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Tóm tắt 
 
Báo cáo trình bày chi tiết các kết quả khảo sát về tính đa dạng của các loài thú ở Vƣờn Quốc Gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh việc đánh giá lại tài liệu ghi nhận trƣớc đây về các loài thú đƣợc phát 

hiện trong và xung quanh Vƣờn Quốc gia, báo cáo còn cập nhật thông tin mới thu thập từ những cuộc 

khảo sát chuyên khảo thực hiện trong năm 2011 tại nhiều khu vực trong Vƣờn Quốc Gia, đặc biệt là 

trong Khu vực Mở rộng mới đƣợc bổ sung. Hoạt động khảo sảt tập trung đặc biệt vào các nhóm loài 

từ trƣớc đến nay còn ít đƣợc nghiên cứu nhƣ các loài thú gặm nhấm, thú ăn thịt, thú ăn sâu bọ và thú 

ăn thịt nhỏ, đồng thời cũng sử dụng bẫy ảnh nhƣ là một công cụ khảo sát và giám sát chuẩn cho VQG. 

 

Dƣới đây là tóm tắt các phát hiện từ nghiên cứu: 

 Hệ động vật gặm nhấm trong VQG PNKB khá phong phú và đa dạng. Cho đến nay, 35 loài 

động vật gặm nhấm thuộc 20 giống và 5 họ đã đƣợc ghi nhận. Số loài ghi nhận chiếm 50% 

tổng số loài, 69% tổng số giống và 100% số họ thú gặm nhấm đã ghi nhận đƣợc ở Việt Nam. 

 Thành phần loài và độ phong phú của hệ động vật gặm nhấm ghi nhận đƣợc cho thấy rằng 

chất lƣợng sinh cảnh rừng trong các khu vực khảo sát vẫn còn tốt: tỉ lệ bẫy thành công tổng 

thể 1,949 là đặc trƣng đối với rừng nguyên sinh, ít bị tác động; 8 loài chuyên sống trong rừng 

chiếm 64,5% tổng số mẫu vật với tỷ lệ bẫy thành công 1,256 mẫu / 100 đêm bẫy; 2 giống 

chuyên sống trong rừng (Leopoldamys và Maxomys) có tỷ lệ thu mấu và mức độ phong phú 

cao nhất 

 Khảo sát đã công bố ghi chép đầu tiên về loài "Knê-củng" hay còn gọi là Chuột Đá Lào 

Laonastes aenigmamus tại Việt Nam. Ghi nhận này rất quan trọng vì nó làm tăng cơ hội bảo 

tồn loài đặc hữu còn ít đƣợc biết đến này vì trƣớc đây chúng chỉ đƣợc biết đến trong một dự 

án bảo tồn ở CHDCND Lào. 

 Kết quả so sánh số loài và tỉ lệ bẫy thành công giữa 3 khu vực khảo sát cho thấy rằng các giá 

trị đa dạng sinh học của 2 khu vực khảo sát trong khu vực mở rộng (khu vực Ma Rính và 

Hang Én) không thấp mà thậm chí có thể còn cao hơn so với khu vực khảo sát trong vùng lõi 

của VQG PNKB (khu vực Hung Dạng). Hơn nữa, loài "Knê-củng" Laonastes aenigmamus đã 

đƣợc tìm thấy trong khu vực Hang Én và cũng đã đƣợc báo cáo xuất hiện trong khu vực Ma 

Rính, trong khi không ghi nhận đƣợc loài này ỏ khu vực Hung Dạng. Những kết quả trên cho 

thấy tầm quan trọng của khu vực mở rộng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng. 

 Sự hiện hữu của tất cả 16 loài đƣợc quan tâm bảo tồn toàn cầu đã đƣợc xác nhận trong các 

cuộc khảo sát năm 2011, trong đó có 4 loài đƣợc xếp là nguy cấp, 5 loài sắp nguy cấp, 4 loài 

sắp bị đe dọa và 3 loài thiếu số liệu (IUCN, 2012). Có 3 loài trƣớc đây chƣa đƣợc ghi nhận, 

Chuột Đá Lào (Nguy cấp) và Chồn Bạc Má Nam Melogale personata và Sóc Bay Lông Chân 

Belomys personii (cả hai đều đƣợc coi là các loài Thiếu dữ liệu theo IUCN, 2012). 

 Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn và kiểm tra các dấu vết, di vật do các thợ săn thu thập cho thấy 

sự có mặt của 8 loài đang đƣợc quan tâm toàn cầu khác trong đó có 1 loài đƣợc coi là Cực kỳ 

nguy cấp, 1 loài Nguy cấp, 3 loài Sắp nguy cấp  và 3 loài Sắp bị đe dọa. 

 Sáu loài gặm nhấm thuộc diện rất đƣợc quan tâm bảo tồn đã đƣợc tìm thấy, trong đó có 5 loài 

đƣợc liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và 2 loài đƣợc liệt kê trong Sách Đỏ IUCN 

(IUCN 2012). 

 Các kết quả thu đƣợc đã khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của Vƣờn Quốc Gia Phong Nha 

- Kẻ Bàng đối với việc bảo tồn các loài thú nêu trên. Tuy nhiên, các loài đó cũng đang phải 

đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng trong VQG PNKN do con ngƣời gây ra. Một trong 

những mối đe dọa trực tiếp là săn bắn / bẫy bắt và suy thoái sinh cảnh vì hoạt động khai thác 

gỗ và các hoạt động khác. 
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Thú ăn sâu bọ và thú gặm nhấm: 

Khảo sát về nhóm thú Ăn sâu bọ và Gặm nhấm đã đƣợc tiến hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2011 đến 

ngày 23 tháng 9 năm 2011 tại 3 khu vực bên trong hoặc nằm gần Vƣờn Quốc Gia Phong Nha Kẻ 

Bàng (VQG PNKB). Các khu vực này bao gồm khu Ma Rính của Xã Hóa Sơn, khu Hang Én của xã 

Thƣợng Hóa và khu Hung Dạng của xã Thƣợng Trạch. Trong đó, 2 khu vực đầu nằm trong khu vực 

mới đƣợc bổ sung mở rộng của Vƣờn Quốc Gia và khu vực thứ ba nằm trong vùng lõi của Di sản Thế 

giới VQG PNKB nhƣ hiện đƣợc phê duyệt. Tổng số 10 tuyến khảo sát với chiểu dài tổng cộng là 87,2 

km đã đƣợc lập ra để thực hiện  các cuộc khảo sát ban ngày, đồng thời các cuộc khảo sát đêm cũng 

đƣợc thực hiện với chiều dài tổng cộng là 50,2 km. Hai trăm (200) bẫy lồng đƣợc đặt ở mỗi khu vực 

khảo sát với 3.900 bẫy đêm . Năm mƣơi hai (52) bẫy hầm đã đƣợc đặt để thu các loài ăn sâu bọ. 

Kết quả khảo sát cho thấy hệ động vật gặm nhấm ở VQG PNKB khá phong phú và đa dạng. Cho đến 

nay (2011), 35 loài gặm nhấm thuộc 20 giống và 5 họ đã đƣợc ghi nhận tại VQG PNKB.  Những loài 

này chiếm 50% số loài, 69% số giống và 100% số họ của các loài thú gặm nhấm ở Việt Nam. Chỉ có 

5 loài ăn sâu bọ đã đƣợc ghi nhận tại VQG PNKB. Các cơn mƣa lớn trong quá trình khảo sát đã làm 

giảm hiệu quả của bẫy hầm. Trong số 40 loài đƣợc ghi nhận, có 29 loài gặm nhấm và 4 loài ăn sâu bọ 

đã đƣợc xác nhận trong khảo sát này. 

Cuộc khảo sát đã thu thập đƣợc 4 mẫu vật của loài "Knê-củng" hoặc Chuột Đá Lào (Laonastes 

aenigmamus),. Đây là ghi nhận đầu tiên về loài này trong Vƣờn Quốc Gia, và cũng là ghi nhận đầu 

tiên về loài này ở Việt Nam. Ghi nhận này không chỉ đơn thuần bổ sung một loài mới (Laonastes 

aenigmamus) mà còn là một giống mới (Laonastes) và một họ mới (Diamtomyidae) vào danh lục thú 

cho Việt Nam. Quan trọng hơn là ghi nhận đó cũng làm tăng cơ hội bảo tồn cho loài này. Chuột đá 

đƣợc ghi nhận ở Xã Thƣợng Hóa và cũng đƣợc báo cáo đang tồn tại ở Xã Hóa Sơn. Cả hai xã có 

truyền thống về bẫy chuột để làm thức ăn. Do vậy, "Knê-củng" đang bị đe dọa bởi các hoạt động đặt 

bẫy của ngƣời dân địa phƣơng. Có thể loài này cũng xuất hiện ở các khu vực núi đá vôi khác của 

vƣờn quốc gia bởi vì khu vực này chia sẻ cùng một sinh cảnh và kết nối liên tục. 

Tỉ lệ bẫy thành công (một chỉ số về mức độ phong phú) của các loài động vật gặm nhấm là 1,949 mẫu 

vật / lần bẫy đêm, chỉ số này hoàn toàn phù hợp với các kết quả của các nghiên cứu trong các khu vực 

khác của Việt Nam. Tỷ lệ bắt gặp 4 loài sóc bay dao động từ 1,99 cá thể/100 km (Sóc bay sao 

Petaurista elegans) đến 9,96 đối với  loài Sóc bay xám  Belomys pearsonii. Trong số 18 loài sóc và 

loài chuột kiếm ăn ngày đƣợc ghi nhận, có 8 loài chuyên sống trong rừng. Những mẫu vật của chúng 

chiếm 64,5% tổng số mẫu vật, và mức bẫy thành công của chúng là 1,256. 10 loài còn lại là những 

loài không chuyên sống trong rừng chiếm 35,5% và mức bẫy thành công là 0,692. Hơn nữa, 2 giống 

chuyên sống trong rừng (Leopoldamys và Maxomys) có tần suất bắt gặp và mức độ phong phú cao 

nhất. Những dữ liệu về thành phần động vật đƣợc ghi nhận cũng phù hợp  với các khu vực rừng 

nguyên sinh và it bị tác động.  
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Trong số 34 loài động vật gặm nhấm đƣợc ghi nhận ở cả 3 khu vực khảo sát, khu vực Hung Dạng là 

nơi cƣ trú của 19 loài (8 loài sống trong rừng và 11 loài không chuyên sống trong rừng), trong khi khu 

vực Ma Rính là nơi cƣ trú của  21 loài (lần lƣợt là 10 loài và 11 loài) và khu vực Hang Én có 24 loài 

(lần lƣợt là 10 loài và 14 loài). Khu vực Hang Én có số loài cao nhất bởi vì có sự đa dạng sinh cảnh 

cao hơn, bao gồm cả rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn cũng nhƣ các  khu vực bị tác động, trảng cây 

bụi và các  khu vực đất nông nghiệp. Khu vực Hung Dạng có mức độ đa dạng loài thấp nhất, các dạng 

sinh cảnh nghèo nàn hơn và rừng cũn bị tác động nhiều hơn. Về chỉ số bẫy thành công, khu vực Hang 

Én có giá trị cao nhất (3,0), sau đó tiếp đến là khu vực Hung Dạng (2,526) và khu vực Ma Rính 

(2,211). Tỉ lệ bẫy thành công ở các khu vực Ma Rính và Hung Dạng không khác nhau nhiều, nhƣng 

cao hơn trong khu vực Hang Én. Việc so sánh số loài (loài giới hạn sống trong rừng và loài không 

giới hạn sống trong rừng) và mức độ bẫy thành công giữa 3 khu vực khảo sát cho thấy rằng các giá trị 

đa dạng sinh học và mức độ phong phú của 2 khu vực khảo sát trong khu vực mở rộng thậm chí còn 

cao hơn so với các khu vực khảo sát trong vùng lõi của VQG. 

Sáu loài động vật gặm nhấm đƣợc quan tâm bảo tồn cao đã đƣợc tìm thấy trong VQG PNKB, trong 

đó có 5 loài có trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) ở cấp độ bị đe dọa cấp quốc gia và 2 loài có tên trong 

Sách Đỏ IUCN (IUCN, 2012). Tất cả các loài này đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ hoạt động 

săn bắn / bẫy bắt và các hoạt động làm xáo trộn sinh cảnh của con ngƣời. 

Bảng 1 Danh sách các loài gặm nhấm nguy cấp ở VQG PNKB 

Tên thông thƣờng Tên khoa học VRDB  IUCN RL 

Sóc Đen Ratufa bicolor  VU NT 

Sóc Bay Lông Chân Belomys pearsonii  CR DD 

Sóc Bay Đen Trắng Hylopetes alboniger   VU Lc 

Sóc Bay Sao Petaurista elegans  EN Lc 

Sóc Bay Trâu Petaurista philippensis  VU Lc 

Chuột Đá Lào Laonastes aenigmamus n.c. EN 

Ghi chú: VRDB – Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN RL – Sách Đỏ IUCN (IUCN, 2012)  

CR – Cực kỳ nguy cấp, EN – Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu 

dữ liệu, Lc – Ít quan tâm, n.c. – không đƣợc quan tâm 

 

Thú ăn thịt nhỏ: 
Trong các cuộc khảo sát về các loài thú ăn thịt nhỏ và culi, phỏng vấn bán cấu trúc với những ngƣời 

có nhiều kinh nghiệm đã đƣợc thực hiện ở 20 làng của 3 xã, tập trung vào khai thác những chi tiết mà 

thợ săn và ngƣời khai thác gỗ biết về các loài thú. Tổng cộng 30 giờ khảo sát ban ngày đã đƣợc thực 

hiện trên thực địa với chiểu dài 30 km. Tổng cộng 26 giờ khảo sát tuyến điều tra đêm đã đƣợc thực 

hiện với tổng chiều dài 26 km. Các tuyến dài từ 1-3 km, nhóm khảo sát đi bộ dọc theo tuyến với tốc 

độ 500-1000 mét/giờ vào ban ngày, và 500 mét/giờ vào ban đêm. Ngoài việc quan sát trực tiếp, khảo 

sát ban ngày cho phép ghi nhận và chụp ảnh các dấu vết và dấu hiệu của động vật. Thông tin bổ sung 

đã đƣợc thu thập từ các mẫu vật đƣợc các thợ săn mang về và ở lán săn trong rừng, và từ kết quả bẫy 

ảnh (xem bên dƣới). 

 

Kết quả nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của 12 trong số 20 loài thú ăn thịt nhỏ đã đƣợc nêu trong 

các báo cáo trƣớc đây ở Vƣờn Quốc Gia. Gần nhƣ tất cả các loài này đã đƣợc xác định xuất hiện trong 

khu vực mới đƣợc mở rộng của Vƣờn Quốc Gia, điều đó khẳng định tầm quan trọng của khu vực mở 

rộng đối với việc bảo tồn các loài thú ăn thịt nhỏ. Loài cầy mực Arctictis binturong liệt kê trong nhóm  

Sắp nguy cấp, Lửng Lợn Collaris Arctonyx thuộc nhóm Sắp bị đe dọa và rất ít dữ liệu về loài Chồn 

Bạc Mác Nam Melogale personata  ở khu vực (Thiếu Dữ liệu; IUCN, 2012). Ngoài ra, Kết quả phỏng 

vấn  cho thấy sự tồn tại của 8 loài thú ăn thịt nhỏ khác mà trƣớc đây đã đƣợc ghi nhận trong Vƣờn 

Quốc Gia, 3 loài trong số đó đƣợc coi là Sắp nguy cấp và 2 loài trong số đó đƣợc coi là Sắp bị đe đọa . 

Những ghi nhận này đã khẳng định tính đa dạng sinh học cao của Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ 

Bàng, bao gồm cả khu vực mở rộng và đặc biệt là đối với các loài thú ăn thịt nhỏ. Mặc dù vậy kết quả 

cũng cho thấy có nhiều mối đe dọa đang ảnh hƣởng  tới sự tồn tại của chúng trong đó nghiêm trọng 

nhất là nạn săn bắn, bẫy bắt và suy thoái sinh cảnh.  
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Bảng 2 Danh sách các loài thú ăn thịt nhỏ Sắp nguy cấp ghi nhận được ở VQG PNKB 

Tên thông thƣờng Tên khoa học VRDB  IUCN RL 

Arctonyx collaris Lửng Lợn  NT 

Melogale personata Chồn Bạc Má Nam   DD  

Lutra lutra Rái Cá Thƣờng VU NT 

Lutrogale perspicillata Rái Cá Lông Mƣợt EN VU 

Aonyx cinerea Rái Cá Vuốt Bé  VU VU 

Viverra zibetha Cầy Giông   NT  

Arctictis binturong Cầy Mực  EN VU 

Chrotogale owstoni Cầy Vằn Bắc  VU VU  

Ghi chú: VRDB – Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN RL – Sách Đỏ Toàn Cầu IUCN (IUCN, 

2012)  

EN – Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu dữ liệu 

 

Linh trƣởng: 

Nghiên cứu linh trƣởng đã đặc biệt tập trung vào sử dụng các phƣơng pháp ghi nhận trực tiếp để điều 

tra quần thể của vƣợn tại các khu vực khảo sát. Ở trong nghiên cứu này, phƣơng pháp lập điểm nghe 

hình tam giác đã đƣợc áp dụng.  Nhóm khảo sát đã dành 2 buổi sáng hoặc nhiều hơn cho mỗi điẻm 

trên tổng số 21 điểm nghe để nghe các tiếng gọi to vào buổi sáng của vƣợn. Ngoài vƣợn ra, culi là 

trọng tâm đặc biệt của các cuộc khảo sát ban đêm (điều tra đêm đồng thời cũng đƣợc thực hiện để 

quan sát các loài thú ăn thịt nhỏ (xem ở trên)). Toàn bộ các ghi nhận về các loài linh trƣởng đã đƣợc 

tất cả các đội điều tra quan sát, kiểm tra và đối chiếu. 

 

Các kết quả đã xác nhận sự có mặt của 7 trong số 10 loài thú linh trƣởng có trong các báo cáo trƣớc 

đây ở Vƣờn Quốc Gia, 3 loài trong số này thuộc diện Sắp nguy cấp  (Vƣợn Má Trắng Nomascus siki, 

Chà Vá Chân Đỏ Pygathrix nemaeus và Voọc Hà Tĩnh Trachypithecus hatinhensis), 3 loài Sắp nguy 

cấp và loài cuối cùng đƣợc xem là Sắp bị đe dọa (IUCN, 2012). Toàn bộ bảy loài đƣợc xác nhận có 

mặt trong khu vực mở rộng của Vƣờn Quốc Gia. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của khu vực  

đối với việc bảo tồn linh trƣởng. Bên cạnh đó, vooc đen tuyền vốn trƣớc đây đƣợc cho rằng có mặt  ở 

Vƣờn Quốc Gia nhƣng chƣa đƣợc ghi nhận trong các cuộc khảo sát này. Trong các đợt khảo sát, 

không có ghi nhận nào về loài Voọc Đen Tuyền Trachypithecus ebenus đã đƣợc ghi nhận trƣớc đây. 

Điều tra về vƣợn đã xác nhận một số đàn vƣợn trong khu vực mở rộng, tuy nhiên mật độ và tần suất 

ghi nhận đƣợc rất thấp. Tổng cộng chỉ có 4 đàn vƣợn đƣợc nghe thấy ở 21 điểm  nghe. 

 

Bảng 3 Danh sách các loài linh trưởng Sắp nguy cấp được ghi nhận trong VQG PNKB  

Tên Thông thƣờng Tên khoa học VRDB  IUCN RL 

Cu li lớn  Nycticebus bengalensis VU VU  

Cu li nhỏ  Nycticebus pygmaeus VU VU 

Khỉ Mốc  Macaca assamensis VU NT  

Khỉ Mặt Đỏ  Macaca arctoides  VU 

Khỉ Đuôi Lợn Macaca leonine VU VU 

Voọc Hà Tĩnh  Trachypithecus hatinhensis EN EN  

Chà Vá Chân Đỏ  Pygathrix nemaeus EN EN  

Vƣợn Má Trắng  Nomascus siki EN EN  

Ghi chú: Từ viết tắt nhƣ trên 

 

Thú lớn và Họ mèo: 

Bẫy ảnh tập trung đặc biệt vào các loài thú lớn, tuy nhiên, chỉ có một loài móng guốc đƣợc bẫy ảnh 

ghi nhận  là lợn rừng Sus scrofa. Các dấu vết thu thập ở các lán săn động vật và phỏng vấn thợ săn 
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cho một số thông tin về Sao La Pseudoryx nghetinhensis (Nguy Cấp), Mang Lớn Muntiacus 

vuquangensis (Sắp nguy cấp), và Sơn Dƣơng Capricornis milneedwardsii (bị đe dọa). Các dấu vết thu 

đƣợc cũng cho thấy Báo gấm Neofelis nebulosa (Sắp nguy cấp) và Beo Lửa Pardofelis temminckii (Bị 

đe dọa) có thể vẫn xuất hiện trong khu vực mở rộng. Tuy nhiên, tất cả các kết quả khảo sát cho thấy 

rằng mật độ của các loài thú lớn và các loài trong họ mèo rất thấp và chúng vẫn đối mặt với nguy cơ 

bị đe dọa cao. 

 

Kết quả điều tra bẫy ảnh 

 

Bẫy ảnh đƣợc khuyến nghị nhƣ là một phƣơng pháp thích hợp để khảo sát và giám sát các loài thú. 

Kỹ thuật này đã đƣợc giới thiệu và thực hiện thành công trong nhiều Khu bảo tồn ở Việt Nam. Hoạt 

động điều tra bằng bẫy ảnh đƣợc chọn nhƣ một giải pháp bổ sung thông tin cho điều tra trực tiếp và 

nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên của vƣờn quốc gia trong việc khảo sát và bảo tồn các loài nguy 

cấp. Bên cạnh việc nâng cao năng lực, điều tra bẫy ảnh cũng cung cấp các hiểu biết đầy đủ hơn về các 

loài thú, đặc biệt là các loài thú lớn và những loài bị đe dọa, và cung cấp thông tin quan trọng cho các 

biện pháp can thiệp bảo tồn sau này. Đợt điều tra đã sử dụng 30 bộ bẫy ảnh để khảo sát ba khu 

vực.Hoạt động khảo sát đã tập trung vào khu vực mới mở rộng của VQG và khu vực vẫn đƣợc coi là 

vùng trống thông tin nhƣ Chà Nòi, Hung Dạng. Ở mỗi khu vực, bẫy ảnh đƣợc đặt liên tục từ 20 đến 

25 ngày, sử dụng tối đa 30 bộ bẫy ảnh, sau đó các máy bẫy ảnh đƣợc tháo để bảo quản và đặt ở điểm 

khảo sát khác. 

 

Các bẫy ảnh đã chụp 6.761 bức ảnh trong đó xác nhận sự hiện diện của ít nhất 17 loài thú trong Vƣờn 

Quốc gia PNKB. Trong số đó,  có 9 loài có thể đƣợc nhận diện trực tiếp từ ảnh. Những loài này bao 

gồm các loài bị đe dọa Khỉ Mặt Đỏ (Sắp nguy cấp, IUCN, 2012), Thỏ Vằn (Thiếu dữ liệu theo 

IUCN), và Sóc Đen (Sắp bị đe dọa theo IUCN). Năm (5) trong số các loài này chƣa từng đƣợc xác 

nhận trong các cuộc khảo sát khác. Điều này cho thấy rõ hiệu quả của phƣơng pháp bẫy ảnh đối với 

các khảo sát về sự có mặt-vắng mặt của các loài động vật. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy mật 

độ thú rất thấp trong Vƣờn Quốc gia PNKB (với một số lƣợng giới hạn loài đƣợc ghi nhận trong ba 

khu vực khảo sát). Ngoài ra, vấn đề kỹ thuật của các máy ảnh đƣợc trang bị cũng hạn chế phần nào 

các kết quả vì 25% các bẫy ảnh bị trục trặc sau mỗi cuộc khảo sát và nhiều máy không hoạt động tốt 

trên thực địa. Tuy nhiên, cuộc khảo sát này đã đƣợc xem nhƣ là một hoạt động thực nghiệm và tập 

huấn hơn là hoạt động điều tra bẫy ảnh thực sự.  
 

Các mối đe dọa và vấn đề bảo tồn 

 

Kết quả của các cuộc điều tra đã khẳng định tầm quan trọng của VQG PNKB đối với việc bảo tồn khu 

hệ thú (trong đó có cả khu vực mở rộng). Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng gần nhƣ tất 

cả các loài thú trong VQG PNKB đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hoạt động săn bắn / bẫy bắt và sự 

suy thoái rừng. Các dấu vết của hoạt động con ngƣời đã đƣợc tìm thấy trong tất cả các khu vực khảo 

sát, bao gồm dấu vết của hoạt động đặt bẫy, các lán của thợ săn, tình trạng xâm lấn đất rừng, hoạt 

động khai thác gỗ, lấy mật ong, khai thác lâm sản phi gỗ, và chăn thả gia súc. Săn bắn / bẫy đƣợc 

đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong tất cả 3 khu vực khảo sát; hoạt động khai thác gỗ là 

mối đe dọa nghiêm trọng thứ hai trong khu vực Ma Rính. Hoạt động chăn thả gia súc chỉ đƣợc phát 

hiện ở khu vực Hung Dạng của Xuân Trạch, nhƣng diễn ra khá nghiêm trọng ở đây. 

 

Có thể đánh giá khu vực Hung Dạng ở Xã Xuân Trạch đƣợc xem nhƣ là nơi bị tác động nhiều nhất, 

rừng ở đây đã đƣợc bị suy thoái nhiều, hoặc bị chuyển đổi thành rừng hỗn giao tre nứa. Hoạt động săn 

bắn và chăn thả gia súc là những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong khu vực này. Khu vực Hang Én 

ở Xã Thƣợng Hóa có mức độ đe dọa cao thứ hai. Vẫn còn các khoảng rừng có chất lƣợng tốt ở khu 

vực này, tuy nhiên các loại gỗ quý đã bị khai thác và hoạt động săn bắn vẫn diễn ra thƣờng xuyên.   

Khu vực Ma Rính thuộc xã Hóa Sơn có mức độ đe dọa thấp nhất, do ở rất xa từ các làng bản. Rừng ở 

đây ít bị ảnh hƣởng bởi hoạt động khai thác gỗ trong quá khứ, tuy nhiên, áp lực từ hoạt động khai thác 

gỗ và săn bắn hiện nay vẫn rất cao. 
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Khuyến nghị: 

Căn cứ thông tin đã đƣợc thu thập, các nhóm khảo sát đƣa ra các khuyến nghị sau đây về các hoạt 

động ƣu tiên đối với các cuộc khảo sát đa dạng sinh học, cũng nhƣ đối với việc nâng cao quản lý bảo 

tồn trong PNKB 

 

 Thực hiện các hoạt động khảo sát bẫy ảnh dài hơn tập trung vào các loài thú lớn nguy cấp. 

 

 Cần tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra về tinh đa dạng của khu hệ thú ăn côn trùng 

trong VQG.   

 

 Sử dụng thú gặm nhấm nhƣ là một chỉ số giám sát  (tỷ lệ bắt gặp, mức độ bẫy thành công), 

đặc biệt là loài Maxomys surifer, để giám sát mức độ tác động của con ngƣời đối với rừng của 

VQG PNKB. 

 

 Đối với loài quan trọng, Knê-củng (Laonastes aenigmamus), cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu để 

tìm hiểu quy mô quần thể, phân bố, sinh thái (tiểu sinh cảnh, thức ăn, tập tính, sinh sản, ...) và 

cũng để đánh giá các áp lực từ hoạt động đặt bẫy của ngƣời dân địa phƣơng. Cần triển khai 

chiến dịch tuyên truyền cho những ngƣời dân của các Xã Hóa Sơn và Thƣợng Hóa để nâng 

cao nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài này và khuyến khích việc không 

bẫy bắt các loài nguy cấp. Các hoạt động khuyến nông cũng cần đƣợc thực hiện nhằm tìm 

sinh kế thay thế để đảm bảo hài hòa với nhiệm vụ bảo tồn, chẳng hạn nhƣ chăn thả gia súc để 

lấy thịt, nhằm làm giảm nhu cầu về chuột và thịt động vật hoang dã khác trong thức ăn hàng 

ngày. 

 

 Những nỗ lực bảo tồn đặc biệt cần tập trung vào 6 loài động vật gặm nhấm nguy cấp 

(Laonastes aenigmamus, Belomys pearsonii, Hylopetes alboniger, Petaurista elegans, 

Petaurista philippensis và Ratufa bicolor) và tất cả các loài linh trƣởng, thú ăn thịt nhỏ, họ 

mèo và các loài thú lớn. Ngoài các hoạt động thực thi pháp luật, cần triển khai một chƣơng 

trình giám sát để theo dõi tình trạng bảo tồn, các xu hƣớng biến động quần thể và các mối đe 

dọa đối với các loài này. 

 

 Tăng cƣờng nỗ lực tuần tra và thực thi pháp luật trong tất cả các khu vực để giảm bớt các mối 

đe dọa đối với rừng và đa dạng sinh học. Đặc biệt, tăng cƣờng thực thi pháp luật trong các 

khu vực bảo tồn then chốt và những điểm nóng để giảm áp lực đối với đa dạng sinh học nói 

chung và các loài nguy cấp nói riêng. Các biện pháp đề xuất bao gồm kiểm soát súng săn, loại 

bỏ bẫy, truy tố các thợ săn và những ngƣời chặt và vận chuyển gỗ, và kiểm soát hoạt động 

chăn thả gia súc bên trong VQG PNKB. 

 

 Tăng cƣờng quản lý hoạt động buôn bán động vật hoang dã cả ở bên trong và xung quanh 

Vƣờn Quốc Gia. Hoạt động săn bắn và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn bị phát 

hiện trong rừng và ở các bản làng địa phƣơng, và chỉ rất ít trƣờng hợp bị ảnh hƣởng bởi hoạt 

động thực thi pháp luật. 

 

 Tăng cƣờng giáo dục tuyên truyền về bảo tồn. Đây cũng  chính là hoạt động cho đến nay chƣa 

đƣợc triển khai thƣờng xuyên bên trong và xung quanh Vƣờn Quốc gia.  Đây là biện pháp ƣu 

tiên nhằm nâng cao hiểu biết của ngƣời dân địa phƣơng về luật bảo vệ và phát triển rừng và 

luật bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời tăng cƣờng hiểu biết về giá trị của rừng và đa dạng 

sinh học đối các mục tiêu sử dụng và phát triển lâu dài.  
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Lời cảm ơn 

 

Nghiên cứu này đƣợc thực hiện theo Dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên 

nhiên khu vực Vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (KV VQG PNKB), Việt Nam, Hợp phần KFW 

bằng nguồn vốn tài trợ của Dự án Hợp tác Phát triển giữa Việt Nam và Đức, và đƣợc thực hiện thông 

qua thỏa thuận với Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã Quốc tế Việt Nam. Chúng tôi bày tỏ sự 

biết ơn đối với Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã Quốc tế tại Việt Nam, đã tạo điều kiện cho 

chúng tôi đƣợc đóng góp những giá trị của mình thông qua việc tham gia vào nghiên cứu phong phú 

và giàu ý nghĩa này. Do đó, chúng tôi xin cảm ơn Ban quản lý dự án, đội dự án KfW và các nhân viên 

của FFI Việt Nam vì sự ủng hộ của họ đối với nhóm chuyên gia của chúng tôi trong nghiên cứu này. 

 

 Các cuộc khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm đã đƣợc lãnh đạo bởi Phó Giáo sƣ Tiến sĩ Nguyễn 

Xuân Đặng - Trƣởng phòng Động vật học có xƣơng sống, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, với 

sự trợ giúp của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, và ông Nguyễn 

Thanh Bình và bà Nguyễn Thanh Huyền, VQG PNKB. Các cuộc khảo sát loài ăn thịt nhỏ và culi 

đƣợc thực hiện bởi Nguyễn Mạnh Hà, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trƣờng (CRES), Đại 

học Quốc gia Hà Nội và Đỗ Tƣớc, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Hà Nội, với sự hỗ trợ của Trần 

Thế Mỹ và Trần Mừng đến từ VQG PNKB. Các cuộc khảo sát bẫy ảnh đã đƣợc thực hiện bởi Nguyễn 

Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Văn Dũng và Đỗ Tƣớc với sự tham gia và hỗ trợ của Trần Thế Mỹ, 

Đinh Hoàng Tuấn, Nguyễn Tri Phƣơng, Ngô Đình Hiếu, Phạm Minh Hùng, và Nguyễn Thanh Tới. 

Đội khảo sát Linh trƣởng gồm có Lê Trọng Đạt, Đỗ Tƣớc, Nguyễn Tri Phƣơng những cán bộ đã nhận 

đƣợc tƣ vấn từ Tiến sỹ Benjamin M. Rawson của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế và sự hỗ trợ của các ông 

Nguyen Viet Doai (Cán bộ khoa học của VQG PNKB) và Pham Van Sau va Trần Thế Mỹ (Cán bộ 

kiểm lâm VQG PNKB). 

 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ban Quản lý VQG PNKB, đặc biệt là ông Lƣu Minh 

Thành - Giám đốc VQG PNKB, Ông Nguyễn Văn Huyên – Phó giám đốc VQG PNKB, ông Đinh 

Huy Trí - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ VQG PNKB và ông Lê Thúc Định – 

Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ đã cho phép chúng tôi tiến hành cuộc khảo 

sát thực địa và dành cho chúng tôi sự hỗ trợ quí báu trong quá trình nghiên cứu thực địa tại VQG 

PNKB. Nhóm nghiên cứu cũng xin cảm ơn ông Lê Thúc Định đã hỗ trợ và tƣ vấn cho chúng tôi về 

việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho khảo sát này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các trạm biên 

phòng địa phƣơng, các cán bộ của Uỷ ban nhân dân các cấp và rất nhiều ngƣời dân của các xã Hóa 

Sơn, Thƣợng Hóa, Thƣợng Trạch và Xuân Trạch. Họ đã giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình nghiên cứu 

thực địa của chúng tôi, đặc biệt là những ngƣời trực tiếp tham gia, đã cung cấp các dịch vụ trong quá 

trình khảo sát thực địa của chúng tôi, đặc biệt là những ngƣời khuân vác và hƣớng dẫn viên. 

 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành của chúng tôi đến Nguyễn Duy Lƣơng - Giám đốc Chƣơng 

trình Bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bàng của FFI vì công tác tổ chức xuất sắc và sự hỗ trợ có giá trị của 

ông đối với công việc khảo sát của chúng tôi, và vì sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn của ông đối với nhóm 

chúng tôi trong tất cả các bƣớc của cuộc khảo sát này. Chúng tôi cảm ơn Ilona Johnston và William 

V. Bleisch, những ngƣời đã tƣ vấn về cấu trúc thiết kế của các cuộc điều tra đa dạng sinh học. Nghiên 

cứu này đƣợc thực hiện bởi dự án khu vực VQG PNKB với sự tài trợ của Dự án Hợp tác Phát triển 

giữa Việt Nam và Đức, trong khuôn khổ thỏa thuận với FFI Việt Nam. Cuối cùng chúng tôi xin cảm 

ơn Ban Quản lý Dự án của dự án và đội ngũ nhân viên của FFI Việt Nam vì sự ủng hộ và trợ giúp của 

họ đối với nhóm chúng tôi trong nghiên cứu này. 
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1. Giới thiệu  

1.1 Tổng quan về báo cáo 
 

Báo cáo này trình bày các kết quả đánh giá đa dạng sinh học của các loài thú không biết bay trong 

VQG PNKB. Các phƣơng pháp khảo sát bao gồm khảo sát tuyến để quan sát trực tiếp, đặt bẫy ảnh, và 

thu thập mẫu vật bằng các loại bẫy động vật gặm nhấm và  hầm bẫy động vật ăn sâu bọ. Báo cáo cung 

cấp thông tin về đa dạng các loài, ghi nhận về các loài mới đƣợc phát hiện gần đây, mức độ phong 

phú của các loài, và các ghi nhận về các mối đe dọa đối với động vật hoang dã và môi trƣờng sống 

của chúng. Việc phân tích so sánh các giá trị đa dạng sinh học và đánh giá mối đe dọa đã đƣợc thực 

hiện để đánh giá giá trị của khu vực mở rộngmới của Vƣờn quốc gia và để xác định các điểm nóng về 

bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG PNKB. Ngoài ra, kết quả khảo sát là căn cứ cho các khuyến nghị 

đƣợc đƣa ra về các biện pháp hành động cần thiết để bảo tồn đa dạng sinh học của loài động vật có vú 

tại VQG PNKB, cũng nhƣ về cách sử dụng các loài động vật có vú cho mục đích giám sát các tác 

động do con ngƣời gây ra đối với rừng và động vật hoang dã của VQG PNKB. 

 

 

1.2 Bối cảnh và lịch sử khái quát của Vƣờn Quốc Gia 

Phong Nha – Kẻ Bàng  
 

Phong Nha đầu tiên đƣợc công nhận là một khu bảo tồn nhỏ rộng 5.000 ha vào năm 1986. Sau đó nó 

đƣợc mở rộng thành một khu vực rộng lớn (41.132 ha). Thông qua kết quả của quá trình quy hoạch 

quản lý diễn ra vào năm 1991/1992, khu vực này đã trở thành Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha. 

Các cuộc khảo sát đa dạng sinh học trong giai đoạn 1994 - 2000 đã cho thấy tầm quan trọng đa dạng 

sinh học to lớn ở phạm vi quốc gia và toàn cầu của cả hai khu vực Phong Nha và Kẻ Bàng, và công 

nhận sự cần thiết phải mở rộng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha (Eames và các cộng sự, 1994; 

Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998; Timmins và các cộng sự, 1999; VRTC-WWF, 999 và 

những ngƣời khác). Năm 2001, diện tích đƣợc bảo vệ của Khu bảo tồn đã đƣợc mở rộng lên đến 

85.754 ha và đƣợc chính thức công nhận là Vƣờn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PNKB). Với 

quy mô này, năm 2003, Vƣờn quốc gia đã đƣợc chứng nhận ở là Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới dựa 

trên đặc điểm địa chất, địa mạo, đặc biệt là các cảnh quan núi đá vôi của Khu bảo tồn và một hệ thống 

hang động rộng lớn có giá trị quốc tế nổi bật. Do tầm quan trọng đa dạng sinh học không thể phủ nhận 

của nó, Khu bảo tồn này cũng đã đƣợc Chính phủ Việt Nam đề nghị đƣa vào Danh sách các Di sản 

Thế giới theo Các Tiêu chí dựa trên các giá trị đa dạng sinh học nổi bật của nó. Trong khuôn khổ các 

hoạt động chuẩn bị cho việc đề cử này, năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở rộng diện 

tích đƣợc bảo vệ lên tới tổng diện tích là 123.326 ha. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban Di sản Thế giới vẫn 

chƣa chấp thuận công nhận Khu bảo tồn là Di sản thế giới về đa dạng sinh học do những lo ngại về 

các mối đe dọa nghiêm trọng hiện nay đối với sự toàn vẹn và sự đa dạng sinh học của Khu bảo tồn. 

 

"Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ 

Bàng" là dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức. Các đối tác thực hiện là Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Bình, Việt Nam và KfW Entwicklungsbank, Ngân hàng phát triển Đức, với thời 

gian thực hiện là 6 năm (2007 - 2013). Mục tiêu tổng thể của Dự án là góp phần bảo tồn khu vực Bắc 

Trƣờng Sơn, sự đa dạng sinh học của nó và các dịch vụ sinh thái kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững cho cộng đồng dân cƣ sống gần Vƣờn Quốc gia. Mục tiêu của Dự án là cải thiện 

việc quản lý và bảo tồn tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng. Dự án sẽ giới thiệu và đƣa vào áp dụng 

phƣơng pháp sử dụng tài nguyên một cách bền vững và bảo tồn môi trƣờng tự nhiên, cũng nhƣ các 

biện pháp để nâng cao đời sống của ngƣời dân địa phƣơng sống trong vùng đệm. Dự án dự kiến sẽ đạt 

đƣợc các kết quả sau đây: 

- Cải thiện công tác quản lý và bảo vệ Vƣờn quốc gia; 

- Mở rộng diện tích của Vƣờn quốc gia; 
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- Phục hồi rừng và sử dụng bền vững các khu rừng trong vùng đệm bên ngoài Vƣờn quốc gia; 

- Phát triển các hình thức sinh kế khác nhau trong vùng đệm bên ngoài Vƣờn quốc gia; 

- Tiếp tục phát triển các hoạt động du lịch lành mạnh đối với sinh thái; 

- Giải quyết các vấn đề xuyên suốt: bình đẳng giới, môi trƣờng bền vững, phát triển có sự tham gia và 

quản lý tốt, xóa đói giảm nghèo, quan hệ đối tác công tƣ. 

 

Trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng và nâng cao hệ thống quản lý, Dự án đã tổ chức các cuộc 

khảo sát cơ bản về đa dạng sinh học. Các khảo sát này có các chức năng sau đây: 

- Thu thập thông tin làm căn cứ để xây dựng kế hoạch quản lý và việc thực hiện quản lý; 

- Hình thành cơ sở giám sát đa dạng sinh học dài hạn, để đánh giá tác động của việc cải thiện cơ chế 

quản lý; 

- Lập cơ sở để nộp hồ sơ xin công nhận là di sản thế giới đối với VQG PNKB mở rộng dựa trên các 

giá trị đa dạng sinh học của nó. 

 

Để đạt đƣợc các mục tiêu nêu trên, khảo sát  về các loài thú của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã đƣợc 

thực hiện, tập trung đặc biệt vào các nhóm trƣớc đây còn ít đƣợc nghiên cứu (các loài gặm nhấm, loài 

ăn sâu bọ và các loài ăn thịt nhỏ) và  tập trung vào khu vực mở rộng của Vƣờn quốc gia ở phía Tây 

Bắc.  

 

1.3 Điều kiện tự nhiên và môi trƣờng PNKB 
 

VQG PNKB nằm ở tỉnh Quảng Bình, Bắc Trung Bộ Việt Nam. VQG PNKB nằm trong dãy Trƣờng 

Sơn, cũng đƣợc biết đến nhƣ là dãy núi Trƣờng Sơn. Dãy Trƣờng Sơn đƣợc công nhận là có tầm quan 

trọng toàn cầu đối với sự đa dạng sinh học. Đây là một khu vực chuyển tiếp giữa các quần xã sinh vật 

cận nhiệt đới của miền Bắc và quần xã nhiệt đới của miền Nam với nhiều loài đặc hữu (Vũ Văn Dũng 

và các cộng sự 1993, Phạm Mộng Giao và các cộng sự 1998, Timmins và các cộng sự 1998 

Averyanov và các cộng sự 2000, Ziegler và các cộng sự 2009). VQG PNKB cùng với NCBA Hin 

Namno ở Lào hợp thành khu vực sinh cảnh núi đá vôi đƣợc bảo vệ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. 

PNKB là một ví dụ nổi bật của qui luật về sự đa dạng sinh học của những hệ sinh thái núi đá vôi 

không bị tác động do điều kiện nhiệt đới ẩm, trong đó có các hệ thống hang động với đặc điểm vô 

cùng đa dạng.   

 

Khí hậu trong khu vực PNKB là khí hậu nhiệt đới và ẩm, nhƣng chịu ảnh hƣởng cục bộ vì Đèo Hải 

Vân (cách 100km về phía Nam của Vƣờn quốc gia) ngăn không cho thời tiết gió mùa ấm áp của miền 

Nam Việt Nam di chuyển tự do lên phía Bắc và mang đến những mùa đông nhiều mây lạnh giá. 

Ngoài ra các tháng mùa hè thƣờng khá khô do các đợt gió nóng thổi từ Lào sang. Địa hình bị chia cắt 

mạnh và rất khó tiếp cận ở trong hệ thống núi đá vôi (chiếm tới hơn một nửa tổng diện tích dự án). 

Mặt khác các sƣờn dốc đều có độ dốc trung bình khoảng 25-30%, bên kia là một vài thung lũng phù 

sa hẹp, nơi có các dòng sông lộ diện trên mặt đất. Trong khu vực núi đá vôi, phần lớn các con sông 

đều đã chìm xuống dƣới mặt đất hình thành nên các hệ thống hang động dài ven sông. Chất đất chủ 

yếu là đất feralit có độ màu mỡ từ kém đến trung bình, trừ loại đất trong các dải đất phù sa hẹp nằm ở 

đáy thung lũng và vùng đồng bằng đất thấp Bố Trạch. Phần lớn khu vực dự án nằm trong trong vùng 

đất đen đá vôi. 

 

Độ che phủ rừng trên toàn bộ khu vực dự án là rất cao, ƣớc tính theo từng khu vực khoảng > 90%, 

nhƣng bao gồm cả các khu vực rừng không khép tán hoặc đồi trọc (có diện tích khá lớn trong vùng 

đệm). Chín loại rừng đƣợc công nhận. Phần lớn khu vực núi đá vôi đƣợc  rừng núi đá vôi che phủ với 

mật độ, số lƣợng, mức độ đa dạng cây thấp hơn so với các vùng rừng thƣờng xanh trên núi đất thấp. 

Các cuộc khảo sát thực vật đã mô tả VQG PNKB nhƣ là một trung tâm toàn cầu về đa dạng thực vật 

(Kuznetsov & Lƣơng 2001 trong GFA 2006). Các sinh cảnh nhƣ các khu rừng lá rộng nguyên sinh lẫn 
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với rừng lá rộng và lá kim hỗn hợp trên núi đá vôi và các khu rừng cây lá rộng nguyên sinh trên núi 

cao có đá silicat là đặc biệt đa dạng và rất phong phú về các loài hoa lan có nhiều hình dáng đặc hữu. 

Khoảng 2.651 loài thực vật có mạch đã đƣợc ghi nhận ở VQG PNKB, trong đó có khoảng 116 loài 

phải đối mặt với các mối  đe dọa ở phạm vi quốc gia và /hoặc toàn cầu (Lƣu Minh Thành, 2009). 

 

Nhờ có hệ thực vật phong phú nhƣ vậy nên hệ động vật trong VQG PNKB rất đa dạng. Khoảng 1394 

loài thú, 390 loài chim, 93 loài bò sát, 45 loài lƣỡng cƣ và 162 loài cá đã đƣợc ghi nhận. Trong số này, 

có 88 loài đã đƣợc ghi vào Sách Đỏ Việt Nam (2007), 73 loài đƣợc ghi trong Sách  Đỏ IUCN 2011 và 

14 loài là loài đặc hữu của Việt Nam (Nguyễn Xuân Đặng, 2011). Nói chung, VQG PNKB bảo vệ 

một môi trƣờng đa dạng sinh học tuyệt diệu cho Châu Á và thế giới. 

 

1.4 Công tác khảo sát đa dạng sinh học trƣớc đây về các 

loài thú ở trong và xung quanh VQG PNKB 
 

Một số cuộc khảo sát hệ động vật ở trong và xung quanh VQG PNKB đƣợc tiến hành trƣớc năm 

2000, bởi Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế (Birdlife) (Eames và các cộng sự, 1994.), Quỹ Quốc tế Bảo 

vệ Thiên nhiên - WWF (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997 ; Đỗ Tƣớc & Trƣơng Văn La, 1999), Tổ 

chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã Quốc tế - FFI (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998; 

Timmins và các cộng sự, 1999) và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga - VRTC (VRTC-WWF, 1999). Các 

cuộc khảo sát đa dạng sinh học tập trung vào các loài thú ở trong PNKB dƣờng nhƣ đƣợc tiến hành 

dồn dập và nhiều nhất trong khoảng thời gian 5 năm từ 1997-2002, khi khu bảo tồn đƣợc đề xuất nâng 

cấp thành vƣờn quốc gia. Các cuộc khảo sát trƣớc đây về các loài thú trong khu vực tập trung chủ yếu 

vào các loài linh trƣởng, các loài mèo và động vật móng guốc (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, 

Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các 

cộng sự, 1999, Timmins và các cộng sự, 1999, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Meijboom 

và Hồ Thị Ngọc Lanh, 2002). Các ghi chép về thú từ những nghiên cứu này đã đƣợc Meijboom và Hồ 

Thị Ngọc Lanh (2002) tổng kết trong một báo cáo "Hệ động - thực vật ở Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin 

Nam No" theo LINC – dự án WWF.  

 
Trƣớc khi có các cuộc khảo sát đƣợc nêu trong báo cáo này, có rất ít dữ liệu đƣợc thu thập về các loài 

gặm nhấm, loài ăn sâu bọ hoặc loài thú ăn thịt nhỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là hệ quả của việc 

các nhóm này không đƣợc công nhận là ƣu tiên cần bảo tồn. Sự hiện hữu của hầu hết các loài động 

vật ăn thịt và động vật móng guốc mà hiện nay đƣợc biết đến ở khu vực này đã đƣợc xác nhận trong 

các nghiên cứu trƣớc đây. Nhƣng tình trạng của các quần thể và sinh cảnh chủ chốt ở các khu vực 

phân bố đƣợc ghi chép và mô tả rất sơ sài trong báo cáo. 

 

Ngƣợc lại, các loài linh trƣởng đã đƣợc nghiên cứu toàn diện hơn, vì chúng rơi vào nhóm bảo tồn ƣu 

tiên của Vƣờn quốc gia. Tuy nhiên, tài liệu trình bày thông tin về các loài linh trƣởng còn chƣa đạt 

chất lƣợng: ví dụ, việc thu thập dữ liệu chắc chắn về loài culi mới chỉ dừng lại ở những nỗ lực không 

đáng kể trong khuôn khổ của một khảo sát linh trƣởng tổng thể ở PN-KB. 

 

Các cuộc khảo sát trƣớc đây mới chỉ có rất ít các ghi chép về các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm.  

Chỉ có 3 loài ăn sâu bọ và 29 loài động vật gặm nhấm đƣợc ghi nhận ở VQG PNKB trong các cuộc 

khảo sát này (xem Phụ lục 2 về danh sách các loài đƣợc ghi nhận). Trong khoảng thời gian từ năm 

2000 đến năm 2011, gần nhƣ không có nghiên cứu nào về các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm ở 

trong và xung quanh VQG PNKB, ngoại trừ 2 cuộc khảo sát ngắn về các loài động vật có vú nhỏ 

đƣợc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (VSTTNSV) tiến hành vào các năm 2007-2008. Mặc dù 

một số mẫu vật của các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm đã đƣợc thu thập trong các cuộc khảo sát đó, 

nhƣng các mẫu vật này vẫn chƣa đƣợc nhận diện phân loại hoàn chỉnh. Các mẫu vật trƣớc đây đã 

đƣợc nhóm chuyên gia của nghiên cứu này kiểm tra và đƣa dữ liệu thu đƣợc vào trong báo cáo để kết 

hợp cùng với dữ liệu của các cuộc khảo sát mới đƣợc thực hiện trong năm 2011. 
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2. Mục tiêu và phạm vi khảo sát  

2.1 Mục đích và mục tiêu  
Mục đích của các cuộc khảo sát đa dạng sinh học đang đƣợc tiến hành trong thời điểm hiện nay là để 

xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động quản lý trong dài hạn khu vực đƣợc bảo vệ và cung cấp thông 

tin để xây dựng căn cứ chuẩn cho việc giám sát sự đa dạng cũng nhƣ đánh giá các tác động của dự án 

tới khu vực VQG PNKB trong tƣơng lai. 

Các mục tiêu cụ thể của cuộc khảo sát các loài thú không biết bay bao gồm: 

- Nâng cao kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và 

Cứu hộ và đội ngũ cán bộ kiểm lâm thông qua "đào tạo thực hành tại hiện trƣờng"; 

- Xác định sự hiện hữu/ vắng mặt và sự phong phú của các loài thú ăn thịt nhỏ, đặc biệt là các 

loài quý hiếm và đặc hữu có giá trị khu vực và toàn cầu ở PN-KB; 

- Nhận diện và xác định vị trí các giá trị đa dạng sinh học của loài gặm nhấm và loài ăn sâu bọ 

cần đƣợc bảo vệ và bảo tồn trong VQG PNKB nhƣ là một khu Di sản Thiên nhiên Thế giới; 

- Cung cấp thông tin về những khu vực có sự đa dạng sinh học của động vật có vú để hỗ trợ 

việc phân vùng đối với VQG PNKB; 

- Cung cấp thông tin về sự đa dạng sinh học các loài thú để lập kế hoạch quản lý, bằng cách xác 

định các sinh cảnh ƣa thích của chúng và các mối đe dọa đối với các sinh cảnh đó; 

- Phân tích các mối đe dọa liên quan để bảo tồn các loài thú không biết bay trong các khu vực 

khảo sát; 

- Thiết lập một căn cứ chuẩn để giám sát mức độ đa dạng sinh học và nhờ đó xác định những 

thông tin có tƣơng quan với các mối đe dọa ở những mức khác nhau (săn bắn, đặt bẫy); 

- Thiết lập một căn cứ chuẩn sinh học để đánh giá các tác động của Dự án khu vực VQG 

PNKB; 

- Đƣa ra các khuyến nghị để cải thiện các biện pháp bảo tồn các loài thú không biết bay trong 

Vƣờn quốc gia PN-KB. 

Ngoài các mục đích và mục tiêu tổng thể của cuộc khảo sát đa dạng sinh học do FFI điều hành, 

đội khảo sát bẫy ảnh cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể: 

- Tiến hành các cuộc khảo sát tiền trạm để thu thập thông tin làm căn cứ xây dựng phƣơng pháp 

luận khảo sát và điều chỉnh kế hoạch khảo sát cho phù hợp với việc đặt bẫy ảnh; 

- Xây dựng tài liệu tập huấn, các bảng dữ liệu, các biều mẫu thu thập dữ liệu và sổ tay hƣớng dẫn 

khảo sát thực địa dành cho khảo sát bẫy máy. 

 

Các cuộc khảo sát vƣợn cũng có 2 mục tiêu cụ thể: 

- Xác định sự hiện diện/vắng mặt và mức độ phong phú của vƣợn để giám sát quần thể vƣợn. 

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu sinh học về quần thể vƣợn để đánh giá các tác động của Dự án lên 

khu vực VQG PNKB. 

 

2.2 Phạm vi của các cuộc khảo sát  
 

Các cuộc khảo sát đã đƣợc tiến hành ở khắp các khu vực (chủ yếu thuộc diện tích đƣợc mở rộng mới 

của khu vực đƣợc bảo vệ cũng nhƣ các khu vực đến nay còn ít đƣợc nghiên cứu) thuộc diện tích ban 

đầu khi chƣa đƣợc mở rộng của Di sản Thế giới VQG. Mỗi Đội Khảo sát tập trung vào một nhóm loài 

hoặc phƣơng pháp điều tra cụ thể. Đội Khảo sát Thú ăn thịt nhỏ và Culi tập trung vào các loài họ 

chồn, cầy, cầy lỏn, (MUSTELIDAE, VIVERRIDAE và HERPESTIDAE) và culi (Nyctycebus sp.). 

Đội Khảo sát Động vật ăn sâu bọ và Động vật gặm nhấm tập trung vào 2 nhóm loài: thú ăn sâu bọ và 

thú gặm nhấm. Đội khảo sát linh trƣởng tập trung vào việc ƣớc lƣợng mật độ quần thể vƣợn còn  

Nhóm Bẫy Ảnh tập trung vào nghiên cứu các loài thú lớn hơn. Do nhiều cuộc khảo sát trƣớc đây 



 
Báo cáo khảo sát các loài thú, vượn và culi ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

 19 

trong Vƣờn quốc gia đã tập trung vào các loài linh trƣởng nên khảo sát này không đi sâu vào các loài 

này. Tuy nhiên, các ghi chép về các loài này cũng đã đƣợc thực hiện trong một số trƣờng hợp nhất 

định, đặc biệt là bởi các đội Khảo sát Thú ăn thịt nhỏ và Culi và đội khảo sát Vƣợn. Do nhóm Dơi đã 

là mục tiêu của hợp phần khác nên không đƣợc nghiên cứu trong cuộc khảo sát này. 

