơi đậu và sinh cảnh 
của dơi ở PNKBNP nói riêng và Việt Nam nói chung còn rất hạn chế. Tuy nhiên, sự 
mất sinh cảnh và suy giảm chất lượng rừng rõ ràng đe dọa nghiệm trọng các quần 
thể dơi. Một công trình nghiên cứu ở Lào đã cho thấy: mức độ phong phú của dơi ở 
rừng ít bị tác động cao hơn nhiều so với mật độ của dơi ở khu vực rừng thứu sinh. 
Rõ ràng, các loài dơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự suy giảm chất lượng sinh cảnh. 
Chặt phá cây gỗ và những cây lớn chắc chắn dẫn đến sự mất nơi sinh sống của dơi. 
Đặc biệt, hoạt động tham quan hang động đã và đang phát triển mạnh ở PNKBNP. 
Hậu quả là: những nơi đậu của dơi trong những hang động đó bị đe dọa nghiêm 
trọng. Kết quả phỏng vấn và những ghi nhận ở một số hang động qua điều tra thực 
địa cho thấy: dơi ở PNKBNP chịu sự săn bắt phục vụ một số nhu cầu của người dân 
địa phương. Rõ ràng, hoạt động săn bắt là nhân tố đe dọa nghiêm trọng nhất đối với 
các loài dơi sinh sống ở PNKBNP. 

Dơi thường có mức độ sinh sản thấp (trong điều kiện thuận lợi, mỗi cá thể dơi 
cái trưởng thành chỉ có thể sinh 1 hoặc 2 con non mỗi năm) nên hoạt động săn bắt 
cần phải giảm thiểu hoặc ngăn chặn vì phải mất thời gian rất dài để phục hồi mật độ 
quần thể dơi sau khi bị săn bắt. Hơn nữa, nhữung hang động là nới sống chủ yếu 
của những loài dơi có mật độ quần thể lớn và tập trung, việc săn bắt sẽ làm giảm 
nghiêm trọng mật độ quần thể ở những khu vực hang động đó.  

 

3.4. Phân tích và thảo luận kết quả, quan sát và số liệu 

Kết hợp kết quả điều tra thực địa với nhữung ghi nhận đã công bố trước đay 
cho thấy: tổng số 41 loài dơi hiện biết ở PNKBNP, chiếm khoảng gần một nửa tổng 
số loài dơi hiện biết của nước ta và khoảng 4,0% tổng số loài dơi hiện biết trên thế 
giới (Vũ Đình Thống, số liệu chưa công bố; Simmons, 2005; Vũ Đình Thống, 2011). 
Những dẫn liệu đó đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệ của khu vực nghiên cứu đói 
với nghiên cứu và bảo tồn ở khu vực Đông Nam Á. Danh sách đầy đủ thành phần 
laòi dơi này được trình bày trong Phụ lục 3. Đáng chú ý, thành phần loài dơi hienẹ 
biết chắc chắn chưa phản danh đầy đủ tính đa dạngc ủa khu hệ dơi ở PNKBNP vì 
nhiều khu vưc vực của vườn quốc gai chưa được điều tra và nhiều mẫu vật đã công 
bố trước đây chưa được kiểm định bởi các chuyên gia về định loại.  

 

Xét trong phạm vi mỗi khu vực riêng lẻ, kết quả điều tra này cho thấy: có 4 địa 
điểm quan trọng đối với bảo tồn dơi ở PNKBNP là: khu vực rừng Đà lạt, hang Chà 
Nòi, Hang Mò O và Hang 11. Thực tế, số lượng loài dơi ghi nhận được ở PNKBNP 
đã tăng lên nhanh chóng qua các các đợt điều tra thựuc địa. Do vậy, kết quả đó 
cung cấp dẫn liệu khả quan rằng: những đợt điều tra tiếp theo sẽ ghi nhận thêm 
nhiều laòi dơi cho khu vực nghiên cứu này. Chỉ với 25 ngày điều tra thực địa thực 
hiện trong phạm vi rất nhỏ so với tổng diện tích hienẹ có của PNKBNP, đã có 10 loài 
mới ghi nhận được cho vườn quốc gia và 1 loài mới cho khoa học. Những diện tích 
lớn về sinh cảnh núi đá vôi và nhiều kiểu rừng khác nhau ở cả vùng lõi và vùng đệm 
của PNKBNP chắc chắn là nơi sống cho một khu hệ dơi đặc biệt đa dạng và phong 
phú.  

 

Thật không may, những quần thể dơi ở PNKBNP có dấu hiệu bị đe dọa bởi các 
nhân tố khác nhau. Mặc dù thời gian điều tra ngắn và mới thực hiện được ở phạm vi 
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nhỏ, kết quả điều tra đã ghi nhận được những tác động bất lợi đối với đời sống của 
dơi ở khu vực nghiên cứu. Mặc dù chưa thể kết luận, những bằng chứng ghi nhận 
được đã cho thấy rằng việc săn bắt dơi của người dân địa phương đe dọa nghiêm 
trọng các loài dơi ở khu vực nghiên cứu. Những nghiên cứu tiếp theo nhằm xác định 
mức độ ảnh hưởng của những nhân tố đó trong phạm vi PNKBNP và xác định hệ 
thống các điểm đại diện trong khu vực cho việc ưu tiên bảo tồn. Hơn nữa, cần có 
những định mức khẩn thiết đối với nhữung mối đe dọa và đề xuất nhữung giải pháp 
bảo tồn hợp lý đối với những hang dơi quan trọng có dơi sinh sống. 

 

 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Tình trạng đa dạng sinh học của dơi tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ 
Bàng 

* Thành phần loài dơi hiện biết ở PNKBNP đa dạng ở mức cao. 

* Có một số loài dơi hiếm ở mức quốc gia và quốc tế sinh sống ở PNKBNP. 

* Số lượng loài dơi ghi nhận được ở PNKBNP đã tăng nhanh chóng qua các 
đợt điều tra thực địa. Kết quả điều tra này cho thấy tiềm năng to lớn của tính đa 
dạng của khu hệ dơi ở PNKBNP.  

 

4.2. Đánh giá mối đe dọa 

Trong phạm vi PNKBNP, viwjc khai thác quá mức các hang động phục vụ du 
lịch là một trong những nhân tố đe dọa lớn nhất đối với các loài dơi trong khu vực, 
đặc biệt đối với các loài sinh sống trong hang động. Mặt khác, những dẫn liệu về 
việc săn bắt phục vụ nhu cầu của người dân địa phương cũng là mối đe dọa nghiêm 
trọng đói với các loài dơi trong phạm vi của PNKBNP. 

 

4.3. Các hành động được khuyến nghị 

 Cần điều tra bổ sung, kết hợp lưới mờ, bẫy thụ cầm và bẫy cầm tay với ựu hỗ 
trợ của hệ thống ghi siêu âm nhằm từng bước những khu vực còn chưa có 
điều tra về dơi và xác định rõ những địa điểm quan trọng đối vứoi các loài dơi 
ở PNKBNP. Những công việc này cần tập trung xác lập mạng lưới các khu 
vực đại diện cho bảo tồn dơi trong phạm vi PNKBNP và cung cấp những hiểu 
biết rõ hơn về sự thay đổi hoạt động theo mùa và sự di cư. Nếu có thể, việc 
đánh giá những nơi sống của dơi trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 
hàng năm – đó là khoảng thời gian dơi sinh sống trong các hang động với số 
lượng lớn nhất.   

 Nên thực hiện những nghiên cứu giám sát ở các hang động như Mò O nhằm 
đánh giá giới hạn an toàn đối với việc khai thác các hang động nhằm tránh 
những ảnh hưởng bất lợi đối với mỗi hang.  

 Về phương diện nghiên cứu, cần có những thông tin về mức độ ảnh hưởng 
của mỗi nhân tố đến các quần thể dơi sinh sống trong hang động ở PNKBNP 
nhằm xác định những dẫn liệu cơ bản cho các hoạt động ưu tiên bảo tồn. 
Những nghiên cứu là cần thiết đối với việc xác định cấp độ ảnh hưởng bất lợi 
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của du lịch đối với những nơi sinh sống của dơi ở PNKBNP, và hạn chế mực 
độ ảnh hưởng của các hoạt động đó trong những thời điểm khác nhau trong 
năm.  

 PNKBNP thựuc sự là nơi lý tưởng cho những nghiên cứu chi tiết về nơi sinh 
sống và sinh cảnh cùng với đặc điểm sinh thái tập tính của một số laòi quý 
hiếm và nhữung loài cần quan tâm bảo tồn. Những công tác nghiên cứu đó 
cần được thực hiện phối hợp giữa các trường đại học và viện nghiên cứu. 