 

Việc thu thập dữ liệu đối với các loài thú ăn thịt nhỏ đã đƣợc thực hiện cả ban ngày lẫn ban đêm 

thông qua các cuộc khảo sát theo tuyến ngày và tuyến đêm. Thời gian khảo sát đối với loài culi chỉ 

giới hạn vào ban đêm do chu kỳ hoạt động đặc thù của loài culi. Do những hạn chế về thời gian (mƣời 

ngày cho mỗi khu vực khảo sát), và số lƣợng các loài tƣơng đối lớn (khoảng 20 loài thú ăn thịt nhỏ và 

2 loài culi), cuộc khảo sát đã tập trung chủ yếu vào việc xác minh sự có mặt/vắng mặt của các loài, 

cũng nhƣ ƣớc tính Mức độ phong phú tƣơng đối của các loài chủ chốt khi điều kiện cho phép.  

 

Các kết quả của Đội Khảo sát Thú ăn thịt nhỏ và Culi bao gồm: 

 

- Báo cáo khảo sát tiền trạm để thu thập thông tin làm căn cứ xây dựng phƣơng pháp luận khảo 

sát và điều chỉnh kế hoạch khảo sát cho phù hợp với mục tiêu đặc thù là giám sát các loài thú 

ăn thịt nhỏ và culi. 

- Tài liệu tập huấn, các bảng dữ liệu, các biểu mẫu thu thập dữ liệu và một sổ tay hƣớng dẫn 

khảo sát thực địa đối với các loài thú ăn thịt nhỏ và cu li. 

- Ba cuộc khảo sát thực địa về các loài thú ăn thịt nhỏ và cu li ở các xã Hóa Sơn, Thƣợng Hóa 

(huyện Minh Hóa) và xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch). 

- Một khóa tập huấn 1 ngày cho các cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu hộ và cán 

bộ kiểm lâm của PNKB, tập trung vào phƣơng pháp khảo sát thú ăn thịt nhỏ, nhận dạng các 

loài, cách sử dụng các thiết bị khảo sát thực địa, và cách sử dụng các bảng dữ liệu và các biểu 

mẫu thu thập dữ liệu.  

 

Phạm vi của khảo sát về các loài gặm nhấm và loài ăn sâu bọ bao gồm: 

- Đánh giá sơ bộ về sự phong phú của các loài động vật gặm nhấm và loài ăn sâu bọ, đặc biệt là 

các loài quý hiếm và đặc hữu có các giá trị mang tính khu vực và toàn cầu; 

- Xây dựng một danh sách và bản đồ phân bố của các loài động vật gặm nhấm, các loài ăn sâu 

bọ quý hiếm và bị đe dọa. 

- Khởi xƣớng việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của các loài gặm nhấm và loài 

ăn sâu bọ cho Vƣờn quốc gia; 

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ, quản lý và sử dụng đối với các giá trị đa dạng sinh học của thú 

gặm nhấm và thú ăn sâu bọ ở khu Di sản Thiên nhiên Thế giới.  

 

Các kết quả của cuộc khảo sát về các loài gặm nhấm và loài ăn sâu bọ bao gồm: 

- Báo cáo phạm vi khảo sát, bao gồm các địa điểm khảo sát cụ thể, các phƣơng tiện khảo sát, 

các phƣơng pháp khảo sát thực địa, các phƣơng pháp/kỹ thuật lấy mẫu, các phƣơng pháp xử 

lý và phân tích dữ liệu, các đề án quy hoạch nguồn tài nguyên, và các kế hoạch thực hiện; 

- Báo cáo kết quả khảo sát, bao gồm nội dung tổng hợp, mục đích chung và các mục tiêu cụ 

thể, thông tin cơ bản, các nội dung và phƣơng pháp, các kết quả và các ý kiến, kết luận và 

khuyến nghị, các tài liệu tham khảo, và các Phụ Lục; 

- Các tài liệu tập huấn, tài liệu hƣớng dẫn nghiên cứu và khảo sát thực địa, bao gồm các hƣớng 

dẫn cụ thể về các phƣơng pháp nghiên cứu, khảo sát và lấy mẫu, các kỹ năng thực địa cũng 

nhƣ  các phƣơng pháp phân tích và xử lý dữ liệu; 

- Bản sao in trên giấy và bản điện tử của bản đồ phân bố đối với các loài quý hiếm, các hình 

ảnh và mẫu vật thu thập đƣợc hoặc thực hiện đƣợc trong các cuộc khảo sát, cơ sở dữ liệu điện 

tử lƣu trữ thông tin khảo sát tổng hợp có thể đƣợc sử dụng cho mục đích quản lý dài hạn. 
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Phạm vi và kết quả của cuộc khảo sát về vƣợn là nhằm: 

- Xác định quần thể vƣợn trong khu vực khảo sát bao gồm cả Thƣợng Trạch, Thƣợng Hóa và 

Hóa Sơn. 

- Xây dựng một bản đồ phân bố của vƣợn trong các khu vực đƣợc khảo sát. 

- Bắt đầu phát triển một cơ sở dữ liệu về vƣợn cho việc giám sát lâu dài. 

- Đề xuất các biện pháp bảo vệ, quản lý và giám sát đối với quần thể vƣợn trong Vƣờn Quốc 

Gia PNKB. 

 

3. Tổng quan   

3.1 Loài thú ăn thịt nhỏ và culi: Tổng quan 
 

Thú ăn thịt nhỏ là nhóm động vật chủ yếu kiếm ăn đêm và sống một phần hoặc hoàn toàn trên cây. 

Chúng có các loài rất phong phú, xuất hiện với mật độ thấp, và có xu hƣớng sống một mình. Do mô 

hình hành vi và hoạt động đặc thù của chúng, thú ăn thịt nhỏ đƣợc coi là một trong những nhóm động 

vật khó nghiên cứu nhất. Ý nghĩa về mặt sinh học, kinh tế và văn hóa của các nhóm này đã có tài liệu 

chứng minh (Schreiber và các cộng sự, 1989). Tại Việt Nam, giá trị kinh tế của các loài thú ăn thịt 

nhỏ đƣợc biết đến nhiều do tình trạng săn bắn và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tràn lan ở 

phạm vi quốc gia và địa phƣơng (Roberton, 2007, Long và Minh Hoàng, 2006, Nguyễn Mạnh Hà, 

2004, Roberton, 2004). Tình trạng săn bắn và buôn bán trái phép đã làm cho nhóm động vật này trở 

thành một trong những nhóm bị đe dọa nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, do giá bán cao và nhu cầu cao của 

thị trƣờng thịt thú rừng đối với nhóm động vật này, nhiều bẫy thắt chân và các toán săn bắn đã và 

đang càn quét rừng để bắt các loài thú ăn thịt nhỏ, đặc biệt là các loài cầy và rái cá, để chạy theo nhu 

cầu nói trên. Trong cuộc khảo sát của chúng tôi tại NPKB, chúng tôi nhận thấy rằng các loài thú ăn 

thịt nhỏ là những loài có tần suất bị bắt bằng bẫy nhiều nhất. Ngoài ra, các loài cầy (tiêu biểu là 

Paradoxurs hermaphroditus, Paguma larvata, Arctogalidia trivirgata, Arctictis binturong) là các loài 

ƣa thích đối với các thợ săn địa phƣơng do giá các loài này có thể lên đến khoảng 60 USD cho mỗi ki-

lô-gram ở các cửa hàng bán lẻ động vật hoang dã địa phƣơng ở các xã Hóa Sơn, Thƣợng Hóa và Xuân 

Trạch. Trong số các loài thú hoang dã có giá bán đắt nhất, giá bán loài cầy đứng thứ hai, chỉ sau giá 

bán loài Tê tê (Manis spp.) 

 

Tình trạng săn bắn và buôn bán động vật hoang dã đã gây ra nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu các 

loài thú ăn thịt nhỏ, vì quần thể của chúng đã bị suy giảm nghiêm trọng do hoạt động săn bắn bất hợp 

pháp, đặc biệt là săn bắt bằng bẫy thắt chân. Ngoài ra, tình trạng săn bắn thƣờng xuyên đã làm cho các 

loài động vật nhận biết rõ hơn về sự hiện hữu của con ngƣời, và vì vậy các loài thú ăn thịt nhỏ giới 

hạn vùng sống của chúng về khu vực địa hình hẻo lánh hoặc hiểm trở hơn. Tóm lại, những khó khăn 

này đã gây khó khăn cho nhóm trong việc ghi chép các loài thú ăn thịt nhỏ trong cuộc khảo sát.  

 

Hoạt động săn bắn động vật hoang dã và phá hủy sinh cảnh đã làm suy giảm hệ động vật hoang dã ở 

Việt Nam (Chính phủ Việt Nam 2004, BTNMT, 2005). Hầu hết các loài thú ăn thịt nhỏ, đặc biệt là 

những loài có giá trị kinh tế cao, đã bị suy giảm đáng kể về số lƣợng và khu vực sinh cảnh, và 10 loài 

thú ăn thịt nhỏ đƣợc xem là bị đe dọa hoặc còn quá ít thông tin để đánh giá (Sách đỏ IUCN, 2012; 

Bảng 4). Thêm ba loài nữa đƣợc coi là ít bị đe dọa hơn, nhƣng các quần thể của chúng đƣợc cho là 

đang bị suy giảm trên toàn thế giới. 

 

Bảng 4. Danh sách các loài thú ăn thịt nhỏ bị đe dọa hoặc sắp bị đe dọa toàn cầu ở Việt Nam 

 

STT Tên khoa học  Tên thông thƣờng VRDB 

(2007) 

Sách đỏ 

IUCN (2012) 

1.  Arctonyx collaris Lửng lợn   NT  

2.  Melogale personata Chồn bạc má Nam   DD 

3.  Lutra lutra Rái cá thƣờng  VU NT 
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4.  Lutrogale perspicillata Rái cá lông mƣợt  EN VU A2acd 

5.  Aonyx cinerea Rái cá vuốt bé  VU VU A2acd 

6.  Viverra zibetha Cầy giông   NT   

7.  
Viverra megaspila Cầy giông đốm lớn  

VU VU 

A2cd+3cd  

8.  Arctictis binturong Cầy mực  EN VU A2cd  

9.   Chrotogale owstoni Cầy vằn Bắc VU VU A2cd  

Ghi chú: VRDB – Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN RL – Sách đỏ IUCN (2012). CR – Cực kỳ nguy 

cấp, EN – Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu dữ liệu. 

 

Cho đến thời điểm này, hai loài culi là những loài linh trƣởng ăn đêm duy nhất đƣợc biết đến ở Việt 

Nam. Do chúng chủ yếu kiếm ăn đêm và sống trên cây, nên các nghiên cứu về loài culi đòi hỏi phải 

có hiểu biết sâu về hành vi và sinh cảnh của chúng, cũng nhƣ các kỹ năng sử dụng đèn soi. Khó khăn 

của việc theo dõi các loài động vật này ở địa hình núi đá vôi cao nhƣ những gì đã thấy trong VQG 

PNKB cho thấy một thực tế rằng tài liệu trƣớc đây về loài culi trong  PNKB  rất ít. Các nghiên cứu 

trƣớc đây đã gặp khó khăn trong việc ghi chép về các loài này trên thực địa, điều này cho thấy rằng 

quần thể của loài culi ở PNKB nói chung khá thấp (Haus và các cộng sự, 2009, Lê Trọng Đạt và các 

cộng sự, 2009, Timmins và các cộng sự, 1999). 

 

3.2 Loài gặm nhấm và Loài ăn sâu bọ: Tổng quan 
 
Trong số 29 nhóm động vật có vú còn tồn tại trên thế giới, động vật gặm nhấm (Rodentia) có tính đa 

dạng loài cao nhất (đƣợc biết đến với khoảng 2.277 loài), chiếm khoảng 42% tất cả các loài động vật 

có vú đƣợc biết đến trên toàn thế giới (Wilson và các cộng sự, 2005). Là một trong những nhóm động 

vật phong phú nhất trong các hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sinh sống ở các loại sinh cảnh khác nhau, tất 

cả các tầng rừng và cả môi trƣờng dƣới lòng đất, động vật gặm nhấm đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc duy trì sức khỏe của hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Chúng tiêu thụ thức ăn thực vật và động vật, và 

ngƣợc lại, giữ vai trò nhƣ là một nguồn thức ăn quan trọng đối với nhiều loài động vật trong rừng. 

Chúng tham gia vào các quá trình sinh thái khác nhau nhƣ thụ phấn, phát tán hạt, ăn thịt, v.v… Ngay 

tại địa phƣơng, nhiều loài động vật gặm nhấm cũng có giá trị kinh tế cao (làm thực phẩm, thuốc y học 

cổ truyền, v.v…).  

 

Thú ăn sâu bọ (Insectivora) cũng là một nhóm có tính đa dạng loài cao. Khoảng 452 loài ăn sâu bọ 

của 55 giống đã đƣợc xác định, chiếm 8,3% tổng số loài động vật có vú trên thế giới. Trƣớc đây, loài 

ăn sâu bọ bao gồm cả Bộ Chuột voi (Họ chuột voi) và Bộ Chuột chù (Chuột chù, chuột chũi, chuột 

chù răng khía, Chuột chù Tây Ấn). Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền gần đây đã chứng tỏ tính chất 

cận ngành của loài ăn sâu bọ, và đến nay loài này đã đƣợc tách riêng thành hai loại (Wilson và các 

cộng sự, 2005). Hệ sinh thái của các loài ăn sâu bọ rất ít đƣợc biết đến. Các loài ăn sâu bọ sống trong 

các kiểu sinh cảnh khác nhau nhƣ rừng trên núi cao, rừng ngập mặn, đồng cỏ và các khu đất nông 

nghiệp trên núi cao. Chúng  kiếm ăn ở tầng rừng mặt đất và cả dƣới lòng đất, ăn chủ yếu là các loài 

côn trùng nhỏ và ấu trùng và trứng của chúng (Đặng Huy Huỳnh và các cộng sự 2007).  

 

Việc đánh giá sự đa dạng sinh học của loài động vật gặm nhấm và loài ăn sâu bọ thƣờng khó khăn do 

hành vi bí ẩn của chúng và các vấn đề về nhận diện phân loại. Do rất giống nhau về đặc điểm hình 

thái học, nhiều nhóm không thể nhận diện đƣợc bằng phƣơng pháp hình thái học truyền thống, và điều 

này dẫn đến việc các giá trị đa dạng sinh học đầy đủ của các loài động vật đƣợc nghiên cứu đến nay 

chƣa đƣợc đánh giá đúng với thực tế. Gần đây, việc sử dụng các phƣơng pháp phân tích thành phần 

chính (PCA) và phân tích di truyền phân tử cho thấy rằng mức độ đa dạng loài trong thực tế của các 

loài gặm nhấm và loài ăn sâu bọ cao hơn nhiều so với kết quả ƣớc tính theo phƣơng pháp phân loại 

hình thái học truyền thống (Oshida và các cộng sự 2000, Oshida các cộng sự 2001, Motokawa 2004, 

Motokawa 2005, Kawada 2005, Sanchez-Villagra và các cộng sự 2006, Balakirev 2009). 
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Quần thể động vật gặm nhấm ở Việt Nam phong phú và đa dạng. Khoảng 70 loài thuộc 29 giống và 5 

họ đã đƣợc mô tả (Đặng Ngọc Cần và các cộng sự, 2008, Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 2010). 

Tuy nhiên, quần thể động vật này vẫn ít đƣợc nghiên cứu. Nhiều loài mới chỉ đƣợc ghi nhận trong vài 

thập kỷ gần đây (Lunde và các cộng sự 2003, Lunde và các cộng sự 2004, Jenkins và các cộng sự 

2005, Abramov 2008) và các loài mới sẽ tiếp tục đƣợc phát hiện trong các nghiên cứu trong tƣơng lai. 

Quần thể động vật ăn sâu bọ ở Việt Nam cũng ít đƣợc nghiên cứu. Đến nay chỉ có 24 loài của 13 chi 

đƣợc ghi nhận. Những nghiên cứu trong tƣơng lai sẽ khám phá thêm các loài của quần thể động vật 

này ở Việt Nam. 

 

Săn bắn động vật hoang dã và phá hủy sinh cảnh đã tàn sát hệ động vật hoang dã tại Việt Nam, bao 

gồm các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm (Chính phủ Việt Nam 2004, BTNMT, 2005). Nhiều loài 

động vật gặm nhấm, đặc biệt là, các loài có giá trị kinh tế cao, đã bị suy giảm đáng kể về số lƣợng và 

khu vực sinh cảnh, và 8 loài trong số đó đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hoặc còn quá ít 

thông tin để đánh giá (Sách Đỏ Việt Nam, 2007; Sách đỏ IUCN, 2011; Bảng 5). 

 

Bảng 1. Danh sách các loài động vật gặm nhấm bị đe dọa ở Việt Nam 
 

Stt Tên thông thƣờng Tên khoa học VRDB 

(2007) 

IUCN RL 

(2011) 

10.  Sóc đen Ratufa bicolor  VU NT 

11.  Sóc bay lông chân Belomys pearsonii  CR DD 

12.  Sóc bay đen trắng Hylopetes alboniger   VU  

13.  Sóc bay má xám Hylopetes lepidus  VU DD 

14.  Sóc bay xám  Hylopetes phayrei  VU  

15.  Sóc bay cao Petaurista elegans  EN  

16.  Sóc bay trâu Petaurista philippensis  VU  

17.  Sóc bay nhỏ  Callosciurus finlaysonii  LR  

18.  Sóc đuôi ngựa Sundasciurus hippurus   NT 

19.  Chuột răng to Dacnomys millardi   DD 

20.  Chuột hƣơu nhỏ Hapalomys delacouri   VU 

Ghi chú: VRDB – Sách Đỏ Việt Nam (2007), IUCN RL – Sách đỏ IUCN (2012). CR – Cực kỳ nguy 

cấp, EN – Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp, LR – Ít nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu dữ liệu. 

 

3.3 Bẫy ảnh: Tổng quan 
 
Mặc dù thực tế là Vƣờn Quốc gia PNKB là một trong những thành trì đa dạng sinh học quan trọng 

nhất ở Việt Nam, nhƣng đến nay các công trình nghiên cứu về các loài thú vẫn tƣơng đối ít. Nghiên 

cứu trong khu vực này chủ yếu ƣu tiên cho các loài linh trƣởng và, hoạt động nghiên cứu đối với các 

loài thú khác dƣờng nhƣ bị bỏ qua. Một số báo cáo và cuộc khảo sát đã trình bày tổng quan có chất 

lƣợng tốt về các loài linh trƣởng trong Vƣờn quốc gia, sự phân bố và các mối đe dọa đối với chúng 

(xem Bảng 4). Các báo cáo về các loài thú khác chủ yếu tập trung vào việc nhận dạng. Các cuộc khảo 

sát bẫy ảnh có thể mang lại hiểu biết chi tiết hơn về các quần thể thú lớn của Phong Nha - Kẻ Bàng và 

có thể chính xác hơn so với mọi phƣơng pháp khảo sát khác. 

 

Bảng 6. Danh mục các báo cáo về động vật có vú cho Phong Nha Kẻ Bàng 

 

Stt Nhóm mục tiêu Các tài liệu liên quan 

1 Linh trƣởng  (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Phạm Nhật và Nguyễn 

Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Xuân 

Cảnh và các cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣong Văn La, 1999, 
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Stt Nhóm mục tiêu Các tài liệu liên quan 

Kouznetsov và các cộng sự, 1999) 

2 Các loài thú khác (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Timmins và các cộng sự, 

1999, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Xuân Cảnh và 

các cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, năm 1999, 

Kuznetsov và các cộng sự, 1999, Lê Khắc Quyết  và các cộng sự, 

2002.)  
 

Từ đầu những năm 1900 bẫy ảnh đã đƣợc sử dụng để thu thập tƣ liệu chứng minh về động vật hoang 

dã, đặc biệt là động vật trên cạn. Ngay khi đƣợc giới thiệu, công nghệ này đã mang lại một lợi thế 

quan trọng về khoa học, bảo tồn và quản lý đối với việc khảo sát và giám sát rất nhiều  loài từ thú lớn 

nhƣ voi đến các loài thú nhỏ nhất và các loài chim (Shiras, 1906; Seydack 1984, Karanth,1995). 

 
Sự xuất hiện gần đây của các loại cảm biến nhiệt,cảm biến hồng ngoại và máy ảnh kỹ thuật số giá rẻ 

đã nâng lợi thế của bẫy ảnh lên một tầm cao hiệu quả mới, đặc biệt là đối với các loài động vật nhiệt 

đới kiếm ăn đêm. Giá của chúng đã giảm đáng kể, điều này đã giúp ích rất lớn đối với việc áp dụng 

công nghệ này trên phạm vi rộng lớn hơn, đặc biệt là ở các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam. 

 

Tại Việt Nam, bẫy ảnh đã đƣợc đƣa vào sử dụng vào đầu những năm 1990, đầu tiên là để theo dõi loài 

tê giác Javan ở Vƣờn Quốc gia Cát Tiên (Schaller và các cộng sự, 1990; Bùi Hữu Mạnh, 2001). Kết 

quả thu đƣợc từ bẫy ảnh Java Rhino đã gây ấn tƣợng tốt về việc áp dụng phƣơng pháp mới ở Việt 

Nam, nơi nhiều loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng săn bắn, mất sinh cảnh và 

suy giảm quần thể (dẫn đến những khó khăn trong việc theo dõi và đánh giá bằng các phƣơng pháp 

khảo sát thông thƣờng). Kể từ đó, bẫy ảnh đã đƣợc sử dụng ở nhiều nơi khác trên khắp cả nƣớc. Ví 

dụ, cuộc khảo sát bằng thiết bị bẫy ảnh tại Vƣờn Quốc gia Pù Mát vào cuối năm 1990 đã chụp ảnh 

thành công một số loài động vật có vú quí hiếm đối với toàn cầu nhƣ Hổ Đông Dƣơng (Panthera 

tigris corbertii) Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), và Mang Trƣờng Sơn (Muntiacus truongsonensis) 

(SFNC, 2001). Các cuộc khảo sát bẫy ảnh tại Vƣờn Quốc gia Bi Đúp Núi Bà đã xác nhận sự hiện hữu 

của loài mang lớn đang bị đe dọa (Muntiacus vuquangensis) và nhiều loài quan trọng khác (Vƣờn 

quốc gia Bi Đúp-Núi Bà, 2011). Trong phạm vi sử dụng bẫy ảnh gần đây nhất, CEPF đã tích cực sử 

dụng  kỹ thuật này để xác minh các loài chim trĩ đang bị đe dọa ở các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, 

đồng thời ghi chép một số lƣợng đáng kể các loài động vật đang bị đe dọa khác (Nguyễn Ngọc Tuấn, 

2012).  

 

Trƣớc cuộc khảo sát bẫy ảnh này, hai cuộc khảo sát ảnh trƣớc đó đã đƣợc FFI Việt Nam nỗ lực thực 

hiện tại Vƣờn Quốc gia PNKB trong giai đoạn 2001-05. Tuy nhiên, không có ghi chép quan trọng nào 

từ hai khảo sát  này và không có bất kỳ báo cáo nào đƣợc lập về hoạt động này. Hoạt động gần đây 

nhất đã đƣợc nhân viên của PNKB thực hiện vào năm 2010. Cuộc khảo sát chỉ tập trung vào nhóm 

chim trĩ (Phasianidae) và chỉ sử dụng 5  máy ảnh. Cuộc khảo sát đã ghi nhận sự hiện hữu của quần thể 

của Gà lôi hông tía Lophura diardi (Lê Thúc Định và các cộng sự, 2010).  

 

3.4 Vƣợn: Tổng quan 
Trƣớc đây ở Việt Nam có 2 phân loài Vƣợn Đen Má Trắng (Nomascus leucogenys): loài N. 

leucogenys siki và loài N. leucogenys leucogenys (Phạm Nhật, 2002). Càng gần đây loài N. siki đã 

đƣợc phân loại tạm thời nhƣ là một phân loài của N. leucogenys (Roos và các cộng sự 2007). Tuy 

nhiên, một phân tích DNA gần đây đặt loài này tách riêng thành loài N. leucogenys và loài N. siki, 

những loài lần lƣợt có hình dáng phía bắc (có má trắng) và hình dáng phía nam (có má vàng) và tuyến 

đƣờng ngăn cách giữa 2 dạng loài này chạy từ Đông sang Tây giữa Vƣờn Quốc Gia Bạch Mã và Khu 

Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền của Thừa-Thiên-Huế (Thịnh và Roos, thông tin cá nhân 2008). Theo 

nghiên cứu này, vƣợn ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là dạng loài phía Bắc Nomascus siki. Tuy nhiên, 

công trình nghiên cứu gần đây của Nadler và các cộng sự cho thấy trong thực tế những quần thể phía 

nam này có thể là một loài mới khác. Loài N. annamensis, Vƣợn Má Vàng Phía Bắc. Nếu đúng vậy, 
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thì PNKB có thể là vùng sống còn lại quan trọng nhất đối với loài N. siki (Nadler và các cộng sự, in 

lit.).  

 

Gần đây, loài tách riêng này đã đƣợc đặt tên là Vƣợn Đen Má Trắng Phƣơng Nam Nomascus siki và 

đƣợc đƣa vào danh sách những loài Nguy cấp trong Sách Đỏ về Những Loài Bị Đe Dọa của IUCN 

(IUCN, 2012), trong Phụ lục I của Công ƣớc CITES (2011); những loài Nguy cấp trong Sách Đỏ Việt 

Nam (2007) và Nhóm IB trong Nghị định Chính phủ số 32 của Việt Nam (2006). 

 

Xét về sự phân bố của loài vƣợn từ Bắc vào Nam ở phía tây Việt Nam, loài N. leucogenys phân bố tự 

nhiên ở phia tây bắc Việt Nam từ các tỉnh Lai Châu và Sơn La (Bờ phía tây của Sông Đà) đến các tỉnh 

Thanh Hóa và Nghệ An (phía bắc Sông Cả) trong khi loài N. siki phân bố ở phía Nam từ Nghệ An 

(phía nam Sông Cả), Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế (phí bắc đèo Hải Vân; 

Geissmann, và các cộng sự, 2000; Đặng Ngọc Cần, và các cộng sự, 2008). Loài N. siki thậm chí có 

thể mở rộng đến phía Nam Quảng Nam và phía bắc Kon Tum, phân bố tự nhiên chồng lấn trong một 

số khu vực với loài Vƣợn Má Vàng N. gabriella (Nadler và các cộng sự, 2000; Nadler, và các cộng 

sự, 2008; Đặng Ngọc Cần, và các cộng sự, 2008). Tuy nhiên, các quần thể phía Nam này trong thực tế 

có thể thuộc loài N. annamensis (xem ở trên). 

 

Nhiều cuộc khảo sát đã ghi nhận loài N. siki trong các khu vực trong VQG PN-KB (Nguyễn Xuân 

Đặng và các cộng sự, 1998; Phạm Nhất và Nguyễn Xuân Đặng, 2000; Phạm Nhật, và các cộng sự, 

2000; Văn Ngọc Thịnh, 2008; Haus, và các cộng sự, 2008) và các khu vực lân cận (Lê Trọng Đạt, và 

các cộng sự, 2006). Gần đây nhất trong năm 2009, đã có một điều tra quần thể vƣợn riêng biệt đã 

đƣợc tiến hành ở khu vực U Bò của Vƣờn Quốc Gia để có đánh giá tổng quan về quần thể vƣợn ở đây 

(Lê Trọng Đạt, và cộng sự, 2009).    
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4. CÁC PHƢƠNG PHÁP 

4.1 Loài thú ăn thịt nhỏ và Culi: Phƣơng pháp luận và các 

vị trí khảo sát 
4.1.1 Các phƣơng pháp khảo sát: Loài thú ăn thịt nhỏ và Culi  
 

Khảo sát qua phỏng vấn 

 
Các cuộc phỏng vấn đã đƣợc tiến hành ở các bản số 3, 4 và 5 của xã Xuân Trạch (8 ngƣời dân bản) và 

ở bản Ón và bản Yên Hợp của xã Thƣợng Hóa (7 ngƣời dân bản) và bản Đặng Hóa của xã Hóa Sơn (5 

ngƣời dân bản). Các cuộc phỏng vấn tập trung vào kinh nghiệm của các thợ săn và ngƣời sống ở rừng 

tại địa phƣơng, những ngƣời thƣờng xuyên vào rừng để khai thác gỗ và thỉnh thoảng đặt bẫy, gần các 

khu vực khảo sát.  

 

Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với các đối tƣợng phỏng vấn chủ chốt đã đƣợc thực hiện. Nhóm 

nghiên cứu tập trung vào kiến thức của ngƣời đƣợc phỏng vấn về các loài trọng tâm, nhƣ sự hiện hữu 

và biến mất của các loài này trong khu vực và những mô tả ngắn gọn về các loài này. Các sách hƣớng 

dẫn nhƣ Hướng dẫn thực địa đối với các loài thú lớn của Việt Nam (Parr và Hoàng Xuân Thủy, 

2008), Hướng dẫn thực địa đối với các loài thú chính của Phong Nha-Kẻ Bàng (Phạm Nhật và 

Nguyễn Xuân Đặng, 2000), và Hướng dẫn nhận dạng đối với các loài được bảo vệ của Việt Nam đã 

đƣợc sử dụng để xác định các loài trong các cuộc phỏng vấn. 

 

Những ngƣời đƣợc phỏng vấn đã đƣợc yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động săn bắn (phƣơng 

pháp, thời gian ƣa thích, các loài ƣa thích, giá cả, và các mạng lƣới buôn bán) và tiêu thụ động vật 

hoang dã tại địa phƣơng, đặc biệt tập trung vào hoạt động săn bắn và bẫy các loài thú ăn thịt nhỏ và 

culi. Thông tin này là rất quan trọng đối với báo cáo sau khảo sát và việc phân tích các mối đe dọa đối 

với động vật hoang dã trong khu vực.  

 

Các cuộc phỏng vấn cũng đã tập trung thu thập thông tin về các ghi nhận gần đây nhất đối với các loài 

thú ăn thịt nhỏ và culi đƣợc phát hiện trong khu vực khảo sát, và tập trung vào thông tin về các khu 

vực rừng sẽ thích hợp nhất cho công việc của đội khảo sát. Thông tin đã đƣợc thu thập về loại rừng, 

sự hiện hữu của các loài trọng tâm trong khu vực, địa hình chủ yếu, khả năng tiếp cận và thời gian để 

đi đến khu vực. Thông tin này rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch công việc thực địa.  

 

Khảo sát tuyến ngày 

 

Có tổng cộng 30 cuộc khảo sát tuyến ngày đã đƣợc thực hiện trong ba khu vực khảo sát. Các cuộc 

khảo sát ban ngày chủ yếu nhằm mục đích quan sát các loài thú ăn thịt nhỏ hoạt động ban ngày (chồn 

mactet, cầy lỏn, chồn, lửng). Tuy nhiên, các tuyến ngày cũng là cách thức quan trọng nhất để ghi lại 

các dấu hiệu (dấu vết, phân động vật ...) của các loài thú ăn thịt nhỏ trong cuộc khảo sát.  

 

Các tuyến không đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên, nhƣng nói chung theo định hƣớng bằng la bàn. Hầu hết 

các tuyến đƣợc thiết lập trên những con đƣờng mòn cũ hiện có trong rừng, những con đƣờng mòn làm 

gỗ và thậm chí trên các tuyến săn bắn hoặc đặt bẫy dựng lên từ trƣớc hoặc hiện vẫn đang đƣợc thợ săn 

sử dụng. Do địa hình núi đá vôi gồ ghề của khu vực khảo sát, các tuyến đƣợc lập chủ yếu ở đáy của 

các thung lũng hoặc dọc theo các dãy núi đá vôi. Các tuyến cũng đã đƣợc lập ven các con suối, để 

nhắm tới các loài rái cá, và cũng để có cơ hội quan sát các loài thú ăn thịt nhỏ khác, vì cát mịn và bùn 

mềm thƣờng lƣu lại dấu chân và các dấu vết của động vật tốt hơn so với đất khô hoặc địa hình đá. Đị 

hình này làm hạn chế chiều dài của các tuyến không vƣợt quá mức từ 1-3 km, do chúng bị chia cắt bởi 

dông núi và địa hình núi đá vôi khác. 
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Phƣơng thức khảo sát tuyến ngày nhƣ sau: hai điều tra viên lặng lẽ đi bộ dọc theo tuyến với tốc độ từ 

500m đến 1.000m một giờ, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, cây đổ và tán rừng để tìm các dấu vết của 

các loài thú ăn thịt nhỏ. Các dấu hiệu nhìn thấy nhƣ các dấu vết, phân, chất cặn, và dấu chân của các 

loài trọng tâm đều đƣợc cẩn thận ghi chép lại trong bảng dữ liệu tuyến, cùng với tọa độ UTM và hình 

ảnh tham khảo. Sự xuất hiện của các loài thú và các loài động vật đang bị đe dọa khác cũng đã đƣợc 

ghi chép trên bảng dữ liệu. Thời gian khảo sát tuyến ngày giới hạn từ 06h00 đến 11h00 và từ 15h00 

đến 18h00 khi các loài động vật hoạt động mạnh nhất và ánh sáng đủ rõ ràng để xác định những dấu 

vết của chúng. 

 

Dữ liệu về tác động của con ngƣời cũng đƣợc thu thập song song với việc thu thập dấu vết của động 

vật. Mọi bằng chứng về hành vi chặt đốn gỗ, săn bắn, hoặc khai thác các lâm sản phi gỗ trái phép đều 

đƣợc ghi chép trong một bảng dữ liệu về tác động của con ngƣời tại từng tuyến khảo sát.  

 

Khảo sát tuyến đêm 

 

Có tổng cộng 23 cuộc khảo sát tuyến đêm đã đƣợc thực hiện tại ba khu vực khảo sát. Các tuyến đêm 

chủ yếu đƣợc thực hiện trong các khu vực nơi các cuộc khảo sát tuyến ngày chỉ ra bằng chứng mới về 

các loài thú ăn thịt nhỏ trong khu vực (tức là không phải ngẫu nhiên). Tất cả những con đƣờng mòn 

cũ, suối khô, và các tuyến bẫy, có không gian tốt để di chuyển và quan sát tán rừng, đều đã đƣợc lựa 

chọn và đánh dấu để sử dụng trong cuộc khảo sát đêm. Chiều dài các tuyến đêm giống nhƣ chiều dài 

của các tuyến ngày, là 1-3km. 

 

Các cuộc khảo sát tuyến đêm diễn ra nhƣ sau: hai cán bộ khảo sát lặng lẽ đi bộ cách nhau từ 15 đến 

20m với tốc độ 500m mỗi giờ. Sử dụng một đèn pin đeo trán (các loại đèn pin đeo trán Zoom PETZL 

4,5v, Duo PETZL 6v và đèn soi Pelican 6v), họ cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất và tán rừng để phát 

hiện  đôi mắt của con vật. Khi nhìn thấy một con vật, một đèn soi sáng hơn (đèn soi Pelican 6V) đƣợc 

sử dụng để chiếu sáng, sau đó ống nhòm (10x40 Carl Zeiss) đƣợc sử dụng để giúp nhận diện loài. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một máy ảnh (Nikon ống kính 70-300mm và đèn flash 

Speedlight SB-800) để chụp ảnh các loài động vật đƣợc quan sát. Hầu hết các bức ảnh đƣợc chụp đạt 

chất lƣợng tốt, và có thể đƣợc sử dụng để làm căn cứ tham khảo cho việc nhận diện loài. Thời gian 

khảo sát tuyến đêm đƣợc giới hạn từ 19h00 đến 21h00 trong tuần trăng tròn (sau thời gian đó ánh 

trăng sẽ quá sáng), và từ 19h00 to 24h00 trong những ngày bình thƣờng. Thời gian khảo sát tuyến 

đêm trung bình mỗi đêm là 4 tiếng của các điều tra viên cho mỗi 2 nhóm. Tất cả các phát hiện bằng 

quan sát cũng nhƣ thông tin liên quan, nhƣ các tọa độ UTM, ngày, thời gian, thời tiết, tên của điều tra 

viên, và tuần trăng đều đƣợc ghi chép cẩn thận trong bảng dữ liệu khảo sát tuyến đêm (xem Phụ lục 

5a). 

 

Phân tích dữ liệu 

 

Tất cả thông tin ghi nhận trong các bảng dữ liệu đều đƣợc lập thành văn bản, kèm theo các tọa độ chi 

tiết để cho phép xác định đƣợc vị trí, phân tích, và tiếp tục giám sát trong tƣơng lai. Sự phong phú của 

các loài thú ăn thịt nhỏ và culi đã đƣợc đánh giá trên thang điểm 3 điểm dựa trên tần suất bắt gặp, có 

tính đến sự phù hợp của các phƣơng pháp phát hiện loài, và các yếu tố khác bao gồm cả vấn đề sinh 

thái ảnh hƣởng đến khả năng quan sát thấy một loài. Đây là một phƣơng pháp đã đƣợc sử dụng thành 

công trong một đánh giá trƣớc đây về Tầm quan trọng bảo tồn và Các ƣu tiên bảo tồn của Phong Nha 

- Kẻ Bàng (Timmins và các cộng sự, 1999). 

 

Thông tin về tác động của con ngƣời cũng đã đƣợc phân tích trong báo cáo này nhằm mô tả rõ ràng về 

các tác động và những mối đe dọa liên quan đến công tác bảo tồn loài thú ăn thịt nhỏ và culi ở Phong 

Nha – Kẻ Bàng. 
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4.1.2 Khu vực khảo sát: Loài thú ăn thịt nhỏ và culi 
 
Khu vực khảo sát đƣợc lựa chọn dựa trên kết quả của các hoạt động khảo sát tiền trạm sau khi đã 

tham vấn ý kiến của Vƣờn quốc gia (xem báo cáo khảo sát tiền trạm). Ba khu vực khảo sát đã đƣợc 

lựa chọn là Ma Rinh Mới (Hóa Sơn), Hang Én-Ma Ma (Thƣợng Hóa), và Hung Dạng-Cà Tớt (Xuân 

Trạch).  

 

Khu vực Ma Rinh Mới, xã Hóa Sơn (khu vực mở rộng).  

 

Khu vực này nằm ở phía Đông Bắc xã Hóa Sơn trong khu vực mở rộng của VQG PNKB và cùng 

chung  ranh giới phía Đông với Lâm trƣờng Minh Hóa (SFE). Ma Rinh Mới nằm ở cuối phía Nam 

của Lâm trƣờng (SFE), nơi ít chịu tác động từ hoạt động săn bắn và khai thác gỗ. Thảm thực vật bao 

gồm rừng thƣờng xanh núi đá vôi và đất thấp nguyên sinh. Khu vực này trƣớc đây chƣa có cuộc khảo 

sát nào. Theo thông tin đƣợc cung cấp bởi cả các cán bộ kiểm lâm và ngƣời dân địa phƣơng của xã 

Hóa Sơn, khu vực này là một khu vực quan trọng về mặt đa dạng sinh học vì nó nằm cách xa các khu 

dân cƣ và khó tiếp cận. Để đến khu vực này, nhóm nghiên cứu đã đi từ làng Dân Hóa qua Ma Rinh Cũ 

(Lâm trƣờng Hóa Sơn) và sau đó đến Ma Rinh Mới sau khoảng 8-10 giờ đi bộ. Hai trại đã đƣợc lập 

trong khu vực trong quá trình khảo sát. 

 

Khu vực Hang Én-Ma Ma, xã Thượng Hóa (Khu vực mở rộng) 

 

Khu vực này nằm ở phía Đông Nam của xã Thƣợng Trạch, trong khu vực mở rộng của VQG PNKB. 

Khu này có một hang động lớn với một bầy chim nhạn hoặc chim én (vì vậy tên là Hang Én). Thảm 

thực vật bao gồm rừng thƣờng xanh núi đá vôi và đất thấp nguyên sinh. Trƣớc đây chƣa có bất kỳ 

cuộc khảo sát nào đƣợc thực hiện trong khu vực này. Theo thông tin từ xã, Hang Én và khu vực lân 

cận của nó là khu vực quan trọng nhất đối với các loài động vật tại xã Thƣợng Trạch. Tuy nhiên, gần 

đây ngƣời dân đã biết nhiều hơn về khu vực này và một số ngƣời đã vào khu vực này để săn bắt và đặt 

bẫy. Khu vực này đã trở nên quen thuộc với ngƣời dân địa phƣơng đặc biệt là các thợ săn và thợ khai 

thác gỗ địa phƣơng. Khu vực này đƣợc hình thành từ rất nhiều thung lũng bằng phẳng, kết nối với 

nhau, và có thể đã từng đƣợc canh tác bởi ngƣời dân địa phƣơng, nhƣng hiện nay gần nhƣ bị bỏ rơi. 

Để đánh giá khu vực này, nhóm nghiên cứu rời Bản Ón và đi về phía Đông Nam khoảng 5-6 giờ. Hai 

trại đã đƣợc lập trong khu vực trong quá trình khảo sát. 

  

 

Hung Dạng- Cà Tớt, Xã Xuân Trạch (khu vực thiếu dữ liệu của Di sản thế giới VQG PNKB) 

 

Khu vực Hung Dạng - Cà Tớt nằm ở góc Đông Bắc của Di sản Thế giới VQG PNKB. Khu vực này 

đƣợc xem nhƣ là một khu vực thiếu hụt dữ liệu trong vƣờn quốc gia, vì rất ít các cuộc điều tra đƣợc 

thực hiện ở đây. Khu vực có địa hình núi đá vôi cùng với một thung lũng rất hẹp và nhiều đá. Phần 

lớn thung lũng, đặc biệt là xung quanh Hung Dạng và Cat Tot, ngập nƣớc theo mùa (tháng chín đến 

tháng mƣời một). Tuy nhiên, trong các tháng khác khu vực bị thiếu nƣớc do địa hình núi đá vôi của 

nó. Khu vực này còn đƣợc hầu hết ngƣời dân địa phƣơng biết đến nhƣ là khu vực săn bắn chính của 

họ. Hai trại đã đƣợc lập trong khu vực trong quá trình khảo sát.  

 

 

4.1.3 Nỗ lực khảo sát:  Loài thú ăn thịt nhỏ và culi 
 
Tổng cộng 23 tuyến đêm và 30 tuyến ngày. Bảng 7 cho thấy nỗ lực khảo sát đối với mỗi khu vực. 
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Bảng 7. Nỗ lực khảo sát tuyến 

 

Vị trí Tuyến đêm Tuyến ngày 

Ma Rinh Mới, Xã Hóa Sơn  5 11 

Nag En- Ma Ma, Xã Thƣợng Hóa  13 13 

Hung Dạng-Cà Tớt, Xã Xuân Trạch  5 6 

Tổng cộng 23 30 
 

 

4.2 Loài ăn sâu bọ và Loài gặm nhấm: Phƣơng pháp luận 

và các vị trí khảo sát 
4.2.1 Các phƣơng pháp: Loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm 
 

Một chuyến khảo sát tiền trạm đã đƣợc tiến hành từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2011 trong khu 

vực đƣợc mở rộng mới và vùng lõi liền kề của VQG PNKB, là các xã Dân Hòa, Hóa Sơn, Thƣợng 

Hóa, Hóa Sơn, Thƣợng Trạch, những nơi mà Dự án KfW đã đƣa ra yêu cầu cụ thể phải khảo sát. Mục 

đích của cuộc khảo sát tiền trạm là để xác định các khu vực khảo sát và xây dựng phƣơng pháp luận 

và kế hoạch khảo sát phù hợp. Kết quả là, các phƣơng pháp và các khu vực khảo sát sau đây đã đƣợc 

lựa chọn cho cuộc điều tra chính. 

 

• Bẫy thu mẫu vật 

 

Một số lƣợng lớn các bẫy thú nhỏ, bao gồm cả bẫy lồng sống và bẫy chụp đã đƣợc sử dụng để thu 

thập các loài ở mức tối đa. Các bẫy đã đƣợc đặt ở nơi mà các loài thú nhỏ có khả năng xuất hiện nhƣ 

trên dây leo và các cành cây (cao khoảng  5-10 m), trong thảm thực vật rập rạp và dọc theo các con 

đƣờng mòn của động vật. Mỗi tuyến bẫy có từ 30-50 điểm bẫy và khoảng cách giữa hai bẫy liên tiếp 

khoảng 10m đối với các bẫy đặt trên mặt đất và 20m đối với các bẫy trên cây. Loại bẫy đƣợc sử dụng 

và độ dài thời gian đặt một cái bẫy tại một điểm phụ thuộc vào xét đoán của ngƣời đặt bẫy. Các bẫy 

đƣợc đặt mồi bằng sắn, chuối và dứa. Tất cả các bẫy đều đƣợc kiểm tra hàng ngày để thu gom động 

vật bị mắc bẫy và thay mồi. 

 

Bẫy hầm đã đƣợc sử dụng để bắt các loài ăn sâu bọ (chuột chù). Các bẫy hầm bao gồm các xô nhựa 

sâu 40 cm và đƣờng kính 30 cm, đƣợc chôn ngang bằng với mặt đất. Bẫy hầm đƣợc đặt ở các tuyến 

bẫy kèm với một tấm chắn nhựa để tăng khả năng thành công. Tất cả các bẫy đều đƣợc kiểm tra hàng 

ngày để lấy các động vật bị vƣớng bẫy. 

  

Với tất cả các loài động vật bắt đƣợc, những thông tin sau đây đã đƣợc thu thập: nhận diện loài, các 

kích thƣớc chuẩn của cơ thể bao gồm cả TL (tổng chiều dài), HB (chiều dài thân), T (chiều dài đuôi), 

HF (chiều dài bàn chân lớn), E (chiều dài tai) và Wt (trọng lƣợng), giới tính, tuổi và tình trạng sinh 

sản; các mẫu DNA (lấy ở gan bàn chân hoặc mẫu máu đầu cái đuôi) và các bức ảnh; cùng với thông 

tin bổ sung khác nhƣ tiểu sinh cảnh, ngày bắt, vị trí tọa độ, và độ cao, v.v… 

Sau khi có đƣợc tất cả các thông tin cần thiết, các loài động vật đã đƣợc thả trở lại nơi chúng đã bị bắt. 

Do việc nhận diện chính xác các loài gặm nhấm và loài ăn sâu bọ khó khăn nên 2 - 4 mẫu vật (2 con 

đực và 2 con cái) của mỗi loài đã đƣợc sử dụng để chuẩn bị mẫu tiêu bản nhằm tiếp tục nhận dạng 

trong phòng thí nghiệm. Các loài động vật mang thai hoặc đang cho con bú không đƣợc bắt làm mẫu 

tiêu bản. 
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Hai loại mẫu tiêu bản đã đƣợc chuẩn bị: các mẫu da,hộp sọ khô và các mẫu vật ngâm toàn bộ trong 

cồn. Đối với việc chuẩn bị mẫu da và hộp sọ khô, các loài động vật đƣợc giết chết nhân đạo bằng cách 

sử dụng thuốc gây mê diethyl ether, sau đó da và hộp sọ đƣợc dóc một cách cẩn thận ra khỏi thân thịt 

của con vật để chuẩn bị. Đối với các mẫu ngâm toàn bộ trong cồn, các loài động vật đƣợc giết chết 

nhân đạo bằng cách sử dụng thuốc gây mê diethyl ether, và sau đó bị ngâm và trong trƣờng hợp mẫu 

vật lớn, chúng cũng đƣợc tiêm 10% phoóc-môn khoảng 24 giờ trƣớc khi đƣợc bảo quản trong dung 

dịch ê-ta-non 70% (xem Lunde và các cộng sự, 2001 để biết thêm chi tiết). Mỗi mẫu vật đƣợc gắn 

một thẻ mẫu với thông tin liên quan, bao gồm mã mẫu vật, tên thông thƣờng, tên khoa học, ngày thu 

thập, nơi thu thập, tọa độ bản đồ, giới tính, và các kích thƣớc cơ thể.  

 

• Khảo sát tuyến để quan sát trực tiếp các loài hoạt động ban ngày 

 

Nhiều loài sóc và chuột chù hoạt động vào ban ngày. Các phƣơng pháp khảo sát tuyến đã đƣợc sử 

dụng để quan sát trực tiếp các loài này cũng nhƣ các biểu hiện của chúng (âm học, tổ, dấu hiệu kiếm 

ăn, v.v…). Trong mỗi khu vực khảo sát, một số tuyến đã đƣợc lập, mỗi tuyến dài 3 - 5 km và xuyên 

qua các loại sinh cảnh khác nhau. Do có địa hình phức tạp và rừng rậm trong khu vực khảo sát, những 

con đƣờng mòn hiện có đã đƣợc sử dụng làm đƣờng cơ sở và sau đó các tuyến mới chính là các 

đƣờng mòn tắt vuông góc với với các tuyến chính 1 km. Thời gian khảo sát là buổi sáng (6:00 đến 

10:00) và buổi chiều (14:00 - 18:00). Thiết bị để quan sát và ghi chép về động vật hoang dã bao gồm 

ống nhòm, máy ảnh, bút mực, sách thực địa và các bảng dữ liệu đƣợc chuẩn bị trƣớc. 

 

• Khảo sát bằng đèn soi để quan sát trực tiếp các loài kiếm ăn đêm  

 

Do sóc bay hoạt động về đêm, các kỹ thuật soi đèn ban đêm đã đƣợc sử dụng để quan sát trực tiếp các 

loài này. Các đèn pin đeo trán có chùm ánh sáng thấp đƣợc sử dụng trƣớc tiên để phát hiện ánh mắt 

của con vật dọc theo cùng các tuyến đƣờng khảo sát đã đƣợc vạch cho các cuộc khảo sát ban ngày.  

Ngay khi phát hiện ra các loài động vật, các đèn soi (3,5v) có chùm ánh sáng mạnh đƣợc bật lên để 

quan sát động vật chính xác hơn. Thiết bị đƣợc sử dụng để quan sát và ghi chép các loài động vật 

hoang dã bao gồm ống nhòm, máy ảnh, bút mực, sách thực địa và các bảng dữ liệu đƣợc chuẩn bị 

trƣớc. 

 

• Nhận diện các loài  

 

Việc nhận diện các loài gặm nhấm và loài ăn sâu bọ đƣợc dựa chủ yếu vào những đặc điểm hình thái 

bên ngoài và các kích thƣớc hộp sọ, bằng cách sử dụng các tài liệu hƣớng dẫn nhận dạng có sẵn và 

bằng cách so sánh với các mẫu vật từ các bảo tàng ở Việt Nam (Viện Tài nguyên Sinh thái, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Đại học Giáo dục Hà Nội, vv ...). Tài liệu chính đƣợc sử dụng để nhận dạng các loài 

và các tài liệu tham khảo mang tính hệ thống là Corbet và Hill (1992), Đặng Huy Huỳnh và các cộng 

sự (2008), Francis (2008), Lekagul và McNeeley (1988), Lunde và các cộng sự (2001), Smith và Yan 

Xie (2008) và Wilson và Reeder (2005).  

 

Các mẫu vật của các loài đƣợc cho là mới đƣợc tiếp tục nghiên cứu bằng cách sử dụng các kỹ thuật 

sắp xếp ADN và Phân tích thành phần chính dựa trên các kích thƣớc hình thái học bên ngoài và kích 

thƣớc hộp sọ. Các kích thƣớc hộp sọ tuân theo Musser (1979; trong Pan và các cộng sự 2001).  

 

• Ước tính tương đối về sự phong phú  

Các phƣơng pháp Bắt – Đánh dấu – Bắt lại là các kỹ thuật thƣờng đƣợc sử dụng để ƣớc tính kích cỡ 

quần thể loài gặm nhấm nhƣng đã không đƣợc áp dụng trong nghiên cứu này do thời gian khảo sát 

ngắn. Phƣơng pháp bẫy một lần đƣợc sử dụng trong cuộc khảo sát này chỉ có thể cho phép tính toán 

số liệu ƣớc tính tƣơng đối về sự phong phú quần thể. Các số liệu ƣớc tính tƣơng đối về sự phong phú 

quần thể không cung cấp bất kỳ giá trị tuyệt đối nào về kích cỡ quần thể, nhƣng chúng cho phép so 

sánh giữa các địa phƣơng và giữa các thời kỳ. (Aplin và các cộng sự, 2003). 
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Mức độ phong phú tƣơng đối có thể đƣợc đo lƣờng bằng số lần bẫy thành công. Số lần bẫy thành 

công đƣợc tính bằng cách lấy số lƣợng mẫu vật loài gặm nhấm bị bắt (S) chia cho nỗ lực đặt bẫy (Te). 

Nỗ lực đặt bẫy đƣợc tính bằng cách lấy số lƣợng bẫy đã đặt (T) nhân với số điêm đặt bẫy (N). Trị số 

bẫy thành công thƣờng đƣợc nhân với 100 để thu đƣợc tỷ lệ phầm trăm bẫy thành công:  

    E   = (S/Te) x 100 = (S/(T x N)) x 100 

Trong đó, E là mức độ bẫy thành công tính bằng đơn vị số mẫu vật/100 đêm đặt bẫy. 

Đối với các cuộc khảo sát tuyến, mức độ phong phú tƣơng đối có thể đƣợc đo bằng tỷ lệ bắt gặp. Tỉ lệ 

bắt gặp (F) đƣợc tính bằng cách lấy số lƣợng của các loài động vật nhìn thấy trong quá trình khảo sát 

tuyến (A) chia cho tổng chiều dài thực tế của tuyến (L), sau đó nhân với 100 để tính ra tỷ lệ bắt gặp 

cho mỗi 100 km chiều dài tuyến. 

F = (A / L) x 100 

Trong đó, F là tỉ lệ bắt gặp tính bằng số lần bắt gặp động vật/100km. 

• Ghi chép về các mối đe dọa 

Trong các cuộc khảo sát tuyến về các loài thú, tất cả bằng chứng về các mối đe dọa đối với các loài 

động vật và các sinh cảnh đã đƣợc ghi chép theo phƣơng pháp định lƣợng ở mức chi tiết nhất. Thông 

tin đƣợc ghi chép về các mối đe dọa bao gồm: 

- Khu cắm trại: Mới (<30 ngày) hay cũ (> 30 ngày), ai sử dụng (các thợ săn, ngƣời khai thác 

lâm sản, v.v…), số lƣợng ngƣời ƣớc tính đang sử dụng  

- Tiếng súng: Số tiếng súng nghe thấy, vị trí gần chính xác (lô rừng, vv ...) 

- Bẫy /dây bẫy: Loại bẫy, số lƣợng tìm thấy, chiều dài của các tuyến bẫy, các dấu tích động vật. 

- Các bộ phận động vật: tên loài, nguyên nhân bị chết đƣợc nghi vấn (do đạn bắn, bẫy, nguyên 

nhân tự nhiên) 

- Sự hiện diện của con người: số lƣợng ngƣời thấy trong khu vực đƣợc bảo vệ, các hoạt động 

đang đƣợc thực hiện, mục đích vào rừng, xuất xứ (nơi xuất phát, nơi đến làng, xã, v.v…) 

- Khai thác gỗ: Số cây bị đốn, tên loài, khối lƣợng gỗ tròn, đƣờng kính thân cây, xuất xứ của 

những ngƣời tham gia. 