 Cần kiểm kê và tổng quan các bộ mẫu đã thu từ PNKBNP trước đây nhằm 
giải quyết những kết quả phân loại chưa chắc chắn trước đây. 

 Cần tổ chức các khóa tập huấn ngắn với ựu tham gia của các nhà quản lý 
của PNKBNP, các quan chức địa phương, giáo viên phổ thông và những 
người dân địa phương nhằm nâng cao nhận thứuc cộng đồng về tầm quan 
trọng của dơi trong hệ sinh thái. Những khóa tập huấn sẽ đem tới những kết 
quả vượt trội về công tác giám sát và bảo tồn dơi cũng nhưu môi trường sinh 
thái ở PNKBNP và vùng phụ cận. 

 

4.4. Các khuyến nghị đối với Kế hoạch Quản lý Vườn 

 Bảo vệ hiệu quả những hang dơi quan trọng như Cha Naoi, Mò O nhằm giữ 
gìn giá trị bảo tồn của mỗi hang. Tất cả các hoạt động này cần thực hiện theo 
tuyến và giám sát theo định kỳ cụ thể với thời gian nhất định hàng năm (tập 
trung trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3). Những hoạt động 
giám sát cần đuợc mở rộng tới các hang động khác như Phong Nha, Thiên 
Đường, Sơn Đoòng nhằm ngăn chặn những tác động bất lợi đối với những 
hang động đó. 

 

 Ở những sinh cảnh rừng, công tác giám sát và bảo tồn nhằm bảo vệ sinh 
cảnh sống và ngăn chặn sự suy thoái môi trường, tập trung ở nhữung khu 
vực trọng điểm thuộc vùng đệm như bản Ón và Mò O.  

 

 Cần xác lập giải pháp bảo tồn dơi cụ thể ở PNKBNP. 

 

 Nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dơi trong phồng chống các loài 
sinh vật hại, thụ phấn và phát tán thựuc vật, ý nghĩa của việc bảo tồn dơi. 
Đặc biệt, việc tập huấn và nâng cao nhận thứuc cần được thực hiện đối với 
kiểm lâm địa bàn để họ vẫn dụng nhữung hiểu biết trong việc thực hiện 
những hoạt động giám sát. Côngtác giám sát có thể phối hợp sử dụng 
nhữung tư lieụe giáo dục như tranh, ảnh, bài giảng ở các trường học hoặc tổ 
chức nhữung chuyến thăm quan thực tế tới các hang động quan trọng nhằm 
xác định rõ giá trị và ý nghĩa bảo tồn của các hang đó. 

 Cần có những kế hoạch cụ thể để bảo vệ mỗi hang nhằm bảo tồn cả giá trị 
địa chất và giá trị đa dạng sinh học có hoạt động phát triển du lịch. Cần cung 
cấp những tu liệu giáo dục nhằm nâng cao nhận thứuc của những khách 
tham quan về ý thức bảo vệ hang động và môi trường sinh thái. Những hoạt 
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động này có thể bao gồm những dạng thức trình chiếu hoặc những biển chỉ 
dẫn đặt ở những vụ trí thích hợp. 

 Phát triển những hướng du lịch phù hợp với cơ sở hạ tầng sao cho không 
ảnh hưởng đến môi trường trong hang động. Cần đánh giá hiện trạng của 
mỗi hang và giảm thiểu tác động bất lợi của những nhân tố đối với giá trị địa 
chất và giá trị đa dạng sinh học trong mỗi hang. 

 Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về tính đa dạng của các loài dơi ở PNKBNP 
nhằm tạo cơ sở chó những công trình nghiên cứu tiếp theo và cung cấp cơ 
sở khoa học cho những nỗ lực giám sát và bảo tồn. 
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Annex 1. GPS reading`s for species recorded in and around the park  
 
Survey site Location Habitat Species recorded 

The core zone 

Cave 11 

17o32’.24.3”N 

106o16’.59.2”E 
Cave 

Aselliscus stoliczkanus, Hipposideros 

armiger, H. larvatus, H. pomona, 

Rhinolophus thomasi, R. pearsonii, 

and Myotis calticraniatus. 

Cha Noi Cave 

17o38’.18.1”N 

106o06.12.3”E 

Cave 

Tream 

Cynopterus sphinx, Megaderma lyra, 

Aselliscus stoliczkanus, Hipposideros 

armiger, H. larvatus, H. pomona, H. 

scutinares, Rhinolophus thomasi, R. 

paradoxolophus, R. pearsonii, and Ia 

io. 

Bay Tang Cave 

17o31'33.3"N 

106o16'31.2"E 
Forest 

Cave 

Taphozous melanopogon, Aselliscus 

stoliczkanus, Rhinolophus thomasi, 

and Pipistrellus javanicus. 

Sot Cave 
17o32'02.3"N 

106o15'18.9"E 
Cave 

Rhinolophus pusillus, R. thomasi, and 

Pipistrellus javanicus 

The extension section 

Trap Site #4 
17o40'39.8"N 

105o55'48.4E 
Forest Megaderma lyra 

Trap Site #5 

17o40'32.0"N 

105o56'38.7"E 
Forest 

Stream 

Rhinolophus pusillus, Hipposideros 

larvatus, Murina cyclotis, and Murina 

cineracea. 

Trap Site #7 
17o40.26.4'N 

105o56.26.4"E 
Forest 

Hipposideros larvatus and 

Rhinolophus thomasi  

Trap Site #8 

17o40'33.7"N 

105o56'05.4"E Forest 

Hipposideros armiger, H. larvatus, 

Rhinolophus thomasi, R. pearsonii, 

Murina cineracea, and M. tiensa. 

Trap Site #9 

17o40'39.8"N 

105o55'48.4E 

Forest 

Cave 

Streams 

Rhinolophus macrotis, R. thomasi, R. 

pearsonii, R. pusillus, Aselliscus 

stoliczkanus, Hipposideros 

cineraceus, H. larvatus, H. pomona, 

Macroglobosus sobrinus, Megaerops 

ecaudatus,  Murina cyclotis, and 

Myotis calticraniatus. 

Trapping Site #10 
17o40'44.4"N 

105o55'46.6"E 
Cave Hipposideros armiger 

Trap Site #11 

17o40'05.3"N 

105o56'23.8"E 
Cave 

Aselliscus stoliczkanus, Hipposideros 

armiger, H. larvatus, H. pomona, H. 

cineraceus, Rhinolophus macrotis, R. 

thomasi, R. pearsonii, and R. pusillus. 

Trap Site #12 

17o40'38.8"N 

105o56'33.8"E 
Forest 

Sphaerias blanfordi, Aselliscus 

stoliczkanus, Rhinolophus macrotis, 

Myotis calticraniatus, Murina 

cineracea, and M. tiensa. 
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Annex 2. Report on the training for park and survey staff 

 

Trainee Position Subjects Training schedule Methodology Conclusions 

Mr Pham Kim Vuong Scientific staff 
of PNKBNP. 

Bat survey 
techniques. 

- During field surveys. 
- Workshop. 

- Presentation & discussion 
over the workshop. 
- Practical activities during field 
surveys. 

The trainee has learnt 
and applied basic 
tachniques during the 
courses. 

Mr Dinh Hoang Tuan Scientific staff 
of PNKBNP. 

Bat survey 
techniques. 

- During field surveys. 
- Workshop. 

- Presentation & discussion 
over the workshop. 
- Practical activities during field 
surveys. 

The trainee has learnt 
and applied basic 
tachniques during the 
courses. 

Ms Vu Thi Thuy Student of 
Hanoi National 
University. 

Bat survey 
techniques. 

- During field surveys. 
- Workshop. 

- Presentation & discussion 
over the workshop. 
- Practical activities during field 
surveys. 

The trainee has learnt 
and applied basic 
tachniques during the 
courses. 

Ms Tran Thi Lua Student of 
Hanoi National 
University. 

Bat survey 
techniques. 

- During field surveys. 
- Workshop. 

- Presentation & discussion 
over the workshop. 
- Practical activities during field 
surveys. 

The trainee has learnt 
and applied basic 
tachniques during the 
courses. 

Ms Nguyen Thi Thiep Student of 
Hanoi National 
University. 

Bat survey 
techniques. 

- During field surveys. 
- Workshop. 

- Presentation & discussion 
over the workshop. 
- Practical activities during field 
surveys. 

The trainee has learnt 
and applied basic 
tachniques during the 
courses. 