- Khai thác lâm sản: Loại sản phẩm (mây, tre, mật ong), loại phƣơng pháp khai thác và tác 

động, đặc điểm nhận dạng của những ngƣời khai thác, khối lƣợng sản phẩm quan sát đƣợc 

hoặc bị tịch thu. 

- Phá rừng: diện tích (ha), tình trạng rừng (nguyên sinh, thứ sinh, v.v…), các loài cây gỗ bị đốn 

ngã, mục đích phá rừng, xuất xứ của những ngƣời lao động đƣợc thuê và /hoặc ngƣời chủ sở 

hữu. 

- Gia súc đi lại tự do: Các loài vật nuôi, số lƣợng cá thể, đã tham dự hay không, xuất xứ của 

chủ sở hữu. 

- Cháy rừng: Diện tích bị đốt cháy, kiểu rừng, các lý do (tự nhiên hoặc do con ngƣời). 

- Mối đe dọa khác (cụ thể) 

 

4.2.2 Khu vực khảo sát: Loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm 
 

Cuộc khảo sát này về Loài ăn sâu bọ và Loài gặm nhấm đã đƣợc triển khai ở 2 khu vực trong khu vực 

mới mở rộng và một địa điểm trong Di sản Thế giới VQG PNKB bên cạnh khu vực mới mở rộng 

(xem bản đồ trong Hình 1 và Phụ lục 4a).  

 

• Khu vực khảo sát 1 – Địa bàn Ma Rinh Mới, xã Hóa Sơn  
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Nhƣ đã mô tả ở trên, địa bàn này nằm trong khu vực mở rộng bên cạnh Lâm trƣờng Minh Hóa. Khu 

cắm trại của Đội Khảo sát Loài ăn sâu bọ và Loài gặm nhấm nằm ngay trên đƣờng ranh giới giữa 

rừng trên núi cao / đất thấp và rừng trên núi đá vôi (0591326, 1958490, cao 650m so với mặt nƣớc 

biển) và cuộc khảo sát đã đƣợc tiến hành ở trong cả hai sinh cảnh. Rừng trên núi cao / đất thấp là rừng 

thƣờng xanh nguyên sinh có khai thác gỗ chọn lọc. Rừng núi đá vôi là rừng nguyên sinh. 

 

• Khu vực khảo sát 2 – Khu vực Hang Én (Swallow Cave), xã Thượng Hóa  

 

Nhƣ đã mô tả ở trên, khu vực này nằm trong khu vực mở rộng của khu vực đƣợc bảo vệ. Khu cắm trại 

cho Nhóm khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm đƣợc đặt trong một khu vực tƣơng đối bằng 

phẳng có rừng thƣờng xanh đất thấp thứ sinh bị các núi đá vôi chia cắt và ở gần rừng nguyên sinh trên 

núi đá vôi (UTM: 0.605.048; 1.949.015, cao 270m so với mặt nƣớc biển). Các cuộc khảo sát đã đƣợc 

thực hiện ở cả rừng núi đá vôi và rừng đất thấp, nhƣng dành nỗ lực nhiều hơn cho khu vực rừng đất 

thấp. 

• Khu vực khảo sát 3 – Khu vực Thung Dạng, Xã Thượng Trạch  

 

Khu vực Thung Dạng nằm ở phía Đông Bắc của Di sản Thế giới VQG PNKB. Có rất ít thông tin về 

sự đa dạng sinh học, đặc biệt là về các loài động vật có vú ở khu vực này của Vƣờn quốc gia, ngoại 

trừ một cuộc khảo sát ngắn về loài linh trƣởng đã đƣợc thực hiện bởi đội ngũ nhân viên của VQG 

PNKB trong năm 2008. Núi đá vôi và rừng trên núi đá vôi là địa hình chủ yếu trong khu vực này. Do 

có địa hình núi đá vôi, nƣớc thƣờng khan hiếm trong khu vực, nên thợ săn và ngƣời khai thác gỗ rất 

khó có thể vào đƣợc  khu vực này. Tuy nhiên, sự khan hiếm nƣớc thực sự đã bảo vệ sự đa dạng các 

loài động vật trong khu vực. Để đánh giá khu vực này, nhóm nghiên cứu khởi hành từ làng Cha Noi 

và đi bộ 7-8 giờ. Khu vực cắm trại nằm ở ranh giới giữa rừng trên núi cao/đất thấp và rừng núi đá vôi 

(UTM: 0.614.259; 1.951.077, cao 340m so với mặt nƣớc biển). Cuộc khảo sát đƣợc tiến hành ở cả hai 

sinh cảnh. Rừng thƣờng xanh đất thấp trong thung lũng này đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi hoạt 

động khai thác chọn, biến nó thành rừng tre-gỗ hỗn hợp. Rừng thƣờng xanh trên núi là rừng nguyên 

sinh có một số hoạt động khai thác chọn. 

 

4.2.3 Nỗ lực khảo sát: Loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm 
Cuộc khảo sát Loài ăn sâu bọ và Loài gặm nhấm đã đƣợc thực hiện từ ngày 25 tháng 8 năm 2011 đến 

ngày 23 tháng 9 năm 2011 (xem Phụ lục 2e để biết thêm kế hoạch khảo sát chi tiết). 

• Nỗ lực đặt bẫy  

Thông tin chi tiết về việc sắp đặt bẫy và nỗ lực đặt bẫy đƣợc trình bày trong Phụ lục 2c. Thông tin 

khái quát về nỗ lực đặt bẫy nhƣ sau: 

- Ở khu vực Ma Rính: 200 bẫy đã đƣợc đặt và 950 lần bẫy đêm đã đƣợc thực hiện 

- Ở khu vực Hang Én: 200 bẫy đã đƣợc đặt và 1.000 lần bẫy đêm đã đƣợc thực hiện 

- Ở khu vực Hung Dạng: 200 bẫy đã đƣợc đặt và 950 lần bẫy đêm đã đƣợc thực hiện 

- Tổng cộng có 3.900 lần bẫy đêm đã đƣợc thực hiện cho toàn bộ 3 khu vực khảo sát 

• Nỗ lực khảo sát tuyến 

Thông tin chi tiết về việc bố trí và mức độ bao trùm các tuyến đƣợc trình bày trong Phụ lục 10. Thông 

tin khái quát về nỗ lực khảo sát tuyến nhƣ sau: 

- Ở khu vực Ma Rính: 4 tuyến khảo sát ban ngàycó tổng chiều dài 29,4 km và tuyến khảo sát 

đêm bao phủ tổng chiều dài 20,8 km đã đƣợc lập 

- Ở khu vực Hang Én: 3 tuyến khảo sát ban ngày, bao phủ tổng chiều dài 28,2 km, và các cuộc 

khảo sát đêm bao phủ tổng chiều dài 19,2 km đã đƣợc lập 

- Ở khu vực Hung Dạng: 3 tuyến khảo sát ban ngày đã đƣợc lập, vớitổng chiều dài 29,6 km, và 

tuyến khảo sát đvới tổng chiều dài 10,2 km 
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- Tổng cộng, trong tất cả 3 khu vực khảo sát có87,2 km tuyến khảo sát ngày và 50,2 kmi tuyến 

khảo sát đêm 

• Bẫy hầm 

Tổng cộng có 52 chiếc bẫy hầm đã đƣợc đặt nhƣng chỉ có 3 mẫu vật bị bắt. Mƣa to liên tục trong giai 

đoạn khảo sát đã ảnh hƣởng lớn đến các bẫy hầm, làm cho hiệu quả bẫy của chúng thấp.  

 

4.3 Bẫy ảnh: Phƣơng pháp luận và các vị trí khảo sát 
4.3.1 Các phƣơng pháp khảo sát: Đặt bẫy ảnh 
 
Các địa điểm bẫy ảnh nằm trong khu vực đã đƣợc xác định trong cuộc khảo sát tiền trạm (thƣờng 

đƣợc thực hiện trong 3 ngày đầu). Địa điểm này thƣờng là khu vực nơi các dấu vết nhƣ dấu chân các 

loài thú, dấu phân (của các loài cầy), các bãi liếm khoáng (cho các loài động vật móng guốc), cây ăn 

quả hoặc đƣờng mòn (của sơn dƣơng) đã đƣợc xác định, và các khu vực nơi các loài động vật có vú 

có khả năng xuất hiện cao.  

 

Không có bất kỳ bả hoặc mồi nào đã đƣợc sử dụng và các khu vực đặt bẫy ảnh không bị tác động bởi 

bất kỳ sự can thiệp nào nhƣ phát dọn hoặc tác động đến thảm thực vật. Tuy nhiên, những khu vực bán 

mở và phẳng đƣợc ƣu tiên lựa chọn để đảm bảo góc nhìn ngang tốt hơn cho các máy ảnh. 

 

Dự án đã cung cấp tổng cộng 40 máy bẫy ảnh cảm ứng nhiệt và chiếu tia hồng ngoại (Wildview, 

5MP, 32 bóng tia hồng ngoại chiếu sáng, pin  4D). 30 máy đƣợc sử dụng cho từng lần cài đặt, và 10 

máy đã đƣợc giữ lại để thay thế cho lần sau trong trƣờng hợp bị mất hoặc hƣ hỏng. 

 

Các máy ảnh đƣợc đặt cách xa nhau 300-400m tùy vào địa hình của khu vực khảo sát. Phần lớn các 

khu vực khảo sát là các thung lung dài và hẹp, vì vậy các máy ảnh đƣợc đặt theo một tuyến bẫy dài 

thay vì đƣợc đặt trong một khối hình vuông. Tại gần nhƣ toàn bộ khu vực khảo sát, 30 máy ảnh đã 

đƣợc đặt trong 2 thung lung nằm song song, để có thể ghi chép đƣợc thông tin ở mức tối đa.  

 

Các máy ảnh đƣợc đặt cách mặt nền chung của khu vực chụp ảnh 60-80cm, cao gần bằng chiều cao 

của hầu hết các loài thú lớn mà có thể sẽ xuất hiện trong khu vực. Do giới hạn của khoảng cách độ 

nhạy cảm biến máy ảnh (6m), mỗi máy ảnh chỉ bao phủ một diện tích  20 m
2
 hoặc ít hơn. Vì vậy 30 

máy ảnh đã bao phủ khoảng 600m
2
 hoặc ít hơn.  

 

 

4.3.2 Khu vực khảo sát: Đặt bẫy ảnh 
 
Các khu vực khảo sát đƣợc lựa chọn dựa trên kết quả của các hoạt động khảo sát tiền trạm sau khi có 

ý kiến tham vấn của Vƣờn quốc gia và tham khảo thông tin của các cuộc khảo sát thú trƣớc đây 

(Nguyễn Mạnh Hà và Đỗ Tƣớc, 2011, Nguyễn Xuân Đặng và Nguyễn Xuân Nghĩa, 2011). Ba khu 

vực khảo sát đã đƣợc lựa chọn, tên là Ma Rính (Hóa Sơn), Đà Lạt (Thƣợng Hóa), và Hung Trí-Cá 

Cơn (Xuân Trạch).  

 

Khu vực Ma Rính, Xã Hóa Sơn (khu vực mở rộng).  

 

Nhƣ đã mô tả ở trên. 

 

Khu vực Đà Lạt,Xã  Thượng Hóa (khu vực mở rộng) 

 

Khu vực này nằm ở phía Tây của Bản Ón, Xã Thƣợng Trạch, và nằm giữa khu vực mới đƣợc mở rộng 

của VQG PNKB. Khu vực này có địa đồi đất lẫn với đá vôi và đã trở nên quen thuộc với nhiều ngƣời 

dân địa phƣơng, đặc biệt là các thợ săn và thợ khai thác gỗ địa phƣơng. Khu vực đƣợc hình thành bởi 
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nhiều thung lũng bằng phẳng cao 700m so với mực nƣớc biển. Sinh cảnh chủ yếu là rừng thƣờng xanh 

trên cả núi đất và núi đá vôi.  

 

Thung lũng Hung Trí- Cá Cơn, Xã Xuân Trạch (khu vực thiếu dữ liệu của Di sản Thế giới VQG 

PNKB) 

 

Khu vực Hung Trí-Cá Cơn nằm ở góc Đông Bắc của Di sản Thế giới VQG PNKB. Khu vực này đƣợc 

xem là một khu vực còn thiếu dữ liệu của Vƣờn quốc gia, do rất ít các nỗ lực khảo sát đƣợc thực hiện 

ở đây. Đây là một thung lũng đồi đất nằm giữa địa hình núi đá vôi và chủ yếu là địa hình này.Thung 

lũng đƣợc che phủ bởi rừng thƣờng xanh và một số phần bị ngập theo mùa (Từ tháng 9 đến tháng 11). 

Khu vực có nguồn nƣớc tốt với 2 dòng suối chảy song song từ Đông sang Tây, điều này tạo ra sinh 

cảnh tốt cho các loài thú lớn. Tuy nhiên, khu vực cũng đƣợc nhiều ngƣời dân địa phƣơng biết đến nhƣ 

là khu vực săn bắn chủ yếu của họ và là nguồn gỗ quý (gỗ Huê Dalbergia tonkinensis).  

 

4.3.3 Nỗ lực khảo sát và các hạn chế: Đặt bẫy ảnh 
 

Do hạn chế về dung lƣợng pin, các máy ảnh đƣợc đặt từ 20-25 ngày trong khu vực thực địa của mỗi 

cuộc khảo sát và sau đó gỡ. Vì vậy một diện tích 600m
2
 đã đƣợc khảo sát liên tục trong giai đoạn từ 

20-25 ngày.  

 

Do có độ ẩm cao và mƣa nhiều, khoảng 25% số máy ảnh đã không hoạt động khi đƣợc khởi động lại 

sau mỗi cuộc khảo sát. Cũng có nhiều vấn đề khác liên quan đến các bộ cảm biến, do đó một số máy 

ảnh (khoảng 10%) đã không hoạt động trong quá trình khảo sát. Có tổng cộng 3 máy ảnh đã bị gỡ 

trộm hoặc bị ngƣời dân địa phƣơng phá hủy.  

 

Bảng 8. Nỗ lực khảo sát đặt bẫy ảnh ở mỗi khu vực  

 

Khu vực khảo sát Số máy ảnh Số ngày Số máy ảnh 

bị mất 

Ma Rính 30 20 2 

Đà Lạt 27 (3 chiếc không hoạt động khi thử 

nghiệm trên thực địa và sau đó đã bị 

gỡ bỏ) 

20 1 

Hung Trí-Cá Cơn 18 (Chỉ 18 chiếc còn hoạt động được 

sử dụng cho cuộc khảo sát cuối) 

25 0 

Tổng cộng    

 

Mức độ hoạt động cao của con ngƣời trong rừng của PNKB không chỉ gây ra sự suy giảm trực tiếp 

đối với các loài động vật do hoạt động săn bắn và đặt bẫy, mà còn gây ra sự xáo trộn và hoảng sợ cho 

các loài động vật, làm cho việc khảo sát khó khăn hơn.   

 

Thời gian khảo sát hạn chế đã dẫn đến số lƣợng ghi chép bẫy ảnh thấp. Một cuộc khảo sát từ 20-25 

ngày (1 lần sạc pin) dƣờng nhƣ chỉ đủ cho một động vật quen với sự xuất hiện của máy ảnh hoặc chỉ 

đủ để gió và hơi ẩm cuốn đi mùi do đội khảo sát để lại khi tìm điểm đặt bẫy hoặc khi đặt máy ảnh.  

 

Một nguyên nhân khác dẫn đến số lƣợng ghi chép bẫy ảnh thấp là các vấn đề kỹ thuật của các máy 

ảnh. Kiểu máy ảnh này dƣờng nhƣ khá cơ bản và chống ẩm và nƣớc kém. Hơn 25% số máy ảnh đã bị 

vỡ sau 20 ngày khảo sát trên thực địa. Ngoài ra, các bộ cảm biến hoạt động kém trên thực địa, trong 

đó hơn 15% số cảm biến của máy ảnh trục trặc. (Xem Bảng 6 về một ghi chép chi tiết).  

 

Mức độ thất thoát các máy ảnh do bị hỏng và do ngƣời dân tháo gỡ không phải là một vấn đề nghiêm 

trọng trong cuộc khảo sát. Chỉ ba máy ảnh bị mất hoặc bị phá hủy. Năm máy ảnh bị mở bởi các thợ 

săn địa phƣơng (và thậm chí đã chụp đƣợc ảnh các thợ săn) nhƣng không bị phá hủy bởi những ngƣời 

đó. Vấn đề này có thể gây khó khăn cho các cuộc khảo sát ảnh trong tƣơng lai tại Vƣờn quốc gia. 
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4.4 Vƣợn: Phƣơng pháp và các khu vực khảo sát 
4.4.1 Phƣơng pháp khảo sát: Vƣợn 
 

Khảo sát qua tiếng hót là phƣơng pháp hiệu quả nhất đối với các cuộc khảo sát quần thể vƣợn (ví dụ 

nhƣ O'Brien và các cộng sự 2004; Rawson và các cộng sự 2009; Whittaker 2005). Phƣơng pháp này 

sử dụng cách tiếp cận đếm điểm (Brockelman và Ali 1987; Buckland và các cộng sự 2001) và tận 

dụng ntiếng hót to của các đàn vƣợn để xác định số lƣợng đàn. Vì vƣợn có tính lãnh thổ, nên những 

tiếng hót đến từ cùng một hƣơngs có thể đƣợc đánh giá là đến từ cùng đàn hoặc các đàn khác nhau, 

điều này cho phép đếm tổng cộng. 

 

Phƣơng pháp khảo sát phân tầng ngẫu nhiên đã đƣợc sử dụng để đánh giá mật độ vƣợn và ƣớc lƣợng 

quần thể cho Vƣờn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Để đáp ứng yêu cầu thống kê mẫu tối thiểu, ít 

nhất 16 điểm nghe đã đƣợc thành lập và đƣợc sử dụng (ít nhất 2 ngày thu thập dữ liệu khảo sát qua 

tiếng hót đối với mỗi điểm). Do đó, đối với một cuộc khảo sát phân tầng, mật độ và quần thể đƣợc 

ƣớc lƣợng cho mỗi tầng một cách độc lập và sau đó tổng hợp lại.  

 

Các điểm nghe đƣợc đặt cách nhau 3 km, để tránh đếm trùng vƣợn từ nhiều điểm. Một phần mềm chọn 

số ngẫu nhiên trực tuyến sẽ đƣợc sử dụng để chọn một lô vuông, nơi điểm nghe đầu tiên đã đƣợc lập. 

Các điểm nghe tiếp theo đƣợc đặt trong các lô 1km
2
 cách đều nhau trong khắp khu vực khảo sát. Các 

điểm nghe đƣợc đặt trên những điểm cao (các đỉnh núi hoặc các dông núi) trong các lô đƣợc lựa chọn. 

Vị trí chính xác của mỗi điểm nghe trong mỗi lô đã đƣợc chọn bằng cách sử dụng một bản đồ địa 

hình. 

 

Khảo sát thực địa nhằm sàng lọc thông tin phỏng vấn và thu thập thêm dữ liệu chi tiết ví dụ nhƣ: vị 

trí, số lƣợng các đàn và các cá thể, thành phần đàn, v.v…Căn cứ vào thông tin phỏng vấn, các điều tra 

viên xác định các khu vực/ vùng rừng và lập kế hoạch công việc thực địa. 

 

Mỗi nhóm điều tra viên nghe vƣợn hót từ 5h00 sáng đến 8h00 sáng sau đó chỉ để lại một ngƣời giỏi 

việc thu thập và ghi chép dữ liệu ở điểm nghe (LP). Ngƣời này đã ở lại LP để tiếp tục nghe và quan 

sát vƣợn đến 11h00 sáng sau đó ngƣời này có thể khảo sát theo cách của riêng mình từ 2h00-3h30 

chiều. Tất cả những ngƣời khác khảo sát thông qua quan sát đàn vƣợn trong các khu vực xung quanh. 

Các điều tra viên cần thu thập dữ liệu về Ngày; Thời gian hót (lúc bắt đầu và lúc kết thúc); số con 

đang hót (con đực, con cái, con sắp trƣởng thành); xác định phƣơng hƣớng (hƣớng); khoảng cách ƣớc 

lƣợng và độ lớn của tiếng hót có sử dụng thang 3 điểm: 1 gần (to); 2 dễ nghe (trung bình); 3 không rõ 

(yếu). Những ngƣời nghe cũng đã ghi chép bất kỳ đặc điểm âm học của mỗi đàn, bao gồm cả số tiếng 

kêu to và các đặc điểm khác 

 

Việc lập các Điểm Nghe: Các LP nằm trên địa hình cao (đỉnh núi hoặc dông núi), từ đó những ngƣời 

nghe có thể nghe thấy vƣợn từ khoảng cách xa (2km hoặc xa hơn) và từ tất cả các hƣớng. Đối với 

cuộc khảo sát này LP cách xa nhau ít nhất 3 km. 

 

Vào buổi sáng, các điều tra viên đến các LP trƣớc giờ vƣợn hót (05h00’) và ngồi tại các điểm nghe 

cùng các thiết bị và dụng cụ cần thiết (la bàn, GPS, đồng hồ đeo tay, bút/bút chì và các mẫu/ bảng ghi 

dữ liệu, sổ tay). 

 

Vị trí của đàn vƣợn hót đƣợc xác định dựa trên tọa độ, hƣớng và khoảng cách LP/OP. Phƣơng pháp 

phép đo tam giác đƣợc sử dụng để xác định tốt hơn các vị trí của các đàn vƣợn hót, đồng thời, ít nhất 

2 điểm nghe đã đƣợc lập. Sau đó dữ liệu do ngƣời nghe thu thập có thể đƣợc so sánh và tổng hợp 

(xem hình minh họa dƣới đây). Các điều tra viên đã sử dụng la bàn rõ ràng để ghi nhận phƣơng hƣớng 

của những tiếng hót của vƣợn. 
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4.4.2 Khu vực và nỗ lực khảo sát: Vƣợn và các loài thú linh 

trƣởng khác 
 
Khu vực khảo sát bao gồm các Xã Xuân Trạch, Thƣợng Hóa và Hóa Sơn. 21 điểm nghe đã đƣợc lập 

để thu thập dữ liệu, với ít nhất 2 ngày cho mỗi LP trong cuộc khảo sát này (Thông tin chi tiết về các vị 

trí đƣợc trình bày trong Phụ lục 2i và Bản đồ 4).  

Cuộc khảo sát đƣợc tiến hành trong 3 chuyến đến VQG PN-KB: 

- Chuyến 1: Chuyến đâu tiên đến VQG PN-KB để chuẩn bị chung (Lựa chọn khu vực thực địa; 

Lập kế hoạch...) 

- Chuyến 2: Tập huấn khảo sát và Khảo sát thực địa tại Xuân Trạch 

- Chuyến 3: Khảo sát thực địa tại Thƣợng Hóa và Hóa Sơn  

Chuyến đầu tiên trong 2 ngày; chuyến 2 có tập huấn đƣợc tiến hành trong 1 ngày và khảo sát thực 

địa đƣợc tiến hành trong 27 ngày. Danh sách những ngƣời tham gia đƣợc trình bày trong Phụ lục 

10. Hành trình tóm tắt đƣợc trình bày trong Bảng 9 dƣới đây:  

Bảng 4 Hành trình tóm tắt đối với cuộc khảo sát loài Vƣợn Đen Má Trắng Phƣơng Nam  

Ngày Hoạt động Địa điểm 

 

30/7-1/8/2011  Chuyến 1 (2 ngày): Chuẩn bị (Lựa 

chọn khu vực khảo sát; Lập kế 

hoạch...).  

VQG PN-KB (các xã Thƣợng 

Trạch, Thƣợng Hóa, Hóa Sơn) 

21/8-4/9/2011 Chuyến 2 (13 ngày): Tập huấn 

khảo sát và Khảo sát thực địa 

VQG PN-KB (xã Thƣợng Hóa) 

- Tập huấn trên lớp tại VQG PN-

KB 21/8/201). 

Văn phòng VQG PN-KB 

- Khảo sát thực địa (22/8-

4/9/2011) 

Vùng rừng Thƣợng Hóa 

18/9-1/10/2011 Chuyến 3 (14 ngày): Khảo sát thực 

địa (2 đội khảo sát đồng thời) 

- Vùng rừng Thƣợng Trạch 

(Đội của ông Đạt)  

- Vùng rừng Hóa Sơn (Ông 

Tƣớc) 

 

 

Phƣơng pháp phép đo tam giác 

 
Một ngƣời nghe tại điểm nghe 

LP2 
LP1 

G2 

G1 

LP 
G4 

G3 

G5 
G4 

G3 G2 

G1 



 
Báo cáo khảo sát các loài thú, vượn và culi ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

 36 

5. CÁC KẾT QUẢ  

5.1 Các kết quả khảo sát Loài thú ăn thịt nhỏ và Culi 
 
Nghiên cứu này đã thu đƣợc bằng chứng về sự hiện hữu của 2 loài culi, 9 loài chồn, 9 loài cầy, và 2 

loài cầy lỏn trong VQG PNKB. Tuy nhiên, đội khảo sát chỉ có thể xác nhận trực tiếp (thông qua quan 

sát trực tiếp và/hoặc thu thập mẫu vật) sự hiện hữu của 13 trong số 22 loài này (Bảng 10). Sự hiện hữu 

của các loài khác đã đƣợc xác nhận thông qua các cuộc phỏng vấn và các bản ghi chép đã đƣợc rà soát 

cẩn trọng của các cuộc khảo sát trƣớc đây (xem Phụ lục 4a).  

 

Trong số 22 loài culi và thú ăn thịt nhỏ, 6 loài đƣợc liệt kê trong Phụ lục I (cấm sử dụng và khai thác 

vì mục đích thƣơng mại), và 7 loài đƣợc liệt kê trong Phụ lục II (hạn chế sử dụng) của Nghị định số 

32 của Chính phủ (Nghị định số 32/2006/NĐ-CP). 11 loài đƣợc liệt kê là những loài Sắp bị đe dọa, 

Sắp nguy cấp, hoặc Thiếu dữ liệu trong Sách Đỏ IUCN (IUCN, 2012), điều này cho thấy mức độ đe 

dọa cao đối với các loài thú ăn thịt nhỏ và culi đƣợc tìm thấy ở PNKB. 

 

Sự hiện hữu của 19 loài thú ăn thịt nhỏ cho thấy rằng PNKB là nơi cƣ trú của số lƣợng lớn nhất các 

loài thú ăn thịt nhỏ  trong số các khu vực đƣợc bảo vệ của Việt Nam. Do đó, VQG PNKB cần đƣợc 

xem nhƣ là một trong những khu vực bảo tồn quan trọng nhất đối với loài thú ăn thịt nhỏ ở Việt Nam, 

vì Miền Bắc Việt Nam bản thân nó đã đƣợc xác định nhƣ là một trong những khu vực bảo tồn loài thú 

ăn thịt nhỏ đƣợc ƣu tiên của thế giới (Schreiber và các cộng sự, 1989).   
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Bảng 10. Các loài thú ăn thịt nhỏ và culi đƣợc ghi nhận trong cuộc khảo sát  

 

Stt Tên khoa học Tên thông thƣờng Tình trạng bảo tồn Vị trí ghi chép/ Loại bằng chứng  

VNRDB
1
 IUCN

2
 Nghị định 

32
3
 

Hóa Sơn Thƣợng Hóa Xuân Trạch 

 PRIMATE  Bộ Linh trƣởng       

 Loridae Họ Culi       

1 Nycticebus bengalensis  Culi lớn  V VU IB Obs.  Int. Int. 

2 Nycticebus pygmaeus Culi nhỏ V VU  IB Obs.  Obs.  Obs.  

 CARNIVORA   Bộ ăn thịt        

 Mustelidae Họ chồn       

3 Mustela kathiah Triệt bụng vàng  LC IIB Spe.   

4 Mustela strigidorsa Triết chỉ lƣng  LC IIB Obs. Obs.   

5 Martes flavigula Chồn vàng  LC  Cam. Int. Int. 

6 Arctonyx collaris Lửng lợn  NT  Spe. Spe. Int.  

7 Melogale personata Chồn bạc má Nam  DD  Int. Obs., Spe. Int.  

8 Melogale moschata Chồn bạc má Bắc  LC  Spe. Obs., Spe. Spe. 

9 Lutra lutra Rái cá thƣờng V NT IB Int. Int. Int. 

10 Lutrogale perspicillata Rái cá lông mƣợt V VU IB Int. Int. Int. 

11 Aonyx cinerea Rái cá vuốt bé V VU IB Int. Int. Int. 

 Viverridae Họ Cầy       

12 Viverra zibetha Cầy going  NT IIB Int. Int. Int. 

13 Viverra megaspila Cầy giông đốm lớn E VU IIB Int. Int. Int. 

14 Viverricula indica Cầy hƣơng Ấn  LC IIB Int. Int. Int. 

15 Prionodon pardicolor Cầy gấm R LC IIB Int. Int. Int. 

16 Paradoxurus 

hermaphroditus 

Cầy vòi đốm  LC  Obs., Spe.  Obs., Spe. Obs., Spe  

17 Paguma larvata Cầy vòi mốc  LC  Obs. Obs. Obs 

18 Arctictis binturong Cầy mực V VU IB Obs. Trac. Trac.  

19 Arctogalidia trivirgata Cầy tai trắng R LC  Obs.  Int. Int. 

20 Chrotogale owstoni Cầy vằn Bắc V VU IIB Int. Int. Int. 

 Herpestidae Họ cầy lỏn       

21 Herpestes javanicus Cầy lỏn  LC  Obs. Spe. Int. 

22 Herpestes urva Cầy móc cua  LC  Cam. Int. Spe. 
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Ghi chú:  Obs. – Quan sát trực tiếp hoặc ảnh bẫy ảnh  

Int.  – Thông tin phỏng vấn  

Spe.  – Mẫu vật  

Trac.  – Các dấu vết  

 

1. Sách đỏ Việt Nam 

và 

2. Sách đỏ IUCN của Các Loài Bị Đe Dọa (IUCN, 2012 

EN – Nguy cấp  

VU – Sắp nguy cấp  

NT – Sắp bị đe dọa 

LC – Ít quan tâm  

DD – Thiếu dữ liệu 

 

3. Nghị định số 32/2003/ND-CP của Chính phủ Việt Nam về danh sách Các Loài Bị Nguy Hiểm và quy định quản lý của Chính phủ 

Phụ lục I: Nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đính thƣơng mại  

Phụ lục II: Đƣợc bảo vệ và có sự hạn chế đối với việc sử dụng và buôn bán 
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5.1.1 Các ghi nhận về các loài quan trọng 
 

Triết bụng vàng, Mustela kathiah 
 

Triết bụng vàng xuất hiện từ Hoàng Liên đến các tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam (Đăng Huy Huỳnh 

và các cộng sự, 1994, Long and Minh Hoàng, 2006). Loài triết này xuất hiện chủ yếu ở phía Bắc của 

khu vực Nam Á (Nowak, 2005, Corbet và J.E. Hill, 1992, Duckworth và Robichaud, 2005). Tại 

PNKB trƣớc đây không có ghi chép nào về loài này. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát, chúng tôi đã thu 

thập đƣợc một mẫu da của loài M. kathiah ở hang Rục, khu vực Ma Rinh Mới (0592462/1955140), và 

quan sát thấy 3 dấu chân của một động vật trong một đàn mối (0595915/1955843), cả hai mẫu vật đều 

ở xã Hóa Sơn. Đây rõ ràng là mẫu vật đầu tiên của loài M. kathiah đƣợc thu thập và ghi chép lại ở 

PNKB. 

 

Các cuộc phỏng vấn đã xác định sự hiện hữu của loài này ở trong tất cả 3 khu vực, tuy nhiên do nó có 

kích thƣớc nhỏ và hoạt động thầm lặng nên thông tin về loài này thu thập đƣợc rất ít . Ngƣời dân địa 

phƣơng dƣờng nhƣ không có ý định săn bắn loài động vật nhỏ bé này, đó có thể là cơ hội tốt để chúng 

sống sót.   

 

Triết chỉ lƣng, Mustela strigidorsa 
 
Triết chỉ lƣng (thƣờng đƣợc biết đến là triết vằn lƣng) là một trong những loài chồn ít đƣợc biết đến 

nhất ở Việt Nam, và có rất ít thông tin đƣợc thu thập về loài này. Nó đƣợc xác nhận trong 1 nghiên 

cứu ở huyện Lệ Thủy, gần PNKB năm 1991 (Ratajazczak và Cox, 1991). Loài chồn này cũng xuất 

hiện ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông tin cá nhân của Nguyễn 

Mạnh Hà, 2005).  

 

Trƣớc đây không có thông tin khác về loài này ở PNKB. Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, đã quan 

sát thấy 1 con Triết chỉ lƣng trƣởng thành trong một dông núi đá vôi (rừng trên núi đá vôi) ở xã Hóa 

Sơn. Các cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng loài này xuất hiện trong tất cả 3 khu vực, nhƣng nó chƣa bao 

giờ là một loài phổ biến. Cũng giống nhƣ trƣờng hợp của các loài chồn khác, triết chỉ lƣng không 

đƣợc ngƣời dân địa phƣơng và các thợ săn ƣa thích, do đó có ít thông tin về hoạt động săn bắn và 

buôn bán loài này.   

 

Chồn vàng, Martes flavigula 
 
Chồn vàng là một trong các loài thú ăn thịt nhỏ có sự phân bố khắp cả nƣớc (Đăng Huy Huỳnh và các 

cộng sự, 1994). Nó đƣợc ghi nhận nhƣ là một trong các loài thú ăn thịt đƣợc nhìn thấy thƣờng xuyên 

nhất ở Quảng Nam, đến tận phía Nam của tỉnh Quảng Bình (Long và Minh Hoàng, 2006).Trong 

PNKB, chồn vàng đã đƣợc xác nhận hiện hữu ở  tất cả các cuộc khảo sát đa dạng sinh học trƣớc đây 

(Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Timmins và các cộng sự, 1999, Phạm Nhật and Nguyễn 

Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009). Tuy nhiên, mặc dù báo cáo mô tả loài này là 

một loài phổ biến trong Vƣờn Quốc gia, song thông tin chi tiết về quần thể này hiện vẫn ít ỏi. Cuộc 

khảo sát của chúng tôi không quan sát đƣợc chồn vàng, tuy nhiên các cuộc phỏng vấn đã xác nhận sự 

hiện hữu của chúng ở tất cả 3 khu vực. Một thợ săn địa phƣơng ở Hóa Sơn cũng đã cung cấp thông tin 

cho đội khảo sát  rằng loài này hiếm khi bị bắt trong các bẫy thắt chân, và trong 10 năm kinh nghiệm 

bẫy của anh ta, anh ta nhớ lại chỉ có 1 con bị bắt (2007). Tuy nhiên, đây có thể là do loài này chủ yếu 

sống trên cây. Những thợ săn địa phƣơng nói chung không săn bắn động vật này vì thịt của nó bị coi 

là có mùi hôi, những ngƣời buôn bán động vật hoang dã không mua những động vật này. Những lý do 

này có thể giúp mang lại cơ hội sống sót cho loài động vật này.  
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Lửng Lợn, Arctonyx collaris 
 
Lửng Lợn là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ phổ biến nhất ở Việt Nam. Sự tồn tại của nó đã 

đƣợc ghi nhận ở tất cả các vùng trên khắp cả nƣớc, từ các tỉnh miền Bắc đến các tỉnh Đông-Nam, nơi 

có rừng tự nhiên (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Trong PNKB, lửng lợn đã đƣợc xác nhận 

trong các cuộc khảo sát đa dạng sinh học trƣớc đây (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, 

Timmins và các cộng sự, 1999, Phạm Nhật and Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Xuân Cảnh và các cộng 

sự, 1997, Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các cộng sự, 1999). Tuy nhiên, không 

có thông tin chi tiết nào về mức độ phong phú hoặc sự phân bố của chúng đƣợc công bố.  

 

Trong cuộc khảo sát này, đã quan sát đƣợc một con lửng lợn trƣởng thành ở khu vực Nhai Moi, Xã 

Thƣợng Hóa (10:23, ngày 30 tháng 2011, 0604248/1949985). Ngoài ra, cũng phát hiện thấy một dấu 

chân tại một hố nƣớc cạnh Hồ Ma Ma, Xã Thƣợng Hóa (16:13, ngày 26 tháng 8 2011, 

0603807/1950611). Da và xƣơng (một phần hộp sọ và xƣơng hàm dƣới) thu thập đƣợc ở Hang Rục, 

xã Hóa Sơn (0592462/1955140) là nơi động vật bị bẫy và có thể do một thợi săn ăn thịt (một vết dao 

cắt hiện rõ trên hộp sọ và xƣơng). Các cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng loài động vật này xuất hiện ở tất 

cả 3 khu vực khảo sát; tuy nhiên do tình trạng săn bắn bất hợp pháp, quần thể này đƣợc cho là rất 

thấp. Các dấu chân của loài này và các loài động vật khác khó nhìn trên đá và bề mặt cứng nhƣ tại 

Hung Dạng – Ca Tot và xã Hóa Sơn, do đó tại hai khu vực khảo sát thu đƣợc rất ít thông tin về loài 

này. 

 

Theo những thợ săn địa phƣơng, tập tính của loài lửng lợn (sống trên mặt đất trong các khu vực bằng 

phẳng) khiến cho loài này dễ bị bắt bằng bẫy, đặc biệt là trong mùa khô khi các tuyến bẫy thƣờng 

đƣợc đặt xung quanh các hố nƣớc chính. Các thợ săn địa phƣơng cũng đã nói với chúng tôi rằng loài 

lửng lợn thƣờng đƣợc ngƣời dân địa phƣơng tiêu dùng, vì nó là loài động vật tƣơng đối lớn. Túi mật 

của nó đƣợc xem là một phƣơng thuốc tốt, điều này làm tăng giá trị của nó đối với nhiều thợ săn.  

 

Chồn bạc má Bắc, Melogale moschata 
 
Chồn bạc má Bắc đƣợc báo cáo là loại động vật phổ biến nhất ở miền Bắc Việt Nam (Đặng Huy 

Huỳnh và các cộng sự, 1994). Tuy nhiên, gần đây những quan sát ghi nhận đƣợc về loài này tại tỉnh 

Quảng Nam đã đƣợc xác nhận (phía Nam vĩ tuyến 16) (Long and Minh Hoàng, 2006). Trong PNKB 

sự hiện hữu của chồn bạc má Bắc đã đƣợc xác nhận và nó đƣợc báo cáo là một trong những loài thú 

ăn thịt nhỏ phổ biến nhất trong khu vực (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Phạm Nhật and 

Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, 

Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các cộng sự, 1999).  

 

Trong cuộc khảo sát này, đã quan sát đƣợc chồn bạc má Bắc ở tất cả 3 khu vực. Tổng cộng đã quan 

sát thấy 6 con (2 con còn sống ở Hóa Sơn, 2 con đã chết ở Thƣợng Hóa, và 2 con còn sống ở Xuân 

Trạch),  và thu thập đƣợc 2 hộp sọ (Hóa Sơn) ở 3 khu vực khảo sát. Đây là loài thú ăn thịt nhỏ đƣợc 

quan sát thƣờng xuyên nhất trong Vƣờn quốc gia. Theo các thợ săn địa phƣơng, đây là loài thú ăn thịt 

nhỏ phổ biến nhất bị bắt bằng bẫy trong tất cả các khu vực của Phong Nha – Kẻ Bàng. Một thợ săn đã 

nói với chúng tôi rằng nếu đặt 100 bẫy, anh ta có thể bắt đƣợc 2 hoặc 3 con mồi. Điều này cho thấy 

thông tin thú vị về sự phong phú của loài chồn bạc má này, tuy nhiên nó cũng chỉ ra rằng một số 

lƣợng lớn loài chồn bạc má Nam đang biến mất khỏi rừng do hoạt động bẫy bất hợp pháp. Thịt của 

chồn bạc má Bắc không đƣợc xem là ngon, và do đó nó không bị thu gom bởi những ngƣời buôn bán 

động vật hoang dã. Tuy nhiên ngƣời dân địa phƣơng vẫn ăn nó. Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, 

xƣơng của loài chồn bạc má Bắc đƣợc tìm thấy nhiều ở các lều săn bắn cũ, cũng nhƣ ở các lều bẫy 

hiện còn và các bản làng địa phƣơng. ( Một đôi chồn bạc má Bắc và chồn bạc má Nam mới bị bắn 

chết đã đƣợc phát hiện ở Bản Ón ngày 29 tháng 8 năm 2011). 
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Chồn Bạc Má Nam, Melogale personata 
 
Chồn Bạc Má Nam phân bố trong khắp cả nƣớc, và các mẫu vật của loài chồn bạc má này đã đƣợc thu 

thập từ tỉnh Yên Bái xuống đến thành phố Hồ Chí Minh (Đặng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Nó 

có thể là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ phân bố rộng rãi nhất trong cả nƣớc. Loài chồn bạc má 

Nam trong PNKB đã đƣợc tạm thời xác nhận có hiện hữu ở khu U Bo ở phía Nam của Vƣờn Quốc gia 

(Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Khắc Quyết và các cộng sự, 2002), nhƣng trƣớc đây không 

có bất kỳ thông tin nào về loài này ở các khu vực núi đá vôi, là các khu vực mục tiêu của cuộc khảo 

sát này.  

 

Trong cuộc khảo sát này, chỉ quan sát đƣợc 1 mẫu vật loài Chồn bạc má Nam ở bản Ón (ngày 20 

tháng 8 năm 2011). Con vật này vừa mới bị một ngƣời dân địa phƣơng giết cùng với 1 con chồn bạc 

má Bắc. Hai động vật này rất giống nhau nhƣng khác nhau về kích thƣớc và màu da – Chồn bạc má 

Nam (970gam) có da màu đen sẫm, và Chồn bạc má Bắc có da sáng hơn và kích thƣớc nhỏ hơn đáng 

kể (540gam). Những chiếc răng hàm lớn giống nhau của Chồn bạc má Nam Melogale personata là 

đặc điểm nhận diện quan trọng nhất. Đây là mẫu vật đầu tiên của một con chồn bạc má Nam đƣợc xác 

nhận trong Phong Nha – Kẻ Bảng, vì các ghi chép trƣớc đây chỉ ghi lại rằng nó đã đƣợc quan sát, 

nhƣng không có bất kỳ thông tin chi tiết nào khác (Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Khắc 

Quyết và các cộng sự, 2002). 

 

Theo ngƣời thợ săn, 2 con vật đã bị bắt trong cùng một tuyến bẫy đƣợc đặt trong rừng thƣờng xanh 

đất thấp (một thung lũng đƣợc bao quanh bởi núi đá vôi). Thông tin này chỉ ra rằng những động vật 

này có thể sinh sống ở cùng sinh cảnh trong khu vực này. Ngƣời thợ săn cũng đã nói cho chúng tôi 

biết rằng chồn bạc má Nam có quần thể nhỏ so với chồn bạc má Bắc trong khu vực, vì nó ít bị bắt 

hơn. Trên thực tế, trong khu vực này, ngƣời dân địa phƣơng kể lại rằng chồn bạc má Bắc là động vật 

bị bắt bằng bẫy thƣờng xuyên nhất. Có thể hai loài này có tỉ lệ sinh sản tốt hơn và có vùng sinh cảnh 

đa dạng so với các loài thú ăn thịt nhỏ khác trong khu vực. Ngoài ra, chúng không bị bắt vì mục đích 

buôn bán động vật hoang dã, và chỉ đƣợc ngƣời dân địa phƣơng mua, do đó không có bất kỳ hoạt 

động đặt bẫy hoặc săn bắn nhằm vào 2 loài này. Chúng chủ yếu bị bắt tình cờ, đó có thể là một 

nguyên nhân khác nữa giải thích vì sao 2 loài này vẫn có quần thể lớn hơn so với các loài thú ăn thịt 

nhỏ khác trong khu vực. 

  

Rái cá 
 
Sông Ma Ma, xã Thƣợng Trạch là nguồn nƣớc chính duy nhất trong mùa khô (nguồn nƣớc ổn định) 

trong tất cả 3 khu vực khảo sát. Nó bao phủ gần 3 héc-ta mặt nƣớc trong mùa mƣa và 1 héc-ta trong 

mùa khô. Không có bất kỳ con suối nào đổ vào bắt nguồn từ hồ, vì vậy có thể nguồn nƣớc tạo hồ là 

nƣớc ngầm, điều rất phổ biến trong các khu vực núi đá vôi nhƣ PNKB. Do đó, nếu rái cá thực sự xuất 

hiện thì hồ cũng chỉ có thể nuôi dƣỡng một quần thể rái cá nhỏ mà thôi.   

 

Hai khu vực khác (Hóa Sơn và xã Xuân Trạch) chủ yếu là các khu vực núi đá vôi, nƣớc ở đây chỉ có 

trong mùa mƣa. Do vậy không thu thập đƣợc bất kỳ thông tin nào về các loài rái cá trong các khu vực 

này. Tuy nhiên, xung quanh các khu dân cƣ đông nhất ở cả ba xã có các dòng suối, có thể là sinh cảnh 

thích hợp đối với các loài rái cá. Ngoài ra khu vực này ra, có nhiều suối và sông có điều kiện tốt khác 

trong các khu vực khác của vƣờn quốc gia và vùng đệm, đây có thể là sinh cảnh quan trọng để bảo tồn 

các loài rái cá.  

 

Rái cá thƣờng, Lutra lutra 
 
Rái cá thƣờng (Lutra lutra) xuất hiện chủ yếu ở miền Bắc và miền trung Việt Nam, từ Lào Cai đến 

Quảng Trị và các tỉnh miền Trung khác (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Trong PNKB sự 

hiện hữu của Loài rái cá thƣờng đã đƣợc xác nhận trong tất cả các cuộc khảo sát trƣớc đây, tuy nhiên 

hầu hết các ghi chép đƣợc lập ở xã Xuân Trạch nơi các nguồn nƣớc chính đƣợc tìm thấy, nhƣ Sông 
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Chảy và Sông Son và suối Cha Ang và suối Rào Thƣơng (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, 

Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các 

cộng sự, 1999, Phạm Nhật and Nguyễn Xuân Đặng, 2000). 

 

Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, không thu thập đƣợc bất kỳ thông tin nào về rái cá thƣờng trên 

hiện trƣờng. Thông tin từ các cuộc phỏng vấn đã cho thấy loài rái cá này đã từng xuất hiện ở Hồ Ma 

Ma và các con suối ở bản Ón và thôn Đặng Hóa, tuy nhiên gần đây chúng biến mất khỏi khu vực do 

hoạt động săn bắn. Các cuộc phỏng vấn tại xã Xuân Trạch đã chỉ ra rằng một quần thể nhỏ của Loài 

rái cá thƣờng vẫn xuất hiện dọc theo sông Son và sông Chảy, và có thể có một số ở suối Rào Thƣơng 

và suối Cha Ang, nhƣng không có nỗ lực nào xác nhận sự hiện hữu của chúng vì khu vực này nằm 

ngoài phạm vi của cuộc khảo sát này.  

 

Rái cá lông mƣợt, Lutrogale perspicillata 
 
Rái cá lông mƣợt là một trong những loài rái cá ít đƣợc biết đến nhất tại Việt Nam, và phạm vi của nó 

không đƣợc xác định rõ ràng tại quốc gia này. Ngƣời ta tin rằng nó phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía 

Nam và miền Trung (Đặng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Bằng chứng và mẫu vật của loài rái cá 

này chủ yếu đƣợc ghi nhận ở phía Nam của đất nƣớc, ở Quảng Nam, tỉnh Đắc Lắc (Long và Minh 

Hoàng, 2006, Duckworth và Lê, 1998). Một mẫu vật của một con đực chƣa trƣởng thành loài 

Lutrogale perspicillata đã đƣợc thu thập ở Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 7 năm 2011, và đây có 

lẽ là mẫu vật duy nhất thu thập đƣợc ở các tỉnh Bắc Trung bộ (Nguyễn Mạnh Hà trƣớc 2011). Sự hiện 

hữu của loài rái cá lông mƣợt ở PNKB đã đƣợc xác nhận một lần vào năm 1998, tuy nhiên không có 

bất kỳ chi tiết nào về vị trí hoặc quần thể (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998).  

 

Cuộc khảo sát này không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào của loài rái cá lông mƣợt trong khu vực 

này. Các cuộc phỏng vấn đã cho thấy loài này  có thể hiện hữu ở Hóa Sơn và Thƣợng Trạch, nhƣng 

loài vật này đã đƣợc các thợ săn và ngƣ dân địa phƣơng ở Xuân Trạch mô tả giống hệt nhƣ các loài rái 

cá khác. Có thể một quần thể nhỏ của loài này vẫn còn sống tại xã đó, vì đây là nơi bắt nguồn củacác 

con sông và suối lớn của vƣờn quốc gia (Sông Chảy, Sông Son, suối Rào Thƣơng và suối Cha Ang).  

 

Rái cá vuốt bé, Aonyx cinerea 
 
Rái cá vuốt bé có lẽ là loài rái cá phổ biến nhất ở Việt Nam, và loài động vật này đã đƣợc xác nhận ở 

rất nhiều địa phƣơng trên trong khắp cả nƣớc, từ Lào Cai đến Cà Mau (Đăng Huy Huỳnh và các cộng 

sự, 1994). Tuy nhiên, sự hiện hữu đƣợc xác nhận và các mẫu vật đƣợc phát hiện chủ yếu ở các tỉnh 

miền Trung và miền Nam. Sự hiện hữu của loài rái cá vuốt bé đã đƣợc khẳng định ở PNKB, tuy nhiên 

không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về sự phân bố và quần thể của chúng đã đƣợc công bố (Nguyễn 

Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Kouznetsov và các cộng sự, 1999).  

 

Cuộc khảo sát này không tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào của loài rái cá này. Thông tin 

phỏng vấn đã xác nhận sự hiện hữu của loài này trong cả ba khu vực. Tuy nhiên, hầu hết  dân làng ở 

Hóa Sơn và Thƣợng Hóa đã nói rằng chúng đã không xuất hiện ít nhất 5 năm qua, vì hoạt động săn 

bắt trái phép. Phần lớn thông tin về loài rái cá vuốt bé đƣợc ghi nhận ở xã Xuân Trạch, nơi mà chúng 

tôi  đƣợc biết rằng dòng sông nhỏ ở Làng Co Giang (một dòng suối chạy ra sông Son) và suối Cha 

Ang và suối Rào Thƣơng là thành lũy quan trọng nhất của loài rái cá này. Tuy nhiên, nói chung có ít 

thông tin về loài này - có thể là vẫn còn có một quần thể nhỏ ở Rào Thƣơng và thƣợng nguồn của 

sông Son (Tro Muong), vì các khu vực này nằm sâu trong vƣờn quốc gia và đƣợc tuần tra và bảo vệ 

tốt hơn nhờ các cán bộ kiểm lâm vƣờn quốc gia. Trong các khu vực nhƣ Phong Nha, Tram, các làng 

Me và Co Giang, có khả năng chính hoạt động săn bắn đã làm cho loài động vật này bị xóa sạch.  
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Cầy giông, Viverra zibetha 
 

Cầy giông là một trong những loài phổ biến nhất ở Châu Á, và nó đã đƣợc ghi nhận từ Ấn Độ đến 

Việt Nam đến Ma-lai-xia (Corbet và J.E. Hill, 1992, Nowak, 2005). Ở Việt Nam, loài này phân bố ở 

hầu hết các vùng của đất nƣớc, tuy nhiên loài này chủ yếu giới hạn trong các khu vực miền núi và đồi 

núi (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Sự hiện hữu của loài cầy giông đã đƣợc xác nhận trong 

PNKB và trƣớc đây đã đƣợc coi nhƣ là một loài phổ biến, tuy nhiên không có thông tin nào về quần 

thể hoặc mức độ phong phú (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 

1999, Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997).  
 

Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, không có bằng chứng nào về loài cầy giông đƣợc thu thập trên 

thực địa. Ngoài ra, dấu vết của loài này giống nhƣ các loài tƣơng tự khác nhƣ Cầy going đốm lớn, 

Cầy Hƣơng Ấn, Cầy vòi mốc (Viverra megaspila, Viverricula indica, Paguma larvata), những 

loàicũng có thể xuất hiện trong cùng một khu vực, điều này làm cho nỗ lực của chúng tôi trong việc 

xác nhận sự hiện hữu của nó thậm chí còn khó khăn hơn. Chúng tôi đã nghe nói về việc bắt đƣợc chỉ 

một lần gần đây loài cầy này trong rừng thứ sinh gần một khu đất trồng ngô ở xã Hóa Sơn (tháng 7 

năm 2011). Các cuộc phỏng vấn cho thấy loài cầy xuất hiện trong tất cả các khu vực khảo sát, nhƣng 

chủ yếu là ở các khu vực lân cận rừng nguyên sinh và thứ sinh. Theo các thợ săn địa phƣơng, quần thể 

của loài cầy giông đã bị suy giảm đi rất nhiều trong 10 năm qua trong tất cả các khu vực của PNKB 

do hậu quả của việc đặt bẫy. Loài thú ăn thịt sống chủ yếu trên mặt đất này dễ dàng bị bắt bởi các thợ 

đặt bẫy địa phƣơng, điều này đã làm cho quần thể cầy này bịsuy giảm nghiêm trọng . Chính vì thế, 

hiện nay ngƣời dân địa phƣơng rất hiếm khi bắt đƣợc cầy giông.. Theo ngƣời dân địa phƣơng, cầy 

giông không phải là mặt hàng ƣa thích của thƣơng nhân buôn bán động vật hoang dã địa phƣơng, 

nhƣng chúng vẫn đƣợc mua. Ví dụ, một con cầy giông đực chết đã đƣợc nhìn thấy trong một nhà hàng 

ở thành phố Đà Nẵng, Hóa Sơn (ngày 23 tháng 7 năm 2011), đƣợc chủ nhà hàng quảng cáo là Cầy 

Vòi Đốm (Paradoxurus hermaphroditus).   

 

Cầy giông đốm lớn, Viverra megaspila 
 
Cầy giông lớn đốm là một trong những loài thú ăn thịt nhỏ ít đƣợc biết đến nhất ở Việt Nam. Nó xuất 

hiện chủ yếu ở các tỉnh phía Nam (Đặng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994), nhƣng cho đến nay mới 

thu thập đƣợc  rất ít thông tin về loài này. Ghi chép mới nhất về loài cầy giông đốm lớn tại thực địa 

đƣợc lập ở Quảng Nam năm 2005 (Long và Minh Hoàng, 2006). Trong PNKB loài này  đã đƣợc xác 

nhận xuất hiện trong vƣờn quốc gia trong ba báo cáo khảo sát trƣớc đây, tuy nhiên những báo cáo này 

không ghi lại vị trí chính xác của chúng trong vƣờn quốc gia (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Đỗ 

Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các cộng sự, 1999).  

 

Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, không có thông tin nào về loài động vật này đƣợc thu thập trên 

thực địa. Các cuộc phỏng vấn cho thấy ngƣời dân địa phƣơng không phân biệt đƣợc giữa loài Cầy 

giông đốm lớn (Viverra megaspila), Cầy giông (Viverra zibetha) và loài Cầy giông Tây Nguyên (V. 

tainguensis) (vẫn còn đƣợc tranh luận là một loài mới hoặc một dạng của loài Cầy giông (Viverra 

zibetha); Walston và Veron, 2001, Rozhnov và Phạm Trọng Ảnh, 1999, Boonratana, 2004). Ngƣời 

dân địa phƣơng dƣờng nhƣ nhận biết những động vật này giống với loại cầy đƣợc gọi là "Chồn Hƣơu" 

(nghĩa là, cầy hƣơu). Ngoài ra, ngƣời ta không thể phân biệt đƣợc giữa các dấu vết của loài Cầy giông 

đốm lớn (Viverra megaspila) và loài Cầy giông (Viverra zibetha) trên thực địa. Một mẫu vật duy nhất 

của loài Cầy giông đốm lớn (Viverra megaspila) đã đƣợc nhìn thấy ở Đồng Hới vào năm 2003, ban 

đầu đƣợc thu thập trong khu vực Phong Nha (Thông tin cá nhân củaNguyễn Mạnh Hà 2003), vì vậy 

có thể có một quần thể Cầy giông đốm lớn (Viverra megaspila) trong vƣờn quốc gia. Tuy nhiên, điều 

này cần đƣợc xác nhận trong một nghiên cứu trong tƣơng lai thông qua việc sử dụng phƣơng pháp 

bẫy ảnh (Xin vui lòng tham khảo báo cáo khảo sát bẫy ảnh).   
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Cầy giông Tây Nguyên (Viverra tainguensis) 
 
Loài cầy với những đặc điểm mới đƣợc mô tả này đƣợc tìm thấy ở miền Trung Việt Nam, và trên 

khắp cả nƣớc từ Lạng Sơn đến các tỉnh Đông Nam (Rozhnov và Phạm Trọng Anh, 1999, Sokolov và 

các cộng sự, 1997). Tuy nhiên, việc phân loại loài này vẫn còn đang tranh luận, và đến nay vẫn chƣa 

chƣa rõ liệu nó là một loài mới hay là một dạng của loài Cầy giông (Viverra zibetha) (Walston và 

Veron, 2001). Không có bất kỳ ghi chép nào về loài cầy này trong Phong Nha, nhƣng nó có thể đã 

đƣợc ghi nhận trƣớc đây với tên gọi Cầy giông đốm lớn (Viverra megaspila) hoặc Cầy giông (Viverra 

zibetha) trong vƣờn quốc gia (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 

1999, Kouznetsov và các cộng sự, 1999). 

 

Những ngƣời đƣợc phỏng vấn đã không thể phân biệt đƣợc giữa loài Viverra tainguensis, Cầy giông 

đốm lớn (V. megaspila), và loài Cầy giông (V. zibetha). Người dân địa phƣơng đã công nhận ba loài 

này dƣới cùng một tên "Chồn Hƣơu" (cầy hƣơu). Cần nghiên cứu thêm để xác minh sự hiện hữu của 

loài này trong PNKB, và tiếp tục phân loại các nhóm cầy khác nhau. 

 

Cầy Hƣơng Ấn, Viverricula indica 
 
Cầy hƣơng Ấn là một trong những loại cầy phổ biến nhất ở Châu Á (Corbet và JE Hill, 1992, Nowak, 

2005). Ở Việt Nam, loài này phân bố trên khắp cả nƣớc, và đƣợc tìm thấy trong nhiều sinh cảnh khác 

nhau từ rừng gỗ lớn, tới trảng cây bụi và rừng thứ sinh (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Sự 

hiện hữu của Cầy Hƣơng Ấn ở Phong Nha đã đƣợc xác nhận trong các nghiên cứu đa dạng sinh học 

trƣớc đó trong vƣờn quốc gia (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và các cộng 

sự, 1998, Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Khắc Quyết và 

các cộng sự, 2002), và nó đã đƣợc coi là loài phổ biến trong vƣờn quốc gia (Nguyễn Xuân Đặng và 

các cộng sự, 1998).  

 

Trong cuộc khảo sát, chúng tôi không quan sát thấy, hoặc không thu đƣợc mẫu vật của loài này ở 

PNKB. Dấu vết của chúng rất khó tìm thấy trong địa hình đá và khô nhƣ vậy. Tuy nhiên, các cuộc 

phỏng vấn đã chỉ ra rằng loài này xuất hiện trong tất cả các khu vực khảo sát, nhƣng chủ yếu là ở rừng 

thứ sinh chứ không phải là rừng nguyên sinh. Trong cuộc khảo sát trƣớc, bằng chứng về loài Cầy 

Hƣơng Ấn cũng chủ yếu xuất hiện ở khu vực rừng thứ sinh (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 

1998). Các thợ săn địa phƣơng đã báo cho chúng tôi biết rằng loài cầy này và các loài cầy sống chủ 

yếu trên mặt đất khác đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi hoạt động bẫy trong khu vực, và do đó, 

chúng đã trở nên khá hiếm trong năm năm qua. Một thợ săn địa phƣơng đã khuyên chúng tôi nên tiến 

hành một cuộc khảo sát trong rừng thứ sinh hoặc trong các khu vực rừng liền kề và đất canh tác để 

theo dấu Cầy Hƣơng Ấn. Rất có thể có một quần thể Cầy Hƣơng Ấn trong PNKB, tuy nhiên nó có thể 

là một quần thể nhỏ do ảnh hƣởng nghiêm trọng của hoạt động bẫy.  

 

Cầy Gấm, Prionodon pardicolor 
 
Cầy Gấm là một trong những loài cầy phân bố rộng rãi nhất tại Việt Nam. Sự hiện hữu của nó đã 

đƣợc xác nhận ở hầu hết các tỉnh, ở nhiều loại rừng khác nhau từ đất thấp lên núi cao (Đăng Huy 

Huỳnh và các cộng sự, 1994, Long và Minh Hoàng, 2006). Trong PNKB loài Cầy Gấm đã đƣợc xác 

nhận trong hai báo cáo, nhƣng không có thông tin chi tiết nào về quần thể và tình trạng đƣợc công bố 

(Kouznetsov và các cộng sự, 1999, Lê Khắc Quyết và các cộng sự, 2002).  

 

Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, không thu thập đƣợc bất kỳ thông tin hoặc mẫu vật nào của 

loài Cầy Gấm trên thực địa. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn đã cho thấy rằng loài cầy gấm xuất hiện ở 

cả ba khu vực, mặc dù nó khá hiếm và dƣờng nhƣ chƣa bao giờ là một loài phổ biến ở đây. Do có 

hình dạng và màu da đặc trƣng, nên hầu hết thợ săn địa phƣơng đã mô tả nó giống nhau. Ngƣời dân 

địa phƣơng cũng đã cho chúng tôi biết rằng do màu da đẹp của nó, loài động vật này thƣờng đƣợc 

nhồi bông và bán ở các chợ và các đầu mối giao thông. Tuy nhiên, chúng hiếm khi đƣợc nhìn thấy 
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trong 5 năm qua do tình trạng đặt bẫy ngày càng tăng. Những phát hiện đƣợc ghi nhận về loài Cầy 

Gấm là khá hiếm trong vƣờn quốc gia, trong đó chỉ 1 phát hiện đƣợc ghi chép lại trong suốt 12 năm 

qua. Có thể loài này hiện nay hiếm và xƣa nay vẫn  hiếm, hoặc là nó chỉ hạn chế ở một sinh cảnh rất 

đặc biệt trong vƣờn quốc gia. 

 

Cầy Vòi Đốm, Paradoxurus hermaphroditus 
 

Cầy Vòi Đốm là loài cầy phổ biến nhất ở Châu Á (Corbet và JE Hill, 1992, Nowak, 2005) và ở Việt 

Nam, nơi nó đƣợc phát hiện trong nhiều loại sinh cảnh khác nhau (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 

1994). Sự hiện hữu của loài Cầy Vòi Đốm đã đƣợc xác nhận trong PNKB, đƣợc xem nhƣ là một trong 

những loài cầy phổ biến nhất ở vƣờn quốc gia (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân 

Đặng và các cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các cộng sự, 1999, 

Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009). 

 

Trong cuộc khảo sát này, đã quan sát đƣợc loài Cầy Vòi Đốm và thu thập đƣợc các mẫu vật xƣơng 

trong cả ba khu vực (Hang Rục, Ma Rinh Mới, thung lũng Ma Ma, Hung Dạng). Các tuyến khảo sát 

đêm đã quan sát loài cầy bốn lần cùng vớimột số dấu vết và phân động vật (cũng đã quan sát đƣợc 

trong cả ba khu vực (xem Phụ lục)). Có vẻ nhƣ (ít nhất là trong các khu vực khảo sát) loài Cầy Vòi 

Đốm là loài phong phú nhất ở vƣờn quốc gia, bất chấp áp lực từ hoạt động săn bắn ngày càng gia 

tăng.  

 

Cầy Vòi Mốc, Paguma larvata 
 
Cầy Vòi Mốc là một trong những loài một loại cầy hƣơng phân bố rộng rãi nhất ở châu Á, đặc biệt là 

ở các khu vực Đông Nam Á và Đông Á (Corbet và JE Hill, 1992, Nowak, 2005). Tại Việt Nam loài 

động vật này đã đƣợc ghi nhận ở hầu hết các tỉnh, bao gồm cả ở vùng đât thấp và vùng núi cao (Đăng 

Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Trong PNKB, sự hiện hữu của loài Cầy Vòi Mốc đã đƣợc xác 

nhận trong tất cả các nỗ lực khảo sát trƣớc đây, và nó đƣợc coi nhƣ là một loài phổ biến trong một số 

báo cáo  (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc và 

Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các cộng sự, 1999, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, 

Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009).  

 

Trong cuộc khảo sát này, chỉ quan sát đƣợc một con Cầy Vòi Mốc và thu thập đƣợc một mẫu vật 

xƣơng (Hang Rục) trên thực địa (xem Phụ lục). Các ghi nhận về việc nhìn thấy loài cầy vòi này trƣớc 

đó (1998) đều trong cùng một khu vực, suối Ma Rính, và các khu vực đồi đất. (Nguyễn Xuân Đặng và 

các cộng sự, 1998). Thông tin phỏng vấn đã chỉ ra rằng loài này xuất hiện trong cả ba khu vực, tuy 

nhiên nó thƣờng phân bố hạn chế trong các khu vực đồi đất chứ không phải là các khu vực núi đá vôi. 

Ngƣời dân địa phƣơng cho chúng tôi biết rằng Cầy Vòi Mốc đã từng phổ biến, nhƣng đã trở nên hiếm 

hơn trong một vài năm gần đây do tình trạng săn bắn ngày càng tăng. 

 

Cầy Mực, Arctictis binturong 
 
Cầy Mực phân bố hạn chế trong khu vực Đông Nam Á (Corbet và JE Hill, 1992, Nowak, 2005). Ở 

Việt Nam, loài này đã đƣợc ghi nhận ở hầu hết các khu vực rừng từ tỉnh Lai Châu đến tỉnh Đồng Nai 

(Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Sự hiện hữu của loài Cầy Mực đã đƣợc xác nhận trong 

Phong Nha-Kẻ Bàng trong các cuộc khảo sát đa dạng sinh học đầu tiên (1997), tuy nhiên không có 

thông tin chi tiết nào về quần thể hoặc tình trạng đƣợc báo cáo (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, 

Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và các 

cộng sự, 1999, Timmins và các cộng sự, 1999, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000).  

 

Trong cuộc khảo sát này, đội khảo sát quan sát thấy Cầy Mực một lần trên thực địa, ở Hóa Sơn. Một 

số dấu vết cũ (tồn tại khoảng 1-2 tháng) của loài động vật này đã đƣợc tìm thấy tở Ma Rính và thung 

lũng Ma Ma. Các dấu vết này đã đƣợc đánh dấu rõ trên thân của một cây Sấu Dracontomelum sp. và 
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cây Sầu đâu Azadirachta indica, nơi loài động vật này có thể đã leo lên để lấy quả (xem Phụ lục). 

Thông tin phỏng vấn trong cả ba khu vực đã cho thấy rằng hiện nay loài vật này đã trở nên rất hiếm 

do hoạt động săn bắn và đặt bẫy. Rõ ràng Cầy Mực là một loài hiếm ở PNKB, và có rất ít ghi chép về 

chúng trong vƣờn quốc gia. Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, các dấu vết của loài động vật này chỉ 

đƣợc tìm thấy ở hai khu vực, chúng có thể chỉ đại diện cho hai con. Rõ ràng nếu tình trạng bẫy và 

buôn bán động vật hoang dã ở PNKB không thể đƣợc kiểm soát một cách hiệu quả, thì sau này loài 

cầy mực ở PNKB sẽ sớm rơi vào tình trạng nguy hiểm. 

 

 Cầy tai trắng, Arctogalidia trivirgata 
 
Cầy Tai Trắng phân bố hạn chế ở khu vực đất liền Đông Nam Á (Corbet và JE Hill, 1992, Nowak, 

2005). Ở Việt Nam, nó là một trong những loại cầy ít đƣợc biết đến nhất. Sự hiện hữu của loài cầy 

này ít đƣợc ghi nhận, tuy nhiên những lần nhìn thấy và các mẫu vật thu thập đƣợc chủ yếu là ở các 

tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1994). Gần đây, loài vật này đã đƣợc 

ghi nhận ở các tỉnh Quảng Nam và Đồng Nai (Birissenko và các cộng sự, 2004, Long và Minh Hoàng, 

2006). Sự hiện hữu của loài Cầy Tai Trắng ở Phong Nha - Kẻ Bàng đã đƣợc xác nhận năm 1998 

(hang ở sƣờn đồi, 17050'57 "Bắc, 107018'80" Đông), nhƣng các cuộc khảo sát đa dạng sinh học sau 

đó đã không đƣa ra đƣợc bất kỳ thông tin nào khác về loài này (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 

1998). 

 

Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, đã quan sát thấy một con Cầy Tai Trắng ở Ma Rính (20:21, 

ngày 15 Tháng 8 năm 2011, 0591856 / 1958109) trong tán rừng, cao 530m so với mực nƣớc biển, 

trong một khu vực đồi đất. Con vật đã nhận biết đƣợc sự hiện diện của con ngƣời và di chuyển liên 

tục trong tán cây. Tuy nhiên, ba sọc lƣng giống hệt nhau và lông trắng ở tai đã đƣợc quan sát thấy khá 

dễ dàng khi con vật cố gắng leo lên cây. Các thợ săn địa phƣơng đã cho chúng tôi biết loài này thƣờng 

đi theo bầy, tuy nhiên trong trƣờng hợp này chỉ quan sát thấy một con vật tại thời điểm đó. Thông tin 

phỏng vấn đã cho thấy rằng loài này chỉ xuất hiện trong khu vực đồi đất của Hóa Sơn, và không có 

bất kỳ thông tin khác nào về loài này trong khu vực núi đá vôi của Thƣợng Hóa và Xuân Trạch. Các 

ghi chép trƣớc đây cũng cho thấy loài Cầy Tai Trắng ở PNKB cũng đƣợc phát hiện ở  khu vực đồi đất 

của vƣờng quốc gia (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998). Loài này sống trong một cái hang ở 

sƣờn đồi và ăn ốc sên đất, tuy nhiên, đây không nên đƣợc xem  là sinh cảnh đặc trƣng đối với loài cầy 

sống trên cây và ăn trái cây này. Có thể loài động vật này chủ yếu sống trong khu vực đồi đất của 

vƣờn quốc gia, chứ không phải là trong các khu vực núi đá vôi. 

 

Cầy Tai Trắng đang chịu áp lực từ hoạt động săn bắn, nhƣng không phải là hoạt động đặt bẫy, nhƣ các 

cuộc phỏng vấn cho thấy. Các thợ săn địa phƣơng đƣợc phỏng vấn trong cuộc khảo sát đã cho chúng 

tôi biết không có con cầy tai trắng nào bị bẫy. Tuy nhiên, ở Hóa Sơn và Thƣợng Hóa, tình trạng săn 

bắn sử dụng súng ban đêm có biểu hiện khá phổ biến (xem dƣới đây).   

 

Cầy Vằn Bắc, Chrotogale owstoni 
 
Cầy Vằn Bắc dễ bị tổn thƣơng là loài cầy có phạm vi phân bố rất hạn chế, ở miền Bắc Việt Nam, một 

phần rất nhỏ của Trung Lào, và một khu vực rất nhỏ của các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung 

Quốc. Quần thể lớn nhất, theo cácbáo cáo từ trƣớc đến nay, cƣ trú ở miền Bắc Việt Nam (Roberton và 

các cộng sự, 2008). Ở Việt Nam, loài này đƣợc ghi nhận nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc, nhƣng các 

ghi nhận trong các báo cáo gần đây đã mở rộng xuống các tỉnh phía Nam (Đăng Huy Huỳnh và các 

cộng sự, 1994, Roberton và các cộng sự, 2008, Roberton, 2007, Rozhnov và các cộng sự, 1992, 

Rozhnov và các cộng sự, 1993, Long và Minh Hoàng, 2006). Ở PNKB, sự hiện hữu của loài cầy này 

đã đƣợc xác nhận trong 2 báo cáo (Kouznetsov và các cộng sự, 1999, Timmins và các cộng sự, 1999), 

nhƣng sau đó không có thông tin nào khác về loài động vật này đƣợc ghi nhận trong Vƣờn quốc gia.  

 

Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, không quan sát thấy bằng chứng nào về loài Cầy Vằn Bắc trên 

thực địa. Thông tin phỏng vấn đã xác nhận sự hiện hữu của chúng ở tất cả 3 khu vực, mặc dù theo các 
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thợ săn địa phƣơng loài này hiếm khi xuất hiện. Chúng tôi đã nhận thông tin rằng loài cầy vằn chủ 

yếu sống trên mặt đất này có thể đã phải chịu ảnh hƣởng nghiêm trọng từ hoạt động đặt bẫy trong 

PNKB. Thịt và các bộ phận của chúng đƣợc bán ở các chợ địa phƣơng trong 10 năm qua, nhƣng gần 

đây nó ít đƣợc nhìn thấy. Mặc dù ngƣời dân địa phƣơng có thể miêu tả loài cầy này với những đặc 

điểm khác biệt hoàn toàn so với các loài khác, nhƣng thông tin về các con vật bắt đƣợc bằng đặt bẫy 

thu đƣợc rất it. Có thể kích cỡ quần thể nhỏ và  ảnh hƣởng nghiêm trọng của hoạt động đặt bẫy đã dẫn 

đến việc chúng rất hiếm khi xuất hiện.  

 

Cầy Lỏn, Herpestes javanicus 
  
Cầy Lỏn là một loài phân bố rộng rãi ở Châu Á, chủ yếu trong vùng cây bụi và đồng cỏ từ Áp-ga-nís-

tăng đến Việt Nam rồi đến Thái Lan (Corbet và J.E. Hill, 1992, Nowak, 2005). Ở Việt Nam, loài này 

hiện hữu ở hầu hết các tỉnh, tuy nhiên nó cƣ trú hạn chế trong vùng đồng cỏ, rừng thứ sinh, rừng rụng 

lá hỗn hợp và vùng cây bụi (Đăng Huy Huỳnh và các cộng sự, 1997; VanPeenen, và các cộng sự, 

1970). Ở Phong Nha, sự hiện hữu của loài Cầy Lỏn đã đƣợc xác nhận và hiện nay đã có dữ liệu về 

tình trạng của nó ở vƣờn quốc gia (Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 

1999, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009). 

 

Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, chỉ quan sát thấy duy nhất một con Cầy Lỏn ở xã Hóa Sơn, khi 

con vật này cố vƣợt qua đƣờng từ trảng cỏ cao ở Đà Nẵng đến xã Đặng Hóa. Một con khác đã đƣợc 

phát hiện bị chết ở Hồ Ma Ma – Con vật đã bị một con chó cắn chết và sau đó đƣợc ngƣời dân địa 

phƣơng nấu làm thức ăn. Thông tin về loài này đƣợc thu thập rất ít do các khu vực khảo sát của chúng 

tôi chủ yếu nằm trong rừng nguyên sinh, không phải là sinh cảnh thƣờng xuyên của loài cầy lỏn này. 

Thông tin phỏng vấn đã cho thấy loài động vật này xuất hiện chủ yếu ở vùng đồng cỏ và vùng cây bụi 

gần các khu vực dân cƣ. Ngƣời dân địa phƣơng cũng than phiền rằng họ bị mất gia cầm vì làm mồi 

cho loài Cầy Lỏn và các loại thú ăn thịt nhỏ khác.  
 

Có thể vẫn còn một quần thể Cầy Lỏn trong PNKB, tuy nhiên sự phân bố của nó hạn chế trong vùng 

đồng cỏ và vùng cây bụi, chủ yếu gần các khu vực dân cƣ. Sinh cảnh đặc thù của nó có thể là nguyên 

nhân giải thích vì sao loài cầy lỏn này ít chịu ảnh hƣởng từ hoạt động săn bắn và đặt bẫy so với các 

loài thú ăn thịt nhỏ khác trong vƣờn quốc gia. Ngoài ra, các thợ săn địa phƣơng cho chúng tôi biết loài 

động vật này rất nhỏ và có mùi hôi, vì vậy không đƣợc những ngƣời buôn bán động vật hoang dã 

mua. Tuy nhiên, đôi khi chúng bị chó bắt. Quần thể này có thể ổn định và thậm chí mở rộng phân bố, 

vì sinh cảnh đồng cỏ và cây bụi của chúng đang mở rộng hàng năm do tình trạng phá rừng.  

 

Cầy Móc Cua, Herpestes urva 
 
Cầy Móc Cua phân bố rộng rãi từ Băng-la-đét xuyên qua lục địa Đông Nam Á và miền Nam Trung 

Quốc (Corbet và JE Hill, 1992, Nowak, 2005). Ở Việt Nam, sự hiện hữu của loài vật này đã đƣợc xác 

nhận trong nhiều sinh cảnh khác nhau, kéo dài từ tỉnh Lào Cai đến tỉnh Đồng Nai (Đặng Huy Huỳnh 

và các cộng sự, 1997). Trong PNKB sự hiện hữu của loài cầy móc cua chỉ đƣợc xác nhận trong báo 

cáo về một khảo sát động vật có vú duy nhất đƣợc thực hiện vào năm 1998 (Nguyễn Xuân Đặng và 

các cộng sự, 1998).  

 

Trong quá trình khảo sát,  chúng tôi không quan sát trực tiếp đƣợc loài cầy lỏn này, tuy nhiên một dấu 

phân và một dấu vết của loài vật này đã đƣợc phát hiện trong khu vực Ma Rính (xem phụ lục). Tuy 

nhiên, khảo sát của chúng tôi đƣợc thực hiện trong mùa khô, và mọi nơi trong rừng bị thiếu nƣớc , 

điều này có thể là lý do khiến không thể quan sát đƣợc trực tiếp loài vật này. Một bức ảnh rõ nét về 

một con Cầy Móc Cua bị mắc bẫy đƣợc ghi nhận ở Hung Dạng (Lê Thúc Định thông tin cá nhân), xác 

nhận sự hiện diện của nó trong vƣờn quốc gia. Theo các thợ săn địa phƣơng, loài cầy móc cua khá 

hiếm trong rừng, nhƣng chúng đƣợc quan sát thấy thƣờng xuyên hơn trong các vùng đồi cây bụi và 

rừng thứ sinh gần các nguồn nƣớc quan trọng nhƣ dòng suối chính và các hố nƣớc vĩnh viễn. Thợ săn 

địa phƣơng cũng đã cho chúng tôi biết họ không cố gắng để săn bắn hay bẫy loài Cầy Móc Cua bởi vì 
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những ngƣời buôn bán lẻ động vật hoang dã sẽ không mua nó vì nó không có hƣơng vị ngon. Tuy 

nhiên, đôi khi loài vật này bị chó bắt. Rất có thể trong PNKB các quần thể cầy lỏn và chồn sẽ vẫn 

mạnh hơn so với loài cầy hƣơng và rái cá, vì chúng bị tổn thƣơng ít hơn bởi các hoạt động săn bắn, 

buôn bán động vật hoang dã và mất sinh cảnh.  

 

Họ Mèo, Felidae 
 

Những ghi nhận duy nhất về họ mèo đƣợc thu thập trong những cuộc khảo sát này chỉ là những dấu 

vết của chúng để lại.  Các dấu vết của các loài họ mèo là không sai, tuy nhiên, khó có thể nói rõ là loài 

nào trong. Bởi vì kích thƣớc là yếu tố phân biệt chủ yếu (một con non nhỏ của một loài có thể bị 

nhầm với một con lớn của một loài nhỏ hơn) nên những ghi nhận dƣới đây chỉ đƣợc xem là giả định.  

 

Beo Lửa 

 

Những khảo sát trƣớc đây đã ghi nhận loài Beo Lửa trong PNKB. Cuộc khảo sát này đã phát hiện thấy 

các dấu chân đƣợc cho là của Beo Lửa ở các khu vực khảo sát Thƣợng Hóa và Hóa Sơn trong tuyến 

khảo sát ngày, cho thấy loài này có thể cũng xuất hiện trong khu vực mở rộng. 

 

Báo Gấm 

 

Các khảo sát trƣớc đây đã ghi nhận loài Báo Gấm (Neofelis nebulosa) trong khu Di sản Thế giới VGQ 

PNKB.  Cuộc khảo sát này đã phát hiện thấy các dấu chân đƣợc cho là của loài Báo Gấm ở cả hai khu 

vực khảo sát Thƣợng Hóa và Hóa Sơn trong các tuyến khảo sát ngày, cho thấy nó có thể đã xuất hiện 

trong khu vực mở rộng. Ngoài ra, một dấu vết có khả năng là của loài báo này đã đƣợc tìm thấy trong 

một tuyến ở Ma Rính, Hóa Sơn. 

 

 

5.2 Các Kết Quả Khảo Sát Loài Ăn Sâu Bọ và Loài Gặm 

Nhấm 
 

5.2.1 Loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm trong VQG PNKB và khu 

vực 
 

Cuộc khảo sát bẫy đƣợc tổng cộng có 6 mẫu vật loài Ăn Sâu Bọ và 83 mẫu vật loài Gặm. Kết quả 

phân tích các mẫu vật này xác nhận đƣợc 4 loài Ăn sâu bọ và 20 loài Gặm nhấm (xem Phụ lục 2b để 

biết số lƣợng các mẫu vật theo loài và khu vực khảo sát). Bên cạnh các loài đã đƣợc nhận diện dựa 

trên các mẫu vật bị bẫy, còn 4 loài động vật gặm nhấm khác đƣợc ghi nhận thông qua khảo sát tuyến, 

và 5 loài nữa đã đƣợc nhận diện bằng cách kiểm tra dấu tích của thú bị săn bắn và các cuộc phỏng vấn 

cƣ dân địa phƣơng. Tổng cộng có 30 loài động vật gặm nhấm và 4 loài ăn sâu bọ đã đƣợc tìm thấy bởi 

các cuộc khảo sát của chúng tôi. Các cuộc khảo sát trƣớc đây đã ghi nhận 2 loài ăn sâu bọ và 29 loài 

gặm nhấm (Phụ lục 4a). Tổng hợp toàn bộ các dữ liệu này đem lại một danh sách gồm 6 loài ăn sâu 

bọ và 34 loài gặm nhấm đƣợc ghi nhận trong VQG PNKB (Bảng 11).  

 

Bảng 11. Danh sách các loài Ăn sâu bọ và loài Gặm nhấm đƣợc ghi nhận trong VQG PNKB 

 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam Tên tiếng Anh 
Trƣớc 

2010 

Khảo sát 

này 
M 

R 

H 

E 

H 

D 

 ERINACEOMORPHA Bộ Chuột voi ERINACEOMORPHS     

 Erinaceidae 1. Họ Chuột Hedgehogs and     
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Stt Tên khoa học Tên Việt Nam Tên tiếng Anh 
Trƣớc 

2010 

Khảo sát 

này 
M 

R 

H 

E 

H 

D 

voi Gymnures 

1.  Hylomys suillus Chuột voi đồi Short-tailed Gymnure X S   

 SORICOMORPHA Bộ Chuột chù SORICOMORPHS     

 
Soricidae 

1. Họ Chuột 

chù 
Shrews     

2.  
Crocidura attenuata 

Chuột chù đuôi 

đen 
Asian Gray Shrew   S  

3.  
Crocidura fuliginosa 

Chuột chù đuôi 

trắng 
Southeast Asian Shrew    S 

4.  Suncus murinus Chuột chù nhà Asian House Shrew X    

 
Talpidae 

2. Họ Chuột 

chũi 
Moles     

5.  Euroscaptor 

longirostris 

Chuột chũi mũi 

dài 
Long-nosed Mole  S   

 RODENTIA Bộ Gặm nhấm RODENTS     

 Sciuridae 1. Họ Sóc Squirrels     

6.  
Belomys pearsonii 

Sóc bay lông 

chân 

Hairy-footed Flying 

Squirrel 
 S O O 

7.  
Hylopetes alboniger 

Sóc bay đen 

trắng 

Particolored Flying 

Squirrel 
X  O  

8.  Petaurista 

philippensis 
Sóc bay trâu 

Indian Giant Flying 

Squirrel 
X O O O 

9.  
Petaurista elegans Sóc bay sao 

Spotted Giant Flying 

Squirrel 
 O   

10.  Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel X O O O 

11.  Callosciurus 

erythraeus 
Sóc bụng đỏ Pallas’s Squirrel X S S O 

12.  Callosciurus 

inornatus 
Sóc bụng xám Inornate Squirrel X    

13.  
Menetes berdmorei Sóc vằn lƣng 

Indochinese Ground 

Squirrel 
X  S  

14.  
Dremomys rufigenis Sóc mõm hung 

Asian Red-cheeked 

Squirrel 
X S   

15.  
Tamiops maritimus 

Sóc chuột hải 

nam 

Maritime Striped 

Squirrel 
X S S  

16.  
Tamiops rodolphii Sóc chuột lửa 

Cambodian Striped 

Squirrel 
X   S 

 Spalacidae 2. Họ Dúi Bamboo Rats     

17.  Rhizomys pruinosus Dúi mốc lớn Hoary Bamboo Rat X R R H 

18.  
Rhizomys sumatrensis Dúi má vàng 

Indomalayan Bamboo 

Rat 
X R R R 

 Muridae 3. Họ Chuột Murids     

19.  
Bandicota indica Chuột đất lớn 

Greater Bandicoot 

Rat 
X  H  

20.  Bandicota savilei Chuột đất bé Savile’s Bandicoot Rat X    
21.  Berylmys bowersi Chuột mốc lớn Bower’s Berylmys X S S S 
22.  

Leopoldamys sabanus 
Chuột núi đuôi 

dài 

Indomalayan 

Leopoldamys 
X S S S 

23.  Leopoldamys Chuột hƣơu lớn Edward’s  S  S 
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Stt Tên khoa học Tên Việt Nam Tên tiếng Anh 
Trƣớc 

2010 

Khảo sát 

này 
M 

R 

H 

E 

H 

D 

edwardsi Leopoldamys 

24.  
Maxomys moi 

Chuột xu-ri lông 

mềm 

Indochinese Mountain 

Maxomys 
X  S  

25.  
Maxomys surifer Chuột xu-ri 

Indomalayan 

Maxomys 
X S S S 

26.  Chiropodomys 

gliroides 
Chuột nhắt cây 

Indomalayan Pencil-

tailed Tree Mouse 
 S S S 

27.  Mus caroli Chuột nhắt đồng Ryukyu Mouse X    

28.  
Mus cervicolor 

Chuột nhắt 

hoẵng 
Fawn-colored Mouse X  S S 

29.  Mus musculus Chuột nhắt nhà House Mouse X    

30.  
Mus pahari 

Chuột nhắt 

nƣơng 

Indochinese Shrewlike 

Mouse 
X  S  

31.  
Niviventer fulvescens Chuột hƣơu bé 

Indomalayan 

Niviventer 
X S S S 

32.  
Niviventer langbianis Chuột lang bi an 

Indochinese Arboreal 

Niviventer 
 S S  

33.  
Niviventer tenaster 

Chuột núi Đông 

dƣơng 

Indochinese Mountain 

Niviventer 
X S S S 

34.  Rattus argentiventer Chuột bụng bạc Ricefield Rat X    

35.  
Rattus nitidus Chuột bóng 

White-footed 

Indochinese Rat 
X S   

36.  Rattus  tanezumi Chuột nhà Oriental House Rat X    

 Rattus  andamanensis Chuột rừng Indochinese Forest Rat X  S S 

37.  Hystricidae 4. Họ Nhím Porcupines     

38.  
Atherurus macrourus Đon 

Asiatic Brush-tailed 

Porcupine 
X   H 

39. Hystrix brachyura Nhím đuôi ngắn Malayan Porcupine X R R R 
 Laonestidae 5. Họ  Nê củng Laotian Rock Rat     

40. Laonastes 

aenigmamus 
 Nê củng Kha-noy   S  

 Total  (species)  39 31 21 24 19 

Ghi chú: Khu vực khảo sát: MR – khu vực Ma Rính (Xã Hóa Sơn), HE – khu vực Hang Én (Xã 

Thƣợng Hóa), HD – khu vực Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch. Bằng chứng: x – loài đƣợc ghi nhận 

trƣớc năm 2010, S – mẫu vật bị bẫy, H – mẫu vật bị săn bắn, R – báo cáo bởi ngƣời dân địa phƣơng 

 

So với danh sách trƣớc năm 2010, khảo sát này đã không ghi nhận đƣợc 6 loài, đó là Chuột chù nhà 

(Suncus murinus), Sóc bụng xám (Callosciurus inornatus), Chuột đất bé (Bandicota savilei), Chuột 

nhắt đồng (Mus caroli), Chuột nhắt nhà (Mus musculus), Chuột nhà (Rattus  tanezumi) và Chuột bụng 

bạc (Rattus argentiventer). Sở dĩ khảo sát không bao gồm 6 loài này là do các loài này (trừ Sóc bụng 

xám (Callosciurus inornatus)) thích sống gần các khu dân cƣ và đất nông nghiệp, trong khi các khu 

vực khảo sát của chúng tôi cách xa những sinh cảnh này. Mặt khác, nghiên cứu của chúng tôi đã bổ 

sung vào danh sách 9 loài (Chuột chù đuôi đen (Crocidura attenuata), Chuột chù đuôi trắng 

(Crocidura fuliginosa), Chuột chũi mũi dài (Euroscaptor longirostris), Sóc bay lông chân (Belomys 

pearsonii), Sóc bay cao (Petaurista elegans), Chuột hƣơu lớn (Leopoldamys edwardsi), Chuột nhắt 

cây (Chiropodomys gliroides), Chuột lang bi an (Niviventer langbianis), Chuột đá Lào (Laonastes 

aenigmamus)). Điều đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là chúng tôi đã thu đƣợc những mẫu vật đầu tiên 

của loài Chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus). Loài này đƣợc phát hiện lần đầu tiên cho khoa học 

vào năm 2005 dựa trên các mẫu vật từ Tỉnh Khăm Muộn, CHCDND Lào và là đại diện duy nhất của 
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một họ đơn loài đặc hữu đối với Cảnh quan Đá vôi Trƣờng Sơn. Ghi chép của chúng tôi là ghi chép 

đầu tiên về loài này ở Việt Nam.  

 

5.2.2 Ghi nhận lần đầu tiên về loài Chuột đá Lào (Laonastes 

aenigmamus) ở Việt Nam 
 

Giữa những năm 1996 - 1999, hai nhà khoa học, M.F. Robinson đến từ Vƣơng quốc Anh và R.J. 

Timmins đến từ Mỹ đã tham gia vào công tác khảo sát đa dạng sinh học trong và xung quanh Khu 

Bảo tồn Đạng sinh học Quốc gia Đá vôi Khăm Muộn (17o33'45 "B 104 ◦ 49'10" Đ), tỉnh Khăm 

Muộn, CHDCND Lào. Trong các cuộc khảo sát này, họ thu đƣợc khoảng 12 mẫu vật (thân, da, đầu) 

của một động vật gặm nhấm khác thƣờng, đang đƣợc bán ở các chợ địa phƣơng tại Huyện Thakhek, 

tỉnh Khăm Muộn. Tên địa phƣơng của con vật này là Kha-nyou. Dựa vào phân tích dữ liệu hình thái 

học và phân tích 12S rRNA và cytochrome b của các mẫu vật này, Jenkins và các đồng tác giả đã cho 

rằng con vật này khác biệt rõ rệt so với tất cả các loài gặm nhấm đang sống, do đó họ đặt nó vào một 

họ mới Laonastidae với một giống đơn loài Laonastes và tên loài là Laonastes aenigmamus (Chuột đá 

Lào) (Jenkins và các cộng sự 2005).  

 

Sau đó, Dawson và các cộng sự (2006) đã so sánh các mẫu vật với các hóa thạch động vật gặm nhấm 

đã đƣợc xác định rõ và phát hiện ra rằng Chuột đá Lào thuộc một họ đã đƣợc mô tả trƣớc đây và họ 

này mới chỉ đƣợc biết đến dựa vào các hóa thạch, đó là Họ Diatomyidae. Các nhà khoa học đã tuyên 

bố: "Laonastes thực chất là một thành viên còn sống sót của họ gặm nhấm đã tuyệt chủng  

Diatomyidae, đƣợc phát hiện vào giai đoạn đầu Oligocen (khoảng 32,5 triệu năm trƣớc) đến giai đoạn 

cuối Miocen (khoảng 11 triệu năm trƣớc) ở Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, và Nhật Bản. 

Laonastes là một ví dụ đặc biệt nổi bật của “hiệu ứng Lazarus” ở các loài động vật có vú gần đây, 

theo đó một loài mà trƣớc đây đƣợc cho là đã tuyệt chủng đã đƣợc tái phát hiện trong quần thể sinh 

vật còn tồn tại, trong trƣờng hợp này là sau một khoảng thời gian khoảng 11 triệu năm". Nhƣ vậy, 

Chuột đá Lào-Trƣờng Sơn (Laonastes aenigmamus) là một hóa thạch sống của Họ Diatomyidae và là 

loài đặc hữu bí ẩn phân bố hạn chế ở cảnh quan đá vôi Trƣờng Sơn. Việc bảo vệ loài Chuột đá Lào-

Trƣờng Sơn là vô cùng quan trọng, vì nó sẽ bảo tồn một họ thú cổ. 

 

Nhƣ mô tả trong Jenkins và các cộng sự 2005, Chuột đá Lào

  đen xám, một viền lông cứng xung quanh 

móng vuốt trên bàn chân, và một cái đuôi rậm lông dài gần bằng một nửa chiều dài đầu và thân. Các 

chi (sau giải phẫu) không chuyên biệt, cho thấy rằng loài nên có cách thức vận động dạng nhẩy. Chiều 

dài của đầu và thân trung bình khoảng 26 cm (21,25 - 28,46 cm), chiều dài đuôi là khoảng 14 cm 

(12,28-16,14cm) và trọng lƣợng cơ thể là 334 - 414g. Các đặc điểm hình thái, đƣợc coi là phân biệt nó 

với các loại gặm nhấm khác, bao gồm sự kết hợp của hộp sọ với một hốc mắt rộng, hàm dƣới thiếu 

một mõm vẹt và có góc hàm dƣới bù ngang, một răng cửa và ba răng hàm ở mỗi hàm, một mô hình 

nằm ngang bilophodont của răng hàm (có nghĩa là, có hai đƣờng lằn ngang), và bốn chân răng hàm 

dƣới. 

 

Trong cuộc khảo sát của chúng tôi tại xã Thƣợng Hóa, chúng tôi đã lấy đƣợc 4 mẫu vật loài gặm 

nhấm bị các thợ săn của Bản Ón bẫy. Qui trình phân tích cẩn thận các đặc điểm hình thái của chúng 

cho thấy rằng chúng hoàn toàn đúng nhƣ mô tả ban đầu ở trên về loài Chuột đá Lào (Laonastes 

aenigmamus) (Bảng 12, Hình 1). Nhƣ vậy, Chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus) đã đƣợc chúng tôi 

ghi nhận lần đầu tiên tại Việt Nam, và tại đây ngƣời dân bản Rục gọi nó là knê-củng.  
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Bảng 12. Các kích thƣớc của loài Chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus) 

 

Kích thƣớc 

(mm) 
Mẫu vật của chúng tôi Mẫu vật Lào 

(Jenkins và các cộng 

sự, 2005) 
PBKB19 PNKB20 PNKB21 

Giới tính Không biết Không biết Đực  

Dài đầu và thân 255,0 300,0 240,0 212,5–284,6 

Dài đuôi 140,0  127,0 122,8–161,4 

Dài bàn chân sau 43,2 43,3 43,9 37,3–44,0 

Dài tai 21,9 23,3 20,0 21,0–25,8 

Trọng lƣợng (g) 309,0 320,0 325,0 334,0, 414,0 

Dài chẩm mũi 64,85 69,32 58,13 60,99–70,77 

Dài lồi cầu lỗ gian mũi  44,32 51,55 43,95 53,3–61,85 

Dài sống mũi   22,99 23,82 19,48 21,9–26,06 

Dài kẽ răng  13,24 15,36 11,46 12,45–15,75 

Dài hàm cứng  28,78 32,15 26,38 22,84–28,62 

Dài lỗ răng cửa  4,93 5,92 4,57 4,04–5,13 

Dài dãy răng hàm trên tại 

chân răng 

9,63 10,30 9,16 13,22–14,81 

Cao xƣơng mõm 11,51 13,47 11,63 10,18–12,26 

Dài xƣơng mõm 24,45 25,54 20,23 - 

Rộng gian ổ mắt 17,50 18,40 14,66 14,64–17,38 

Rộng cung gò má 26,30 29,19 25,44 23,59–27,83 

Chiều rộng hộp sọ  24,13 26,69 23,33 23,54–25,36 

Chiều cao hộp sọ  15,63 17,22 15,81 14,06–15,98 

Chiều dài hàm dƣới  35,85 39,38 32,06 33,31–39,55 

Dài dãy răng hàm dƣới tại 

chân răng  

10,07 9,62 9,86 11,62–13,12 

Dài mấu bầu nhĩ 8,37 8,22 8,59 - 
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Hình 2. Hộp sọ và thân của Kne-cung Laonastes aenigmamus (Chuột đá Lào-Trường Sơn), mẫu 

vật PNKB 21(Tất cả các bức ảnh do Nguyễn Xuân Nghĩa chụp) 

 

Phát hiện của chúng tôi về loài Chuột đá Lào-Trƣờng Sơn (Laonastes aenigmamus) trong VQG 

PNKB là khá quan trọng bởi vì nó cung cấp thêm thông tin về khu vực phân bố loài và mang đến 

nhiều cơ hội hơn cho việc bảo tồn loài đặc hữu bí ẩn này. Đối với Việt Nam, nó không chỉ bổ sung 

thêm một loài mới mà còn là một họ mới và chi mới đƣợc đựa vào danh sách các loài động vật có vú 

của Việt Nam. Loài này lọt vào Danh sách các loài động vật có vú của Việt Nam dƣới cái tên “Kne 

Cung”, là tên do tộc ngƣời thiểu số ở Rục đặt. 

 

Nhƣ với “kha-nyou” ở CHDCND Lào, loài Kne-cung Laonastes aenigmamus (Chuột đá Lào-Trƣờng 

Sơn) tại Việt Nam đã đƣợc phát hiện trong rừng thƣờng xanh nhiệt đới trong khu vực cảnh quan đá 

vôi Trƣờng Sơn. Ngƣời dân tộc thiểu số Rục (Bản Ón) có truyền thống bẫy chuột để làm thức ăn, và 

đôi khi họ bắt đƣợc kne-cung và thƣởng thức nhƣ thịt rừng. Theo lời họ, loài này bị đặt bẫy trên mặt 

đất ở chân núi đá vôi hoặc trong các hang động trên sƣờn núi đá vôi. Chúng tôi đã thăm một số địa 

điểmbẫy đƣợc các mẫu vật kne-cung. Loài động vật này sử dụng hốc đá nhỏ tự nhiên rộng khoảng 30 

cm và sâu 50-60 cm trong mặt đất của khu vực núi đá vôi  để làm nơi lẩn trốn của chúng. Thảm thực 

vật xung quanh bao gồm rừng thƣờng xanh cây cao và ẩm ƣớt với tầng thảm xanh rậm rạp ở độ cao 

270 - 400 m so với mực nƣớc biển. 

  

 

5.2.3 Sự phong phú của các loài gặm nhấm  
 

Nhiều tiếng kêu của loài sóc sống ban ngày đã đƣợc nghe thấy trong thời gian khảo sát, cho thấy mức 

độ phong phú cao của loài này ở cả 3 khu vực khảo sát. Trong cuộc khảo sát này, tổng số 87,2 km 

chiều dài tuyến đã đƣợc khảo sát vào ban ngày. Tuy nhiên, do tán rừng rất rậm rạp và thời tiết ẩm ƣớt, 

việc quan sát trực tiếp sóc ban ngày rất khó khăn. Chúng tôi nhìn thấy sócchỉ khoảng 20 lần trực tiếp , 

trong khi có tới hàng trăm tiếng kêu của sóc đã đƣợc nghe thấy trong cuộc khảo sát. Điều này cho 

thấy số lƣợng lần quan sát trực tiếp của chúng tôi không phản ánh đƣợc mức độ phong phú thực tế của 

các quần thể sóc này tại các khu vực nghiên cứu, do đó, tỷ lệ bắt gặp loài sóc sống ban ngày đã không 

đƣợc ƣớc tính ở đây.  

 

Tổng cộng 50,2 km chiều dài tuyến đã đƣợc khảo sát ban đêm và 4 loài sóc bay đã đƣợc ghi nhận. Vị 

trí thực hiện những ghi nhận này đƣợc trình bày trong Phụ lục 3. Tỉ lệ bắt gặp đối với mỗi loài đƣợc 

trình bày trong Bảng 13. 

 

Bảng 2.  Tỉ lệ bắt gặp của các loài sóc bay 

 

Stt Tên Việt Nam Tên khoa học A F 

1. Sóc bay lông chân  Belomys pearsonii  5 9.96 

2. Sóc bay đen trắng  Hylopetes alboniger  1 1.99 

3. Sóc bay trâu  Petaurista philippensis  4 7.97 

4. Sóc bay sao Petaurista elegans  1 1.99 

Ghi chú.  A – số lần nhìn thấy động vật (con); F – Tỉ lệ bắt gặp (con/ 100km). 

 

Với tổng cộng 3.900 lần bẫy đêm, chúng tôi đã bẫy đƣợc 76 mẫu vật của 18 loài sóc (Sciuridae) và 

loài chuột (Muridae) sống ban ngày. Tỷ lệ phần trăm mẫu vật và mức độ bẫy thành công của mỗi loài 

theo khu vực khảo sát đƣợc thể hiện trong Phụ lục 11. Thông tin tóm tắt đƣợc thể hiện trong Bảng 14. 

 

Bảng 3. Tỉ lệ phần trăm mẫu vật và mức độ bẫy thành công của loài gặm nhấm 

 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam S  P (%) E  
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 Các loài chuyên sống 

trong rừng  

    

 Chiropodomys gliroides  Chuột nhắt cây  4 5.26 0.103 

1.  Leopoldamys edwardsi  Chuột hƣơu lớn  2 2.63 0.051 

2.  Leopoldamys sabanus  Chuột núi đuôi dài  12 15.79 0.308 

2.  Maxomys moi  Chuột xu-ri lông mềm  1 1.32 0.026 

3.  Maxomys surifer   Chuột xu-ri  12 15.79 0.308 
4.  Niviventer fulvescens  Chuột hƣơu bé  10 13.16 0.256 

1.  Niviventer langbianis  Chuột lang bi an  2 2.63 0.051 

2.  Niviventer tenaster  Chuột núi Đông dƣơng  6 7.89 0.154 

 Cộng:  49 64.5% 1.256 

 Các loài chuyên sống 

trong rừng 

    

3.  Callosciurus erythraeus  Sóc bụng đỏ  2 2.63 0.051 

4.  Menetes berdmorei  Sóc vằn lƣng  1 1.32 0.026 

5.  Dremomys rufigenis  Sóc mõm hung 1 1.32 0.026 

6.  Tamiops maritimus  Sóc chuột hải nam  2 2.63 0.051 

7.  Tamiops rodolphii   Sóc chuột lửa  1 1.32 0.026 

8.  Berylmys bowersi  Chuột mốc lớn  9 11.84 0.205 

9.  Mus cervicolor  Chuột nhắt hoẵng  3 3.95 0.077 

10.  Mus pahari   Chuột nhắt nƣơng  2 2.63 0.051 

11.  Rattus nitidus Chuột bóng  1 1.32 0.026 

12.  Rattus andamanensis Chuột rừng 4 5.26 0.103 

 Cộng:  27 35.5% 0.692 

 Tổng cộng:  76 100% 1.949 

Ghi chú: S -  Số mẫu vật bắt đƣợc;  P –Tỉ lệ phần trăm tổng mẫu vật  của tất cả các loài (%); E – mức 

độ bẫy thành công (mẫu vật/100 lần bẫy đêm); Nỗ lực đặt bẫy (Te) = 3.900 lần bẫy đêm, 

 

Số mẫu vật sóc bẫy đƣợc rất thấp do quá trình khảo sát thƣờng xuyên có mƣa lớn. Do đó, mức độ bẫy 

thành công đối với sóc là thấp và không phản ánh mức độ phong phú thực tế của chúng trong các khu 

vực nghiên cứu. Loài sóc đen là loài sóc duy nhất đã đƣợc bẫy ảnh chụp lại. Loài sóc này vẫn còn có 

một quần thể trung bình khá trong khu vực vì chúng đƣợc quan sát thấy ở mọi khu rừng và khu vực 

của cuộc khảo sát.  

 

Dựa vào sinh cảnh, động vật gặm nhấm có thể đƣợc chia thành 2 nhóm sinh thái lớn: 1) Các loài 

chuyên sống trong rừng là các loài chỉ sống trong các khu rừng nguyên sinh và thứ sinh ít bị tàn phá 

docác hoạt động của con ngƣời và 2) Các loài sống không giới hạn trong rừng là các loài có thể sống 

sót trong nhiều khu rừng đã bị suy thoái hoặc các sinh cảnh không có rừng. Trong số 18 loài sóc và 

chuột sống ban ngày, 8 loài là những loài chuyên sống trong rừng. Các mẫu vật của loài này chiếm 

64,47% tổng số mẫu vật, và mức độ bẫy thành công của chúng (nhƣ là một chỉ số mức độ phong phú) 

là 1,256 mẫu / 100 lần bẫy đêm trong khi các mẫu vật của 10 loài không giới hạn sống trong rừng chỉ 

chiếm 35,52% và mức độ bẫy thành công chỉ là 0,692. Hơn nữa, 2 chi loài chuyên sống trong rừng 

đƣợc bảo vệ rất nghiêm ngặt (Leopoldamys và Maxomys) có tỷ lệ mẫu vật và mức độ phong phú cao 

nhất. Điều này cho thấy mức độ toàn vẹn cao của rừng tại địa điểm nghiên cứu.  

 

Rừng nhiệt đới nguyên sinh có đặc điểm đặc trƣng là độ phong phú của các loài động vật gặm nhấm 

thấp. Mức độ bị phá hoại ở mức trung bình của các khu rừng nguyên sinh làm gia tăng cả về số lƣợng 

loài và độ phong phú của loài do chính quá trình đó tạo ra thêm những sinh cảnh mới cho các khu 

rừng này (Kuznetsov 1992, 2006; Kuznetsov và các cộng sự 1998, Sokolov và các cộng sự 1998). Ví 

dụ, mức độ bẫy thành công đối với loài gặm nhấm là 1,6 mẫu tính trên 100 lần bẫy đêm tại KBTTN 

Pù Mát tỉnh Nghệ An (SFNC, 2000), khoảng 2,0 tại Buôn Lƣới của tỉnh Gia Lai (Sokolov và các cộng 

sự, 1998), 2,5 tại VQG Ba Vì của Hà Nội (Kuzetsov và các cộng sự, 1998) và 3,7 tại VQG Vũ Quang 

của tỉnh Hà Tĩnh (Kuznetsov và các cộng sự 2001). Trong nghiên cứu của chúng tôi, mức độ bẫy 
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thành công tổng thể của loài gặm nhấm tại VQG PNKB là 1,949, điều này hoàn toàn phù hợp với kết 

quả của các nghiên cứu đã đề cập ở trên. 

 

5. Phát hiện các điểm nóng 

 

Các cuộc khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm đƣợc tiến hành tại 3 khu vực; một khu vực (khu 

vực Hung Dạng) nằm bên trong vùng lõi của VQG PNKB và 2 khu vực còn lại (khu vực Ma Rính và 

khu vực Hang Én) nằm trong khu vực mở rộng đã phê duyệt của VQG PNKB. Kết quả so sánh các 

giá trị đa dạng sinh học giữa các khu vực này có thể xem nhƣ là chỉ số biểu thị tầm quan trọng của 

khu vực mở rộng đối với đa dạng sinh học. 

 

Trong số 34 loài đƣợc ghi nhận tại tất cả 3 khu vực khảo sát, khu vực Hung Dạng là nơi cƣ trú của 19 

loài (8 loài chuyên sống trong rừng và 11 loài không giới hạn sống trong rừng), trong khi khu vực Ma 

Rính là nơi cƣ trú của 21 loài (10 loài chuyên sống trong rừng và 11 loài không giới hạn sống trong 

rừng) và khu vực Hang Én là nơi cƣ trú của 24 loài (10 loài loài chuyên sống trong rừng và 14 loài 

không giới hạn sống trong rừng; Bảng 15). Sự khác biệt về số lƣợng loài giữa các khu vực không lớn, 

nhƣng vấn đề có ý nghĩa quan trọng hơn là sự khác biệt về thành phần của mỗi loài, cả đối với loài 

chuyên sống trong rừng và loài sống không chuyên trong rừng. Các nghiên cứu của Kuznetsov và các 

cộng sự (1998) và Kuznetsov (2006) cho thấy thành phần của loài thú nhỏ trong rừng nhiệt đới chủ 

yếu bị ảnh hƣởng bởi hai yếu tố: đặc điểm riêng của sinh cảnh và mức độ tác động của con ngƣời đến 

sinh cảnh. Khu vực Hang Én có số lƣợng loài cao nhất vìcó sự đa dạng sinh cảnh cao hơn, bao gồm 

rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn, rừng bị tác động, vùng bụi rậm đất hoangvà các thửa đất nông 

nghiệp. Khu vực này có một số loài ƣa thích vùng đất trống và đất nông nghiệp ( Sóc vằn lƣng 

(Menetes berdmorei); Chuột nhắt hoẵng (Mus cervicolor); Chuột hƣơu (Bandicota indica), Chuột 

rừng (Rattus andamanensis)). Khu vực Ma Rính có mức độ đa dạng loài ít hơn so với khu vực Hang 

Én do ở đây không có các thửa đất nông nghiệp, nên không có các loài vốn ƣa thích sinh cảnh này. 

Khu vực Hung Dạng có mức độ đa dạng loài thấp nhất, có thể là do có sự đa dạng sinh cảnh thấp hơn 

và mức độ suy thoái rừng nặng nề hơn. Các khu rừng nguyên sinh trong thung lũng bị ảnh hƣởng do 

hoạt động khai thác gỗ và chăn thả gia súc, dẫn tới việcbiến đổi các khu rừng trƣởng thành thành rừng 

hỗn giao gỗ-tre nứa. 