Five other staff of 
PNKBNP 

Staff of the 
Scientific unit of 
PNKBNP. 

Bat survey 
techniques. 

-Workshop - Presentation & discussion 
over the workshop. 

The trainee gain basic 
knowledge on bats of 
PNKBNP. 
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Annex 2. Report on the training for park and survey staff (continued) 

 
Photos taken during the field and indoor workshops 
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Annex 3. Bat taxa recorded from PNKBNP 

No. 
Taxa Data 

sources 

Conservation status 

Family Species VNRDB2007 IUCN2011 

1 Pteropodidae Rousettus leschenaulti II 
 

LC 

2 
 

Cynopterus sphinx I, II 
 

LC 

3 
 

Eonycteris spelaea II 
 

LC 

4 
 

Megaerops ecaudatus I 
 

LC 

5 
 

Megaerops niphanae II 
 

LC 

6 
 

Macroglobosus sobrinus I, II 
 

N/A 

7 
 

Sphaerias blanfordi I 
 

LC 

8 Emballonuridae Taphozous melanopogon I 
 

LC 

9 Megadermatidae Megaderma lyra I, II 
 

LC 

10 
 

Megaderma spasma I, II 
 

LC 

11 Rhinolophidae Rhinolophus thomasi I, II VU LC 

12 
 

Rhinolophus affinis II 
 

LC 

13 
 

Rhinolophus luctus II 
 

LC 

14 
 

Rhinolophus paradoxolophus I, II VU LC 

15 
 

Rhinolophus macrotis I 
 

LC 

16 
 

Rhinolophus pearsoni I, II 
 

LC 

17 
 

Rhinolophus pusillus I, II 
 

LC 

18 
 

Rhinolophus sp. I 
 

N/A 

19 Hipposideridae Aselliscus stoliczkanus I, II, III 
 

LC 

20 
 

Hipposideros armiger I, II 
 

LC 

21 
 

Hipposideros scutinares I 
 

VU2 

22 
 

Hipposideros cineraceus I 
 

LC 

23 
 

Hipposideros larvatus I, II, III 
 

LC 

24 
 

Hipposideros pomona I, II 
 

LC 

25 Vespertilionidae Hypsugo pulveratus I 
 

LC 

26 
 

Ia io I, II VU LC 

27 
 

Murina cyclotis I, II 
 

LC 

28 
 

Murina eleryi I 
 

N/A 

29 
 

Murina tiensa I 
 

N/A 

30 
 

Murina cineracea I 
 

N/A 

31 
 

Murina sp. I 
  

32 
 

Harpiocephalus harpia II VU LC 

33 
 

Harpiocephalus mordax II 
 

DD 

34 
 

Myotis ater II 
 

LC 

35 
 

Myotis chinensis II 
 

LC 

36 
 

Myotis horsfieldii II 
 

LC 

37 
 

Myotis ricketti II LR N/A 

38 
 

Myotis calticraniatus I, II 
 

N/A 

39 
 

Scotomanes ornatus II 
 

LC 

40 
 

Pipistrellus javanicus II 
 

LC 

41 Miniopteridae Miniopterus magnater II 
 

LC 
Note: I = The present study result; II = Hendrichsen et al. (2001); II = Vu Dinh Thong (2011). 

VNRDB2007 = Red Data Book of Vietnam; IUCN2011 = IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2 

VU, LR = categories defined in VNRDB2007; VU2; LC, DD = categories defined in IUCN2011. N/A = not available. 
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Annex 4. Selected photographs of bat species captured during the survey.  
 
Pteropodidae 
 

    
Cynopterus sphinx     Megaerops ecaudatus        Macroglobossus sobrinus      Sphaeris blandfordi 

 

Emballonuridae               Megadermatidae 
 

   
Taphozous melanopogon   Megaderma lyra              M. spasma 
 
 

Rhinolophidae 

    
Rhinolophus thomasi       R. paradoxolophus         R. macrotis                 
 
 

   
R. pearsonii     R. pusillus                  Rhinolophus sp. [nov.] 
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Hipposideridae 
 

   
Aselliscus stoliczkanus      Hipposideros armiger     H. cineraceus 
 

    
H. cineraceus                    H. larvatus                 H. pomona 
 

Vespertilionidae 
 

   
Hypsugo pulveratus           Ia io     Murina cyclotis 
 

   
M. eleryi      M. tiensa   M. cineracea 

 

 