 

Bảng 4. Danh sách các loài Ăn sâu bọ và loài Gặm nhấm theo khu vực khảo sát 

 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam MR HE HD 

 Loài chuyên sống trong 

rừng  

    

1.  Chiropodomys gliroides  Chuột nhắt cây  X X X 
2.  Leopoldamys edwardsi  Chuột hƣơu lớn  X  X 
3.  Leopoldamys sabanus  Chuột núi đuôi dài  X X X 
4.  Maxomys moi  Chuột xu-ri lông mềm   X  
5.  Maxomys surifer   Chuột xu-ri  X X X 
6.  Niviventer fulvescens  Chuột hƣơu bé  X X X 
7.  Niviventer langbianis  Chuột lang bian  X X  
8.  Niviventer tenaster  Chuột núi Đông dƣơng  X X X 

9.  Belomys pearsonii  Sóc bay lông chân  X X X 

10.  Hylopetes alboniger  Sóc bay đen trắng   X  

11.  Petaurista philippensis  Sóc bay trâu  X X X 

12.  Petaurista elegans  Sóc bay sao X   

 Cộng:  10 10 8 

 Loài không giới hạn sống 

trong rừng  

    

1.  Callosciurus erythraeus  Sóc bụng đỏ  X X X 
2.  Menetes berdmorei  Sóc vằn lƣng   X  
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3.  Dremomys rufigenis  Sóc mõm hung X   
4.  Tamiops maritimus  Sóc chuột hải nam  X X  
5.  Tamiops rodolphii   Sóc chuột lửa   

 
X 

6.  Berylmys bowersi  Chuột mốc lớn  X X X 
7.  Mus cervicolor  Chuột nhắt hoẵng   X X 
8.  Mus pahari   Chuột nhắt nƣơng   X  
9.  Rattus nitidus Chuột bóng  X   
10.  Rattus andamanensis Chuột rừng  X X 

11.  Ratufa bicolor  Sóc đen X X X 

12.  Rhizomys pruinosus  Dúi mốc lớn  X X X 

13.  Rhizomys sumatrensis  Dúi má vàng  X X X 

14.  Atherurus macrourus  Đon   X 
15.  Hystrix brachyura  Nhím đuôi ngắn  X X X 
16.  Laonastes aenigmamus Chuột đá Lào  X  

17.  Bandicota indica  Chuột đất lớn   X  
18.  Hylomys suillus Chuột voi đồi X   

19.  Crocidura attenuata Chuột chù đuôi đen  X  

20.  Crocidura fuliginosa Chuột chù đuôi trắng   X 

21.  Euroscaptor longirostris Chuột chũi mũi dài x   

 Tổng số loài  21 24 19 

 Mức độ bẫy thành công của 

18 loài gặm nhấm ( xem Phụ 

lục 11) 

 2.211 3.000 2.526 

Ghi chú: Các khu vực khảo sát: MR – khu vực Ma Rính (Xã Hóa Sơn), HE – khu vực Hang Én (Xã 

Thƣợng Hóa), HD – khu vực Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch).  
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Hình 3. Các giá trị đa dạng sinh học đƣợc so sách của 3 khu vực khảo sát 

(SFS – Loài chuyên sống trong rừng, NSFS – Loài không giới hạn sống trong rừng  

TS – Mức độ bẫy thành công của 18 loài) 

Ghi chú: Các khu vực khảo sát: khu vực Ma Rính ở Xã Hóa Sơn, khu vực Hang Én ở Xã Thƣợng 

Hóa, và khu vực Hung Dạng ở Xã Thƣợng Trạch. 

 

Về mức độ bẫy thành công, khu vực Hang Én có trị số thành công cao nhất (3,0), tiếp đến là khu vực 

Hung Dạng (2,526) và khu vực Ma Rính (2,211). Mức độ bẫy thành công ở các khu vực Ma Rính và 

Hung Dạng không khác nhau nhiều, nhƣng cao hơn khu vực Hang Én, điều này thể hiện độ phong phú 

cao hơn của các loài gặm nhấm trong khu vực này. Kết quả so sánh số lƣợng giữa hai loài (loài sống 

chuyên trong rừng và loài không giới hạn sống trong rừng) và mức độ bẫy thành công giữa 3 khu vực 
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khảo sát cho thấy rằng các giá trị đa dạng sinh học của 2 khu vực khảo sát tại diện tích mở rộng không 

thấp hơn mà thậm chí còn cao hơn so với vùng lõi ban đầu của VQG (Hình 3).  

 

5.3 Các kết quả khảo sát bẫy ảnh 
 

Tổng số có 6.176 bức ảnh đã đƣợc chụp trong ba khu vực khảo sát. Cuộc khảo sát đã xác nhận sự hiện 

hữu của 17 loài thú và một loài chim (xem Bảng ). Một số loài thú khác không nhận diện đƣợc, do 

chất lƣợng các bức ảnh thấp hoặc bởi vì các máy ảnh này chỉ chụp đƣợc một phần của con vật, do đó 

đội khảo sát không thể nhận diện loài chính xác. 

 

Ghi nhận này cho thấy mật độ của loài thú trong các khu vực khảo sát thấp, chỉ có 60 cá thể đƣợc 

chụp ảnh trong toàn bộ cuộc khảo sát. Các kết quả cũng cho thấy sự không hiện hữu của hầu hết các 

loài thú lớn quan trọng trong khu vực khảo sát. Heo rừng là loài động vật móng guốc duy nhất đƣợc 

chụp ảnh trong cuộc khảo sát. 

 

Không dấu vết nào của mèo, gấu, nai hay sao la đƣợc tìm thấy trong khảo sát tiền trạm và không chụp 

ảnh đƣợc con vật nào trong số những loài động vật này đƣợc sau đó.  

 
Bảng 5. Danh sách các loài đƣợc ghi nhận trong cuộc khảo sát bẫy ảnh  

 

Stt Tên thông thƣờng Tên La-tinh 

Tình trạng bảo tồn 

IUCN
1
 RDB

2
 

Nghị định 

32
3
 

1.  
Chuột Rừng không 

nhận diện đƣợc 

Leopoldamys,  

Niviventer, Rattus, 

Maxomys, 

Chiropodomys, 

Chiropodomys hoặc 

Berymys sp. 

NA No No 

2.  Cầy Vòi Mốc Paguma larvata Lc No No 

3.  Cầy Vòi Đốm 
Paradoxurus 

hermaphroditus 
Lc No No 

4.  Chồn Vàng Martes flavigula    

5.  
Chồn không nhận 

diện đƣợc số 1 
MUSTELIDAE sp. #1 NA NA NA 

6.  Thỏ Vằn Trƣờng Sơn Nesolagus timminsi DD EN IB 

7.  Cầy Móc Cua Hepestes urva Lc No No 

8.  
Chồn không nhận 

diện đƣợc số 2 
MUSTELIDAE sp. #2 NA NA NA 

9.  
Chồn không nhận 

diện đƣợc số 3 
MUSTELIDAE sp. #3 NA NA NA 

10.  Lợn Rừng Sus scrofa Lc No No 

11.  Chồn bạc má số1  Melogale sp. #1 NA NA NA 

12.  Chồn bạc má số 2 Melogale sp. #2 NA NA NA 

13.  
Cầy không nhận diện 

đƣợc 
VIVERRIDAE sp. #1 NA No No 

14.  Chim Hoét Myiophoneus  No No 

                                                 
1
 Sách Đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa; IUCN, 2012 

2
 Sách Đỏ Việt Nam 2007 

3
 Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về Danh sách các loài động thực vật nguy cấp  

http://www.google.com/search?q=Paradoxurus+hermaphroditus&hl=en&biw=1280&bih=670&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V1RuUKKXI6StiAK1l4DIDA&ved=0CCYQsAQ
http://www.google.com/search?q=Paradoxurus+hermaphroditus&hl=en&biw=1280&bih=670&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V1RuUKKXI6StiAK1l4DIDA&ved=0CCYQsAQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Whistling-thrush
http://en.wikipedia.org/wiki/Whistling-thrush#cite_note-0
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15.  
Cầy không nhận diện 

đƣợc số 2 
VIVERRIDAE sp. #2 NA NA NA 

16.  Đồi Tupaia belangeri  Lc No No 

17.  Khỉ Mặt Đỏ Macaca arctoides VU VU IIB 

18.  Sóc Đen Ratufa bicolor NT VU  

Các mức đe dọa IUCN (IUCN, 2012): VU – Sắp nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu 

dữ liệu, Lc- Ít quan tâm, NA – Không thể áp dụng. Các mức theo Sách Đỏ Việt Nam: EN – 

Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp. 

 

5.3.1 Ghi nhận về các loài quan trọng  
 
Chỉ ba trong số các loài thú đã ghi nhận bằng bẫy ảnh đƣợc đƣa vào Sách Đỏ của IUCN về các loài bị 

đe dọa (IUCN, 2012), Sách Đỏ Việt Nam hoặc Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ Việt 

Nam về các loài nguy cấp. Trong số những loài đó, Thỏ Vằn Trƣờng Sơn là loài quan trọng nhất, 

đƣợc IUCN xếp vào danh mục các Loài bị đe dọa trên toàn Thế giới. Khỉ Mặt Đỏ (Khỉ Đuôi Cộc) và 

Sóc Đen đƣợc đƣa vào danh sách các loài Dễ bị tổn thƣơng trong Sách đỏ IUCN. Tất cả các loài khác 

đƣợc ghi nhận, bao gồm chuột rừng, lửng lợn, cầy và heo rừng không đƣợc liệt kê vào danh sách các 

loài vật quan trọng cần bảo tồn.  

 

Thỏ Vằn Trƣờng Sơn, Nesolagus timminsi 
IUCN:  DD 

RDV: EN 

IB: Ib 

 

Thỏ vằn là một trong những loài thú đƣợc phát hiện trên thế giới trong thời gian gần đây nhất. Phong 

Nha – Kẻ Bàng là nơi mà mẫu vật đầu tiên đƣợc thu thập và chụp ảnh (Surridge, 1999). Từ đó, rất ít 

nghiên cứu về loài này đƣợc thực hiện mặc dù nó đã đƣợc nêu bật nhƣ là một loài quan trọng nhất cần 

đƣợc bảo tồn cho dãy Trƣờng Sơn.  

 

Trong cuộc khảo sát này đã chụp đƣợc một số bức ảnh rõ nét của hai cá thể, cả hai bức ảnh đều đƣợc 

chụp vào ban đêm. Ghi chép này một lần nữa xác nhận thói quen kiếm ăn đêm và một thực tế là rừng 

còn nguyên vẹn là sinh cảnh ƣa thích của các loài này. Ngoài ra, theo các thợ săn, loài thỏ này rất ít và 

hiếm khi bị mắc bẫy, vì chúng thƣờng nhảy khi gặp phải vật cản nào đó (chẳng hạn nhƣ tuyến dây 

bẫy). Chính hành vi này có thể giúp chúng khó mắc phải dây bẫy hơn, dù đây là loại bẫy phổ biến 

trong khu vực này.  

 

Các Loài Thú Lớn 

 

Mục tiêu của Khảo sát Bẫy Ảnh là nhằm vào một số loài thú lớn đang bị nguy cấp nhƣ Sơn Dƣơng 

Trung Quốc Capricornis milneedwardsii, Sao La Pseudoryx nghetinhensis, Mang Trƣờng Sơn 

Muntiacus truongsonensis, gấu (Ursus spp.), mèo (FELIDAE), và chó hoang (Canidae). Tuy nhiên, 

đợt khảo sát tiền trạm và các cuộc khảo sát đa dạng sinh học trƣớc đó không phát hiện đƣợc bất kỳ 

dấu vết nào của những loài này tại khu vực  (Nguyễn Mạnh Hà và Đỗ Tƣớc, 2011, Nguyễn Xuân 

Đặng và Nguyễn Xuân Nghĩa, 2011). 

Những loài thú lớn này dƣờng nhƣ đã trở nên rất hiếm trong vƣờn quốc gia. Do sức ép nặng nề gây ra 

bởi tình trạng săn bắn và đặt bẫy, sự suy giảm các quần thể động vật trên cạn là điều dễ hiểu. Hơn 

nữa, thời gian khảo sát không đủ cũng đã hạn chế số lƣợng ảnh chụp. Để chụp đƣợc những loài động 

vật quý hiếm đó, cần thời gian khảo sát dài hơn 25 ngày, và nhiều lần sạc pin.  

 

Việc lựa chọn các khu vực khảo sát không dựa trên tiêu chí mật độ cao của các loài thú lớn, mà là dựa 

trên việc lựa chọn các khu vực thiếu dữ liệu. Theo các báo cáo (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 

1998, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009), khu vực phía Tây Nam của Vƣờn Quốc Gia (xung quanh 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_treeshrew
https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=Dwz&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=7FRuUN6-KsXUiwLxrYHQAw&spell=1&q=Macaca+arctoides&ved=0CB0QvwUoAA
https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=OIf&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=SFVuUPvyHuWJiAKfoYCwBg&spell=1&q=Black+giant+squirrel&ved=0CB0QvwUoAA
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U Bò), khu vực Đông Nam (gần Rào Thƣợng-Hang Én) và khu vực chính Tây (Khu Co-Dai Cao) có 

khả năng là nơi trú ẩn của các loài thú lớn trong Vƣờn quốc gia. Những khu vực đó có các đồi đất, với 

địa hình núi đá vôi ít hơn và có đủ nƣớc quanh năm, là điều kiện thuận lợi hơn cho các quần thể của 

những loài thú lớn và động vật móng guốc. Các khu vực núi đá vôi thƣờng khô vào mùa khô và trải 

qua lũ lụt theo mùa vào mùa mƣa.  

 

Các ghi nhận về loài động vật móng guốc 
 

Các xƣơng sọ và sừng của các loài Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang Lớn (Muntiacus 

vuquangensis) và Mang Thƣờng (Muntiacus muntjak, hoặc có thể là Mang Trƣờng Sơn), đã đƣợc tìm 

thấy trong nhà của một ngƣời dân địa phƣơng ở Xã Hóa Sơn. Xƣơng sọ và xƣơng của một con sơn 

dƣơng đã đƣợc tìm thấy trong lều của một thợ săn ở rừng Hung Cau, Thƣợng Hóa và 5 thợ săn đã bị 

bắt gặp ở Thƣợng Trạch cùng với xƣơng của một con sơn dƣơng khác. Điều này cho thấy rằng 4 loài 

này xuất hiện trong khu vực mở rộng mới của Vƣờn Quốc Gia. 

 

Các loài Linh trƣởng và các họ hàng của chúng 
 

Culi Lớn, Nycticebus bengalensis 
 
Sự xuất hiện của loài Culi Lớn ở Phong Nha Kẻ Bàng đã đƣợc xác nhận trong các cuộc khảo sát trƣớc 

đây (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng 

Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, 

Kouznetsov và các cộng sự, 1999). Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về quần thể, sinh cảnh cụ 

thể và khu vực phân bố của nó. Trong cuộc khảo sát này, chỉ quan sát đƣợc một con đực trƣởng thành 

ở khu vực Hang Én, xã Thƣợng Hóa (22h04, ngày 28 tháng 8 năm 2011, 0605358/1949101). Một vài 

cuộc khảo sát ban đêm khác đã đƣợc thực hiện, tuy nhiên hầu hết đƣợc thực hiện ở rừng nguyên sinh, 

nơi mà theo ngƣời dân địa phƣơng không phải là sinh cảnh ƣa thích của loài culi. Thông tin phỏng 

vấn cũng đã chỉ ra rằng 2 con culi lớn đã bị trẻ em địa phƣơng bắt và giết ở xã Hóa Sơn chỉ vài ngày 

trƣớc khi đội khảo sát đến khu vực này. Có vẻ loài culi lớn đã trở nên rất hiếm trong khu vực khảo sát, 

và có rất ít các ghi nhận về loài này kể từ năm 1999 (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 1998, Lê 

Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999).  

 

Culi Nhỏ, Nycticebus pygmaeus 
 
Culi Nhỏ dƣờng nhƣ là loài culi phổ biến nhất ở PNKB. Sự xuất hiện của loài này đã đƣợc xác nhận 

theo thời gian ở Vƣờn quốc gia, gần đây nhất là vào năm 2009 (Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009 

(Lê Khắc Quyết và các cộng sự, 2002)). Tuy nhiên, cũng giống nhƣ với trƣờng hợp loài culi lớn, 

thông tin về loài Culi Nhỏ ở PNKB chƣa có đủ tài liệu chứng minh rõ ràng; không có thông tin cụ thể 

nào về sinh cảnh và sự phân bố của chúng ở PNKB. Thông tin về loài này cũng không thu thập đƣợc 

từ nơi nào khác ở Việt Nam (Streicher, 2009), vì vậy nó rõ ràng là một trong những loài linh trƣởng ít 

đƣợc biết đến nhất. Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, đã quan sát đƣợc 2 con Culi Nhỏ trƣởng thành 

ở trong rừng thứ sinh (đã chụp ảnh) ở khu vực Nhai Cu, xã Thƣợng Hóa (19h56, ngày 30 tháng 8 năm 

2011, 0605251/1949539; 21h40 ngày 31 tháng 8 năm 2011, 0605392/1951123). Thông tin phỏng vấn 

đã chỉ ra rằng loài culi nhỏ xuất hiện chủ yếu ở rừng thứ sinh, và thậm chí trong các khu đồn điên và 

các khu vực gần với các khu vực nông nghiệp. Theo ngƣời dân địa phƣơng, có thể tại đây quần thể 

Culi Nhỏ lớn hơn quần thể Culi Lớn, vì phần lớn culi bị bắt là culi nhỏ.  

 

Culi không phải là loài động vật đƣợc ƣu tiên trong số các loài thú linh trƣởng đƣợc tìm thấy ở 

PNKB, vì vậy cho đến nay ít có nỗ lực khảo sát đƣợc thực hiện đối với loài này, do đó tình trạng của 

loài này ít đƣợc biết đến. Tình trạng suy thoái rừng không ngừng do hoạt động khai thác gỗ trái phép 

ở PNKB sẽ có tác động đối với quần thể culi. Ngoài ra, săn bắn và các mối đe dọa khác nhƣ bắt culi 

để làm vật nuôi cũng sẽ có ảnh hƣởng nghiêm trọng đối với quần thể. Chế độ ăn không phù hợp đối 
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với culi nuôi (chúng chủ yếu đƣợc cho hoa quả và gạo) thông thƣờng sẽ làm những con vật này bị 

chết chỉ sau 1 hoặc 2 tuần.  

 

Vƣợn Đen Má Trắng Phƣơng Nam, Nomascus siki 
 

Mặc dù đội khảo sát đã có đƣợc những nỗ lực đáng kể, song chỉ có 4 đàn vƣợn đƣợc ghi nhận trong 

cuộc khảo sát thực địa và không đàn nào trong số này đƣợc ghi nhận hơn 1 lần. Thông tin chi tiết về 

các ghi nhận loài vƣợn đƣợc trình bày trong Phụ lục 5e và đƣợc tổng hợp trong Bảng 17 dƣới đây: 

 

Bảng 5 Tổng hợp các ghi nhận về các lần quan sát thấy loài vƣợn Nomascus siki trong các khu 

vực đƣợc khảo sát 

Stt 

Đàn 

Thành phần Đàn  

 

Tọa độ 

 

Kiểu 

ghi 

nhận 

Địa điểm 

 
Con 

trƣởng 

thành 

♂ 

Con 

trƣởng 

thành ♀ 

Con 

nhỏ 

Tổng 

số 

G 01 1 1  02 

0614600 

Đ 

1940100 

B 

H 

Khu vực Khe Cha 

Khe. Vùng rừng 

Thƣợng Trạch, VQG 

PN-KB  

G 02 1 2  03 

0620150 

Đ 

1944750 

B 

H 

Khu vực Khe Nhom. 

Vùng rừng Thƣợng 

Trạch, VQG PN-KB 

G 03 1 1 1 03 

0620600 

Đ 

1945850 

B 

H 

Khu vực Khe Nhom. 

Vùng rừng Thƣợng 

Trạch, VQG PN-KB 

G 04 1 1  02 

0594300 

Đ 

1955700 

B 

H 

Khu vực Ma Xang. 

Vùng rừng Hóa Sơn, 

VQG PN-KB 

Tổng 

cộng 
4 5 1 10    

Ghi chú: Tọa độ là vị trí trung tâm ƣớc lƣợng của vùng sống của đàn vƣợn, sử dụng Gốc tọa độ của 

bản đồ WGS 84. 

 

Các cuộc phỏng vấn đƣợc thực hiện với các thợ săn/thợ đốn gỗ cũng xác nhận rằng có ít đàn vƣợn 

trong khu vực đƣợc khảo sát. 

 

Do có ít ghi nhận và xác suất hót của các đàn vƣợn thấp tại những điểmđƣợc xác định vị trí, nên đã 

không thể sử dụng các kỹ thuật nghiêm ngặt để ƣớc lƣợng kích thƣớc của quần thể vƣợn. Tuy nhiên 

mật độ vƣợn rõ ràng khá thấp (xem dƣới đây).   

 

Các đội nghiên cứu cũng đã nhìn thấy một tấm da vƣợn ở Bản Ón, xã Thƣợng Hóa,  đƣợc thông báo 

là đã bị săn bắn trong khu vực Đà Lạt, gần biên giới Lào. Điều này xác nhận rằng hoạt động săn bắn 

vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với loài này, mặc dù chúng đã đƣợc bảo vệ.   

 

Voọc Hà Tĩnh, Trachypithecus hatinhensis 
 

Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) đã đƣợc quan sát thấy trong các tuyến khảo sát ban ngày 

tại Xuân Trạch, Thƣợng Hóa và Hóa Sơn, với lần lƣợt ít nhất là 4, 3 và 5 đàn, điều này xác nhận sự 
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hiện diện của chúng trong khu vực mở rộng của Vƣờn quốc gia. Riêng Đội Khảo sát Vƣợn đã quan 

sát thấy các đàn vƣợn ƣớc tính có từ 12-15 cá thể (ít nhất có 9 con trƣởng thành), đƣợc phát hiện ở 

phía Đông Nam của Khe Chu Ngat. Hai đàn ƣớc tính có từ 10-15 cá thể (lần lƣợt có ít nhất 8 và 4 con 

trƣởng thành) đã đƣợc phát hiện thấy ở vùng rừng Hung Cau, và có ít nhất 5 cá thể đƣợc nhìn thấy ở 

vùng rừng Ma Xang.  

 

Chà Vá Chân Đỏ, Pygathrix nemaeus 
 

Một đàn gồm 6 con Chà Vá Chân Đỏ (Pygathrix nemaeus) hoặc nhiều hơn đã đƣợc phát hiện thấy ở 

Hóa Sơn, xác nhận sự hiện diện của cả hai loài này trong khu vực mở rộng. Một con Chà Vá Chân Đỏ 

chết và một con Voọc Hà Tĩnh chết đã đƣợc phát hiện bị mang ra khỏi rừng từ Ma Rính. Đàn ƣớc tính 

có từ 30-35 cá thể (ít nhất có 18 con trƣởng thành, phía Đông Nam của Khe Chu Ngát), 13-20 cá thể 

(ít nhất có 10 con trƣởng thành, vùng rừng Hung Ngon) và 11-15 cá thể (ít nhất có 9 con trƣởng 

thành, vùng rừng Ma Xang) đã đƣợc Đội Khảo sát Vƣợn phát hiện thấy riêng (Phụ lục 5f). 

 

Khỉ Mặt Đỏ, Macaca arctoides 
 

Tổng cộng 8 cá thể đã đƣợc các bẫy ảnh chụp trong 3 ảnh, bao gồm một đàn 5 cá thể thuộc về một 

đàn. Khỉ Mặt Đỏ không sống giới hạn trong các khu vực đá vôi và thƣờng tìm kiếm dƣới mặt đất để 

tìm thức ăn, do đó chúng thƣờng bị chụp bởi các máy ảnh. Do sinh cảnh không bị hạn chế và tập tính 

di chuyển của nó, Khỉ Mặt Đỏ, và Khỉ Rhesus, thƣờng bị bắt bằng bẫy thắt chân của thợ săn địa 

phƣơng. Chúng có thể là một trong những loài linh trƣởng bị đe dọa nghiêm trọng nhất trong vƣờn 

quốc gia do hậu quả của hoạt động đặt bẫy.  

 

Khỉ Mốc, Macaca assamensis 
 

Ngoài các ghi nhận từ bẫy ảnh về loài Vƣợn Mặt Đỏ, một đàn sáu con Vƣợn Mặt Đỏ (Macaca 

arctoides) và một đàn 12 con Vƣợn Mốc (Macaca assamensis) đã đƣợc quan sát thấy cùng một lúc 

trong các cuộc khảo sát tuyến tại Hóa Sơn, xác nhận sự hiện diện của các loài này trong khu vực mở 

rộng.  

 

Các loài sống trên cây có họ với nhau 
 

Chồn Dơi, Galeopterus variegatus 
 

Chồn Dơi hay Vƣợn cáo biết bay hiện nay đƣợc xem nhƣ là có quan hệ gần với các loài thú linh 

trƣởng, vì vậy loài này đƣợc nghiên cứu ở đây. Trong các cuộc khảo sát chỉ thu đƣợc một ghi nhận. 

Một đôi Chồn Dơi (Galeopterus variegatus) đã đƣợc nhìn thấy và chụp ảnh tại khu  vực khảo sát Ma 

Rinh Mới, Xã Hóa Sơn trong khu vực mở rộng.  

 

Đồi, Tupaia belangeri 

 
Trong khi không có quan hệ gần với các loài thú linh trƣởng, Đồi cũng không phải là chuột chù hoặc 

loài ăn sâu bọ thực sự, vì vậy chúng đƣợc xem xét ở đây. Đội khảo sát loài Ăn sâu bọ và loài Gặm 

nhấm đã thu thập đƣợc một mẫu vật của loài Đồi (Tupaia belangeri) tại khu vực khảo sát Hang Én 

trong khu vực mở rộng. Loài động vật đơn lẻ này cũng đã đƣợc chụp ảnh bằng các bẫy ảnh tại Đà Lạt, 

Xã Thƣợng Hóa và tại Cá Cơn-Hung Trí, Xã Xuân Trạch. Không một bằng chứng nào về sự hiện diện 

của loài Nhen Dendrogale murina đƣợc tìm thấy mặc dù nó đã đƣợc xác nhận là xuất hiện tại vùng 

rừng trên núi đá vôi gần Hin Namo ở CHDCND Lào. 
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6. CÁC MỐI ĐE DỌA  

(Lƣu ý: PHẦN BẢO MẬT, không xuất bản hoặc phân phát rộng rãi nếu không có sự 

đồng ý của Ban Quản Lý Vƣờn Quốc Gia) 

 

6.1 Các mối đe dọa và vấn đề về quản lý nói chung đối với 

các loài thú không biết bay trong Vƣờn Quốc Gia 

PNKB và khu vực  
  

Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng đƣợc xem là một trong những địa bàn hứng chịu nhiều tác 

động nặng nề của con ngƣời. Theo báo cáo, săn bắn và khai thác gỗ là những mối đe dọa nghiêm 

trọng nhất đối với động vật hoang dã trong vƣờn quốc gia trong suốt những năm vừa qua (Đỗ Tƣớc và 

Trƣơng Văn La, 1999, Haus và các cộng sự, 2009, Lê Khắc Quyết và các cộng sự, 2002, Lê Trọng 

Đạt và các cộng sự, 2009, Lê Xuân Cảnh và các cộng sự, 1997, Meijboom và Hồ Thị Ngọc Lãnh, 

2002, Nguyễn Ngọc Chỉnh và các cộng sự, 1998, Nguyễn Mạnh Hà, 2006) và hiện nay hai hoạt động 

này vẫn là những mối đe dọa đáng lo ngại nhất đối với động vật hoang dã. Trong quá trình khảo sát 

của chúng tôi,  thợ đốn gỗ, ngƣời khai thác trầm hƣơng, và thợ săn là những đối tƣợng chúng tôi 

thƣờng xuyên phát hiện đƣợc ở mọi khu rừng của vƣờn quốc gia. 

 

Dựa trên những thông tin thu thập đƣợc trong các cuộc khảo sát, đội khảo sát đã đánh giá mức độ 

tƣơng đối của các mối đe dọa khác nhau trong các khu vực khảo sát. 

 

6.1.1 Săn bắn 
 
Săn bắn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với các loài thú không biết bay lớn và nhỏ. Nạn săn bắn 

hiện là nguyên nhân chính và sẽ là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm của nhiều loài thú lớn và 

nhỏ và các loài sống trên cạn khác ở Việt Nam (Roberton, 2004, Nguyễn Mạnh Hà, 2009, Brunner, 

2012). 

 
Tình trạng săn bắn phổ biến ở PNKB đã đƣợc nêu bật trong các báo cáo của các cuộc điều tra đa dạng 

sinh học trƣớc đây (Nguyễn Mạnh Hà và Đỗ Tƣớc, 2011, Nguyễn Xuân Đặng và Nguyễn Xuân 

Nghĩa, 2012). Ba đội khảo sát trong cuộc khảo sát hiện đang tiến hành cũng đã đƣa ra xác nhận độc 

lập về phát hiện này. Bằng chứng thu thập đƣợc cho thấy vƣờn quốc gia đang chịu áp lực bị tàn phá 

nặng nề do hoạt động săn bắn, và các báo cáo cho thấy hoạt động săn bắn trên thực tế đã xảy ra trong 

nhiều năm. Các tuyến dây bẫy cũ và mới cũng đƣợc tìm thấy trong các khu vực khảo sát. Hơn nữa, 

trong khu vực Cá Cơn cũng đã quan sát thấy các thợ săn mang theo súng trƣờng và chó săn. Khảo sát 

đã phát hiện thấy một số lƣợng lớn ngƣời dân địa phƣơng vào rừng để săn bắt hoặc khai thác lâm sản 

quý vì mục đích thƣơng mại. Các tuyến dây bẫy cũng đã đƣợc tìm thấy ở rất nhiều nơi trong khu vực 

khảo sát. Tình trạng này có thể là  nhân tố căn bản dẫn đến sự suy giảm của các quần thể động vật 

trong vƣờn quốc gia hiện nay.  

 

Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động săn bắn, nhƣ vỏ đạn (từ súng 

trƣờng quân đội và súng săn) và bẫy thắt chân, ở gần nhƣ tất cả các địa bàn thuộc các khu vực khảo 

sát. Quan trọng hơn là, nhiều vỏ đạn và bẫy thắt chân là của các lều săn bắn hiện đang hoạt động, do 

các hoạt động săn bắn bằng súng, hoặc của các tuyến bẫy vừa mới dựng lên. Bẫy ảnh của chúng tôi đã 

chụp đƣợc ít nhất 13 thợ săn, gồm cả đàn ông và phụ nữ, và 1 con chó săn . Họ chính là nghi vấn vào 

rừng để đặt bẫy và săn bắn. Ít nhất 500 bẫy thắt chân, 7 vỏ đạn, và 8 lều săn bắn đang hoạt động đã 

đƣợc tìm thấy trong khắp cả ba khu vực khảo sát. Ngoài ra, 1 con Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus 
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hatinhensis), 1 con Chà vá chân đỏ (Pygathrix nemaeus) 6 con Chồn bạc má Bắc, 1 con Chồn bạc má 

đƣơc tìm thấy trong khắp 3 khu vực khảo sát. Ngoài ra 1 con Voọc Hà Tĩnh bị săn (Trachypithecus 

hatinhensis), 1 Chà Vá Chân Đỏ (Pygathrix nemaeus), 6 Chồn Bạc Mác Bắc, 1 Chồn Bạc Má Nam, 3 

con Cầy Vòi Đốm, và 1 con Cầy Lỏn đã đƣợc tìm thấy trong các lều của thợ săn trong cả ba khu vực. 

Một số loài động vật hoang dã khác nhƣ khỉ, cầy, rùa, sơn dƣơng (các bộ phận của các động vật) cũng 

đã đƣợc tìm thấy trong 3 nhà hàng địa phƣơng (2 ở Hóa Sơn và 1 ở Cha Lo) khi đã đƣợc sơ chế để 

chế biến và phục vụ thực khách. Hang Rục đã trở thành địa điểm bị các thợ săn địa phƣơng bao vây từ 

năm này qua năm khác (gần nhƣ vĩnh viễn), và bằng chứng của một số loài thú ăn thịt nhỏ khác 

(xƣơng và da) đã đƣợc tìm thấy trong hang này. 13 đối tƣợng bị nghi vấn là thợ săn hoặc lâm tặc đã bị 

chụp ảnh bằng các máy ảnh đặt tại ba khu vực khảo sát. Hầu hết những ngƣời này có vẻ khá tò mò về 

máy ảnh mà không phá hủy nó, và trong thực tế, một số ngƣời trong số họ đã khiêng động vật săn 

đƣợc (chuột rừng) đi ngang qua trƣớc máy ảnh. 

 

Máy ảnh cũng chụp đƣợc một nhóm bốn đứa trẻ vào ban đêm  khi chúng đang vào sâu trong rừng 

bằng đèn pin. Có thể chúng đang tìm bắt ếch hoặc đi bắt cá. Sự xuất hiện của những đứa trẻ ở nơi hẻo 

lánh nhƣ thế này đã đặt ra vấn đề về sự xâm phạm ở mức phổ biến của ngƣời dân vào các khu rừng ở 

PNKB . 

 

Máy ảnh cũng chụp đƣợc một con chó săn. Việc sử dụng chó để săn bắn có thể có một tác động 

nghiêm trọng đối với các loài động vật di chuyển chậm nhƣ rùa và tê tê. Kết quả là những loài vật này 

đang trở nên cực kỳ hiếm ở Việt Nam. Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, không có bất kỳ dấu 

vết hoặc dấu vết kiếm ăn của loài tê tê đƣợc tìm thấy mặc dù Phong Nha chính là nơi tê tê đƣợc ghi 

nhận. 

 

Ba máy ảnh bị mất và bị phá hủy trong rừng. Chúng tôi nghi ngờ rằng một số thợ săn đã phát hiện ra 

các máy ảnh và phá hủy chúng để tránh rắc rối vì đã xâm nhập trái phép vào vƣờn quốc gia.  

 

Hoạt động đặt bẫy dƣờng nhƣ đã đạt đến một mức độ tinh vi nhờ kỹ xảo của thợ săn và cách thức đặt 

bẫy. Ví dụ, các thợ săn địa phƣơng thƣờng xem xét nhanh một khu vực để xác định các dấu vết và 

quan sát động vật, trƣớc khi áp dụng phƣơng pháp đặt bẫy thích hợp. Bẫy chỉ đƣợc đặt ở nơi có  dấu 

vết của động vật, và  thợ săn địa phƣơng đã cho chúng tôi biết rằng chỉ cần làm thêm bƣớc lần từng 

dấu vết để đặt bẫy, họ đã có thể đạt đƣợc mục tiêu lợi ích chi phí, và nó cũng giúp tiết kiệm thời gian 

so với việc sử dụng một tuyến bẫy dài. Cáp để đặt dây bẫy (dây cáp phanh xe đạp) có thể mua đƣợc 

khá dễ dàng ngay ở xã nơi họ sinh sống. Có thể mua đƣợc vài trăm loại cáp mà không gặp bất kỳ khó 

khăn nào. Giá cho một dây cáp là 4.000 VNĐ (khoảng 0,20 USD). 

 

Sử dụng súng để đi săn cũng có vẻ khá phổ biến ở cả hai xã Hóa Sơn và Thƣợng Hóa. Khoảng 4 phát 

súng đã đƣợc nghe thấy và 3 thợ săn đang sử dụng súng đã đƣợc nhìn thấy trong rừng ở Ma Rính, và 

3 phát súng nữa đã đƣợc nghe thấy trong thung lũng Ma Ma (xã Thƣợng Hóa). Tiếng súng phát ra vào 

ban đêm. Có ít nhất 5 vỏ đạn (AK 47-7,62mm x 39mm, và súng săn nòng nhỏ chuyên dụng  nòng 

.177) đã thu đƣợc trong một lều săn bắn. Ngoài ra, quan sát còn phát hiện đƣợc ít nhất có 2 con khỉ 

chết (1 con Voọc Hà Tĩnh, 1 con Chà vá chân đỏ) khi đang đƣợc chuyển ra khỏi rừng từ Ma Rính. 

Ngƣời thợ săn cho chúng tôi biết rằng một khẩu súng trƣờng quân sự đã đƣợc sử dụng để săn hai con 

vật này, và rằng hoạt động săn bắn vẫn tiếp diễn ở trong rừng. Chúng tôi đã đƣợc kể rằng có thể mua 

đạn ở các ngôi làng địa phƣơng với giá 12.000 đồng mỗi viên đạn cỡ .117 (khoảng 0,57 USD), và 30-

40,000 VND cho mỗi viên đạn lớn hơn. 

 

Các cuộc phỏng vấn với ngƣời dân địa phƣơng và đánh giá nhanh về hoạt động buôn bán và tiêu thụ 

động vật hoang dã ở Hóa Sơn, Thƣợng Trạch, Xuân Sơn đã cho thấy một mạng lƣới bí mật của các 

nhà hàng và những ngƣời buôn bán động vật hoang dã vẫn còn hoạt động trong cả ba xã. Những 

ngƣời buôn động vật mua tất cả các động vật chết hoặc còn sống bị săn bắn từ rừng để cung cấp cho 

các nhà hàng địa phƣơng và các nhà hàng khác ở thị trấn Quy Đạt và thành phố Đồng Hới của tỉnh 

Quảng Bình. Không khó khăn để có thể tìm một nhà hàng thịt thú rừng trong cả ba xã, và một số nhà 

hàng rất nổi tiếng với ngƣời dân địa phƣơng. Các bộ phận của một số loài động vật hoang dã khác, 
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bao gồm khỉ, rùa và sơn dƣơng cũng đã đƣợc phát hiện thấy trong 3 nhà hàng địa phƣơng tiếp giáp 

với Vƣờn Quốc Gia (2 ở Hóa Sơn và 1 ở Cha Lo), chuẩn bị đƣợc chế biến và phục vụ thực khách.   

 

Thông tin thu thập trong cuộc khảo sát này cho thấy mức độ đe dọa rất cao mà chính hoạt động săn 

bắn, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trong PNKB đã tạo ra. Hoạt động buôn bán này đã hình 

thành nên một chuỗi các chợ đƣợc sắp xếp rất hợp lý, với các thợ săn rất năng động và chuyên nghiệp. 

Săn bắn đã đƣợc xem nhƣ một hoạt động bình thƣờng trong các bản làng địa phƣơng, hầu nhƣ không 

có bất kỳ sự can thiệp nào từ chính quyền địa phƣơng hoặc cán bộ kiểm lâm. Ví dụ, những ngƣời 

buôn bán động vật hoang dã ở địa phƣơng có thể mua và chuyển những động vật bị săn đuổi ra khỏi 

xã mà không gặp khó khăn. Các lều săn bắn đã đƣợc dựng cố định trong rừng, cho phép các thợ săn 

bắt đầu săn bắn trở lại ngay lập tức sau khi thu hoạch mùa màng. Các lều này hầu nhƣ không gặp phải 

sự can thiệp nào của chính quyền địa phƣơng hoặc Vƣờn quốc gia.  

 

Chúng tôi cho rằng nếu hoạt động kinh doanh các công cụ  bẫy và việc thu mua động vật bị săn bắn 

bất hợp pháp không bị cấm ở ba xã này thì giá bán động vật hoang dã đƣợc trả rất caochắc chắn sẽ 

làm tăng số lƣợng ngƣời tham gia săn bắn và buôn bán, và cuối cùng sẽ hủy diệt nhiều loài động vật 

hoang dã trong khu vực.  

 

6.1.2 Chặt đốn gỗ 
  

Khai thác gỗ bất hợp pháp xảy ra phổ biến ở tất cả các khu vực khảo sát, tƣơng tự tình trạng đã đƣợc 

đề cập trong báo cáo trƣớc đây về tỉnh Quảng Bình (Roberton, 2004). Hoạt động tìm kiếm gỗ quý 

không chỉ phá hoại rừng mà còn gây ra sự xáo trộn lớn đối với vƣờn quốc gia. Các thợ săn sử dụng 

chất nổ và các công cụ để phá đá và đào đất để tìm rễ và thân cây trong rừng. 

 

Hơn 30 thợ đốn gỗ/khuân vác đã bị phát hiện chỉ trong vòng một ngày tại xã Hóa Sơn (ngày 9 tháng 8 

năm 2011), tất cả đang có hành vi vận chuyển gỗ bất hợp pháp ra khỏi rừng. Bằng chứng của hoạt 

động khai thác gỗ, nhƣ cây bị chặt phá, gỗ đƣợc bốc dỡ, và các lều cũ xuất hiện phổ biến trong cả ba 

khu vực. Ví dụ ở Hóa Sơn và Thƣợng Hóa, nhiều cây lớn (đƣờng kính >80cm) đã bị chặt đốn trong 

rừng, và những ngƣời dân địa phƣơng đã cho chúng tôi biết rằng những cây này đã bị chặt trƣớc khi 

bị đốn bởi các thợ đốn gỗ khác. Gỗ đƣợc thấy nhiều ở tất cả các bản làng địa phƣơng và nguồn gốc 

của nó hiếm khi đƣợc cán bộ kiểm lâm địa phƣơng kiểm tra. Việc bán cƣa xích khá phổ biến trong cả 

ba khu vực. Dƣờng nhƣ ngƣời ta khá dễ dàng mua và sửa chữa bất kỳ thƣơng hiệu cƣa xích nào trong 

các bản làng địa phƣơng. 

 

Một vài loài cây bị khai thác tại Vƣờn Quốc Gia (Bảng 6). Gỗ sƣa Bắc Bộ (gỗ Huê, Dalbergia 

tonkinensis) và gỗ mun (Mun, Diospyros sp.) là hai loại gỗ có giá trị hấp dẫn nhất mà những kẻ chặt 

đốn gỗ đã đã khai thác mạnh nhất trong PNKB trong 15 năm qua. Khu vực này đƣợc biết đến là một 

trong những thành trì cuối cùng của những loài này. Tuy nhiên, hai loài này đang bị đe dọa nghiêm 

trọng ở Phong Nha-Kẻ Bàng, và phần lớn tất cả các cây trƣởng thành có thể đã bị khai thác hết trong 

vƣờn quốc gia.  

 

Nhu cầu về Gỗ Huê (Dalbergia tonkinensis) lớn đến mức giá của loại gỗ này đã tăng đều đặn từ 8.000 

VNĐ một ki-lô-gam năm 1999 lên đến 20.000.000 VNĐ (khoảng 1.000 USD) một ki-lô-gam cho 

cùng một khúc gỗ năm 2011 (Thông tin cá nhân của Nguyễn Mạnh Hà 1999:2011). Hoạt động khai 

thác gỗ Huê (Dalbergia tonkinensis) đã gia tăng mạnh và ồ ạt đến mức các thợ khai thác gỗ thƣờng 

quay lại các khu vực cũ để lấy rễ và cành cây, khi mà những sản phẩm này cũng đã trở thành các mặt 

hàng có giá trị hiện nay. Loại gỗ này có giá bán cao và việc này đã thúc đẩy một số lƣợng lớn ngƣời 

dân địa phƣơng tham gia vào việc thu lƣợm bất kỳ phần nào còn lại của cây gỗ, từ mẫu gỗ đến cành 

của loại cây này. Hiện nay, những ngƣời đi thu lƣợm đang lần mò đến tất cả mọi ngóc ngách của 

vƣờn quốc gia để tìm các cây còn lại hoặc thân cây chết để lấy mẩu gỗ và rễ cây về bán. Các băng 

nhóm thu lƣợm gỗ sƣa đã đƣợc nhìn thấy phổ biến trong các khu vực Chà Nội, Cá Cơn, Hung Trí. Đội 

Khảo sát Bẫy Ảnh đã gặp ít nhất 3 toán (20-25 thành viên mỗi toán) trong chuyến đi đặt bẫy ảnh và 2 

toán khác trong chuyến đi lấy máy ảnh ở cùng một khu vực. Ngày 08 tháng 8 năm 2011, đội khảo sát 
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nhìn thấy ít nhất 8 thợ đốn gỗ ở trong rừng của Thƣợng Hóa khi họ đi đến một lều khai thác gỗ cũ để 

thu lƣợm rễ cây Huê (Dalbergia tonkinensis). 4 ngƣời khác đã đƣợc quan sát thấy trong khu vực Khe 

Gat khi đang chuyển một đống rễ cây Huê (Dalbergia tonkinensis) (khoảng 20kg) ra khỏi rừng 

(16/9/2011). Rễ cây đƣợc mua với giá thấp nhất, nhƣng theo một ngƣời bán lẻ địa phƣơng đống rễ này 

có thể sẽ có giá 30-35.000.000 VNĐ. Ngƣời dân địa phƣơng đã cho chúng tôi biết rằng vì loại gỗ này 

có giá cao, nên hầu hết thanh niên của Xã Xuân Trạch đã tham gia vào khai thác gỗ Huê (Dalbergia 

tonkinensis). Mọi ngƣời đƣợc tổ chức thành các nhóm từ 4-8 ngƣời, và mỗi chuyến đi mất từ 7-10 

ngày. Họ thƣờng đi vào rừng vì mục đích này mỗi tháng một lần.  

 

Hoạt động khai thác gỗ Mun (Diospyros sp.) ít hơn. Tuy nhiên nó là một trong những gỗ đắt nhất hiện 

nay, chỉ đứng sau trầm hƣơng và gỗ Huê (Dalbergia tonkinensis). Hiện nay, giá gỗ mun là 50-70.000 

VNĐ/ kg (khoảng 2,50-3,50 USD/kg). 

 

Hoạt động khai thác gỗ xây dựng đã đƣợc thấy ở nhiều nơi trong vƣờn quốc gia, nhƣng đặc biệt là ở 

các xã Hóa Sơn và Thƣợng Hóa.  

 

Bảng 6. Danh sách các loại gỗ quý hiếm bị khai thác nhiều nhất tại thời điểm của cuộc khảo sát  

 

Stt Gỗ Mục đích  Loại sản phẩm Giá (VNĐ) 

1 Huê (Dalbergia 

tonkinensis) 

Đồ gỗ mỹ nghệ 

và hƣơng trầm 

Tất cả các phần 

của cây 

2 – 30 triệu/kg (tùy thuộc 

vào chất lƣợng) 

2 Mun (Diospyros sp.) Đồ đạc cao cấp  Gỗ và cành  Từ 20.000 đến 80.000/kg 

(tùy thuộc vào chất 

lƣợng) 

3 Lat (Chukrasia 

tabularis) 

Đồ đạc cao cấp Gỗ 14-15 triệu/m
3
  

4 Vù hƣơng 

(Cinnamomum balansae) 

Đồ đạc và sản 

xuất dầu  

Gỗ và rễ để sản 

xuất dầu  

8-10 triệu/m
3
 

6 Vàng tâm (Manglietia 

fordiana) 

Đồ đạc Gỗ 8-10 triệu/m
3
 

7 Giổ (Talauma gioi) Đồ đạc  Gỗ 7-10 triệu/m
3
 

8 Bộp (sp.) Đồ đạc  Gỗ 5-7 triệu/m
3
 

 

 

6.1.3 Các hoạt động khác 
 
Săn bắn và chặt đốn gỗ là những mối đe dọa hàng đầu đối với đa dạng sinh học trong vƣờn quốc gia, 

nhƣng có một số hoạt động khác trực tiếp và gián tiếp gây ra mối đe dọa đối với các các loài thú và đa 

dạng sinh học khác trong khu vực khảo sát (mặc dù tác động của chúng ít hơn so với hai hoạt động 

vừa nêu). 

 

Lấy mật ong: Hoạt động lấy mật ong từ rừng mang lại lợi ích tƣơng đối lớn cho ngƣời dân địa 

phƣơng. Mỗi năm, một ngƣời đi lấy mật ong có thể lấy đƣợc khoảng 10 lít, kiếm đƣợc từ 2 đến 2,4 

triệu đồng với mức giá khoảng từ 200.000 đến 250.000 đồng mỗi lít. Theo lãnh đạo xã trƣớc đây của 

xã Hóa Sơn (ông Giao), hàng năm ngƣời dân xã Hóa Sơn lấy đƣợc từ 2 đến 5 tấn mật ong từ rừng, 

mang lại một nguồn thu tiền mặt tốt cho cộng đồng địa phƣơng. Hoạt động lấy mật ong dƣờng nhƣ 

không tạo ra tác động nhiều đối với rừng, tuy nhiên nó thực sự tác động đến sinh cảnh tự nhiên vì 

ngƣời dân địa phƣơng đi lại trong rừng khá thƣờng xuyên trong mùa mật ong. Ngoài ra, những ngƣời 

này cũng có thể thu lƣợm các tài nguyên rừng khác nhƣ hoa lan hay rùa trong khi tìm kiếm mật ong. 

 

Cây thuốc: Các cuộc phỏng vấn khảo sát cho thấy rằng hoạt động thu lƣợm cây thuốc dƣờng nhƣ đã 

giảm cƣờng độ trong vòng 5 năm qua trong Phong Nha Kẻ Bàng. Tuy nhiên, hoạt động lấy cây phong 

lan, đặc biệt là loài cây Kim Cƣơng (Anoectochilus spp.), nhƣ là các cây thuốc vẫn còn diễn ra trong 

Vƣờn quốc gia. Những ngƣời bán lẻ địa phƣơng mua cây Kim Cƣơng (Anoectochilus) với giá từ 50-

http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=WiK&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=710&sa=X&ei=CTSqTtGEM-apiAfB_6G6Dw&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Diospyros+sp.&spell=1
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=vhK&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=710&sa=X&ei=5DOqTpX4LaGaiQeiuajvDw&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Chukrasia+tabularis&spell=1
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=vhK&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=710&sa=X&ei=5DOqTpX4LaGaiQeiuajvDw&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Chukrasia+tabularis&spell=1
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=vhK&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=710&sa=X&ei=5DOqTpX4LaGaiQeiuajvDw&ved=0CBkQvwUoAQ&q=Chukrasia+tabularis&spell=1
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80.000 đồng mỗi kg, điều này đã thu hút nhiều ngƣời dân địa phƣơng vào các hoạt động thu lƣợm và 

bán loài cây này. Hiện nay, loài cây này hiếm khi đƣợc nhìn thấy trong tự nhiên do kết quả của việc 

khai thác quá mức. 

 
Hoa phong lan: hoạt động lấy cây phong lan để bán hoa diễn ra khá phổ biến trong hai năm trƣớc 

cuộc khảo sát của chúng tôi. Trong quá trình khảo sát, ít nhất 13 cây bị đổ kích thƣớc lớn (đƣờng kính 

> 60 cm) đã đƣợc nhìn thấy ở Thƣợng Hóa và Hóa Sơn, bị đốn ngã bởi những ngƣời đi lấy phong lan. 

Ngƣời dân địa phƣơng cho chúng tôi biết rằng trong hai năm qua, Lâm trƣờng Minh Hòa và những 

ngƣời bán lẻ địa phƣơng đã bắt đầu mua một số lƣợng lớn hoa lan, điều này làm thu hút nhiều ngƣời 

dân địa phƣơng trong huyện Hòa Minh tham gia vào hoạt động lấy phong lan. Nhiều cây có các chùm 

hoa phong lan đã bị chặt đốn vì nguyên nhân đó. Hành động này có thể gây ra một tác động nghiêm 

trọng đối với các loài phong lan cũng nhƣ rừng trong khu vực. 

 

Săn bắn "Chim Nhạn": Loài chim chỉ làm tổ ở một hang trong khu vực khảo sát (Hang Én). Tính 

đến thời điểm lập báo cáo này, chúng tôi chƣa xác định rõ những loài chim này là chim nhạn 

(HIRUNDINIDEA), chim én (APODIDAE) hay chim Nhạn rừng (Artamus fuscus). Trong nhiều năm 

qua, khu vực này dƣờng nhƣ đã hội tụ quần thể phong phú các loài chim, và hang này rất quen thuộc 

với cộng đồng địa phƣơng. Hoạt động săn bắn chim dƣờng nhƣ khá phổ biến tại khu vực này trong 

mùa làm tổ (từ tháng một đến tháng tƣ). Ngƣời dân địa phƣơng đến nơi này và sử dụng lƣới đánh cá 

để bắt chim vào thời điểm những chú chim cần bay ra bay vào hang liên tục để nuôi chim con. Một 

lều săn bắn cố định đƣợc ngƣời dân địa phƣơng dựng tại lối vào hang, nơi có bằng chứng rõ ràng của 

hoạt động giăng lƣới bắt chim, nhƣ các lƣới đánh cá cũ, chim chết và dụng cụ nấu ăn. Theo ngƣời dân 

địa phƣơng, hoạt động săn bắn chim ít diễn ra từ tháng năm đến tháng mƣời hai bởi vì tại thời điểm 

này những con chim bay ra bay vào hang chỉ có 2 lần mỗi ngày. Các cuộc phỏng vấn với ngƣời dân 

địa phƣơng và bằng chứng phát hiện đƣợc ở các lều cho thấy mức độ nghiêm trọng và ráo riết của 

hoạt động săn bắn trong khu vực này. Dƣờng nhƣ có rất ít sự can thiệp từ chính quyền địa phƣơng và 

cán bộ kiểm lâm.     

 

Đánh bắt cá: Đánh bắt cá không phải là một hoạt động phổ biến trong rừng vì phần lớn các khu vực 

khảo sát không có hệ thống nƣớc quan trọng, ngoại trừ Hồ Ma Ma. Ngƣời dân địa phƣơng đã cho 

chúng tôi biết rằng hoạt động đắt bắt cá diễn ra trong tất cả ba khu vực, tuy nhiên, hoạt động đánh bắt 

quá mức và việc sử dụng các thiết bị sốc điện đã có tác động lớn đến các quần thể cá ở hầu hết các 

dòng suối trong khu vực. Thiếu cá đã dẫn đến việc có ít ngƣời tham gia vào hoạt động này. Hồ Ma 

Ma dƣờng nhƣ là một khu vực đánh bắt cá quan trọng đối với ngƣời dân ở xã Thƣợng Hóa, và bằng 

chứng về hoạt động đánh bắt cá dƣờng nhƣ khá phổ biến xung quanh hồ nhƣ lƣới đánh cá và lều đánh 

cá cũ. Có ít nhất 2 ngƣ dân địa phƣơng đã đƣợc phát hiện ở bờ hồ, mang theo khoảng 200m lƣới. Tình 

trạng đánh bắt cá thƣờng xuyên trong hồ sẽ có tác động lớn đến quần thể cá, cũng nhƣ đến các loài 

động vật khác săn mồi cá và cua, chẳng hạn nhƣ các loài rái cá và cầy móc cua. Ngoài ra, Hồ Ma Ma 

là một nguồn nƣớc quan trọng trong khu vực (Hồ nƣớc vĩnh viễn duy nhất), và sự xuất hiện thƣờng 

xuyên của ngƣời dân địa phƣơng có thể tác động đến hồ và làm náo động các loài động vật đến hồ 

uống nƣớc.  

 

Chăn thả gia súc: Chăn thả gia súc tự do dƣờng nhƣ khá phổ biến trong tất cả ba khu vực. Các thung 

lũng và vùng đất bằng phẳng gần các bản làng địa phƣơng đƣợc sử dụng phổ biến nhất để chăn thả gia 

súc, đặc biệt là ở Thƣợng Hóa nơi mà hầu hết dân làng đều có vật nuôi.  Gia súc có thể là đối thủ cạnh 

tranh đối với động vật hoang dã về thức ăn  và khu vực kiếm ăn. Hơn nữa, trao đổi bệnh có thể là một 

vấn đề khác khi động vật hoang dã và vật nuôi thƣờng xuyên tiếp xúc với nhau. Việc thả rông gia súc 

cũng châm ngòi cho mâu thuẫn giữa con ngƣời và động vật hoang dã, nếu các loài thú hoang lớn 

chuyển sang săn mồi gia súc thay cho con mồi tự nhiên ngày càng khan hiếm. 

 

Xưởng sản xuất tinh dầu quế: ít nhất hai xƣởng sản xuất đã đƣợc nhìn thấy ở Hóa Sơn. Các xƣởng 

sản xuất này thƣờng phá hủy một số lƣợng lớn cây Vù Hƣơng (Cinnamomum balansae) để sử dụng rễ 

của chúng để tinh chế dầu quế. Một số lƣợng lớn các loại cây khác cũng đã đƣợc dùng làm củi để sản 

xuất tinh dầu. Các khu vực này thƣờng dễ nhận ra từ xa vì hầu hết cây bị đốn bằng thiết bị cơ giới. 
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Một trại cũ và một trại mới dỡ đã đƣợc tìm thấy trong rừng của Hóa Sơn, cách đƣờng ranh giới Vƣờn 

quốc gia khoảng 1 km. Nếu hoạt động này không đƣợc kiểm soát thì quá trình này sẽ sớm tiếp cận 

nguồn rừng của Vƣờn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. 

 

6.1.4 Các mối đe dọa riêng đối với các loài thú ăn thịt nhỏ  
 
Tất cả các loài thú ăn thịt nhỏ ở VQG PNKB đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hoạt động của con 

ngƣời, đặc biệt là hoạt động săn bắn, đặt bẫy và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Không có 

loài thú ăn thịt nhỏ nào có quần thể lớn, và một số loài nhƣ cầy vòi (Phân họ Paradoxurinae) đã đƣợc 

xem nhƣ là phổ biến trong vƣờn quốc gia trong 10 năm qua (Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự, 

1998) nay đã trở nên hiếm. Hơn nữa, một số loài đã trở nên rất hiếm nhƣ Cầy Mực. Rái cá có thể 

đƣợc xem nhƣ là tuyệt chủng ở địa phƣơng trong nhiều sinh cảnh trƣớc đây của chúng tại các xã Hóa 

Sơn và Thƣợng Hóa. 

 

Các cuộc phỏng vấn trực tiếp với các thợ săn tại lều đặt bẫy của họ trong cuộc khảo sát đã cho thấy 

cầy là một trong những loài đƣợc săn lùng nhiều nhất trong khu vực, đứng thứ ba sau hai loài đứng 

đầu là rùa hộp ba sọc (Cuora trifasciata), và tê tê (Manis spp.). Giá một con Cầy Vòi Đốm sống lên 

đến 1.200.000 đồng/kg (khoảng 60 USD) ở ngay tại bản tại địa phƣơng và 2-2,4 triệu đồng/kg tại các 

nhà hàng địa phƣơng (khoảng 100-120 USD). Một con Cầy Vòi Đốm bị bắt sống (trung bình 2 kg) sẽ 

mang lại 4-5 triệu đồng, đủ để mua thức ăn trong nửa tháng. Do mức cầu này và giá bán cao, các tiểu 

xảo và hành vi đặt bẫy đã đạt đến trình độ và chất lƣợng chuyên nghiệp: ít nhất 3 điểm đặt bẫy chuyên 

bắt cầy vòi đốm đã đƣợc tìm thấy trong khu vực khảo sát, trong đó một bộ 7-10 bẫy thắt chân đã đƣợc 

đặt trong một vòng tròn đƣợc rào hoàn toàn, và ở giữa có đặt chuối và trái cây khác để thu hút các con 

cầy vòi. Khi một con cầy bị bắt, con vật này sẽ đƣợc vận chuyển ngay khi còn sống cho một ngƣời 

bán lẻ ngay tại địa phƣơng để tuyệt đối tránh làm con vật bị chết. Quan trọng hơn, trƣớc khi đặt các 

tuyến bẫy, các thợ săn thƣờng trinh sát khu vực để quan sát cầy vòi, nhờ đó họ bẫy cầy rất hiệu quả. 

Nếu áp lực này không đƣợc giảm, loài Cầy Vòi Đốm sẽ sớm trở thành một loài bị đe dọa trong Vƣờn 

quốc gia.  

 

Các thợ săn địa phƣơng cho biết rằng loài Cầy Vòi Mốc là một trong những loài động vật đƣợc săn 

lùng nhiều nhất trong PNKB vì giá của chúng chỉ đứng thứ hai sau Cầy Vòi Đốm 600.000 – 800.000 

VNĐ (30-40 USD). Nhu cầu đối với loài Cầy Vòi Mốc từ những ngƣời bán lẻ và nhà hàng địa 

phƣơng cũng cao, vì thịt của nó có thể đƣợc chế biến và phục vụ nhƣ thịt Cầy Vòi Đốm với mức giá 

cao hơn trong nhà hàng. Các thợ săn địa phƣơng đã cho chúng tôi biết rằng Cầy Tai Trắng sống đƣợc 

mua bằng với giá Cầy Vòi Mốc, tuy nhiên, chúng rất hiếm và thƣờng đƣợc bán khi đã bị chết, vì vậy 

giá giảm xuống 200.000 đồng/kg. Hoạt động săn bắn và khai thác gỗ ráo riết trong khu vực đồi đất 

của Hóa Sơn có thể sớm đẩy loài Cầy Tai Trắng vào tình trạng bị đe dọa nếu vẫn tiếp diễn nhƣ hiện 

nay. Cầy Mực cũng bị ngƣời buôn bán động vật hoang dã địa phƣơng mua với giá cao, do chúng có 

thịt rất ngon và cũng có kích thƣớc lớn (so với các loài cầy khác). Các thợ săn cũng cho chúng tôi biết 

rằng do có kích thƣớc nhƣ vậy và thƣờng để lại dấu vết trên thân cây, nên loài động vật này khá dễ 

phát hiện. Áp lực này từ hoạt động săn bắn và buôn bán cho thấy những loài cầy trong nhóm này có 

thể sẽ sớm bị đe dọa nghiêm trọng trong khu vực này. 

 

6.1.5 Các mối đe dọa riêng đối với các loài ăn sâu bọ và loài gặm 

nhấm  
 

Tình trạng của các loài ăn sâu bọ tại Việt Nam, nói chung, và tại VQG PNKB, nói riêng, rất ít đƣợc 

biết đến. Các loài này không bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn, nhƣng sự suy thoái rừng có thể làm 

thay đổi tình trạng quần thể của chúng. Tuy nhiên, câu hỏi này cần nghiên cứu thêm. 

 
Các loài động vật gặm nhấm đang bị đe dọa ở Việt Nam bởi hoạt động săn bắn / đặt bẫy và tình trạng 

mất sinh cảnh. Hầu nhƣ tất cả các loài sóc đều là các mục tiêu săn bắn của ngƣời dân địa phƣơng để 

làm thực phẩm và vì các mục đích trang trí. Các loài chuột cũng bị săn bắt để làm thực phẩm ở nhiều 
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khu vực của Việt Nam. Mất sinh cảnh, đặc biệt là phá rừng là một trong những mối đe dọa chính đối 

với các loài động vật gặm nhấm ở Việt Nam. Kết quả là, 8 loài động vật gặm nhấm của Việt Nam đã 

đƣợc đƣa vào Sách Đỏ Việt Nam (2007) để đƣợc bảo tồn khẩn cấp (Bảng 15). 

 

Hệ động vật gặm nhấm trong PNKB bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn / đặt bẫy và sự suy thoái rừng do 

hoạt động khai thác gỗ chọn và khai thác NTFP (lâm sảm phi gỗ). Biểu hiện và bằng chứng của các 

mối đe dọa này xuất hiện ở cả 3 khu vực khảo sát, trong các hoạt động đặt bẫy/ đặt bẫy thắt chân, lều 

của thợ săn, tình trạng xâm lấn, hoạt động khai thác gỗ, lấy mật ong và khai thác lâm sản phi gỗ, các 

khu ruộng trồng cây cối và hoạt động chăn thả gia súc (Phụ lục 3). 

   

Sáu loài động vật gặm nhấm đƣợc quan tâm bảo tồn ở cấp độ cao đã đƣợc tìm thấy trong các cuộc 

khảo sát, trong đó bao gồm 5 loài đã đƣợc nêu tên trong Sách Đỏ Việt Nam và 2 loài đƣợc nêu tên 

trong Danh sách đỏ IUCN (2011) là những loài bị đe dọa toàn cầu hoặc gần nhƣ bị đe dọa (Bảng 15). 

Tất cả các loài này đang phải đối mặt với các mối đe dọa lớn trong VQG PNKN 

 

Bảng 7. Danh sách các loài động vật gặm nhấm bị đe dọa ở Việt Nam 

 

Stt Tên thông thƣờng Tên khoa học VRDB 

(2007) 

IUCN RL 

(2011) 

1.  Sóc Đen Ratufa bicolor  VU NT 

2.  Sóc Bay Lông Chân Belomys pearsonii  CR  

3.  Sóc Bay Đen Trắng Hylopetes alboniger   VU  

4.  Sóc Bay Sao Petaurista elegans  EN  

5.  Sóc Bay Trâu Petaurista philippensis  VU  

6.  Nê củng (Chuột đá Lào) Laonastes aenigmamus  EN 

Ghi chú: VRDB – Sách Đỏ của Việt Nam (2007), IUCN RL – Sách Đỏ IUCN (2012). CR – Cực kỳ 

nguy cấp, EN – Nguy cấp, VU – Sắp nguy cấp, LR – Ít nguy cấp, NT – Sắp bị đe dọa, DD – Thiếu dữ 

liệu. 

Loài Sóc Đen Ratufa bicolor bị đe dọa chủ yếu bởi hoạt động săn bắn. Kích thƣớc lớn, thói quen kiếm 

ăn vào ban ngày và thịt của nó ngon làm cho loài sóc này trở thành một mục tiêu sắn bắn thƣờng 

xuyên của các thợ săn địa phƣơng. 

 

Các loài sóc bay (Sóc bay lông chân (Belomys pearsonii), Sóc bay đen trắng (Hylopetes alboniger), 

Sóc bay cao (Petaurista elegans), Sóc bay trâu (Petaurista philippensis)) không phải là các mục tiêu 

săn bắn trực tiếp. Hoạt động về đêm và việc sử dụng tán rừng rập rạp của chúng giúp cho chúng khó 

bị săn bắn hơn. Tuy nhiên, đây là loài sống chuyên trong rừng, nên chúng cần những cây cao để làm 

tổ và tìm thức ăn, do đó, những loài này rất nhạy cảm với sự suy thoái rừng do hoạt động khai thác gỗ. 

 

Chuột Đá Lào (Nê củng) bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hoạt động đặt bẫy của ngƣời dân địa phƣơng. 

Loài này đã đƣợc xác nhận ở xã Thƣợng Hóa và đƣợc báo cáo là còn tồn tại ở xã Hóa Sơn. Tuy nhiên, 

cả hai xã này đều có một truyền thống mạnh về bẫy chuột làm thức ăn. Chuột đá Lào dễ bị bẫy do nó 

sống trên mặt đất và di chuyển chậm. Hành vi thuần hóa của loài này cho thấy nó không cố gắng để 

thoát khỏi khu vực bị con ngƣời tấn công và vì thế càng dễ bị bẫy.  

 

6.2 Xếp hạng và nhận diện các khu vực bị đe dọa cao 
 

Dựa trên bằng chứng đƣợc tìm thấy trong khu vực khảo sát loài thú ăn thịt nhỏ cũng nhƣ trên danh 

sách ƣu tiên các vấn đề bảo tồn và mức độ của chúng đối với mỗi xã, Hóa Sơn và Thƣợng Hóa dƣờng 

nhƣ là những khu vực mà hầu hết đã tìm thấy bằng chứng về các mối đe dọa đối với động vật hoang 

dã. Cả hai xã này đều nằm trong các khu vực mới đƣợc mở rộng và nằm cách xa trung tâm của Vƣờn 
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quốc gia và hai xã này có rất ít trạm kiểm lâm. Do đó săn bắn và khai thác gỗ có thể diễn ra mà không 

bị can thiệp nhiều về pháp luật.  

 

Săn bắn, buôn bán động vật hoang dã và chặt đốn gỗ đều phổ biến ở các xã Hóa Sơn và Thƣợng Hóa. 

Hàng ngày có thể nhìn thấy các thợ đốn gỗ địa phƣơng trong khi họ đi ra, vào rừng mang theo cƣa 

xích và nhiều loại gỗ khác nhau. Các thợ săn, các tuyến bẫy, và các lều săn bắn đang hoạt động cũng 

thƣờng đƣợc nhìn thấy ở hai xã này. Hoạt động khai thác gỗ có sử dụng trâu cũng đã đƣợc nhìn thấy 

trong rừng Hóa Sơn, khi mà chúng tôi đếm đƣợc ít nhất 16 khúc gỗ rất lớn (1,2 mx 15cmm x 3m) 

trong rừng trong khi đƣợc vận chuyển bằng 3 con trâu. Cây bị đốn và gỗ đƣợc chuyển đi đƣợc tìm 

thấy thƣờng xuyên trong rừng của cả Hóa Sơn và Thƣợng Hóa, và có lẽ các hoạt động bất hợp pháp 

không phải chịu nhiều sự can thiệp từ các lực lƣợng thực thi pháp luật liên quan.  

 

Xã Thƣợng Hóa cũng có nhiều hoạt động nhƣ đánh bắt cá, săn bắn chim và chăn thả gia súc. Ngƣời 

dân địa phƣơng đã báo cáo rằng các loài động vật và chim bị bẫy thƣờng đƣợc bán tại các chợ địa 

phƣơng, đặc biệt là ở thị trấn Quy Đạt. Buôn bán động vật hoang dã và săn bắn dƣờng nhƣ rất phổ 

biến tại xã, và ngƣời dân cho biết rằng nhiều tuyến bẫy và  trại săn bắn cũ trong rừng ở cả Thƣợng 

Hóa và Xuân Trạch là của các thợ săn ở Thƣợng Hóa. Ngoài ra, hoạt động bẫy chuột và các loài động 

vật nhỏ để làm thực phẩm có vẻ rất phổ biến trong xã. 

 

Trong rừng của xã Xuân Trạch (Hung Dạng, Cà Tớt, Chà Nòi), chỉ quan sát thấy 2 thợ săn và 1 lều, 

và số lần nhìn thấy hoạt động chặt đốn gỗ trong rừng là rất ít. Tuy nhiên, hoạt động chặt đốn gỗ có vẻ 

khá phổ biến dọc theo đƣờng cao tốc Hồ Chí Minh. Trên tuyến đƣờng này, vào buổi chiều, chúng tôi 

có thể nhìn thấy ngƣời dân địa phƣơng sử dụng xe máy để vận chuyển gỗ về làng. Ngoài ra, xã này rất 

nổi tiếng về kỹ thuật và kỹ xảo lành nghề của những ngƣời khai thác gỗ Huê (Dalbergia tonkinensis) 

ở đây. Trong quá trình khảo sát của chúng tôi, tất cả những ngƣời thu gom gỗ Huê (Dalbergia 

tonkinensis) mà chúng tôi đã gặp trong rừng và trên đƣờng Hồ Chí Minh đều đến từ xã Xuân Trạch.  

 
Bảng 20. Tác động đối với rừng và động vật hoang dã ở Phong Nha – Kẻ Bàng  

 

  Khu vực mở 

rộng 

 Di sản Thế giới 

Xếp 

hạng 

Loại tác động Hóa Sơn Thƣợng Trạch Xuân Trạch 

1 Săn bắn Rất cao Rất cao Cao 

2 Buôn bán động vật 

hoang dã  

Cao Cao Trung bình 

3 Chặt đốn gỗ Cao Cao Cao 

4 Chia cắt sinh cảnh  Thấp Thấp  Trung bình 

5 Lấy mật ong Cao Cao Thấp 

6 Lấy cây Lan và cây 

thuốc 

Cao Trung bình Thấp 

7 Giăng lƣới bắt chim Không Cao Không 

8 Đánh cá Trung bình Trung bình Thấp 

9 Chăn thả gia súc Cao Trung bình Trung bình 

10 Xƣởng sản xuất tinh 

dầu quế     

Cao Không có bằng 

chứng 

Không có bằng 

chứng 
 

Đội khảo sát Loài ăn sâu bọ và Loài gặm nhấm đã độc lập thực hiện một đánh giá về các mối đe dọa 

trong ba khu vực khảo sát của họ. Tất cả các dấu hiệu về các mối đe dọa đƣợc ghi nhận trong quá 

trình khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm đƣợc trình bày trong Phụ lục 7b và đƣợc tóm tắt trong 

Bảng . Bản đồ các dấu hiệu mối đe dọa của hoạt động săn bắn / đặt bẫy đã đƣợc thể hiện trong Phụ 

lục 8c. 
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Bảng 21. Bảng tóm tắt các thông số ghi nhận mối đe dọa trong 3 khu vực khảo sát 

 

 Khu vực Mở 

rộng 

 Di sản Thế giới 

Mối đe dọa Ma Rính  

ở Hóa Sơn 

Hang Én  

ở Thƣợng Hóa 

Hung Dạng  

ở Xuân Trạch 

1. Đặt bẫy và lều (vị trí) 12 9 9 

2. Thợ săn (người) 2 8 5 

3. Khai thác NTFP (vị trí) 1 2 3 

4. Ngƣời khai thác NTFP (người) 0 11 0 

5. Lấy gỗ (vị trí) 20 4 0 

6. Ngƣời lấy gỗ (người) 28 0 0 

7. Diện tích nông nghiêp (vị trí) 0 1 1 

8. Chăn thả gia súc (vị trí) 0 0 Nhiều 

 

Có 8 mối đe dọa đƣợc ghi nhận trong các khu vực khảo sát, với các mức độ khác nhau đối với mỗi 

khu vực khảo sát. Bảng 22 thể hiện các kết quả đánh giá mối đe dọa, sử dụng phƣơng pháp chấm 

điểm của Salafsky và các cộng sự (1999). Điểm số tối đa cho mỗi tiêu chí đe dọa là 5, và số điểm tối 

thiểu là 0 (khi mối đe dọa không xảy ra). 

 

Bảng 22. Đánh giá và so sánh các mối đe dọa giữa các khu vực khảo sát 

 

 Khu vực mở rộng  Di sản Thế giới 

Mối đe dọa Ma Rính  

ở Xã Hóa Sơn 

Hang Én  

ở Xã Thƣợng Hóa 

Hung Dạng  

ở Xã Xuân Trạch 
Sca. Int. Urg. Tổng Sca. Int. Urg. Tổng Sca. Int. Urg. Tổng 

Săn bắn/đặt bẫy 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 

Khai thác LSPG  2 1 1  4 3 4 4 11 4 3 3 10 

Lấy gỗ  3 4 4 11 2 2 2 6 0 0 0 0 

Diện tích nông 

nghiệp 
0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 2 5 

Chăn thả gia súc  0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 11 

Tổng cộng:  30  35  41 

Ghi chú: Sca – Quy mô, Int – Cƣờng độ, Urg – Tính cấp bách. LSPG – Lâm Sản Phi Gỗ 
 

Đánh giá cho thấy: 

- Hoạt động săn bắn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong tất cả 3 khu vực khảo sát. Mối đe dọa 

này bao gồm hoạt động săn bắn bằng súng và bẫy thắt chân (chủ yếu là bẫy dây thép). Hoạt động 

đặt bẫy khá phổ biến ở tất cả các khu vực khảo sát. Các mối đe dọa săn bắn đối với các loài gặm 

nhấm chủ yếu là từ bẫy thắt chân. Các loài động vật gặm nhấm bị săn bắn chủ yếu vì nhu cầu sử 

dụng ở địa phƣơng, một số thì vì mục đích thƣơng mại (sóc). Các loài thú ăn thịt nhỏ đƣợc săn 

bắn chủ yếu vì mục đích thƣơng mại. 

- Khai thác gỗ là mối đe dọa nghiêm trọng thứ hai trong khu vực Ma Rính, thứ ba trong khu vực 

Hang Én và không xảy ra trong khu vực Hung Dạng. Ngƣời dân địa phƣơng khai thác các cây gỗ 

có giá trị kinh tế vì một số nhu cầu sử dụng ở địa phƣơng và chủ yếu vì mục đích thƣơng mại. 

Một số thƣơng nhân đến từ các vùng khác trả tiền cho ngƣời dân địa phƣơng để chặt đốn cây gỗ, 

sau đó thu gom và vận chuyển chúng đến các thành phố để bán.  

- Khai thác NTFP (lâm sản phi gỗ) là mối đe dọa nghiêm trọng thứ hai trong khu vực Hang Én, thứ 

ba trong khu vực Hung Dạng và khu vực Ma Rính. Ở Ma Rính chỉ có 3 mối đe dọa và khai thác 

NTFP là mối đe dọa ít nghiêm trọng nhất, và mối đe dọa này cũng là thấp nhất trong khu vực Ma 
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Rính so với 2 khu vực khảo sát còn lại. Lâm sản phi gỗ đƣợc khai thác bao gồm củi, tre nứa và 

mật ong. 

- Các diện tích đất nông nghiệp chỉ xuất hiện trong các khu vực Hang Én và Hung Dạng và không 

phải là mối đe dọa rất nghiêm trọng trong các khu vực này. Chỉ có trang trại đƣợc tìm thấy trong 

khu vực Hang Én và 2 trang trại ở khu vực Hung Dạng. (Lƣu ý rằng, trong khu vực Hung Dạng, 

các cánh đồng cách xa các khu vực bẫy). 

- Hoạt động chăn nuôi gia súc đƣợc chỉ thấy trong khu vực Hung Dạng và khá nghiêm trọng, chính 

là mối đe dọa nghiêm trọng thứ hai trong khu vực này sau săn bắn/đặt bẫy. 

15

4

11

0 0

30

15
11

6
3

0

35

15

10

0

5

11

41

0

10

20

30

40

50

Ma Rinh Hang En Hung Dang

H NC TR AF CR Total
 

Hình 10. So sách mức độ đe dọa giữa 3 khu vực khảo sát 
H – Săn bắn/Đặt bẫy, NC – Khai thác NTFP, TR -  Khai thác gỗ  

AF – Diện tích nông nghiệp, CR – Chăn thả gia súc  
Ghi chú: Ma Rính Mới ở Xã Hóa Sơn, Hang Én ở Xã Thƣợng Hóa, cả hai đều nằm trong khu vực mở rộng của 

Vƣờn Quốc Gia. Hung Dạng ở Xã Xuân Trạch và nằm trong đƣờng ranh giới của Di sản Thế giới nhƣ đã đƣợc 

phân ranh giới hiện nay. 

 

So sánh số lƣợng và điểm số cho từng mối đe dọa giữa 3 khu vực khảo sát (Hình 10) cho thấy: 

- Khu vực Hung Dạng, bên trong khu Di sản Thế giới, có mức độ đe dọa cao nhất: có 4 mối đe dọa 

với tổng số điểm là 41. Khu vực này không cách quá xa các bản làng và có các tuyến đƣờng mòn 

khai thác gỗ lớn cũ rộng 2-3m chạy xuyên qua rừng. Rừng đã bị suy thoái, chuyển đổi thành rừng 

hỗn giao tre nứa. Săn bắn và chăn thả gia súc là những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong khu 

vực này. 

- Khu vực Hang Én có mức độ nguy hiểm cao thứ hai: có 4 mối đe dọa với tổng số điểm là 35. Khu 

vực này không quá xa Bản Ón. Rừng cao vẫn còn nhƣng các cây có giá trị đã đƣợc chặt đốn và 

Hoạt động săn bắn khá mạnh. 

- Khu vực Ma Rính có mức độ đe dọa thấp nhất, có thể là do cách rất xa từ các bản làng. Ba (3) 

mối đe dọa xuất hiện ở đây với tổng số điểm là 30. Rừng ở khu vực này đã trƣởng thành hoặc ít bị 

tác động, tuy nhiên, áp lực từ hoạt động khai thác gỗ và săn bắn rất cao. Trong quá trình khảo sát 

của chúng tôi, 30-40 cƣ dân đã vào khu vực này để đốn gỗ và vận chuyển gỗ hàng ngày. 

- Ở xã Xuân Trạch, hoạt động khai thác gỗ chủ yếu tập trung vào khai thác gỗ sƣa, tuy nhiên gỗ 

xây dựng cũng là một mục tiêu. Nhóm khảo sát đã ghi nhận một cƣa xích gần khu vực Cá Cơn, và 

nhiều cây đổ mà từ chỗ đó gỗ đã đƣợc vận chuyển ra khỏi rừng. 
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6.3 Quản lý bảo tồn hiện nay tại các khu vực khảo sát 
 

Dựa trên các quan sát đƣợc thực hiện bởi đội khảo sát, có những biểu hiện cho thấy thực thi pháp luật 

là một vấn đề quan trọng đối với Vƣờn Quốc gia PNKB. Quan sát trong các cuộc khảo sát chỉ ghi 

nhận đƣợc một vài hoạt động tuần tra. Đội khảo sát đã tiếp xúc một lần với một nhóm các cán bộ 

kiểm lâm trong thung lũng Ma Ma (xã Thƣợng Hóa). Mặc dù họ tiến hành một cuộc tuần tra trong 

khu vực, song rất ít bẫy thắt chân đƣợc gỡ bỏ. 

 

Một số hoạt động giáo dục bảo tồn đã đƣợc Vƣờn Quốc Gia tổ chức cho ngƣời dân địa phƣơng. Các 

hoạt động này chƣa đủ thƣờng xuyên trong các bản làng gần các khu vực khảo sát. Ngƣời dân địa 

phƣơng dƣờng nhƣ không nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học ở VQG 

PNKB, cũng nhƣ những hậu quả của các hành động bất hợp pháp nhƣ săn bắn và chặt đốn gỗ. Không 

có thông báo hoặc tờ áp-phích nào đƣợc nhìn thấy trong các bản làng, xã địa phƣơng. Hơn nữa, các 

thợ săn dƣờng nhƣ không nhận thức đƣợc nguy cơ bị ra tòa và truy tố. 

 

6.4 Sử dụng thú nhƣ là chỉ số biểu thị sự thay đổi 
 

Sự hiện hữu và thành phần của các quần xã các loài thú thƣờng đƣợc đề xuất nhƣ là một chỉ số giám 

sát đối với các hoạt động phá hoại sinh thái, đặc biệt là hoạt động săn bắn. Sự hiện hữu của các loài có 

giá trị cao, dễ bị săn bắn (tê tê, nai, vv) sẽ cho thấy mức độ săn bắn thấp hoặc bền vững. Sự vắng mặt 

của chúng, nhƣ trong nghiên cứu này, cho biết mức độ săn bắn cao và gây ra sự bất ổn đối với các loài 

này. Trong tƣơng lai tới đây, khi Vƣờn quốc gia đƣợc bảo vệ tốt hơn, chúng tôi mong rằng sẽ có sự 

gia tăng về mức độ phong phú của tất cả các loài động vật đã bị săn bắn, để lấy lại mức độ phong phú 

của các loài thể hiện ở thành công bẫy và tỉ lệ bắt gặp trên các tuyến. Nghiên cứu này cung cấp một 

cơ sở để so sánh trong tƣơng lai. Các cuộc khảo sát trong tƣơng lai cần thực hiện mọi nỗ lực để thực 

hiện lặp lại các cuộc khảo sát một cách chính xác nhƣ  đã làm (cùng một địa điểm, cùng phƣơng pháp, 

cùng mùa, cùng số lần) để bảo đảm tính so sánh trong kết quả theo thời gian. 

 

Các loài động vật gặm nhấm có thể đƣợc sử dụng nhƣ là chỉ số tốt để biểu thị sự biến đổi sinh cảnh, 

sự phong phú của chúng cho thấy mức độ tàn phá rừng (Sokolov và các cộng sự 1992, 1993, 1998, 

Shilova 1993, Shilova và các cộng sự 1996, Shipanov và các cộng sự 1996, Kuznetsov và các cộng sự 

1997, Kuznetsov 2006). Trong rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn, số lƣợng các loài động vật gặm 

nhấm thấp và quần thể động vật gặm nhấm bao gồm các loài chuyên sống trong rừng và các loài đặc 

hữu. Mức độ trung bình của sự phá hoại do con ngƣời gây ra đối với rừng nguyên sinh làm tăng số 

lƣợng loài và độ phong phú của cộng đồng động vật Gặm nhấm do có sự xuất hiện của các sinh cảnh 

mới cho các loài không giới hạn sống trong rừng Khi mức độ phá hoại do con ngƣời gây ra đạt đến 

một ngƣỡng giới hạn, sự đa dạng các loài động vật gặm nhấm sẽ bị suy giảm do các loài chuyên sống 

trong rừng bị tiêu diệt. Khảo sát của chúng tôi đã tìm thấy 12 loài chuyên sống trong rừng và một loài 

đặc hữu, cho thấy mức độ thiệt hại thấp do con ngƣời gây ra đối với rừng nguyên sinh ở VQG PNKB. 

 

Trong các loài động vật gặm nhấm chuyên sống trong rừng, loài Chuột xu-ri Maxomys surifer đƣợc 

coi là chỉ số tốt nhất của biến đổi sinh thái trong các hệ sinh thái rừng (Sokolov và các cộng sự 1992, 

1993, Shilova và các cộng sự 1993, 1996, Shipanova và các cộng sự 1996, Kuznetsov và các cộng sự 

1998, Kuznetsov 2006). Các nghiên cứu ở miền Trung và miền Nam Việt Nam đã chỉ ra rằng trong 

một rừng nhiệt đới nguyên sinh còn nguyên vẹn, các mẫu vật của loài Chuột xu-ri (M. surifer) chiếm 

15,0% tổng số mẫu vật loài gặm nhấm bị bẫy. Ngƣợc lại, trong các rừng bị tác động nhiều, chúng đạt 

đến 30,52% tại rừng Buôn Lƣới của tỉnh Gia Lai và thậm chí 61,8% hay 77,6% ở rừng Mã Đà của 

tỉnh Đồng Nai (Kuznetsov và các cộng sự, 1998, Kuznetsov 2006). Các nghiên cứu của Kuznetsov tại 

rừng Buôn Lƣới (tỉnh Gia Lai) cho thấy rằng sự thay đổi về mức độ phong phú của loài Chuột xu-ri 

(M. surifer) rõ ràng có liên quan đến mức độ phá rừng: 
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- Rừng nhiệt đới nguyên sinh còn nguyên vẹn:   29  

- Rừng nhiệt đới nguyên sinh có mức thiệt hại dƣới 10%:  2,08  

- Rừng nhiệt đới nguyên sinh có mức thiệt hại 15-20%:  8,57  

- Rừng nhiệt đới nguyên sinh có mức thiệt hại 40-50%:  0,77  

- Rừng nhiệt đới nguyên sinh có mức thiệt hại 100%:  2,00  

(Tất cả số liệu này là số cá thể trên 100 lần bẫy đêm) 

 

Các kết quả của nghiên cứu của chúng tôi tại PNKB hỗ trợ tốt cho giả thuyết này (Bảng 23): khu vực 

Hung Dạng với mức độ đe dạo cao nhất (41 điểm) có tỷ lệ phần trăm cao nhất (20,8%) và mức độ 

phong phú (0,53) của loài Chuột xu-ri (M. surifer), khu vực Hang Én có mức độ đe dọa cao thứ hai 

(35) có tỷ lệ phần trăm cao thứ hai (16,1%) và mức độ phong phú (0.50) của loài Chuột xu-ri (M. 

surifer) và Ma Rính với mức độ đe dọa thấp nhất (30) có tỷ lệ phần trăm thấp nhất (9,5%) và mức độ 

phong phú (0,24) của loài Chuột xu-ri (M. surifer). Cần tiến hành nhiều hơn nữa các nghiên cứu để 

tiếp tục tìm hiểu sâu hơn hiện tƣợng này, nhƣng chúng tôi đề xuất rằng kết quả các cuộc khảo sát về 

các  loài gặm nhấm có thể đƣợc sử dụng làm chỉ số để theo dõi sự biến đổi điều kiện rừng. 

 

 

Bảng 23. Tỉ lệ phần trăm và mức độ phong phú của loài Chuột xu-ri (M. surifer) trong 3 khu 

vực khảo sát 

 

Khu vực khảo 

sát 

Điểm mức độ 

đe dọa 

% tổng số mẫu vật 

trong khu vực hiện tại 

Mức độ phong phú/ bẫy 

thành công (cá thể/100 lần 

bẫy đêm) 

Ma Rính 30 9.5 0.24 

Hang Én 35 16.1 0.50 

Hung Dạng 41 20.8 0.53 
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7. Kết luận và Khuyến nghị 

7.1 Tình trạng đa dạng sinh học các loài thú không biết 

bay ở Vƣờn Quốc Gia PNKB 
 
Các khu vực khảo sát đã đƣợc lựa chọn bởi cùng một lý do, đó là các khu vực này có rừng với điều 

kiện tự nhiên tốt và các quần thể động vật tƣơng đối phong phú, theo nhƣ miêu tả không chỉ của các 

thợ săn địa phƣơng mà còn của các nhân viên Vƣờn Quốc gia. Các cuộc khảo sát đã xác nhận tính đa 

dạng cao của khu hệ thú của Phong Nha-Kẻ Bàng. Tuy nhiên các ghi chép tƣơng đối ít và có rất ít dấu 

hiệu của các loài thú bị bắt gặp. Kết quả này cho thấy một vấn đề bảo tồn đang báo động ở Phong Nha 

Kẻ Bàng. Lý do là các hình ảnh vệ tinh và bản đồ thảm thực vật cho thấy những khu rừng này dƣờng 

nhƣ vẫn đang trong trạng thái tốt, tuy nhiên các khu rừng này có thể chỉ còn rất ít động vật. Tình trạng 

phổ biến của hoạt động săn bắn và đặt bẫy ngày càng gia tăng và ráo riết có lẽ là yếu tố chính dẫn đến 

sự suy giảm của các quần thể động vật ở vƣờn quốc gia. 

 

 

7.1.1 Tình trạng của loài thú ăn thịt nhỏ và culi  
 
Sự hiện hữu của tổng cộng 19 loài thú ăn thịt nhỏ và 2 loài culi đã đƣợc xác nhận trong Vƣờn Quốc 

gia Phong Nha Kẻ Bàng. Một số loài trong Vƣờn quốc gia đƣợc liệt kê vào danh sách các loài bị đe 

dọa ở các mức độ khác nhau trong Sách đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam, và đƣợc bảo vệ theo Nghị định 

của Chính phủ Việt Nam (và Bảng  và Bảng ). Các kết quả khảo sát một lần nữa khẳng định VQG 

PNKB là một khu vực bảo tồn quan trọng đối với các loài thú ăn thịt nhỏ ở Việt Nam, vì vƣờn quốc 

gia nuôi dƣỡng một vùng rộng lớn và nhiều sinh cảnh khác nhau phù hợp với phần lớn các loài thú ăn 

thịt nhỏ. 

 
Kết quả khảo sát cho thấy mật độ thấp của các loài thú ăn thịt nhỏ ở VQG PNKB. Không có nhiều 

dấu vết và động vật đƣợc phát hiện và thu thập tại thực địa, mặc dù các đội đã tăng cƣờng những nỗ 

lực mạnh mẽ. Những biểu hiện thực tế cho thấy các hoạt động của con ngƣời mức độ cao tại các khu 

vực khảo sát (săn bắn, chặt đốn gỗ và khai thác lâm sản phi gỗ) đã làm giảm cả sự phong phú và sự 

xuất hiện các loài thú ăn thịt nhỏ và culi trong VQG PNKB. 

 

Kết quả của các cuộc khảo sát cho thấy, hiện nay tình trạng của loài culi đã rõ ràng hơn trong Vƣờn 

quốc gia, mặc dù rất ít loài culi đƣợc ghi nhận thực tế trên thực địa. Culi không chịu ảnh hƣởng nhiều 

từ hoạt động săn bắn nhƣ các loài thú ăn thịt nhỏ, và không có bằng chứng nào về hoạt động săn bắt 

culi vì mục đích thƣơng mại. Tuy nhiên, quần thể của chúng có vẻ rất thấp trong vƣờn quốc gia. Các 

cuộc khảo sát linh trƣởng trƣớc đây cũng ghi nhận rất ít bằng chứng của những loài này, và bằng 

chứng về dấu vết của chúng chủ yếu thu đƣợc từ thông tin phỏng vấn (Haus và các cộng sự, 2009, Lê 

Khắc Quyết và các cộng sự, 2002, Lê Trọng Đạt và các cộng sự, 2009, Nguyễn Xuân Đặng và các 

cộng sự, 1998). Có thể là địa hình và rừng núi đá vôi trong VQG PNKB không thích hợp với các loài 

này. Câu hỏi này có thể đƣợc giải đáp thông qua một nghiên cứu loài Culi cụ thể trong vƣờn quốc gia.  

 

7.1.2 Tình trạng của loài Ăn sâu bọ và loài Gặm nhấm 
 
Các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm đóng vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới nhƣ 

những đối tƣợng quan trọng thực hiện các chức năng thụ phấn, phát tán hạt, cung cấp thức ăn, chuyển 

đổi nguyên liệu thực vật và cải thiện môi trƣờng đất. Chúng là nguồn thức ăn quan trọng đối với rất 

nhiều loài thú săn mồi (các loài thú ăn thịt, rắn ăn chuột, chim săn mồi, v.v…) bao gồm cả các loài 

động vật đang bị đe dọa. Hệ sinh thái rừng không thể giữ đƣợc trạng thái khỏe mạnh nếu không có 

các loài ăn sâu bọ và các loài gặm nhấm. Thành phần của quần thể động vật gặm nhấm cũng có thể 
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đƣợc sử dụng nhƣ là một chỉ số tốt về tình trạng rừng. Một số loài động vật gặm nhấm có thể có hại, 

vì chúng phá hủy thảm thực vật và truyền bệnh, nhƣng những loài này chỉ chiếm tỷ lệ phần trăm nhỏ 

trong quần thể các loài gặm nhấm và thiệt hại cho các hệ sinh thái rừng còn nguyên vẹn chỉ xảy ra 

trong một số trƣờng hợp đặc biệt, khi số lƣợng các loài gặm nhấm trở nên quá nhiều. Hoạt động săn 

bắn quá mức và phá rừng đã làm cho nhiều loài động vật gặm nhấm, đặc biệt là loài chuyên sống 

trong rừng bị suy giảm nghiêm trọng về số lƣợng và phạm vi phân bố, một số loài đang phải đối mặt 

với nguy cơ tuyệt chủng. Tám (8) trong số 70 loài động vật gặm nhấm (11,4%) đƣợc biết đến ở Việt 

Nam đã đƣợc đƣa vào Sách đỏ Việt Nam để có biện pháp  bảo tồn khẩn cấp.  

 

Mặc dù các loài động vật gặm nhấm có vai trò sinh thái quan trọng và quần thể đang bị suy giảm, việc 

bảo tồn các loài này chƣa đƣợc giải quyết tốt ở Việt Nam, bởi vì mọi ngƣời thƣờng bỏ qua vai trò sinh 

thái quan trọng của chúng trong khi quá nhấn mạnh đến các đặc điểm gây hại của một số loài. Việc 

bảo tồn các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm phải đƣợc tăng cƣờng để cứu hệ sinh thái rừng khỏe 

mạnh và hỗ trợ việc bảo tồn các loài khác đang bị đe dọa. Hệ động vật gặm nhấm trong VQG PNKB 

khá phong phú và đa dạng. Đến nay, 35 loài động vật gặm nhấm của 20 chi và 5 họ đã đƣợc ghi nhận 

ở VQG PNKB. Những loài này chiếm 50% tổng số loài, 69% tổng số chi và 100% tổng số họ của hệ 

động vật gặm nhấm của Việt Nam. Tuy nhiên, việc liệt kê này vẫn chƣa nêu hết tên các loài động vật 

gặm nhấm trong PNKB NP, nhiều loài khác chắc chắn sẽ đƣợc đƣa thêm vào danh sách thông qua các 

cuộc khảo sát trong tƣơng lai. 

 

Hệ động vật gặm nhấm ít đƣợc điều tra ở hầu hết các khu vực đƣợc bảo vệ của Việt Nam. Hình 4 so 

sánh số lƣợng các loài động vật gặm nhấm đƣợc ghi nhận ở một số khu vực núi đá vôi đƣợc bảo vệ, là 

đối tƣợng đã đƣợc khảo sát đa dạng sinh học tƣơng đối đầy đủ. Biểu đồ cho thấy số lƣợng loài đƣợc 

ghi nhận cao nhất ở VQG PNKB, nhƣng cũng cho thấy hoạt động điều tra về hệ động vật gặm nhấm ở 

các khu vực đƣợc bảo vệ khác vẫn chƣa sâu rộng. 
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Hình 4.  Số loài gặm nhấm đƣợc ghi nhận trong một số khu vực đƣợc bảo vệ 

(CP - VQG Cúc Phƣơng (Tỉnh Ninh Bình), XN - KBTTN Xuân Nha (Tỉnh Sơn La), BM - VQG Bạch 

Mã (Thừa Thiên Huế), TD-VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc), VQ – VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh), BB – 

VQG Ba Bể (Bắc Kạn), PNKB – VQG PNKB (Quảng Bình) CP: sau Lê Trọng Đạt 2007, XN: 

Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự 2011, BM: Lê Vũ Khôi và các cộng sự 2005, TD: Nguyễn Xuân 

Đặng và các cộng sự 2006, XS: Nguyễn Xuân Đặng và các cộng sự 2006, VQ: Korzun và các cộng sự 

2001, BB: Lê Trọng Trải và các cộng sự 2004, PNKB: Nghiên cứu này)  

 

Hệ động vật ăn sâu bọ ở Việt Nam đƣợc nghiên cứu rất ít. Nghiên cứu này đã ghi nhận chỉ có 5 loài 

ăn sâu bọ trong VQG PNKB. Rất có thể các cuộc khảo trong tƣơng lai sẽ bổ sung thêm nhiều loài vào 

danh sách các loài ăn sâu bọ của VQG PNKB. 
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Sáu (6) loài động vật gặm nhấm đƣợc quan tâm bảo tồn cao đã đƣợc ghi nhận trong VQG PNKB 

(Bảng ). Chúng đang bị đe dọa cấp quốc gia (đƣợc liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam) và 2 loài trong số 

chúng (Sóc đen (Ratufa bicolor), Chuột đá Lào (Laonastes aenigmamus)) cũng đang bị đe dọa toàn 

cầu hoặc gần bị đe doạ (đƣợc liệt kê trong Sách Đỏ IUCN 2012; IUCN, 2012). May mắn là, ba (3) 

trong số chúng (Sóc đen (Ratufa bicolor), Sóc bay lông chân (Belomys pearsonii),  Sóc bay trâu 

(Petaurista philippensis))  tƣơng đối phổ biến trong các khu vực khảo sát. Hai (2) loài khác (Sóc bay 

cao (Petaurista elegans) và Sóc bay đen trắng (Hylopetes alboniger)) rất hiếm trong các khu vực khảo 

sát và cũng nhƣ trong hầu hết các khu vực đƣợc bảo vệ của Việt Nam. Tất cả những thông tin này làm 

nổi bật tầm quan trọng tuyệt đối của VQG PNKB trong việc bảo tồn các loài động vật gặm nhấm đang 

bị đe dọa, không chỉ đối với quốc gia, mà còn cho cộng đồng toàn cầu. 

 

Chuột Đá Lào  (Laonastes aenigmamus) là một trƣờng hợp rất đặc biệt. Đây là loài bí ẩn, đặc hữu đối 

với các hệ sinh thái núi đá vôi Trƣờng Sơn và việc bảo vệ nó sẽ bảo tồn một họ thú cổ, Diatomyidae. 

Cho đến nay, loài này chỉ tìm đƣợc tại một vài địa phƣơng trong tỉnh Khammoune của CHDCND Lào 

và hiện nay, với nghiên cứu này, ở xã Thƣợng Hóa của VQG PNKB.  Kích cỡ quần thể các yêu cầu 

về điều kiện sinh thái đối với loài này vẫn còn ít đƣợc biết đến, nhƣng tất cả các quần thể đã xác định 

đƣợc của chúng (cả ở Lào và Việt Nam) đều đang phải đối mặt với áp lực săn bắn rất cao (Aplin và 

các cộng sự 2008, Vũ Ngọc Thanh 2011).  

  

7.1.3 Tình trạng của các loài thú lớn và linh trƣởng  
 
Khảo sát bẫy ảnh trong ba khu vực của các xã Hóa Sơn, Thƣợng Hóa và Xuân Trạch đã chụp đƣợc 

176 bức ảnh xác nhận sự hiện hữu của ít nhất 17 loài thú trong Vƣờn Quốc gia PNKB. Trong số 

những loài thú đƣợc ghi nhận, ba loài có tầm quan trọng bảo tồn cao, đƣợc liệt kê trong cả Sách Đỏ 

IUCN và Sách Đỏ Việt Nam; Thỏ Vằn, Khỉ Mặt Đỏ và Sóc Đen. Không có loài động vật móng guốc 

quan trọng nào nhƣ Sao la, Mang, hƣơu, nai, mèo, gấu, hoặc tê tê đƣợc ghi nhận bởi các máy ảnh. Kết 

quả này cho thấy mật độ thấp của các loài thú lớn trong vƣờn quốc gia PNKB, nơi số lƣợng cá thể của 

tất cả các loài đều hạn chế ở tất cả các khu vực khảo sát. Tình trạng phổ biến các thợ săn và đặt bẫy là 

nguyên nhân giải thích rõ ràng cho tình trạng mật độ thấp nhƣ vậy. Tuy nhiên, sự khan hiếm nguồn 

nƣớc vào mùa khô trong những sinh cảnh núi đá vôi này cũng có thể là một yếu tố. Trong thực tế, hai 

yếu tố có thể có tác động kép, vì việc săn bắn có thể dễ dàng hơn vào mùa khô do sự tập trung của 

động vật gần các nguồn nƣớc còn lại. 

 

Mật độ vƣợn cũng đã cho thấy rất thấp trong khu vực đƣợc khảo sát. Gần nhƣ toàn bộ 66 km
2
 đã đƣợc 

lấy mẫu tại 21 điểm nghe, Chỉ có bốn (4)  đàn vƣợn đã đƣợc phát hiện. Các khu vực đƣợc lấy mẫu 

chắc chắn là thấp hơn so với số liệu ƣớc tính này, và một số đàn và cá thể không thể hót chỉ trong một 

khoảng thời khảo sát ngắn, tuy nhiên, các kết quả đƣợc tổng hợp cho thấy rằng mật độ của các đàn 

vƣợn trong các khu vực đƣợc lấy mẫu không thể ít hơn 6 đàn trong 100 km
2
. Giả sử kích thƣớc đàn 

trung bình là 2,5, thì điều này sẽ có nghĩa là mật độ tối thiểu là 15 cá nhân trong 100 km
2
. 

 

Số liệu ƣớc tính này là số lƣợng tối thiểu tuyệt đối của vƣợn trong vùng lấy mẫu. Con số thực tế có 

thể lớn hơn nhiều so với con số này. Tuy nhiên, ngay cả nhƣ vậy, mật độ này vẫn thấp hơn rất nhiều 

so với mật độ trƣớc đây đƣợc phát hiện trong VQG PNKB tại khu vực đồi đất xung quanh U Bò (Lê 

Trọng Đạt và các cộng sự, 2009). Điều tra quần thể trƣớc đó đã bao phủ 7,7 km2 và ghi nhận khoảng 

41 đàn vƣợn với tổng cộng ít nhất 113 cá thể, trong đó có 37 đàn với ít nhất 101 cá thể đã đƣợc ghi 

nhận trong VQG PNKB và 5 đàn khác với ít nhất 12 cá thể đã đƣợc ghi nhận trong vùng đệm của 

Vƣờn quốc gia. Những con số này có thể đƣợc xem là số lƣợng tối thiểu tuyệt đối của các cá thể trong 

khu vực U Bò. 

 

Rõ ràng, mật độ vƣợn trong khu vực mẫu là thấp hơn rất nhiều so với trong khu vực U Bò của Vƣờn 

quốc gia. Hai giả thiết có thể giải thích cho trƣờng hợp này. Một là, sinh cảnh trong khu vực đƣợc lấy 

mẫu trong khảo sát này phần lớn là rừng trên núi đá vôi, và sinh cảnh này có thể không thích hợp cho 

vƣợn. Mật độ cao của loài vƣợn Nomascu siki đã đƣợc chứng minh tài liệu đầy đủ trƣớc đây tại U Bò 
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đang sống trong vùng rừng trên đồi đất, không phải trên núi đá vôi. Hai là, một số lƣợng lớn các thợ 

săn trong khu vực cho thấy mật độ vƣợn có thể đã bị suy giảm do hoạt động săn bắn trong quá khứ 

hoặc hiện tại Trong khi hầu hết hoạt động săn bắn quan sát đƣợc liên quan đến việc sử dụng các bẫy 

thắt chân, loại bẫy không đe dọa nghiêm đến các  loài chỉ sống trên cây nhƣ vƣợn, thì hoạt động săn 

bắn bằng súng cũng vẫn diễn ra trong vƣờn quốc gia. Hoạt động săn bắn cũng là nguyên nhân giải 

thích cho tình trạng xác suất hót rất thấp của vƣợn, vì vƣợn đƣợc xác định là giảm xác suất hót trong 

khu vực bên trong Vƣờn quốc gia là do săn bắn
4
. Việc nhìn thấy một miếng da vƣợn mà theo nhƣ báo 

cáo là thu đƣợc từ một khu vực bên trong vƣờn quốc gia, càng khẳng định săn bắn là một mối đe dọa 

đối với vƣợn, mặc dù chúng đã đƣợc bảo vệ tại Việt Nam. 

7.2 Đánh giá mối đe dọa 
 

Hệ động vật có vú không biết bay trong PNKB đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn / đặt bẫy và tình trạng 

suy thoái rừng. Biểu hiện và bằng chứng của các mối đe dọa này xuất hiện ở cả 3 khu vực khảo sát, 

trong các hoạt động đặt bẫy/ đặt bẫy thắt chân, lều của thợ săn, sự hoành hành của thợ săn, hoạt động 

khai thác gỗ, lấy mật ong và khai thác lâm sản phi gỗ, các khu ruộng nông nghiệp và hoạt động chăn 

thả gia súc. 

 
Săn bắn, đặc biệt là đặt bẫy, đang đẩy tất cả các loài sống trên cạn trong PNKB vào tình trạng phải 

bảo tồn cấp bách. Bằng chứng về hoạt động săn bắn gia tăng đã đƣợc ghi nhận ở tất cả các khu vực 

khảo sát. Săn bắn / đặt bẫy là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong tất cả các khu vực khảo sát. Hoạt 

động đặt bẫy và săn bắn dƣờng nhƣ đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp – hoạt động săn bắn  tiếp diễn 

quanh năm, và động vật bị bẫy và  săn bắn liên tục đƣợc chuyển giao cho các làng và ngƣời buôn bán 

lẻ, tại đây chúng sẽ đƣợc mua và vận chuyển tiếp. Ngoài ra, nguồn cung đạn săn bắn và vật liệu bẫy 

rất dễ tiếp cận ở các bản làng địa phƣơng, cho thấy mức độ phổ biến của hoạt động săn bắn và mức độ 

công khai của hoạt động này trong khu vực. Thịt thú rừng cũng đƣợc bán khá ngang nhiên tại một số 

nhà hàng địa phƣơng, bao gồm cả các loài đƣợc bảo vệ: voọc vá, khỉ, sơn dƣơng và cầy. Việc này đã 

đƣợc nhìn thấy và thông báo cho đội khảo sát ở Hóa Sơn. Mức độ ráo riết và nghiêm trọng của hoạt 

động săn bắn dƣờng nhƣ ngày càng tăng vì các loài động vật ngày càng trở nên khan hiếm, và bởi vì 

giá của các loài động vật bị săn bắn tăng lên do tình trạng khan hiếm. Chúng tôi thấy rằng nói chung, 

các thợ săn gần nhƣ không lo sợ về hoạt động can thiệp hoặc bắt giữ của các cơ quan thực thi pháp 

luật. Một loài động vật quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn là loài Chuột đá Lào hiện đang bị đe dọa 

nghiêm trọng bởi các hoạt động đặt bẫy của ngƣời dân địa phƣơng, ở cả hai xã Thƣợng Hóa và xã 

Hóa Sơn, có nguyên nhân sâu xa từ tập tục bẫy chuột để làm thức ăn đã có từ lâu ở các địa phƣơng 

này.  

 

Chặt đốn gỗ bất hợp pháp là mối đe dọa nghiêm trọng thứ hai đối với sự đa dạng sinh học của các loài 

thú trong Vƣờn quốc gia. Bằng chứng về hoạt động chặt đốn gỗ, nhƣ các cây bị chặt phá, cọc gỗ, và  

thợ đốn gỗ đã đƣợc phát hiện phổ biến trong cả ba khu vực. Hoạt động khai thác gỗ Huê (Dalbergia 

tonkinensis) cũng rất phổ biến vì giá của loại gỗ này đã đạt đến mức không tƣởng, và nó thu hút nhiều 

ngƣời dân địa phƣơng đi tìm kiếm và khai thác loài này. Hoạt động chặt đốn gỗ có vẻ khá dễ dàng 

trong các khu vực này: gỗ xẻ đƣợc để trong rừng và trên những con đƣờng mòn gần các bản làng địa 

phƣơng một cách công khai mà không bị bất kỳ sự can thiệp nào từ các cán bộ kiểm lâm. Cƣa xích 

đƣợc bày bán công khai ở hầu hết các bản làng, cho thấy quy mô của hoạt động khai thác gỗ bằng cơ 

giới. 

 
Chăn thả gia súc cũng xuất hiện phổ biến trong các khu vực rừng gần các bản làng hoặc ở thung lũng 

bằng phẳng. Trong Vƣờn quốc gia, hoạt động chăn thả gia súc đã đƣợc nhìn thấy trong khu vực Hung 

Dạng nhƣng khá nghiêm trọng. Chăn thả gia súc là một hành vi vi phạm các quy định của vƣờn quốc 

                                                 
4
 c.f. Nijman, V. (2001) Ảnh hƣởng của những thay đổi tập tính do tác động sinh cảnh đối với sự ƣớc lƣợng 

quần thể của các loài động vật có xƣơng sống trong rừng mƣa, nhƣ đã đƣợc trình bày bằng loài vƣợn (Thú linh 

trƣởng: Hylobatidae). Trong Sự cân bằng giữa Bảo tồn Đa dạng sinh học và Sử dụng bền vững của các Vùng 

rừng Mưa Nhiệt đới pp. 217-224. 
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gia. Vật nuôi có thể là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của động vật hoang dã để tranh giành thức ăn và 

chiếm nơi chăn thả, và cũng là một nguồn bệnh lây nhiễm sang động vật hoang dã. 
 

Theo một đánh giá, khu vực Hung Dạng có mức độ đe dọa cao nhất. Mặc dù không có dấu hiệu của 

hoạt động khai thác gỗ, nhƣng các vùng rừng đã bị suy thoái nhiều, làm cho rừng biến thành rừng hỗn 

giao tre nứa. Săn bắn và chăn nuôi gia súc là các mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong khu vực này. 

Khu vực Hang Én có mức độ đe dọa cao thứ hai. Các khu rừng cây cao vẫn còn đó, nhƣng các loài 

cây có giá trị đã bị khai thác hết và hoạt động săn bắn diễn ra khá trầm trọng. Khu vực Ma Rính có 

mức độ đe dọa thấp nhất. Rừng ở đây còn nguyên sinh hoặc ít bị tác động, tuy nhiên, hiện nay nó 

đang chịu áp lực bị phá hoại nặng nề do hoạt động khai thác gỗ và săn bắn.  

 

7.3 Khuyến nghị 
 
Dựa trên kết quả khảo sát và các vấn đề bảo tồn đã nêu, các đội khảo sát đƣa ra các khuyến nghị sau 

cho Vƣờn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và các cơ quan có thẩm quyền trong các cộng đồng vùng 

đệm xung quanh Vƣờn quốc gia nhằm mục đích cải thiện hoạt động quản lý bảo tồn: 

 
Tích cực và chủ động trong các hoạt động tuần tra thực thi pháp luật: Hoạt động tuần tra tích 

cực, đƣợc xây dựng thành qui chế và qui trình chuẩn hóa sẽ là vấn đề sống còn để giảm tình trạng đặt 

bẫy và khai thác gỗ trong vƣờn quốc gia. Nếu các hoạt động tuần tra đƣợc thực hiện thƣờng xuyên 

hơn tại những điểm nóng nhất, thì nạn săn bắn và khai thác gỗ có thể đƣợc giảm đáng kể. Hoạt động 

này cần trở thành ƣu tiên hàng đầu trong VQG PNKB. Các cán bộ kiểm lâm cần thƣờng xuyên đi tuần 

tra rừng bằng cách tổ chức thành nhóm bốn hoặc năm ngƣời, đặc biệt tập trung vào các điểm nóng để 

phát hiện và gỡ bỏ bẫy và phá hủy các lều săn bắn và khai thác gỗ. Nếu hoạt động này đƣợc tổ chức 

và duy trì tốt, chắc chắn sẽ làm giảm tình trạng săn bắn, khai thác gỗ và các tác động tiêu cực khác đối 

với động vật hoang dã trong khu vực. Qui chế tuần tra đƣợc xây dựng thành các qui trình thƣờng 

xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tính cẩn trọng đƣợc khuyến nghị mạnh mẽ. Hoạt động này cần đƣợc lên kế 

hoạch cho mỗi trạm kiểm lâm thông qua cơ chế báo cáo và giám sát rõ ràng.  
 

Tăng cƣờng quản lý hoạt động buôn bán động vật hoang dã: Cần kiểm tra và xử phạt hành vi vi 

phạm của những ngƣời buôn bán và nhà hàng địa phƣơng. Những trƣờng hợp nghiêm trọng cần phải 

đƣợc đƣa ra xét xử, điều này sẽ tác động mạnh đến những ngƣời khác tham gia vào hoạt động bất hợp 

pháp này. Việc kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã sẽ đóng góp 

lớn vào việc bảo vệ động vật hoang dã trong vƣờn quốc gia. Khi nhu cầu và hoạt động buôn bán giảm 

xuống, hoạt động săn bắn sẽ giảm theo. Điều này sẽ đòi hỏi sự phối hợp với các cơ quan thực thi pháp 

luật bên ngoài Vƣờn quốc gia. 

 

Quản lý việc bán các công cụ, dụng cụ khai thác gỗ và săn bắn ở các bản làng địa phƣơng: Việc 

bày bán các loại dây cáp đƣợc sử dụng để bẫy, các loại đạn và cƣa xích phải đƣợc kiểm soát nghiêm 

ngặt tại các chợ địa phƣơng (ở cấp xã). Các chủ cửa hàng cần phải đƣợc đăng ký với chính quyền địa 

phƣơng và các trạm kiểm lâm. Việc cung cấp các loại cáp phải đƣợc kiểm soát và theo dõi chặt chẽ, 

nhƣ vậy ngƣời dân không đƣợc phép mua nhiều hơn mỗi lần 3 dây cáp phanh xe đạp. Việc bán đạn bị 

nghiêm cấm tại Việt Nam, do đó các cửa hàng và các thợ săn trong vùng đệm có hành vi vi phạm quy 

định này cần bị trừng phạt nghiêm. Điều này đòi hỏi phải phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật 

bên ngoài vƣờn quốc gia. Một khảo sát bí mật về hoạt động săn bắn, buôn bán động vật hoang dã, và 

cung cấp các công cụ, dụng săn bắn và khai thác gỗ đƣợc khuyến nghị mạnh mẽ nhằm mục đích cung 

cấp thông tin tin cậy để kiểm soát tốt hơn việc buôn bán động vật hoang dã và bán vật tƣ, thiết bị săn 

bắn. 

 

Sự tham gia sát sao và hiệu quả hơn của các cấp chính quyền và cộng đồng địa phƣơng: Chính 

quyền địa phƣơng ở cấp thôn bản và cấp xã hiện vẫn xa rời hoạt động quản lý rừng và động vật hoang 

dã. Ví dụ, việc bày bán vật tƣ, thiết bị săn bắn và bẫy diễn ra công khai trong các bản làng địa 

phƣơng. Sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Vƣờn Quốc gia và các chính quyền địa phƣơng là điều kiện 
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quan trọng để giảm bớt những mối đe dọa đối với rừng. Các hoạt động tuần tra và quản lý liên ngành 

đối với hoạt động buôn bán động vật hoang dã đƣợc khuyến nghị mạnh mẽ để cải thiện sự tham gia 

của các cấp chính quyền địa phƣơng và để tăng hiệu quả giám sát các hoạt động bất hợp pháp.  

 

Mở ra thêm nhiều sinh kế : Đất nông nghiệp trong khu vực dƣờng nhƣ khá hạn hẹp, và hầu hết các 

khu vực đều nằm trên đồi và dốc, những nơi không mang lại năng suất canh tác cao. Do đó, công việc 

khai thác rừng dƣờng nhƣ là lựa chọn chính cho hầu hết các xã. Ngƣời dân địa phƣơng đã cho chúng 

tôi biết rằng khi hết vụ thu hoạch nông nghiệp, hầu hết ngƣời dân địa phƣơng tham gia hoạt động khai 

thác gỗ theo nhiều cách khác nhau (thợ đốn gỗ, thợ khuân vác, đầu bếp, v.v…) và họ ít chịu sự can 

thiệp của các cấp chính quyền địa phƣơng. Vấn đề khai thác gỗ sẽ chỉ đƣợc giải quyết một cách hiệu 

quả nếu tỷ lệ thất nghiệp và khuyến nông trong khu vực nhận đƣợc sự quan tâm và đầu tƣ thích đáng. 

 

Nâng cao nhận thức: Một số hoạt động giáo dục bảo tồn đã đƣợc thực hiện cho ngƣời dân địa 

phƣơng, tuy nhiên những hoạt động này đã không đƣợc thực hiện thƣờng xuyên đúng mức cần thiết 

trong các khu vực khảo sát. Ngƣời dân địa phƣơng dƣờng nhƣ không nhận thức đƣợc các vấn đề quan 

trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG PNKB, cũng nhƣ những hậu quả của các hành động 

bất hợp pháp nhƣ săn bắn và khai thác gỗ. Ngoài ra, các thợ săn dƣờng nhƣ không nhận thức đƣợc rủi 

ro phải ra tòa và bị truy tố. Chúng tôi khuyến nghị cần tập trung vào hoạt động giáo dục, và một chiến 

dịch giáo dục cụ thể cần đƣợc xây dựng để nâng cao sự hiểu biết của ngƣời dân về giá trị bảo tồn của 

Vƣờn quốc gia và về tác động của hoạt động săn bắn đối với Vƣờn quốc gia và di sản động vật hoang 

dã của Việt Nam, và làm cho họ nhận thức đƣợc về pháp luật và các hình phạt đối với hành vi vi 

phạm pháp luật. 

 

Tập huấn cho các cán bộ kiểm lâm và nhân viên vƣờn quốc gia: Mặc dù một số khóa tập huấn đã 

đƣợc tổ chức cho đội ngũ nhân viên của vƣờn quốc gia trong một vài năm gần đây (bởi FFI, Dự án 

Bảo tồn PNKB Việt Nam-Đức, WWF, Vƣờn thú Cologne, CRES, và bởi chính Vƣờn quốc gia), song 

thái độ và hiệu quả công việc của những ngƣời tham gia vào cuộc khảo sát này vẫn cho thấy yêu cầu 

cần cải thiện hơn nữa. Tập huấn không đạt chất lƣợng và động lực làm việc yếu kém là vấn đề lớn cần 

giải quyết liên quan đến cán bộ khoa học và cán bộ kiểm lâm của Vƣờn quốc gia. Ít ngƣời có kỹ năng 

phù hợp về sử dụng bản đồ địa hình, la bàn và thiết bị định vị GPS, và khả năng định hƣớng của nhiều 

ngƣời còn kém khi làm việc trong rừng. Có lẽ những yếu kém này là nguyên nhân khiến các cán bộ 

kiểm lâm lảng tránh việc tuần tra, đặc biệt là trong các khu vực sâu trong rừng. Việc tập huấn thƣờng 

xuyên cách sử dụng thiết bị thực địa và các kỹ năng thực địa trong rừng đƣợc khuyến nghị mạnh mẽ. 

Những kỹ năng này cùng với việc nâng cao tập huấn nhận dạng các loài và xây dựng qui chế về hoạt 

động tuần tra thƣờng xuyên chắc chắn sẽ tăng cƣờngảnh hƣởng của các hoạt động tuần tra của kiểm 

lâm. 

 

Quản lý thông tin: Một cơ sở dữ liệu về hoạt động tuần tra và giám sát đa dạng sinh học cần đƣợc 

xây dựng và duy trì trong vƣờn quốc gia, bao gồm các bảng dữ liệu và hƣớng dẫn thích hợp đối với 

các cán bộ kiểm lâm và nhân viên vƣờn quốc gia để thu thập thông tin về các hoạt động tuần tra của 

họ. Thông tin giám sát này rất quan trọng đê so sánh và phân tích mức độ đe dọa, xác định các điểm 

nóng, và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Điều này có giá trị quyết định đối với việc quản 

lý bảo tồn hiệu quả VQG PNKB. 

 

Tiếp tục bẫy ảnh để theo dõi và nghiên cứu: Bẫy ảnh là một phƣơng pháp theo dõi thú đƣợc khuyến 

nghị. Trong khu vực khảo sát, các loài thú đang đang phải hứng chịu áp lực nặng nề và chúng hiện rất 

hiếm. Hoạt động theo dõi liên tục sẽ giúp xác minh các loài quý hiếm trong vƣờn quốc gia và cũng 

giúp theo dõi xu hƣớng trong các quần thể của chúng và các mối đe dọa mà chúng phải đối mặt. Với 

thiết bị mới mua và các kỹ năng của mình, các nhân viên của PNKB sẽ có thể chủ động tiếp tục các 

hoạt động khảo sát bẫy ảnh. 

 

Tập trung vào các loài thú bị đe dọa: Ngoài các hoạt động thực thi pháp luật để kiểm soát hoạt động 

săn bắn, cần triển khai một chƣơng trình giám sát để theo dõi tình trạng và xu hƣớng của các quần thể 

động vật có vú và các mối đe dọa đối với sự sống của chúng. Bẫy ảnh cần đƣợc tiếp tục, tập trung vào 



 
Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng   
 80 

các loài mèo và gấu lớn, những loài mà hiếm khi đƣợc ghi nhận trong vƣờn quốc gia. Các loài động 

vật móng guốc khác nhƣ mang, sao la, sơn dƣơng và các loài thú ăn thịt nhỏ cũng cần là các loài ƣu 

tiên đối với các cuộc khảo sát bổ sung và hoạt động giám sát hiện nay. Nỗ lực bảo tồn đặc biệt cần 

đƣợc thực hiện để bảo vệ sáu loài gặm nhấm bị đe dọa (Chuột đát Lào (Laonastes aenigmamus), Sóc 

bay lông chân (Belomys pearsonii), Sóc bay đen trắng (Hylopetes alboniger), Sóc bay cao (Petaurista 

elegans), Sóc bay trâu (Petaurista philippensis) và Sóc đen (Ratufa bicolor)). 

 

Tiếp tục nghiên cứu về các loài mới: Phát hiện đáng chú ý về loài Chuột đá Lào (Laonastes 

aenigmamus) đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn để hiểu đƣợc sự phân bố, sinh thái (tiểu sinh cảnh, thức ăn, 

thói quen hoạt động, sinh sản, ...) và kích cỡ quần thể của nó, và cũng để ƣớc tính áp lực của hoạt 

động đặt bẫy (động vật ra khỏi bầy) của ngƣời dân địa phƣơng. Cần bắt đầu một chiến dịch nâng cao 

nhận thức cho những ngƣời dân của các xã Hóa Sơn và Thƣợng Hóa nhằm nâng cao sự hiểu biết của 

họ về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài này. Để ngăn chặn hoạt động bẫy bắt loài động vật này, 

cần hỗ trợ cho ngƣời dân địa phƣơng để giúp họ nuôi gia súc để lấy thịt nhƣ là một giải pháp thay thế 

cho việc bẫy chuột và các loài động vật hoang dã khác để làm thức ăn. 

 

Sử dụng thành phần của quần thể động vật gặm nhấm nhƣ chỉ số giám sát tình trạng rừng: các 

chỉ số thành phần và mức độ phong phú của loài động vật gặm nhấm (tỷ lệ bắt gặp, mức độ bẫy thành 

công), và đặc biệt là, những chỉ số đó của loài Chuột xu-ri (M. surifer), cần đƣợc theo dõi nhƣ là một 

chỉ số biểu thị tình trạng của các khu rừng của VQG PNKB. 

 

Tiếp tục nghiên cứu về các loài ít đƣợc biết đến và bị đe dọa: Các loài ít đƣợc biết đến và nguy cấp 

cần đƣợc ƣu tiên tiếp tục nghiên cứu và giám sát trong tƣơng lai. Ví dụ, cần tiếp tục thực hiện các 

cuộc khảo sát để xác định đầy đủ các đặc trƣng của sự đa dạng loài và hệ sinh thái của các loài ăn sâu 

bọ trong VQG PNKN.  
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PHỤ LỤC 1. BÁO CÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ NHÂN 

VIÊN VƢỜN QUỐC GIA VÀ CÁC ĐỘI KHẢO SÁT 
 

Giới thiệu 

 

Phong Nha Kẻ Bàng là một trong những Vƣờn Quốc Gia nổi tiếng nhất của Việt Nam. Vƣờn 

quốc gia này là một trong những cảnh quan đá vôi lớn nhất cũng nhƣ hùng vĩ nhất và có sự 

phong phú đa dạng sinh học cao nhất ở Châu Á. Tuy nhiên, vƣờn quốc gia này cũng là một 

trong những khu vực đƣợc bảo vệ mới đƣợc thành lập trong nƣớc và có đội ngũ nhiều cán trẻ 

và còn thiếu kinh nghiệm. Một số kỹ năng cần thiết nhƣ: kỹ năng thực địa, khảo sát và giám 

sát đa dạng sinh học, nhận diện các loài, sử dụng thiết bị thực địa, thiết kế cuộc khảo sát, và 

chuẩn bị báo cáo cần đƣợc nâng cao. Trong khuôn khổ "Dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững 

nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình” 

một loạt các cuộc khảo sát đa dạng sinh học đã đƣợc thực hiện ở PNKB. Để mở đầu cho cuộc 

khảo sát, các khóa tập huấn trên lớp ngắn hạn đã đƣợc tổ chức cho những nhân viên đƣợc lựa 

chọn của PNKB, đặc biệt là những ngƣời tham gia vào các cuộc khảo sát đa dạng sinh học. 

Sau khi tập huấn trên lớp, thực hành trên thực địa đã đƣợc lồng ghép trong các cuộc khảo sát 

đa dạng sinh học, cho phép các học viên tham gia và học hỏi những kỹ năng khảo sát và làm 

việc thực địa cần thiết.  

 

Phụ lục 1a. Tập huấn để chuẩn bị cho các cuộc khảo sát Động vật ăn thịt nhỏ và Culi 

 

Đối với trƣờng hợp nhóm động vật ăn thịt nhỏ và cu-li, 15 học viên đã đƣợc tham gia buổi 

tập huấn 1 ngày tổ chức tại trụ sở PNKB, và hai học viên đƣợc lựa chọn (một cán bộ kiểm 

lâm và một cán bộ kỹ thuật) đã tham dự một chuyến hoạt động thực địa 30 ngày.  

 

Mục tiêu tập huấn 

 

 Xem xét và hiểu đƣợc thông tin và tình trạng của động vật ăn thịt nhỏ và cu-li ở Việt 

Nam, đặc biệt là những loài xuất hiện ở PNKB; 

 Huấn luyện cho các cán bộ kiểm lâm và cán bộ kỹ thuật về các kỹ thuật nhận diện các 

loài nhƣ xác định dấu vết và các kỹ năng cần thiết khác để nhận diện các loài động vật 

ăn thịt nhỏ và culi trên thực địa; 

 Giới thiệu và tập huấn cho các cán bộ kiểm lâm và cán bộ kỹ thuật về các phƣơng 

pháp khảo sát, bảng dữ liệu, thiết bị và các bảng câu hỏi sẽ đƣợc sử dụng cho cuộc 

khảo sát; 

  

Phƣơng pháp tập huấn 

 

Tập huấn trên lớp 

 

Một khóa tập huấn 1 ngày đã đƣợc tổ chức cho 15 học viên đến từ Vƣờn Quốc gia Phong 

Nha Kẻ Bàng. Khóa học đã cung cấp một số thông tin chung về các loài động vật ăn thịt nhỏ 

và culi, tập trung vào các loài xuất hiện tại PNKB, mục tiêu của cuộc khảo sát. 
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Một lƣợng lớn thời gian đã đƣợc dành cho việc giới thiệu các phƣơng pháp đƣợc sử dụng cho 

các cuộc khảo sát động vật ăn thịt nhỏ và culi, bao gồm cả các bảng dữ liệu và thông tin sẽ 

đƣợc thu thập trong cuộc khảo sát. Các học viên cũng đã đƣợc học cách sử dụng một số thiết 

bị thực địa cần thiết cho các cuộc khảo sát ban ngày và ban đêm về động vật ăn thịt nhỏ. 

 

Các giảng viên cũng đã cung cấp tài liệu đọc, nhƣ sách, tài liệu hƣớng dẫn thực địa và các 

báo cáo liên quan khác về động vật ăn thịt nhỏ và culi ở Việt Nam và Phong Nha Kẻ Bàng. 

Học viên và giảng viên cũng đã dành 2 tiếng đồng hồ để thảo luận về những khó khăn của 

các điều kiện địa hình và tự nhiên của PNKB, cũng nhƣ về sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc 

khảo sát. 

 

Thực hành trên thực địa 

 

Hai học viên đã đƣợc lựa chọn để tham gia vào cuộc khảo sát thực địa: 

1. Trần Thế Mỹ  - Cán bộ kiểm lâm của PNBK - 38 tuổi  - chƣa tốt nghiệp đại học 

2. Trần Mừng  - Cán bộ kỹ thuật    - 28 tuổi  - chƣa tốt nghiệp đại học 

 

Trong quá trình khảo sát, hai học viên đã đƣợc giám sát bởi Trƣởng nhóm và Trợ lý của đội 

khảo sát động vật ăn thịt nhỏ và culi để thực hiện các kỹ thuật khảo sát tuyến ban ngày và ban 

đêm, lấy mẫu vật và nhận biết dấu vết. Các học viên cũng đã đƣợc yêu cầu tiến hành độc lập 

các cuộc khảo sát tuyến và ghi chép dải dữ liệu với sự giám sát chặt chẽ của các giảng viên. 

 

Ứng dụng công dụng của thiết bị thực địa, ghi chép về địa hình, định hƣớng và dữ liệu là một 

trong những kỹ năng thực địa chủ yếu mà học viên đã nghiên cứu, và họ đã đƣợc yêu cầu 

thực hành hàng ngày trên thực địa. 
 

Đánh giá học viên 
 

Cả hai học viên đã có thái độ tốt đối với nhiệm vụ mà họ đã đƣợc giao và tuân theo tất cả các 

hƣớng dẫn cần thiết nhƣ đã đƣợc giám sát bởi nhóm. Thái độ tốt này đã tạo ra một môi 

trƣờng rất hợp tác trong quá trình khảo sát và trong công việc nhóm khác. 

 

Các học viên có sức khỏe và thể chất tuyệt vời. Lợi thế quan trọng này đã cho phép nhóm 

hoàn thành cuộc khảo sát một cách thành công, đến đƣợc các khu vực khảo sát vùng xâu 

vùng xa và làm việc ở địa hình khó khăn của PNKB mà không gặp trở ngại. 

 

Khả năng học tập và tinh thần trách nhiệm của các học viên cũng tốt. Cả hai đều đã cho thấy 

khả năng làm việc ấn tƣợng trong việc nhận diện các loài, thu thập thông tin và thiết kế tuyến 

trong cuộc khảo sát. Cả hai học viên đã có kỹ năng làm việc trên thực địa tốt khi làm việc 

trong rừng. Hiểu biết khoa học của họ về hệ sinh thái rừng và động vật đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Sự hiểu biết của họ về vấn đề bảo tồn vẫn còn yếu, và họ thƣờng bị nhầm lẫn bảo tồn với việc 

thực thi pháp luật. Kỹ năng lập bản đồ và GPS cần đƣợc cải thiện. Các học viên đã không thể 

làm việc độc lập trong rừng mà không có một hƣớng dẫn viên bản địa. 

 

Tóm lại, nhìn chung học viên đã có thái độ tốt và chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ đƣợc 

giao, và quan trọng hơn là, có quyết tâm học hỏi. 
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Bảng 1-1. Đánh giá về các học viên  

Tên Tình trạng 

sức khỏe 

Tinh thần 

trách nhiệm 

Động lực Khả năng 

học tập 

Đánh giá về công 

việc 

Trần Thế Mỹ Xuất sắc Xuất sắc Tốt Tốt Rất tốt 

Trần Mừng  Xuất sắc Tốt Tốt Tốt Tốt  
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Phụ lục 1b. Tập huấn để chuẩn bị cho các cuộc khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm 

nhấm 
 

Việc tập huấn cho đội ngũ nhân viên vƣờn quốc gia về phƣơng pháp luận của các cuộc khảo sát loài 

ăn sâu bộ và loài gặm nhấm đã đƣợc tổ chức ngày 25 tháng 8 năm 2011, ngay trƣớc khi bắt đầu cuộc 

khảo sát thực địa chính. Mƣời (10) nhân viên của Vƣờn Quốc gia PNKB đã tham dự đợt tập huấn này. 

Danh sách những ngƣời tham gia đƣợc thể hiện trong Bảng 1.1. Chƣơng trình tập huấn đƣợc thể hiện 

trong Bảng 1.2. Tài liệu tập huấn đƣợc biên soạn thành một quyển hƣớng dẫn nhỏ có tên là "Các 

phƣơng pháp khảo sát đa dạng sinh học về các loài động vật có vú nhỏ (loài ăn sâu bọ và loài gặm 

nhấm)" và đƣợc phân phát cho mỗi ngƣời tham gia trƣớc khi bắt đầu ngày tập huấn. Khóa tập huấn đã 

đƣợc tổ chức trong phòng họp tại trụ sở chính của Vƣờn Quốc gia PNKB. Tài liệu tập huấn đã đƣợc 

trình bày dƣới hình thức của các bài thuyết trình PowerPoint. Các chủ đề tập huấn dƣới đây đã đƣợc 

truyển đạt đến các học viên bởi PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng: 

 

1. Tại sao cần nghiên cứu Sự đa dạng sinh học loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm? 

2. Tổng quan về động vật gặm nhấm ở Việt Nam (phân loại, đặc điểm chung về hình thái học và sinh 

thái học) 

3. Tổng quan về động vật ăn sâu bọ ở Việt Nam (sự phân loại, đặc điểm chung về hình thái học và 

sinh thái học) 

4. Hƣớng dẫn nhận diện và đặc điểm sinh thái cơ bản của các loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm chủ 

yếu 

5. Các phƣơng pháp bẫy: sử dụng bẫy, sắp đặt bẫy, giải quyết và xử lý các mẫu vật, ghi chép mô tả 

động vật và thực hiện các phép đo cơ bản, lấy mẫu DNA, chuẩn bị mẫu vật, ghi chép thành dải dữ 

liệu, v.v…) 

6. Các phƣơng pháp khảo sát tuyến: tạo tuyến, theo dõi các tuyến, quan sát động vật trực tiếp, quan 

sát gián tiếp các dấu hiệu của động vật (các dấu vết, phân động vật, âm học, v.v...), ghi chép các quan 

sát về sinh cảnh và động vật, ghi chép thành các bảng dữ liệu. 

7. Khảo sát bằng soi đèn: theo dõi tuyến, quan sát động vật trực tiếp, ghi chép các quan sát về sinh 

cảnh và động vật, ghi chép thành các bảng dữ liệu. 

8. Sử dụng thiết bị thực địa: bản đồ, GPS, la bàn, ống nhòm, máy ảnh kỹ thuật số 

9. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu: đa dạng loài, tỷ lệ bắt gặp, bẫy thành công, lập bản đồ các ghi chép 

các loài ... 

10. Lý thuyết khái quát về đánh giá mối đe dọa đối với sự bảo tồn 

11. Ghi chép về các mối đe dọa và các phƣơng pháp đánh giá (chấm điểm để xếp hạng mối đe dọa) 

12. Giải thích về kế hoạch công việc khảo sát thực địa và phân công trách nhiệm 

 

Bảng 1-2. Danh sách những ngƣời tham gia khóa tập huấn 

“Các phƣơng pháp khảo sát đa dạng sinh học về các loài Ăn sâu bọ và loài Gặm nhấm” 

 

Stt Tên Bộ phận 

1.  Đặng Ngọc Kiên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 

2.  Nguyễn Thanh Bình Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
3.  Nguyễn Tri Phƣơng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
4.  Đinh Hồng Trần Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
5.  Lê Thuận Kiên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
6.  Lê Vĩnh Lê Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
7.  Phạm Kim Vƣơng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
8.  Nguyễn Văn Đại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
9.  Trần Mừng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG PNKB 
10.  Nguyễn Thanh Huyền Hạt kiểm lâm, Vƣờn Quốc gia PNKB 
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Bảng 1-3. Chƣơng trình tập huấn 

“Các phƣơng pháp khảo sát đa dạng sinh học về các Loài ăn sâu bọ và Loài gặm nhấm” 

 

Thời gian Các hoạt động 

8:00 - Phát biểu khai mạc của ông Đinh Huy Trí - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu 

khoa học và cứu hộ, Vƣờn Quốc gia PNKB 

8:05 -9:00 - Tại sao chúng ta cần nghiên cứu Sự Đa Dạng Sinh Học Loài ăn sâu bọ và Loài 

gặm nhấm? 

- Tổng quan về động vật gặm nhấm ở Việt Nam (phân loại, đặc điểm chung về 

hình thái học và sinh thái học) 

- Tổng quan về động vật ăn sâu bọ ở Việt Nam (phân loại, đặc điểm chung về 

hình thái học và sinh thái học) 

9:00 - 9:30 - Các đặc điểm nhận diện và đặc điểm sinh thái cơ bản của các loài gặm nhấm 

và loài ăn sâu bọ chủ yếu 

9:30 – 10:00 Nghỉ giải lao 

10:00 – 11:00 - Các phƣơng pháp bẫy: sử dụng bẫy, sắp đặt bẫy, giải quyết và xử lý các mẫu 

vật, ghi chép mô tả động vật và thực hiện các phép đo cơ bản, lấy mẫu DNA, 

chuẩn bị mẫu vật, ghi chép thành dải dữ liệu, v.v…) 

11:00 – 12:00 - Sử dụng các thiết bị thực địa: bản đồ, GPS, la bàn, ống nhòm, máy ảnh kỹ 

thuật số 

12:00 -13:30 Ăn trƣa 

13:30-14:30 - Hƣớng dẫn nhận diện và đặc điểm sinh thái cơ bản của các loài Gặm nhấm và 

các loài Ăn sâu bọ chủ yếu (trình chiếu slide) 

14:30 -15:00 - Các phƣơng pháp khảo sát tuyến: tạo tuyến, theo dõi tuyến, quan sát động vật 

trực tiếp, quan sát gián tiếp các dấu hiệu của động vật (các dấu vết, phân động 

vật, âm học, ...), ghi chép các quan sát về sinh cảnh và động vật, ghi chép 

thành các bảng dữ liệu. 

- Khảo sát bằng đèn soi: theo dõi tuyến, quan sát động vật trực tiếp, ghi chép các 

quan sát về sinh cảnh và động vật, ghi chép thành các bảng dữ liệu. 

15:00-15:20 Nghỉ giải lao 

15:20 – 16:00 - Phƣơng pháp phân tích dữ liệu: sự đa dạng các loài, tỷ lệ bắt gặp, bẫy thành 

công, lập bản đồ các ghi chép các loài v.v… 

16:00-16:30 - Lý thuyết khái quát về bảo tồn dựa trên đánh giá mối đe dọa 

- Các ghi chép về các mối đe dọa và các phƣơng pháp đánh giá (chấm điểm để 

xếp hạng mối đe dọa) 

16:30-17:00 - Giải thích về kế hoạch công việc thực địa và phân công trách nhiệm 

- Hỏi & Đáp 

 

Đánh giá: Tất cả các học viên đều đã rất quan tâm đến tài liệu tập huấn. Phòng học và giáo cụ giảng 

dạy đƣợc chuẩn bị tốt. Một ngày là quá ngắn để cho học viên nắm đƣợc kỹ năng khảo sát phù hợp, tuy 

nhiên, nó đã giúp họ có đƣợc một số kiến thức chung về động vật ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm, 

tầm quan trọng của việc nghiên cứu và bảo tồn của họ và một số hiểu biết sơ bộ về phƣơng pháp khảo 

sát. 

 

Sau khi tập huấn, ông Nguyễn Thanh Bình đến từ Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ và ông 

Nguyễn Thanh Huyền đến từ Hạt Kiểm lâm đã tham gia cuộc khảo sát chính để đƣợc tập huấn sâu 

hơn trên thực địa. Trong quá trình khảo sát, họ đã thể hiện trách nhiệm cao và đã tích cực tham gia 

vào các hoạt động khảo sát. Ông Bình là một ngƣời cẩn thận và khéo léo. Ông đã tiếp thu nhanh các 

kỹ thuật khảo sát và có thể độc lập thực hiện một số hoạt động nhƣ: tìm thấy nơi tốt nhất để đặt bẫy, 
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xử lý đúng cách các động vật bị bắt và giúp đỡ trong việc chuẩn bị mẫu. Trong cuộc khảo sát tuyến, 

ông Bình đã học đƣợc cách tìm kiếm các động vật và thu thập thông tin/dữ liệu cần thiết. Với tƣ cách 

là cán bộ kiểm lâm, ông Huyền cho thấy sự quan tâm nhiều hơn và có kỹ năng tốt hơn trong việc phát 

hiện và ghi chép các dấu hiệu của mối đe dọa. 

 

Đề xuất: Các học viên cần đƣợc tập huấn nhiều hơn nữa để tiến hành bất kỳ cuộc khảo sát và hoạt 

động giám sát  nào. Việc nhận diện phân loại các loài gặm nhấm và các loài ăn sâu bọ rất khó khăn 

đối với các học viên. Họ cần nhiều hơn nữa các khóa tập huấn, các tài liệu hƣớng dẫn nhận diện tốt và 

đƣợc thực hành trên thực địa nhiều hơn nữa trong tƣơng lai. 

 

Phụ lục 1c: Tập huấn cho các cuộc khảo sát và hoạt động theo dõi Vƣợn 

 
Theo các yêu cầu của dự án, một khóa tập huấn 1 ngày đã đƣợc tổ chức với các nội dung sau: 

 

1. Thông tin giới thiệu về vƣợn 

2. Các kỹ năng cơ bản sử dụng bản đồ và la bàn 

3. Sử dụng bộ thu tín hiệu Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS)  

4. Lập kế hoạch khảo sát (những vần đề cần quan tâm về hậu cần, lịch biểu, thời lƣợng, v.v...)  

5. Các phƣơng pháp khảo sát vƣợn: i) Các cuộc phỏng vấn sơ bộ; ii) Các kỹ thuật khảo sát thực 

địa (Các phƣơng pháp nghe và quan sát) 

6. Ghi chép và báo cáo dữ liệu 

 

Các hƣớng dẫn về lựa chọn và quản lý các khu trại, giảm tác động môi trƣờng, kèm theo các hƣớng 

dẫn về sức khỏe và an toàn cũng đã đƣợc cung cấp trong phần thực địa của khóa học. 

 

Nói chung, ngoại trừ một số ngƣời đã tốt nghiệp đại học và đã tham gia vào một cuộc khảo sát vƣợn 

trƣớc đó, kiến thức của học viên về bảo tồn, sinh học, đa dạng sinh học và các cuộc điều tra giám sát 

và lịch sử tự nhiên của vƣợn rất hạn chế. Sự hiểu biết về ngay cả những yếu tố cơ bản liên quan đến 

việc khảo sát và giám sát sinh học, chẳng hạn nhƣ việc sử dụng thiết bị thực địa, xác định phƣơng 

hƣớng, lập kế hoạch khảo sát, v.v…, đặc biệt hạn chế. 

 

Sau khóa tập huấn, các học viên đã có sự hiểu biết tốt hơn về các phƣơng pháp giám sát và khảo sát, 

tầm quan trọng của việc bảo tồn vƣợn và sự cần thiết của việc giám sát để bảo tồn và quản lý. Kết 

thúc khóa học, các học viên đã có kiến thức về, và có thể áp dụng các kỹ thuật khảo sát vƣợn ví dụ 

nhƣ khảo sát thông qua phỏng vấn sơ bộ, các phƣơng pháp nghe và theo dõi, ghi chép dữ liệu và lập 

kế hoạch khảo sát (bao gồm các vấn đề về hậu cần, lên lịch, thời lƣợng, v.v…). Ngoài ra, các học viên 

cũng đã cải thiện kỹ năng thực địa chung của họ (bao gồm các kỹ năng cắm trại, bảo quản thiết bị, và 

các hành vi của các điều tra viên tại thực địa và sức khỏe và sự an toàn trên thực địa.) 

 

Hơn nữa, để hƣớng dẫn các học viên ghi chép; các kỹ thuật lập báo cáo và phỏng vấn thực địa cũng đã 

đƣợc cung cấp. Đáng chú ý là, các học viên cũng đã thu đƣợc kinh nghiệm về tổ chức các chuyến đi 

thực địa vì các mục đích nghiên cứu. Sau khóa học các học viên đã nâng cao kiến thức về cách tổ 

chức các chuyến đi thực địa và lựa chọn thiết bị và dụng cụ thích hợp. Bảng 1-4 cung cấp đánh giá 

tóm tắt về mỗi học viên. 

 

Bảng 1-4. Danh sách các học viên tham gia khảo sát và đánh giá vƣợn  

 

Stt Tên Vị trí công tác Đánh giá 

11.  Trần Ngọc Anh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Tốt 

12.  Nguyễn Thanh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu Tốt 
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Bình hộ, VQG PN-KB 

13.  Nguyen Viet Doai Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Tốt 

14.  Đặng Ngọc Kiên Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Xuất sắc 

15.  Lê Thuận Kiên Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Tốt 

16.  Lê Vĩnh Lễ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Xuất sắc 

17.  Trần Mừng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Xuất sắc 

18.  Nguyễn Tri Phƣơng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Xuất sắc 

19.  Pham Van Sau Hạt Kiểm Lâm, VQG PN-KB Tốt 

20.  Phạm Kim Vƣơng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Cứu 

hộ, VQG PN-KB 

Tốt 

 

Phụ lục 1d. Các đề xuất đối với tập huấn trong tƣơng lai 

 

Tất cả đội ngũ nhân viên của PNKB cần đƣợc tập huấn nhiều hơn. Không những lý thuyết mà 

cả tập huấn thực hành cũng đều cần thiết và “đào tạo trong công việc” sẽ là cách tốt nhất để 

đạt đƣợc các mục tiêu này. Những kỹ năng cần thiết nhƣ làm việc với ngƣời dân địa phƣơng, 

các cuộc khảo sát phỏng vấn, sử dụng các thiết bị thực địa, và kỹ năng sử dụng bản đồ sẽ là 

một số kỹ năng rất cấp bách cần đƣợc nâng cao. Các bƣớc tiếp theo sẽ là tập huấn về khảo sát 

đa dạng sinh học, phân tích dữ liệu và lập báo cáo. Nếu tập huấn đƣợc tổ chức nghiêm túc, nó 

chắc chắn sẽ nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên của PNKB cũng nhƣ các kết 

quả bảo tồn trong khu vực. 
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PHỤ LỤC 2.  VỊ TRÍ VÀ CHƢƠNG TRÌNH CỦA CÁC CUỘC KHẢO 

SÁT ĐỘNG VẬT CÓ VÚ 
Phụ lục 2a. Khu vực và chƣơng trình khảo sát đối với các loài thú ăn thịt nhỏ và culi và vị trí 

các trại chính  

 

Vị trí Tọa độ (UTM) Thời gian khảo sát 

Xã Hóa Sơn   10 ngày 

Trại 1 – HS 0591468/1956467 Từ ngày 10 đến 14
 
tháng 8 

năm 2011 

Trại 2 – HS 0591519/1956371 Từ ngày 15 đến 19
 
tháng 8 

năm 2011  

Xã Thượng Hóa   10 ngày 

Trại 1 – TH 0605055/1949026 Từ ngày 25 đến 29
 
tháng 8 

năm 2011 

Trại 2 – TH 0603887/1951160 Từ 20/8 đến 2/9 năm 2011 

Xã Xuân Trạch   10 ngày  

Trại 1 – XT 0612925/1949640 Từ 10 đến 14 tháng 9 năm 

2011 

Trại 2 – XT 0612776/1948413 Từ 15 đến 19 tháng 9 năm 

2011 

 

 

Phụ lục 2b. Vị trí các khu vực khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm 

 

Tên trại Survey site UTM, WGS 84 Độ cao 

(m) X Y 

Trại Ma Rính Ma Rính (xã Hóa Sơn) 0591326 1958490 650 

Trại Hang Én Hang Én (xã Thƣợng 

Hóa) 

0605048 1949015 270 

Trại Hung Dạng  Hung Dạng (xã Thƣợng 

Trạch) 

0614259 1951077 340 
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Phụ lục 2c. Vị trí tuyến bẫy và nỗ lực đặt bẫy của cuộc khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm 

 

Khu vực 

khảo sát 

Tọa độ 

(UTM/WGS84) 

Độ cao 

(m) 
Sinh cảnh 

Số lƣợng 

bẫy 
Số đêm 

Nỗ lực đặt 

bẫy 

(lần bẫy 

đêm) 

Số lƣợng loài và mẫu vật bị 

bẫy 

Ma Rính         

Tuyến bẫy 1 0592167; 1957985 530 Rừng thƣờng xanh nguyên sinh 60 5 300 Bộ ăn sâu bọ: 2 loài, 2 mẫu 

Bộ gặm nhấm: 14 loài, 23 

mẫu 
Tuyến bẫy 2 0590372; 1958778 620 Rừng Đất thấp và rừng Núi đá 

vôi 

40 5 200 

Tuyến bẫy 3 0591708; 1958695 512 Rừng thƣờng xanh nguyên sinh 50 5 250 

Tuyến bẫy 4 0591107; 1956825 1200 Rừng núi đá vôi nguyên sinh  50 4 200 

   Cộng 1 200  950 16 loài, 26 mẫu 

Hang Én        

Tuyến bẫy 1 0605206; 1958798 270 Rừng thƣờng xanh nguyên sinh 

có khai thác chọn  

65 5 325 Bộ ăn sâu bọ: 1 loài, 1 mẫu 

Bộ gặm nhấm: 13 loài, 33 

mẫu 

 
Tuyến bẫy 2 0606034; 1947586 310 Rừng thƣờng xanh nguyên sinh 

có khai thác chọn 

65 5 325 

Tuyến bẫy 3 0604238; 1948129 410 Rừng thƣờng xanh nguyên sinh  70 5 350 

   Cộng 2 200  1,000 14 loài, 35 mẫu 

Hung Dạng        

Tuyến bẫy 1 0613343; 1959885 380 Rừng thƣờng xanh thứ sinh  50 5 250 

Bộ ăn sâu bọ: 1 loài, 1 mẫu 

Bộ gặm nhấm: 10 loài, 26 

mẫu 

 

Tuyến bẫy 2 0614345; 1950718 350 Rừng thƣờng xanh thứ sinh có 

lẫn với tre 

46 5 230 

Tuyến bẫy 3 0614638; 1950217 510 Rừng thƣờng xanh và rừng núi 

đá vôi nguyên sinh 

54 5 270 

Tuyến bẫy 4 0613541; 1949856 518 Rừng thƣờng xanh và rừng núi 

đá vôi nguyên sinh 

50 4 200 

   Cộng 3 200  950 11 loài, 27 mẫu 

   Tổng cộng    3,900 24 loài, 88 mẫu 

Ghi chú: Khu vực Ma Rính ở xã Hóa Sơn (phần mở rộng của Vƣờn Quốc gia), khu vực Hang Én ở xã Thƣợng Hóa (phần mở rộng của Vƣờn Quốc gia), khu 

vực Hung Dạng ở xã Thƣợng Trạch (vùng lõi Vƣờn Quốc gia) 
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Phụ lục 2d.  Danh sách các tuyến khảo sát loài Gặm nhấm và nỗ lực khảo sát tuyến 

 

Tên 

tuyến 

Tọa độ 

(UTM/WGS 84) 

Chiều 

dài 

(km) 
Sinh cảnh 

Chiều dài tuyến che phủ 

(km) 

Điểm bắt 

đầu 

Điểm kết 

thúc 

Khảo sát 

ban ngày 

Khảo sát ban 

đêm 

Ma Rính       

MR 1 0590988 

1958273 

0590166 

1956477 

3,4 Rừng núi đá vôi 

nguyên sinh 

3,4 x 2 lần = 

6,8 

 

MR 2 0591207 

1958586 

0589526 

1958398 

3,2 Rừng núi đá vôi 

nguyên sinh 

3,2 x 2 lần = 

6,4 

 

MR 3 0591469 

1958720 

0590173 

1959463 

4,3 Rừng cao trong 

thung lũng  

4,3 x 2 lần = 

8.6 

2,7 x 4 lần = 

10,8 

MR 4 0591635 

1958460 

0593180 

1958189 

3,8 Rừng cao trong 

thung lũng 

3,8 x 2 lần = 

7,6 

2,5 x 4 lần = 

10,0 

    Cộng: 29,4 20,8 

Hang Én       

HE 1 0606828 

1946740 

0603904 

1950499 

3,7 Rừng cao trong 

thung lũng có khai 

thác chọn và Diện 

tích nông nghiệp 

3,7 x 4 lần = 

14,8 

2,3 x 4 lần = 

9,2  

HE 2 0605240 

1948306 

0603479 

1947295 

3,1 Rừng cao trong 

thung lũng có khai 

thác chọn và rừng 

núi đá vôi 

3,1 x 2 lần = 

6,2  

 

HE 3 0605658 

1948411 

0607124 

1946424 

3,6 Rừng cao trong 

thung lũng và 

rừng núi đá vôi 

3,6 x 2 lần = 

7,2 

2,5 x 4 lần = 

10,0  

    Cộng: 28,2 19,2 

Hung 

Dạng 

      

HD 1 0614209 

1950483 

0613228 

1949961 

3,3 Rừng cao trong 

thung lũng và 

rừng núi đá vôi 

3,3 x 4 lần = 

13,2 

2,7 x 2 lần = 

5,4 

HD 2 0613924 

1950701 

0612163 

195052 

3,8 Rừng cao trong 

thung lũng và 

rừng núi đá vôi 

3,8 x 2 lần = 

7,6 

2,4 x 2 lần = 

4,8 

HD 3 0614209 

1950483 

0615304 

1950737 

4,4 Rừng cao thứ sinh 

có lẫn tre 

4,4 x 2 lần = 

8,8 

 

    Cộng: 29,6 10,2 

    Tổng cộng: 87,2 50,2 

 

 

Phụ lục 2e. Chƣơng trình các cuộc khảo sát loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm 

Ngày Các hoạt động 

25/8/2011 • Tập huấn cho đội ngũ nhân viên của Vƣờn Quốc gia PNKB về các kỹ thuật 

khảo sát loài Ăn sâu bọ và loài Gặm nhấm  

26/8/2011 • Chuẩn bị hậu cần để làm việc thực địa 

• Đến làng Đặng Hóa (xã Hóa Sơn) và thuê sự trợ giúp của lao động địa phƣơng 



       

  

  

  

 98 

 

Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

27/8/2011 • Đi từ làng Đặng Hóa đến khu vực Khảo sát I (khu vực Ma Rính) 

Từ 28/8 đến 

2/9/2011 
• Làm việc thực địa tại khu vực Ma Rính  

2/9/2011 • (Buổi chiều) Đi từ khu vực Ma Rính đến Xã Sơn Trạch 

3/9/2011 • Chăm sóc mẫu vật và chuẩn bị hậu cần 

4/9/2011 • Đi từ Xã Sơn Trạch đến Bản Ón (Xã Thƣợng Hóa) và thuê sự trợ giúp của lao 

động địa phƣơng 

5/9/2011 • Đi từ Bản Ón đến khu vực khảo sát 2 (khu vực Hang Én) 

6 – 11/9 • Công việc thực địa tại khu vực Hang Én 

11/9/2011 • Đi từ khu vực Hang Én đến Xã Sơn Trạch 

12/9/2011 • Chăm sóc mẫu vật và chuẩn bị hậu cần 

13/9/2011 • Đi từ Xã Sơn Trạch đến Thôn 4 (Xã Thƣợng Trạch) và thuê sự trợ giúp của lao 

động địa phƣơng 

14/9/2011 • Đi từ Thôn 4 đến khu vực Khảo sát 3 (khu vực Hung Dạng) 

15 – 20/9 • Các công việc thực địa tại khu vực Hung Dạng 

20/9/2011 • Đi từ khu vực Hung Dạng đến Xã Sơn Trạch 

21/9/2011 • Chăm sóc mẫu vật và Chuẩn bị báo cáo khảo sát sơ bộ 

22/9/2011 • Báo cáo với những ngƣời quản lý Vƣờn Quốc gia PNKB về các kết quả khảo 

sát sơ bộ 

• Đi từ xã Sơn Trạch đến Thành phố Đồng Hới 

23/9 • Báo cáo với Ban quản lý dự án của Dự án PNKB về các kết quả khảo sát sơ bộ 

• TS. Đặng và Ông Nghĩa đã đến Hà Nội 
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Phụ lục 2f. Thông tin chi tiết về khảo sát bẫy ảnh tại Ma Rính, xã Hóa Sơn  
 

Mã 

máy 

ảnh 

Ngày 

đặt 

máy 

Tên 

khu 

vực 

đặt 

máy 

Tọa độ 

Độ 

cao 

so 

với 

mặt 

nƣớc 

biển 

Phƣơng 

hƣớng 

theo la 

bàn/ và 

chiều cao 

Mô tả về 

sinh cảnh 

Mô tả về 

địa hình 

Dấu vết 

hoặc 

bằng 

chứng 

của 

động 

vật có 

vú 

trong 

khu 

vực 

Dấu vết 

hoặc 

bằng 

chứng 

của tác 

động 

con 

ngƣời 

Đặt 

máy 

bởi 

Ngày 

thu thập 

Ngày 

thực tế 

bẫy 

ảnh 

Bức 

ảnh 

thực tế 

đã chụp 

Điều 

kiện pin 

(khi 

đƣợc 

thu 

thập) 

Tình 

trạng 

của  

máy 

ảnh khi 

thu 

thập 

(không 

bị động 

chạm, 

bị động 

chạm 

bởi con 

ngƣời 

hoặc 

động 

vật, bị 

phá 

hủy, 

mất) 

Thu 

thập bởi 

M1 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

059128

5 

195835

7 618 180/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh, đồi 

đất và suối  

Lối đi nhỏ 

bằng 

phẳng có 

suối quanh 

năm 

Dấu vết 

của cầy 

và khỉ 

đuôi 

ngắn  

Dấu vết 

của việc 

chặt đốn 

gỗ có 

lựa chọn 

trong 

hơn 5 

năm  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 30 Tốt  

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M2 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

059158

4 

195824

9 608 310/50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh, bên 

cạnh núi 

đá vôi  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Giống 

dấu vết 

của báo 

Dấu vết 

của việc 

chặt đốn 

gỗ có 

lựa chọn 

trong 

hơn 5 

năm 

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 12 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 
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M3 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

059180

3 

195809

5 632 315/50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Dấu vết 

về 

đƣờng 

đi của 

động 

vật 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 

LCD 

dead  

Pin chết 

bị chảy 

nƣớc  

Không 

bị động 

chạm, 

nƣớc 

vào 

trong vỏ  

Phạm 

Minh 

Hùng 

M4 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

059207

2 

195800

1 623 40/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào  

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 

LCD 

dead  Pin chết 

Không 

bị động 

chạm, 

pin bị 

rung lắc  

Phạm 

Minh 

Hùng 

M5 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

059172

7 

195838

8 637 310/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông núi 

giữa 2 

ngọn núi 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào  

Chặt 

đốn gỗ 

có lựa 

chọn và 

bẫy cũ 

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 12 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M6 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

059140

6 

195850

0 630 330/60cm 

Rừng thứ 

sinh sau 

khi đốn gỗ  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Chặt 

đốn gỗ 

có lựa 

chọn và 

bẫy cũ 

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/10/201

2 28 168 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M7 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

048496

9 

195884

4 622 155/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Một số 

ảnh 

hƣởng 

nhỏ từ 

con 

ngƣời 

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/11/201

2 29 30 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M8 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

048476

2 

195899

6 682 350/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/11/201

2 29 30 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 
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M9 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

048442

5 

195904

6 661 170/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Một số 

tác động 

nhỏ từ 

con 

ngƣời 

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/11/201

2 29 

LCD 

hỏng Pin chết  

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M10 

6/13/2

012 

Ma 

Rính 

048424

4 

195910

4 647 180/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Khu vực 

khá bằng 

phẳng 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/11/201

2 29 76 Tốt 

Không 

bị động 

chạm, 

nút 

on/off 

không 

hoạt 

động  

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M11 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058999

6 

195885

0 620 215/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Đƣờng 

đi của 

động 

vật đến 

nguồn 

nƣớc 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/11/201

2 29 

LCD 

hỏng Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M12 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058981

6 

195898

3 617 180/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Đƣờng 

đi của 

động 

vật đến 

nguồn 

nƣớc 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/11/201

2 29 24 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M13 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058955

1 

195917

3 634 0/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

và bằng 

phẳng, đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 72 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M14 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058944

0 

195933

3 578 220/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Khu vực 

bằng 

phẳng, ở 

trong ngọn 

núi hẹp có 

suối  

Đƣờng 

đi của 

động 

vật đến 

nguồn 

nƣớc 

Tuyến 

bẫy cũ 

(2-3 

năm) 

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 Mất Mất 

Bị mất 

và phá 

hủy bởi 

con 

ngƣời  

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 
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M15 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058956

1 

195930

8 598 0/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Khu vực 

bằng 

phẳng, ở 

trong ngọn 

núi hẹp có 

suối  

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 

LCD 

hỏng Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M16 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058965

3 

195943

4 635 170/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Dông hep 

trên đỉnh 

đồi đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Dấu 

hiệu 

chặt đốn 

gỗ cũ 

(5-7 

năm)  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 Mất Mất 

Bị mất 

và phá 

hủy bởi 

con 

ngƣời  

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M17 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

058980

0 

195914

4 630 40/50 cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Thung 

lũng hẹp 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

7/12/201

2 30 56 Pin yếu  

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M18 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

059000

2 

195913

4 657 340/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

 Dông núi 

hẹp giữa 2 

ngọn núi 

và sƣờn 

dốc 

Đƣờng 

đi của 

động 

vật   

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngọc 

Tuan  

Do 

Tuoc 7/12/201

2 30 

LCD 

hỏng Pin chết  

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 

M19 

6/13/2

012 

Luồn

g, 

Hóa 

Sơn 

059150

3 

195825

7 681 120/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh và đất 

rừng  

Dông núi 

hẹp giữa 2 

ngọn núi 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 42 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M20 

6/14/2

012 

Hang 

luồng, 

Hóa 

Sơn 

059126

8 

195870

7 681 160/50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Tuyến bẫy 

cũ trên đồi 

đất, suối ở 

cả hai bên. 

Đƣờng 

đi của 

động 

vật   

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

Do 

Tuoc 

7/10/201

2 28 

LCD 

hỏng Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 
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M21 

6/14/2

012 

Dông 

núi 

hang 

luồng, 

Hóa 

Sơn 

059102

1 

195892

8 670 40/60 cm 

Rừng 

nguyên 

sinh trên 

đồi đất 

Sƣờn dốc 

trên đồi 

đất, suối ở 

cả hai bên 

Đƣờng 

đi của 

động 

vật   

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 54 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M22 

6/14/2

012 

Dông 

núi 

hang 

luồng, 

Hóa 

Sơn 

059087

8 

195908

6 718 180/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh trên 

đồi đất 

Sƣờn dốc 

trên đồi 

đất 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 18 54 Tốt  

Không 

bị động 

chạm 
Phạm 

Minh 

Hùng 

M23 

6/14/2

012 

Hang 

luông, 

Hóa 

Sơn 

059082

8 

195972

1 740 40/40cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Núi thấp 

có suối 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ cũ 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 

LCD 

hỏng  Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 
Phạm 

Minh 

Hùng 

M24 

6/14/2

012 

Dông 

núi 

hang 

luồng, 

Hóa 

Sơn 

059019

1 

195926

9 748 310/50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Núi thấp 

có suối 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 

LCD 

dead  Tốt 

Không 

bị động 

chạm, 

pin bị 

rung lắc. 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M25 

6/14/2

012 

Đầu 

Khe 

cợp 

cãng, 

Hóa 

sơn 

059056

9 

195903

8 731 5 /60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Sƣờn dốc 

từ trên núi 

xuống 

nƣớc . 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 36 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M26 

6/14/2

012 

Hóa 

sơn 

minh 

hóa 

059067

0 

195885

0 696 160/50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông núi, 

khu vực 

khá bằng 

phẳng 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 18 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 
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M27 

6/14/2

012 

Dông 

núi 

hang 

luồng, 

Hóa 

Sơn 

059144

6 

195827

6 680 45/40cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông giữa 

hai dòng 

suối 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Những 

dấu vết 

chặt đốn 

gỗ mới 

và tuyến 

bẫy cũ 

Do 

Tuoc 

7/11/201

2 29 

LCD 

hỏng  Pin chết  

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

  

6/14/2

012 

Ranh 

giới 

VQG 

và Ma 

rính 

mới 

059192

5 

195846

1 651 180/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Khu vực 

khá bằng 

phẳng, có 

suối 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Dấu 

hiệu 

chặt đốn 

gỗ cũ và 

bằng 

chứng 

của thu 

lƣơm 

cây song  

Do 

Tuoc 

7/10/201

2 28 36 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M29 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

059024

0 

195899

4 651 40/60 cm 

Rừng 

nguyên 

sinh trên 

đồi đất 

Khu vực 

khá bằng 

phẳng 

trong 

thung lũng 

hẹp 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Do 

Tuoc 

7/12/201

2 30 

LCD 

hỏng  Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Phạm 

Minh 

Hùng 

M30 

6/14/2

012 

Ma 

Rính 

059049

0 

195886

4 665 50/50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh trên 

đồi đất 

Khu vực 

khá bằng 

phẳng 

Không 

có dấu 

vết hoặc 

dấu 

hiệu 

nào 

Không 

có bằng 

chứng 

về tác 

động 

của con 

ngƣời  

Do 

Tuoc 

7/12/201

2 30 

LCD 

hỏng  Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Đinh 

Hoàng 

Tuấn 
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Phụ lục 2g. Thông tin chi tiết về khảo sát bẫy ảnh ở Đà Lạt, xã Thƣợng Hóa  
 

Mã 

máy 

ảnh 

Ngày 

đặt 

máy 

Tên 

khu 

vực 

đặt 

máy 

Tọa độ 

Độ 

cao so 

với 

mặt 

nƣớc 

biển 

Phƣơng 

hƣớng 

theo la 

bàn/ và 

chiều 

cao 

Mô tả 

sinh cảnh 

Mô tả 

địa 

hình 

Dấu vết 

hoặc bằng 

chứng của 

động vật 

có vú 

trong khu 

vực 

Dấu vết 

hoặc 

bằng 

chứng 

của tác 

động 

con 

ngƣời 

Đặt 

máy 

bởi 

Ngày thu 

thập 

Ngày 

thực 

tế bẫy 

ảnh 

Bức 

ảnh 

thực tế 

đã 

chụp 

Điều 

kiện pin 

(khi 

đƣợc 

thu 

thập) 

Tình 

trạng 

của  

máy 

ảnh 

khi 

thu 

thập 

(không 

bị 

động 

chạm, 

bị 

chạm 

vào 

bởi 

con 

ngƣời 

hoặc 

động 

vật, bị 

phá 

hủy, 

mất) 

Thu 

thập 

bởi 

M 1 

18/7/20

12 

Thung 

Bà 

Roòng 

0597965; 

1950163 538 m 40/40cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất  

Thung 

lũng 

bằng 

phẳng 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Tác động 

nhỏ từ 

con 

ngƣời 

Le 

Vang 

Dung  10/8/2012 22 78 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Trần 

Thế Mỹ, 

Nguyễn 

tri 

Phƣơng 

M 2 

18/7/20

12 

Thung 

Bà 

Roòng 

0598052; 

1950109 554 m 

230/30c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Thung 

lũng 

bằng 

phẳng 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Tác động 

nhỏ từ 

con 

ngƣời 

Le 

Vang 

Dung  

10/8/2012 22 13 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 3 

19/7/20

12 

Thung 

Bìm 

bìm 

0597427; 

1953062 332m 05/40cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Thung 

lũng 

bằng 

phẳng 

Dấu vết của 

động vật có 

vú chƣa 

nhận diện 

đƣợc  

Thƣờng 

bị tác 

động bởi 

con 

ngƣời  

Le 

Vang 

Dung  

10/8/2012 22 18 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 4 

18/7/20

12 

Thung 

địa 

0597767; 

1950342 524m 

290/30c

m 

Rừng 

thƣờng 

Sƣờn 

dốc đồi 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Các 

tuyến 

Le 

Vang 10/8/2012 22 454 Pin chết 
Không 

bị động 

Mỹ và 

Phƣơng  
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chất xanh trên 

đồi đất 
đất bẫy cũ Dung  chạm 

M 5 

19/7/20

12 

Thung 

Bìm 

bìm 

0597033; 

1952714 338m 

160/30c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 
Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

động vật có 

vú chƣa 

nhận diện 

đƣợc  

Thƣờng 

bị tác 

động bởi 

con 

ngƣời  

Le 

Vang 

Dung  

      Pin chết Mất 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 6 

19/7/20

12 

Thung 

Đà lạt 

2 

0597219; 

1952527 417m  

190/40c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 
Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

động vật có 

vú chƣa 

nhận diện 

đƣợc  

Tác động 

nhỏ bởi 

con 

ngƣời 

Le 

Vang 

Dung  

11/8/2012 22 228 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 7 

19/7/20

12 

Thung 

Đà lạt 

2 

0597162; 

1952318 436m 

230/80c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 
Dốc trên 

đồi đất 

Dấu vết của 

động vật có 

vú chƣa 

nhận diện 

đƣợc  

Thƣờng 

bị tác 

động bởi 

con 

ngƣời  

Le 

Vang 

Dung  

11/8/2012 22 146 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 8 

18/7/20

12 

Thung 

địa 

chất 

0596909; 

195072? 515m  

330/60c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Tác động 

nhỏ bởi 

con 

ngƣời 

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 10/8/2012 22 68 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 9 

18/7/20

12 

Thung 

Đà lạt 

3 

0597036; 

1950450 498m 

180/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 42 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

10 

18/7/20

12 

Thung 

địa 

chất 

0596710; 

1950670 531m 

165/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 24 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

11 

18/7/20

12 

Thung 

địa 

chất 

0597044; 

1950892 554m  

270/20c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 
Dốc trên 

đồi đất 

Dấu vết của 

động vật ăn 

sâu bọ nhỏ 

Tác động 

nhỏ bởi 

con 

ngƣời 

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 10/8/2012 22 114 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

12 

18/7/20

12 

Thung 

địa 

chất 

0597724; 

1950088 525m 

160/50c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết của 

lợn rừng  

Các 

tuyến 

bẫy cũ 

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 10/8/2012 22 12 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  
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M 

13 

18/7/20

12 

Thung 

Đà lạt 

3 

0597017; 

1950094 530m 

530/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết của 

lợn rừng và 

động vật 

móng guốc  

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 24 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

16 

18/7/20

12 

Thung 

Đà lạt 

3 

0596939; 

1950369 ? 172/? 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết của 

lợn rừng và 

có thể là 

dấu vết của 

tê tê  

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 24 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

17 

18/7/20

12 

Thung 

Đà lạt 

3 

0596805; 

1950512 557m 

183/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Tuyến 

bẫy cũ 

Dấu vết của 

lợn rừng và 

cầy 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 12 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

18 

18/7/10

12 

Đà lạt 

2 

0596885; 

1951406 501m 0/40cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông 

núi 

Dấu vết của 

lợn rừng và 

cầy 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 24 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

19 

18/7/20

12 

Đà lạt 

2 

0596932; 

1951548 483m 

150/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

cầy 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 22 90 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

20 

18/7/20

12 

Thung 

địa 

chất 

0597696; 

1950310 511m 

280/30c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Dốc của 

đồi đất 

Dấu vết của 

lợn rừng 

Các 

tuyến 

bẫy cũ 

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 10/8/2012 22 18 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

21 

18/7/20

12 

thung 

Bà 

Roòng 

0598034; 

1949959 585m 

110/40c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Dốc của 

đồi đất 

Dấu vết của 

lợn rừng 

Các 

tuyến 

bẫy cũ 

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 10/8/2012 22 60 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

22 

18/7/20

12 

thung 

Bà 

Roòng 

0597966; 

1950252 537m 

130/50c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Dốc của 

đồi đất 

Dấu vết của 

động vật có 

vú chƣa 

nhận diện 

Tác động 

nhỏ bởi 

con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 10/8/2012 22 18 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  
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đƣợc 

M 

23 

18/7/20

12 

thung 

Bà 

Roòng 

0598127; 

1950146 553m  

280/50c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết lợn 

rừng 

Tác động 

nhỏ bởi 

con 

ngƣời  

Le 

Van 

Dung 10/8/2012 22 20 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

24 

19/7/20

12 

Đà lạt 

2 

0597285; 

1952144 419m 

200/30c

m 

Rừng 

thƣờng 

xanh trên 

đồi đất 

Dốc của 

đồi đất 

Dấu vết của 

động vật có 

vú chƣa 

nhận diện 

đƣợc  

Dấu vết 

khai thác 

trầm 

hƣơng  

Le 

Van 

Dung 

10/8/2012 21 12 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

25 

19/7/20

12 

Hung 

đá Cát 

0596919; 

1952074 477m 40/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Bên 

cạnh 

suối cạn 

Dấu vết của 

lợn rừng và 

cầy 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Le 

Van 

Dung 

10/8/2012 21   Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

26 

19/7/20

12 

Hung 

đá Cát 

0596675; 

1951800 500m 15/60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

động vật 

móng guốc 

hoang dã 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Le 

Van 

Dung 

10/8/2012 21 18 Pin chết 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

28 

19/7/20

12 

Hung 

đá Cát 

0596611; 

1952007 505m 

162/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

động vật có 

vú 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 21 78 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

29 

19/7/20

12 

Hung 

đá Cát 

0596948; 

1951819 482m 

320/50c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Gần núi 

đá vôi 

Dấu vết của 

lợn rừng và 

cầy 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 21 12 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  

M 

30 

19/720

12 

Hung 

đá Cát 

0596620; 

1951503 487m 

135/60c

m 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Tuyến 

bẫy cũ 

Dấu vết của 

động vật 

móng guốc 

hoang dã 

Không 

có bằng 

chứng về 

tác động 

của con 

ngƣời  

Nguye

n 

Ngoc 

Tuan 

10/8/2012 21 54 Tốt 

Không 

bị động 

chạm 

Mỹ và 

Phƣơng  
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Phụ lục 2h. Thông tin chi tiết về khảo sát bẫy ảnh ở Cá Cơn - Hung Trí, xã Xuân Trạch  
 

Mã 

máy 

ảnh 

Ngày đặt 

máy 

Tên 

khu 

vực 

đặt 

máy 

Tọa độ 

Độ 

cao 

so với 

mặt 

nƣớc 

biển 

Phƣơng 

hƣớng 

theo la 

bàn/ và 

chiều 

cao 

Mô tả 

sinh 

cảnh 

Mô tả 

địa 

hình 

Dấu vết 

hoặc 

bằng 

chứng 

của 

động 

vật có 

vú 

trong 

khu vực 

Dấu vết 

hoặc bằng 

chứng của 

tác động 

con ngƣời 

Đặt 

máy 

bởi 

Ngày thu 

thập 

Ngày 

thực 

tế 

bẫy 

ảnh 

Bức 

ảnh 

thực 

tế đã 

chụp 

Điều 

kiện 

pin 

(khi 

đƣợc 

thu 

thập) 

Tình trạng 

của  máy 

ảnh khi thu 

thập 

(không bị 

động chạm, 

bị chạm 

vào bởi con 

ngƣời hoặc 

động vật, bị 

phá hủy, 

mất) 

Thu 

thập 

bởi 

M2 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0622877; 

1947913 409 

150/ 

70cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá  

Sƣờn 

dốc 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Tác động 

nhỏ bởi 

con ngƣời  

Le V. 

Dung  17/9/2012 28 24 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M3 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623063 

;1947837 404 10/ 70cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 
Dông 

núi  

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Trại và 

đƣờng 

mòn cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 38 Tốt 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M5 20/8/2012 

Cá 

Cân 

0624021 

;1948247 339 20/ 50cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 

Bên 

cạnh 

núi đá 

vôi 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Tuyến bẫy 

cũ 

Le V. 

Dung  

15/9/2012 26 12 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M6 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623095; 

1947546 418 

340/ 

60cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 
Sƣờn 

dốc 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Trại và 

đƣờng 

mòn cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 34 

Pin 

yếu 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  
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M8 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623611; 

1946986 452 60/ 80cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đá vôi 

Dông 

núi 

giữa 2 

thung 

lũng 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Trại và 

đƣờng 

mòn cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 60 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M9 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623486; 

1947144 392 

300/ 

50cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 
Sƣờn 

dốc 

Dấu vết 

lợn rừng 

Trại và 

đƣờng 

mòn cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 18 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M10 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623329; 

1947645 369 0/ 90cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 
Dông 

núi 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Tuyến bẫy 

cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 48 Tốt 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M11 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623389; 

1947353 385 40/ 60cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 
Dông 

núi 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Tuyến bẫy 

cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 12 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M12 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623567; 

1947777 353 

260/ 

80cm 

Rừng 

thƣờng 

xanh 

trên đồi 

đất lẫn 

núi đá 
Sƣờn 

dốc 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Trại và 

đƣờng 

mòn cũ 

Le V. 

Dung  

16/9/2012 27 48 

Pin 

yếu 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M14 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623745;  

198005 357 

190/ 

40cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Thung 

lũng 

bằng 

phẳng 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Tuyến bẫy 

cũ 

Nguyen 

N. Tuan  17/9/2012 28 4 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  
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M15 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0624151; 

1947440 348 300/ cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Thung 

lũng, 

cạnh 

suối 

Dấu vết 

của cầy 

và Lửng 

lợn  

Đã gặp 2 

thợ săn với 

súng AK-

47 và chó 

săn  

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 

Khóa 

bị vỡ 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M17 19/8/2012 

Thung 

khe 

Chạc 

0624513; 

1946612 428 

340/ 

50cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông 

núi 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Không có 

bằng 

chứng của 

việc săn 

bắn và 

chặt đốn 

gỗ, nhƣng 

thƣờng có 

sự xuất 

hiện của 

con ngƣời  

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 32 

Tốt 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M18 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623916; 

1947830 365 

125/ 

60cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông 

núi 

Dấu vết 

của cầy 

Không có 

bằng 

chứng của 

việc săn 

bắn và 

chặt đốn 

gỗ, nhƣng 

thƣờng có 

sự xuất 

hiện của 

con ngƣời  

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 32 

Tốt 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M19 19/8/2012 

Thung 

khe 

Chạc 

0624661; 

1946471 460 

180/ 

40cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông 

núi 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Một số 

con đƣờng 

mòn trong 

khu vực  

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 3331 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M20 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623914; 

1948116 343 

220/ 

40cm 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Bên 

cạnh 

núi đá 

vôi 

Dấu vết 

của cầy 

và Lửng 

lợn  

Không có 

bằng 

chứng của 

việc săn 

bắn và 

chặt đốn 

gỗ, nhƣng 

thƣờng có 

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 18 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  
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sự xuất 

hiện của 

con ngƣời  

M22 19/8/2012 

Cá 

Cân 

0623835; 

1947547 375 

120/ 

50cm 

Đất 

rừng và 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Đồi 

nhỏ 

trong 

thung 

lũng 

Dấu vết 

của cầy 

Dấu hiệu 

chặt đốn 

gỗ cũ 

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 18 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M23 19/8/2012 

Thung 

khe 

Chạc 

0624372; 

1947212 370 

120/ 

50cm 

Đất 

rừng và 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Sƣờn 

dốc 

Dấu vết 

của cầy 

Không có 

bằng 

chứng của 

việc săn 

bắn và 

chặt đốn 

gỗ, nhƣng 

thƣờng có 

sự xuất 

hiện của 

con ngƣời  

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 18 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

M26 19/8/2012 

Thung 

khe 

Chạc 

0624485; 

1946921 318 60/ 60cm 

Đất 

rừng và 

Rừng 

nguyên 

sinh 

Dông 

núi 

Dấu vết 

động vật 

có vú 

chƣa 

nhận 

diện 

đƣợc 

Đã nghe 

thấy một 

phát súng 

săn 

Nguyen 

N. Tuan  

16/9/2012 27 18 

Pin 

chết 

Không bị 

động chạm 

Nguyen 

N. Tuan  

 

Ghi chú: Nhƣ ở trên. 
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Phụ lục  2i. Các Điểm Nghe Vƣợn Gibbon đƣợc lập trong cuộc khảo sát thực địa 
 

Điểm Nghe (LP) Tọa độ 

(Sử dụng Gốc tạo độ 

của Bản đồ WGS 84) 

Độ cao 

(m) 

Tên khu vực Ghi chú 

(Ngày khảo sát) 

LP No LP name 

1.  LP 01 0614644 Đ 

1950235 B 

694 Hung Ngoai 24-25/8/2011 

2.  LP 02 0612569 Đ 

1948004 B 

394 Hung Ha Ca Tot 26-27/8/2011 

3.  LP 03 0611677 Đ 

1945581 B 

281 Hung Khe San 27-28/8/2011 

4.  LP 04 0607622 Đ 

1944658 B 

629 Hung Nuoc Mat 28-29/8/2011 

5.  LP 05 0605773 Đ 

1947174 B 

534 Hung Ha Gai 29-30/8/2011 

6.  LP 06a 0605521 Đ 

1951908 B 

282 Ha Cong Vien 30-31/8/2011 

7.  LP 07 0608462 Đ 

1953483 B 

454 Dinh Thang 1-2/9/2011 

8.  LP 06b 0608462 Đ 

1953083 B 

554 Khe Nuoc Lan 31/8-2/9/2011 

9.  LP 06 0615442 Đ 

1944332 B 

658 Khe Nac 22-23/9/2011 

10.  LP 07a 0613384 Đ 

1940135 B 

623 Khe Cha Khe 24-25/9/2011 

11.  LP 07b 0618885 Đ 

1941198 B 

680 Khe Vinh 25-26/9/2011 

12.  LP 08 0619363 Đ 

1945751 B 

690 Khe Nhom 27-28/9/2011 

13.  LP 09 0621637 Đ 

1948422 B 

429 Khe Cung 28-29/9/2011 

14.  LP 10 0626234 Đ 

1950187 B 

420 Doc Khan 29-30/9/2011 

15.  LP 11 0585310 Đ 820 Ruc Ma Rinh 26-27/9/2011 
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1959309 B 

16.  LP 12 0594596 Đ 

1956553 B 

650 Ma Xanh 21/22/9/2011 

17.  LP 12a 0591778 Đ 

1958081 B 

810 Da Luong 22-23/9/2011 

18.  LP 12b 0590991 Đ  

1955435 B 

832 Ma Rinh Moi 23-24/9/2011 

19.  LP 13 0594902 Đ 

1956653 B 

550 Ma Xang 21 & 30/9/2011 

20.  LP 14 0597343 Đ 

1954092 B 

360  25-26/9/2011 

21.  LP 15 0598123 Đ 

1951301 B 

694 Da Lat 1 28-29/9/2011 
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PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ VÚ KHÔNG BIẾT BAY ĐƢỢC GHI NHẬN Ở VƢỜN 

QUỐC GIA PNKB TRƢỚC NĂM 2010 
 

Phụ lục 4a.  Danh sách các loài động vật ăn thịt đƣợc ghi nhận ở Phong Nha – Kẻ Bàng trƣớc năm 2010 

 

Stt Tên khoa học Tên thông 

thƣờng 

Các tài liệu liên quan 

 PRIMATE Bộ Linh trƣởng  

 Loridae Họ Culi   

1 Nycticebus 

bengalensis  

Culi chậm  ( Nguyên Xuân Đặng và cộng sự, 1998, Pham Nhat và Nguyễn Xuân Đặng, 

2000, Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009, Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Đỗ 

Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và cộng sự, 1999) 

2 Nycticebus pygmaeus Culi nhỏ Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 

2000, Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, 

Kouznetsov và cộng sự, 1999) 

 CARNIVORA   Bộ ăn thịt  

 Mustelidae Họ chồn  

3 Martes flavigula Chồn vàng Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998., Timmins và cộng sự, 1999, Phạm 

Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009)  

4 Arctonyx collaris Lửng lợn (Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998., Timmins và cộng sự, 1999, Phạm 

Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997., Đỗ 

Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và cộng sự, 1999. Lê Khắc 

Quyết và cộng sự, 2002.) 

 Melogale personata Chồn bạc má 

Nam 

(Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009, Lê Khắc Quyết và cộng sự, 2002.) 

5 Melogale moschata Chồn bạc má Bắc ( Nguyên Xuân Đặng và cộng sự, 1998, Phạm Nhật and Nguyên Xuân 

Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009, Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 

1997, Đỗ Tƣớc and Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và cộng sự, 1999) 

6 Lutra lutra Rái cá thƣờng (Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, 

Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và cộng sự, 1999, Phạm 

Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000) 
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Stt Tên khoa học Tên thông 

thƣờng 

Các tài liệu liên quan 

7    Lutrogale 

perspicillata 

Rái cá lông mƣợt (Nguyên Xuân Đặng và cộng sự, 1998) 

8 Aonyx cinerea Rái cá vuốt bé ( Nguyên Xuân Đặng và cộng sự, 1998, Kouznetsov và cộng sự, 1999) 

 Viverridae Họ Cầy  

9 Viverra zibetha Cầy giông (Ấn 

Độ)  

(Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, 

Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997) 

10 Viverra megaspila Cầy giông đốm 

lớn 

(Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, 

Kouznetsov và cộng sự, 1999)  

11 Viverricula indica Cầy hƣơng Ấn 

(Ấn Độ)  

(Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, 

Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009, Lê 

Khắc Quyết và cộng sự, 2002) 

12 Prionodon pardicolor Cầy gấm (Kouznetsov và cộng sự, 1999, Lê Khắc Quyết và cộng sự, 2002) 

13 Paradoxurus 

hermaphrodites 

Cầy vòi đốm (Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, 

Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và công sự, 1999, Phạm 

Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009.)  

14 Paguma larvata Cầy vòi mốc (Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, 

Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và công sự, 1999, Phạm 

Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000, Lê Trọng Đạt và cộng sự, 2009.) 

15 Arctictis binturong Cầy mực (Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998, 

Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Kouznetsov và công sự, 1999, Timmins 

và cộng sự, 1999, Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng, 2000) 

16 Arctogalidia trivirgata Cầy răng nhỏ ( Nguyễn Xuân Đặng và cộng sự, 1998) 

17 Chrotogale owstoni Cầy vằn bắc (cầy 

Owston) 

(Kouznetsov và cộng sự, 1999, Timmins và cộng sự, 1999) 

 Herpestidae Họ Cầy Lỏn  

18 Herpestes javanicus Cầy lỏn (Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997, Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999, Lê 

Trọng Đạt và cộng sự, 2009)  

19 Herpestes urva Cầy móc cua (Nguyên Xuân Đặng và cộng sự, 1998) 
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Phụ lục 4b: Danh sách các loài ăn sâu bọ và các loài gặm nhấm đƣợc ghi nhận trƣớc năm 2010 
 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam Birdlife 

(1994) 

WWF 

(1997) 

WWF 

(1999) 

FFI 

(1998) 

FFI 

(1999) 

VRTC 

(1999) 

 ERINACEOMORPHA  Bộ Chuột voi       

 Erinaceidae  1. Họ Chuột voi       

1.  Hylomys suillus  Chuột voi đồi       x 

 SORICOMORPHA  Bộ Chuột chù       

 Soricidae  1. Họ Chuột chù       

2.  Crocidura sp. Chuột chù       x 

3.  Suncus murinus  Chuột chù nhà    x    

 Talpidae  2. Họ Chuột chũi        

 RODENTIA   Bộ Gặm nhấm       

 Sciuridae  1. Họ Sóc        

4.  Hylopetes alboniger  Sóc bay đen trắng   X  x   

5.  Petaurista philippensis  Sóc bay trâu   X x x  x 

6.  Ratufa bicolor  Sóc đen X  x x x x 

7.  Callosciurus erythraeus 

hendeei  

Sóc bụng đỏ chân đen X X  x x x 

 C. e. flavimanus  Sóc chân vàng  X x x  x 

8.  Callosciurus inornatus  Sóc bụng xám    x x x  

9.  Menetes berdmorei  Sóc vằn lƣng     x   

10.  Dremomys rufigenis  Sóc mõm hung  X X x x x x 
11.  Tamiops maritimus  Sóc chuột hải nam  X    x  

12.  Tamiops rodolphii   Sóc chuột lửa   X x  x  

 Spalacidae  2. Họ Dúi        

13.  Rhizomys pruinosus  Dúi mốc lớn   X    x 

14.  Rhizomys sumatrensis  Dúi má vàng       x 

 Muridae 3. Họ Chuột        

15.  Bandicota indica  Chuột đất lớn   X x    
16.  Bandicota savilei  Chuột đất bé   X     
17.  Berylmys bowersi  Chuột mốc lớn       x 

18.  Leopoldamys sabanus  Chuột núi đuôi dài   X x   x 
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Stt Tên khoa học Tên Việt Nam Birdlife 

(1994) 

WWF 

(1997) 

WWF 

(1999) 

FFI 

(1998) 

FFI 

(1999) 

VRTC 

(1999) 

19.  Maxomys moi  Chuột xu-ri lông mềm       X 
20.  Maxomys surifer   Chuột xu-ri   X    X 
21.  Mus caroli   Chuột nhắt đồng       X 
22.  Mus cervicolor  Chuột nhắt hoẵng       X 
23.  Mus musculus  Chuột nhắt nhà   X x   X 

24.  Mus pahari   Chuột nhắt nƣơng        

25.  Niviventer fulvescens  Chuột hƣơu bé       X 

26.  Niviventer tenaster   Chuột núi đông dƣơng       X 

27.  Rattus argentiventer   Chuột bụng bạc   X x    

28.  Rattus nitidus Chuột bóng        

29.  Rattus rattus/ tenazumi   Chuột nhà      X 
30.  Rattus 

remotus/andamanensis  

Chuột rừng  X x   X 

 Hystricidae  4. Họ Nhím        

31.  Atherurus macrourus  Đon   x x x X 
32.  Hystrix brachyura  Nhím đuôi ngắn   X x x   

 Tổng cộng (các loài)  4 15 14 10 7 20 

 

Ghi chú: Birdlife (1994) - Eames và cộng sự, 1994. WWF (1997) – Lê Xuân Cảnh và cộng sự, 1997. WWF (1999) – Đỗ Tƣớc và Trƣơng Văn La, 1999. 

FFI (1998): Nguyên Xuân Đặng và cộng sự, 1998. FFI (1999) – Timmins, R.J., và cộng sự, 1999. VRTC (1999) – VRTC-WWF, 1999.  
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PHỤ LỤC 5. CÁC GHI CHÉP VỀ CÁC LOÀI TRONG CÁC CUỘC KHẢO SÁT NÀY (2011)  
 

Phụ lục 5a. Vị trí của các ghi chép về cá thể động vật ăn thịt nhỏ và culi 

 

Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

Thƣợng Hóa- tuyến ban ngày  

2 (trong 

bản) 

0603532/1

952081 

0604128/1

950380 

NM Hà, 

Đ. Tƣớc 

Nhiều mây 

và gió nhẹ  

26-8 Beo Lửa  9:10 1 Dấu chân 0604107/1

950382 

Cây bụi và gia 

súc chăn thả tự 

do 

Dấu chân mới 

     

 Cầy Lỏn  9:00 1 Động vật bị 

giết 

0604033/1

950936 

 Mới bị giết 

6 

0603731/1

950395 

0604256/1

949861 

NM Hà, 

TT Mỹ 

Nhiều mây 

và gió nhẹ 

26-8 Cầy 14:07 1 Phân  0603759/1

950405 

Bên dƣới một 

vách đá 

Phân 3-4 ngày 

trƣớc 

     

 Cầy Mực 14:17 1 Dấu chân 0603901/1

950443 

Đồi đá vôi Dấu chân 5 tuần 

trƣớc 

9 

0603604/1

950319 

0603201/1

949965 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng 

Nắng và 

gió nhẹ 

27-8 Voọc Hà 

Tĩnh 

9:14 4 Quan sát 0603327/1

950064 

Rừng trên núi 

đá vôi 

Gần một vách 

đá vôi 

16 

0605464/1

948655 

0605963/1

947829 

NM Hà, 

TT Mỹ 

Nắng và 

gió nhẹ 

28-8        

13 

0603680/1

950352 

0605477/1

948701 

NM Hà 

và Đ. 

Tƣớc 

Nắng và 

gió nhẹ 

28-8 Cầy Vòi 

Đốm  

9:24 1 Dấu chân 0604598/1

950470 

Thung lũng Dấu chân mới 

15 

0605437/1

948657 

0605117/1

949423 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng 

Nắng và 

gió nhẹ 

28-8        

20 lán ngủ 

0605553/1

947949 

NM Hà 

và Đ. 

Tƣớc 

Nắng và 

gió nhẹ 

29-8 Báo Gấm 13:17 1 Dấu chân 0605515/1

948183 

Rừng trên sƣờn 

dốc 

Dấu chân gần 

một vũng nƣớc 

22 

0605167/1

949386 

0605066/1

950481 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng 

Nhiều mây 

và gió nhẹ 

30-8 

       

23 

0605008/1

949664 

0606073/1

949687 

NM Hà, 

TT Mỹ 

Nắng và 

gió nhẹ 

30-8 
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

26 

0604591/1

950589 

0604820/1

949649 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng 

Nắng và 

gió nhẹ 

31-8 

       

28 

0604595/1

950586 

0605342/1

951377 

NM Hà, 

TT Mỹ 

Nắng và 

gió nhẹ 

31-8 

       

Xuân Trạch- tuyến ban ngày  

2 (chà 

nòi) 

0613356/1

949318  

Đ. Tƣớc, 

TT Mỹ Mƣa  12-9        

1 

0612943/1

949645 

0613248/1

949796 

NM Hà, 

T Mừng 

Nhiều mây 

và gió nhẹ 12-9 

Cầy Vòi 

Đốm 9:31 1 Phân 

0613030/1

949394 

Rừng trong 

thung lũng  

4 

0611929/1

947849 

0612915/1

948687 

NM Hà, 

T Mừng 

Mƣa và 

nhiều mây 13-9        

3 

0612925/1

949640 

0612915/1

948687 

NM Hà, 

T Mừng Nắng 14-9 

Voọc Hà 

Tĩnh 14:25 3 Quan sát 

0612777/1

949269 Vách đá vôi  

      

Chồn bạc 

má 15:10 1 Quan sát 

0612780/1

949041 

Bị bắt bởi ngƣời 

dân địa phƣơng Ảnh chụp 

22 

0613351/1

949309 

0613447/1

949443 Đ. Tƣớc 

Nhiều mây 

và mƣa 14-9 Sóc đen 7:15 1 Âm thanh 

0613270/1

949443  Cách xa 30 m 

20 

0613586/1

949927 

0614581/1

950244 

T Mừng, 

Đ. Tƣớc Mƣa  15-9 Cầy 11:15  Phân 

0613854/1

949884 Sƣờn dốc  

Xuân Trạch- tuyến đêm  

1 (chà 

nòi) 

0612925/1

949604  

Đ. Tƣớc, 

TT Mỹ,   Mƣa 11-9 Sóc bay nhỏ 21:05 1 Quan sát 

0613561/1

949458 

Rừng trên núi 

đá vôi 

10m phía trên 

tán rừng 

2 

0612925/1

949640  

NM Hà, 

T Mừng Sƣơng mù 11-9        

3 

0613351/1

949304 

0613793/1

949527 

Đ. Tƣớc, 

TT Mỹ 

Nhiều mây 

và gió nhẹ 12-9        
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

4 

0612930/1

949538  

NM Hà, 

T Mừng 

Sƣơng mù 

và gió nhẹ 12-9 Mang 21:17 1 Quan sát 

0613317/1

949723   

6 

0611929/1

947849 

0612915/1

948687 

NM Hà, 

T Mừng Mƣa  13-9        

21 

0613701/1

949374 

0613311/1

949176 Đ. Tƣớc,  

Sƣơng mù 

và gió nhẹ 14-9 

Cầy Vòi 

Đốm 20:30 1 Quan sát 

0613380/1

949212 

Rừng trên núi 

đá vôi 

Đƣợc quan sát 

rõ ràng 

5 

0612925/1

949640 

0612915/1

948687 

NM Hà, 

T Mừng Trăng tròn 14-9 

Cầy Vòi 

Mốc 21:10  Phân 

0612785/1

949275 Thung lũng  

Phân mới ở 

trong một hang 

đá 

Thƣợng Hóa – tuyến đêm  

1 (yên 

hợp) 

0597395/1

955141 

0596158/1

955557 

NM Hà, 

TT Mỹ Gió nhẹ 25-8 Cầy lỏn 22:44 2 Quan sát 
0596337/1

955518 

Rừng trên núi 

đá vôi 

Một con trẻ và 

một con lớn 

8 

0603695/1

950350 

0604274/1

950100 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng Gió nhẹ 26-8 Rắn 8:30 1 Quan sát 
0604137/1

950334  Ảnh chụp 

7(ón) 

0603731/1

950395 

0604256/1

949861 

NM Hà, 

TT Mỹ Gió nhẹ 26-8 

Sóc bay 

khổng lồ 19:50 1 Quan sát  Cây ăn quả Ảnh chụp 

      

Sóc bay 

khổng lồ 22:30 1 Quan sát   Ảnh chụp 

11 

0603697/1

950347 

0603201/1

949965 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng Mƣa 27-8 

Sóc bay 

khổng lồ 19:58 2 Quan sát 
0603592/1

950432 Rừng thứ sinh  

      Cầy 20:51 1 Phân 

0603331/1

9500085 Rừng thứ sinh  

12   

NM Hà, 

TT Mỹ 

Sƣơng mù 

và gió nhẹ 27-8 

Sóc bay 

khổng lồ 21:01 2 Quan sát 
0604018/1

949618 Cây Sấu Ảnh chụp 

14 

0605437/1

948657 

0605139/1

949085 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng Gió nhẹ 28-8 Culi Chậm 22:04 1 Quan sát 
0605358/1

949101 

Rừng bị tác 

động  

17 

0605464/1

948656 

0605963/1

947829 

NM Hà, 

TT Mỹ Gió nhẹ 28-8        
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Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

21 lán 2 nhà 

NM Hà, 

TT Mỹ 

Sƣơng mù 

và gió nhẹ 29-8 

Sóc bay 

khổng lồ 20:40 2 Quan sát  

Rừng trong 

thung lũng Ảnh chụp 

      

Chồn Bạc 

Má Nam  1 Mẫu vật bản 3 nhà   

      

Chồn Bạc 

Má Bắc  1 Mẫu vật bản 3 nhà   

18 

0605531/1

948823 

0606081/1

947921 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng Gió nhẹ 29-8 

Sóc bay 

khổng lồ 20:48 2 Quan sát 
0605982/1

948285 

Rừng trong 

thung lũng  

      

Cầy Vòi 

Đốm 21:06 1 Quan sát 
0606007/1

948228 

Rừng trong 

thung lũng  

      

Sóc bay 

khổng lồ 22:13 1 Quan sát 
0605920/1

948362 

Rừng trên núi 

đá vôi  

25 

0605008/1

949666 

0606073/1

949687 

NM Hà, 

TT Mỹ Gió nhẹ         

24 

0605167/1

949386 

0605090/1

950410 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng Gió nhẹ 30-8 Culi Nhỏ 19:56 1 Quan sát 
0605251/1

949539 

Rừng trong 

thung lũng  

27 

0604591/1

950589 

0604820/1

949649 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng Gió nhẹ 31-8 

Sóc bay 

khổng lồ 20:25 1 Quan sát 
0604631/1

950551   

      

Sóc bay 

khổng lồ 21:13 1 Quan sát 
0604653/1

949649   

Hóa Sơn -tuyến đêm 

2   Đ. Tƣớc 

Mƣa và gió 

nhẹ 11-8 

Chà Vá 

Chân Đỏ 18:30 6 Quan sát 
0594363/1

956433 

Rừng trong 

thung lũng Cách xa 30 m 

4 

0592434/1

955357  NM Hà Gió nhẹ 11-8        

7 

0591751/1

955647 Lán 1 Hs NM Hà  12-8 

Sóc bay 

khổng lồ 19:00 2 Quan sát trƣớc lán   
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

      Chồn Dơi 20:05 2 Quan sát  

0591941/1

956047 

Rừng trên núi 

đá vôi  

9 

0591846/1

950151  Đ. Tƣớc 

Nắng và 

gió nhẹ 12-8 

Sóc bay 

khổng lồ 7:00 2 Âm thanh 

0591704/1

956625  Cách xa 20m  

      Cầy 8:02 1    

Bỏ chạy nhanh, 

không nhận diện 

đƣợc 

14 Lán 2  NM Hà 

Nắng và 

gió nhẹ 14-8        

16   NM Hà 

Nắng và 

gió nhẹ 15-8 

Cầy Răng 

Nhỏ 22:21 2 Quan sát 
0591856/1

956109   

Hóa Sơn – tuyến ban ngày  

3 Lán 1 Hs 

0592434/1

955357 NM Hà 

Mƣa và gió 

nhẹ 11-8        

5 Lán 1 Hs 

0590918/1

956526 NM Hà 

Sƣơng mù 

và gió nhẹ 12-8 

Voọc Hà 

Tĩnh 8:05 5 Quan sát 
0590918/1

956526  

Cách xa 200 

trong một vách 

đá 

6   NM Hà 

Nắng và 

gió nhẹ 12-8 Khỉ Mặt Đỏ 17:19 6 Quan sát 
0591751/1

955647 

Rừng trên núi 

đá vôi 

2 con đực, 3 con 

cái và một con 

non 

      Khỉ Mốc 17:19 12 Quan sát 
0591751/1

955647 

Rừng trên núi 

đá vôi 

4 con đực, 2 con 

trẻ 

11   

NM Hà, 

Đ. Tƣớc 

Nắng và 

gió nhẹ 13-8 

Chồn Bạc 

Má Bắc    

0592513/1

955495  

Mẫu vật thu 

thập đƣợc 

      

Chồn bạc 

má Bắc  1 Dấu chân 

0591683/1

956742   

      

Triết Bụng 

Vàng   1 Quan sát 
0591752/1

957454   
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

      Cầy Mực  1 Quan sát 
0591694/1

957871  Trên một cây 

12 Lán 2 

0590828/1

958322 

NM Hà, 

TT Mỹ 

Nắng và 

gió nhẹ 14-8 

Rắn Hổ 

Mang Chúa  1  

0591069/1

958255 

Động vật vừa 

mới chết  

      

Chồn Bạc 

Má Bắc   Hang 

0591004/1

958255   

13  

0592347/1

957792 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng 

Nắng và 

gió nhẹ 14-8 Sóc Đen  1 Quan sát 
0591853/1

957987   

      Sóc Đen  1 Quan sát 
0592071/1

958026   

      

Cầy Móc 

Cua  1 Phân 

0592113/1

958023   

      

Cầy Vằn 

Bắc    

0592285/1

957881   

15  

0591691/1

958482 

Đ. Tƣớc, 

T Mừng 

Nắng và 

gió nhẹ 15-8 

Cấy Hƣơng 

Ấn   Dấu chân 

0591786/1

958380  Dấu chân mới 

16   

NM Hà, 

Đ. Tƣớc 

Nắng và 

gió nhẹ 15-8 

Cầy Bạc Má 

Bắc   Dấu chân 

0592155/1

957852   

      Sóc Đen   Bộ xƣơng  Chết  

      Cầy   Xƣơng sọ 

0592289/1

958047   

21 lán 1 

0590375/1

958561 NM Hà 

Nắng và 

gió nhẹ 16-8 Sóc Đen      

 

 

      

Voọc Hà 

Tĩnh   Âm thanh    

      

Chồn Bạc 

Má Bắc   Dấu chân 

0590479/1

958479   

      

Cầy Lỏn - 

  Phân 

0590479/1

958479   
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Tuyến  

UTM  

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Thời tiết 

Ngày Loài Thời 

gian 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Bằng chứng UTM Sinh cảnh đƣợc 

quan sát 

Ghi chú 

      Cầy Mực   Dấu chân 

0590479/1

958479   

      Báo Gấm   ??? 

0590428/1

958477   

      Beo Lửa   ??? 

0590428/1

958477   
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

 Phụ lục 5b. Vị trí các ghi chép về các cá thể động vật ăn sâu bọ và gặm nhấm 

 

Tên khoa học 
Tên Việt Nam Tên tiếng Anh Khu vực khảo sát 

UTM, WGS 84 

 X Y 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0593270 1958573 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0590949 1958770 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0590997 1958918 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0591234 1958318 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0591497 1958535 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0591219 1957780 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Ma Rính 0590970 1956765 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hang Én 0605118 1948717 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hang Én 0605305 1948028 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hang Én 0603578 1947585 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hang Én 0603834 1949831 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hang Én 0606105 1947466 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hang Én 0604523 1947985 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hung Dạng 0614179 1950835 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hung Dạng 0612571 1950716 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hung Dạng 0613626 1950027 

Ratufa bicolor Sóc đen Black Giant Squirrel Hung Dạng 0613311 1949857 

Belomys pearsonii Sóc bay lông chân Hairy-Footed Flying Squirrel Ma Rính 0591191 1958705 

Belomys pearsonii Sóc bay lông chân Hairy-Footed Flying Squirrel Ma Rính 0590770 1959113 

Belomys pearsonii Sóc bay lông chân Hairy-Footed Flying Squirrel Ma Rính 0591825 1958182 

Belomys pearsonii Sóc bay lông chân Hairy-Footed Flying Squirrel Hang Én 0604691 1949537 

Belomys pearsonii Sóc bay lông chân Hairy-Footed Flying Squirrel Hung Dạng 0613399 1950742 

Hylopetes alboniger Sóc bay đen trắng Particoloured Flying Squirrel Hang Én 0606092 1949537 

Petaurista 

philippensis 

Sóc bay trâu Red Giant Flying Squirrel Ma Rính 0591213 1958785 

Petaurista 

philippensis 

Sóc bay trâu Red Giant Flying Squirrel Ma Rính 0592597 1958022 

Petaurista 

philippensis 

Sóc bay trâu Red Giant Flying Squirrel Hang Én 0605197 1948543 

Petaurista Sóc bay trâu Red Giant Flying Squirrel Hung Dạng 0614205 1950556 
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

philippensis 

Petaurista elegans  Sóc bay sao Lesser Giant Flying Squirrel Ma Rính 0590408 1959190 

 

 

Phụ lục 5c. Các mẫu vật loài ăn sâu bọ và loài gặm nhấm bị bẫy trong các cuộc khảo sát 

(Tất cả các mẫu vật đƣợc lƣu tại Zool. Bộ sƣu tập của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật -IEBR) 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam MR HE HD 7.3.1.1.1 T

o

t

a

l 

7.3.1.1.2 Mã chứng từ tại IEBR 

 SORICOMORPHA1 Bộ ĂN SÂU Bọ      
1.  Hylomys suillus Chuột voi đồi 1   1  

2.  Crocidura attenuata Chuột chù đuôi đen 1 1  2  

3.  Crocidura fuliginosa Chuột chù đuôi trắng   1 1  

4.  Euroscaptor longirostris Chuột chũi mũi dài 1 1  2  

 RODENTIA   Bộ Gậm nhấm      

5.  Belomys pearsonii  Sóc bay lông chân  1   1 PNKB-13 

6.  Callosciurus erythraeus  Sóc bụng đỏ  1 1  2  

7.  Menetes berdmorei  Sóc vằn lƣng   1  1  

8.  Dremomys rufigenis  Sóc mõm hung 1   1 PNKB-12 

9.  Tamiops maritimus  Sóc chuột hải nam  1 1  2  
10.  Tamiops rodolphii   Sóc chuột lửa    1 1  
11.  Berylmys bowersi  Chuột mốc lớn  5 1 3 9 PNKB-54, PNKB-61 

12.  Chiropodomys gliroides  Chuột nhắt cây  2 1 2 4 PNKB-14, PNKB-56 
13.  Leopoldamys edwardsi  Chuột hƣơu lớn  1  1 2 PNKB-51 

14.  Leopoldamys sabanus  Chuột núi đuôi dài  2 4 6 12 PNKB-4, PNKB-39, PNKB-28 

15.  Maxomys moi  Chuột xu-ri lông mềm   1  1  

16.  Maxomys surifer   Chuột xu-ri  2 5 5 12 PNKB-7, PNKB-17, PNKB-36, PNKB-

57 

17.  Niviventer fulvescens  Chuột hƣơu bé  2 6 3 15 PNKB-2, PNKB-16, PNKB-42 

18.  Niviventer langbianis  Chuột lang bi an  1 1  2 PNKB-44 

19.  Niviventer tenaster  Chuột núi đông dƣơng  2 3 1 6 PNKN-22, PNKB-24, PNKB-59 
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam MR HE HD 7.3.1.1.1 T

o

t

a

l 

7.3.1.1.2 Mã chứng từ tại IEBR 

20.  Mus cervicolor  Chuột nhắt hoẵng   3 1 3  

21.  Mus pahari   Chuột nhắt nƣơng   2  2  

22.  Rattus nitidus Chuột bóng  1   1  

23.  Rattus andamanensis Chuột rừng  1 3 4 PNKB-27 

24.  Laonastes aenigmamus
*
 Nê củng  4  4 PNKB-19, PNKB-20, PNKB-21 

 Tổng số mẫu vật  25 37 27 89  

 Tổng số loài  16 14 11 24  

 

Ghi chú: MR – khu vực Ma Rính (xã Hóa Sơn), HE – khu vực Hang Én (xã Thƣợng Hóa), HD – khu vực Hung Dạng (xã Thƣợng Trạch). (*) – Các mẫu vật 

của  loài Laonastes aenigmamus đã bị bắt bởi ngƣời dân Bản Ón (xã Thƣợng Hóa). 
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Phụ lục 5d. Các ghi chép khảo sát bẫy ảnh chi tiết theo khu vực  

 

Stt  

máy ảnh 

Tên thông 

thƣờng Tên La-tinh 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Ngày 

chụp 

Thời 

gian 

chụp 

Tọa độ 

(UTM) 

Khu vực khảo sát 1 -Ma Rính, xã Hóa Sơn 

M1 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 7.7 1:39 

(0591285; 

1958357) 

Cầy Vòi Mốc Paguma larvata 1 26.6 2:04 

Cầy Vòi Đốm 

Paradoxurus 

hermaphroditus 1 27.6 0:01 

M6 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 2.7 4:20 

(0591406; 

1958500) 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 24.6 20:54 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 5.7 20:22 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 20.6 21:49 

Chồn vàng Martes flavigula 2 1.7 4:13 

Họ chồn MUSTELIDAE sp. 1 27.6 3:44 

Thỏ vằn 

Trƣờng Sơn 

Nesolagus 

timminsi 1 30.6 2:36 

M8 Cầy móc cua Hepestes urva 1 5.7 9:34 

(0484762; 

1958996) 

M10 Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 18.6 4:32 

(0484244; 

1959104) 

M11 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 20.6 23:17 

(0589996; 

1958850) 

Họ chồn MUSTELIDAE sp. 1 26.6 2:48 

Họ chồn  MUSTELIDAE sp. 1 26.6 23:49 

Thỏ vằn 

Trƣờng Sơn 

Nesolagus 

timminsi 1 22.6 1:32 

Thỏ vằn 

Trƣờng Sơn 

Nesolagus 

timminsi 1 20.6 20:44 

http://www.google.com/search?q=Paradoxurus+hermaphroditus&hl=en&biw=1280&bih=670&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V1RuUKKXI6StiAK1l4DIDA&ved=0CCYQsAQ
http://www.google.com/search?q=Paradoxurus+hermaphroditus&hl=en&biw=1280&bih=670&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V1RuUKKXI6StiAK1l4DIDA&ved=0CCYQsAQ
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Stt  

máy ảnh 

Tên thông 

thƣờng Tên La-tinh 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Ngày 

chụp 

Thời 

gian 

chụp 

Tọa độ 

(UTM) 

M12 

Lợn rừng Sus scrofa 1 3.7 19:28 (0589816; 

1958983) Chồn bạc má Melogale sp. 1 22.6 3:50 

M13 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 16.6 22:46 

(0589551; 

1959173) 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 15.6 23:15 

Chồn bạc má Melogale sp. 1 25.6 3:14 

M18 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 20.6 23:39 

(0590002; 

1959134) 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 26.6 1:28 

Chồn bạc má Melogale sp. 1 23.6 0:05 

Chồn bạc má Melogale sp. 1 29.6 4:11 

M19 

Cầy Viverridae sp. 1 8.7 5:37 (0591503; 

1958257) Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 26.6 23:47 

M20 

Chim hoét Myiophoneus 1 5.7 7:13 (0591268; 

1958707) Chuột rừng Leopoldamys sp. 1 22.6 21:33 

M21 Cầy Vòi Đốm 

Paradoxurus 

hermaphroditus 1 28.6 4:15 

(0591021; 

1958928) 

M22 Chim hoét Myiophoneus sp. 1 17.6 22:49 

(0590878; 

1959086) 

M23 Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 26.6 0:49 

(0590828; 

1959721) 

M24 Chồn bạc má Melogale sp. 1 16.6 20:48 

(0590191; 

1959269) 

M25 Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 27.6 2:24 

(0590569; 

1959038) 

M27 

Cầy Viverridae sp. 1 18.6 20:20 (0591446; 

1958276) Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 18.6 19:55 

http://en.wikipedia.org/wiki/Whistling-thrush
http://en.wikipedia.org/wiki/Whistling-thrush#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Whistling-thrush
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Stt  

máy ảnh 

Tên thông 

thƣờng Tên La-tinh 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Ngày 

chụp 

Thời 

gian 

chụp 

Tọa độ 

(UTM) 

M30 

Cầy Vòi Đốm 

Paradoxurus 

hermaphroditus 1 9.7 23:13 (0590490; 

1958864) Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 29.6 3:58 

Khu vực khảo sát 2 – Đà Lạt, Xã Thƣợng Hóa  

M6 

Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 30.7 19.45 

(0597299; 

1952527) 

Lửng lợn Melogale sp. 1 24.7 0.1875 

 Con đồi  Tupaia belangeri  1 28.7 14.43 

M7 Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 24.7 3.17 

(0597162; 

1952318) 

M8 Chồn bạc má Melogale sp. 3 25.7 21.45 

(0596909; 

1950720) 

M9 Cầy Vòi Mốc Paguma larvata 1 20.7 20.2 

(0597036; 

1950450) 

M10 Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 19.7 20.59 

(0596710; 

1950670) 

M11 Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 30.7 3.52 

(0597044; 

1950892) 

M19 

Chồn bạc má Melogale sp. 1 22.7 3.07 (0596932; 

1951548) Lợn rừng Sus scrofa 1 9.8 18.36 

M21 Khỉ Mặt Đỏ Macaca arctoides 5 20.7 11.09 

(0598031; 

1949959) 

M22 Khỉ Mặt Đỏ Macaca arctoides 1 24.7 11.27 

(0597966; 

1950252) 

M30 Lợn rừng Sus scrofa 1 1.8 11.35 

(0596620; 

1951503) 

Khu vực khảo sát 3 - Cá Cơn - Hung Trí, Xã Xuân Trạch  

M3  Lợn rừng Leopoldamys sp. 1 19.8 22:51 (0623063; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_treeshrew
https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=Dwz&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=7FRuUN6-KsXUiwLxrYHQAw&spell=1&q=Macaca+arctoides&ved=0CB0QvwUoAA
https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=Dwz&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=7FRuUN6-KsXUiwLxrYHQAw&spell=1&q=Macaca+arctoides&ved=0CB0QvwUoAA
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Stt  

máy ảnh 

Tên thông 

thƣờng Tên La-tinh 

Số 

lƣợng 

cá thể 

Ngày 

chụp 

Thời 

gian 

chụp 

Tọa độ 

(UTM) 

Khỉ Mặt Đỏ Macaca arctoides 2 12.9 16:10 1947837) 

M8 Sóc Đen Ratufa bicolor 1 26.8 17:27 

(0623611; 

1946986) 

M12 

Con Đồi  Tupaia belangeri  1 15.9 11:00 (0623576; 

1947777) Chuột rừng Leopoldamys ? sp. 1 15.9 1:06 
 

https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=Dwz&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=7FRuUN6-KsXUiwLxrYHQAw&spell=1&q=Macaca+arctoides&ved=0CB0QvwUoAA
https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=OIf&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=SFVuUPvyHuWJiAKfoYCwBg&spell=1&q=Black+giant+squirrel&ved=0CB0QvwUoAA
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_treeshrew
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Phụ 5e. Vƣợn đƣợc ghi nhận trong các cuộc khảo sát 

 

Stt Đàn 

Thành phần Đàn  

 
Tọa độ 

(Ƣớc lƣợng vị trí trung tâm của 

vùng sống của đàn vƣợn. Sử dụng 

Gốc tọa độ của Bản đồ WGS 84)  

Kiểu 

ghi 

nhận 

Đia điểm 

 

Khoảng 

cách nghe 

thấy 

(km) 

Thời gian và 

ngày ghi nhận 

Con 

trƣởng 

thành ♂ 

Con 

trƣởng 

thành ♀ 

Con 

nhỏ 

Tổng 

số 

 

G 01 1 1  02 
0614600 Đ 

1940100 B 
H 

Khu vực Khe Cha Khe. 

Vùng rừng Thƣợng 

Trạch, VQG PN-KB 

1.8 8.45-8.51 sáng. 

25/9/2011; đƣợc 

ghi nhận từ LP7a 

G 02 1 2  03 
0620150 Đ 

1944750 B 
H 

Khu vực Khe Nhom. 

Vùng rừng Thƣợng 

Trạch, VQG PN-KB 

1.3 6.15-6.22 sáng. 

28/9/2011; đƣợc 

ghi nhận từ LP08 

G 03 1 1 1 03 
0620600 Đ 

1945850 B 
H 

Khu vực Khe Nhom. 

Vùng rừng Thƣợng 

Trạch, VQG PN-KB 

1.0 7.46-7.51 sáng. 

28/9/2011; đƣợc 

ghi nhận từ LP08 

G 04 1 1  02 
0594300 Đ 

1955700 B 
H 

Khu vực Ma Xang. 

Vùng rừng Hóa Sơn, 

VQG PN-KB 

2.0 6.03-6.06 sáng. 

21/9/2011 

Tổng cộng: 4 

đàn với ít nhất 

10 cá thể 

4 5 1 10    
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Phụ lục 5f. Các ghi nhận về loài Voọc Hà Tĩnh trong các khu vực đƣợc khảo sát của Vƣờn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 

 

Stt 

Đàn 

Thành phần Đàn 

(Số lƣợng cá thể 

đƣợc nhìn thấy tối 

thiểu)  

Tổng số 

(Ƣớc lƣợng 

kích thƣớc đàn 

dựa vào tiếng 

hót nghe thấy 

hoặc các cành 

cây rung nhìn 

thấy) 

Tọa độ  
(Tọa độ của khu 

vực quan sát. Sử 

dụng Gốc tọa độ 

của Bản độ 

WGS 84 Hệ tọa 

độ UTM) 

Ghi nhận thực địa   

Địa điểm 

 
Con 

trƣởng 

thành  

Con 

nhỏ 

Kiểu 

ghi 

nhận 

Ngày ghi 

nhận 

I 9 3 Juv. 12-15 
0614500 Đ 

1950100 B 

 

O 
25/8/2011 

Phía đông nam của  Khe Chu Ngat. 

VQG PN-KB 

II 8 2 10-15 
0610882 Đ 

1946276 B 

 

O 
26/8/2011 Vùng rừng Hung Cau. VQG PN-KB 

III 
Không 

biết 

Không 

biết 
Không biết 

0611677 Đ   

1945581 B 

 

H 

27 và 

28/8/2011 

Khu vực Hung Khe San. VQG PN-

KB 

IV 4 2 Inf. 10 -15 
0606183 Đ 

1946896 B 

 

O 
29/8/2011 Vùng rừng Hung Cau. VQG PN-KB 

V 
Không 

biết 

Không 

biết 
Không biết 

0608462 Đ 

1953083 B 

 

H 

1 và 

2/9/2011 

Vùng rừng Dinh Thang. VQG PN-

KB 

VI 5 
Không 

biết 

Không biết (> 

5) 

0594902 Đ 

1956653 B 

O 
21/9/2011 Vùng rừng Ma Xang, VQG PN-KB 

Tổng 

cộng: 

5 đàn 

> 26 > 7 > 37-50  

 

  

Ghi chú: 

Thành phần Đàn – Số lƣợng con đực và con cái trƣởng thành hoặc con nhỏ (sắp trƣởng thành/con non) nghe thấy hoặc nhìn thấy; Con nhỏ – Sub. = Sắp 

trƣởng thành, Inf. = Con non, Juv. =Chƣa trƣởng thành;  

Tổng số – Số lƣợng cá thể tối thiểu nghe thấy hoặc nhìn thấy 

Địa điểm – Tên địa phƣơng của vùng rừng 

Tọa độ – Vị trí trung tâm ƣớc lƣợng của vùng sống của đàn (sử dụng Gốc tọa độ của Bản đồ WGS 84) 

Kiểu ghi nhận – H = nghe thấy tiếng hót; O = quan sát thấy bằng mắt 
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

Phụ lục 5g. Các ghi nhận về loài Chà Vá Chân Đỏ trong các khu vực khảo sát tại Vƣờn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng 

 

Stt 

Đàn 

Thành phần 

đàn 

(Số lƣợng cá thể 

đƣợc nhìn thấy 

tối thiểu)  

Tổng số 

(Ƣớc lƣợng 

kích thƣớc 

đàn, dựa 

trên tiếng 

hót nghe 

thấy hoặc 

cành cây 

rung nhìn 

thấy) 

Tọa độ  
(Tọa độ của khu 

vực quan sát. Sử 

dụng Gốc tọa độ 

của Bản đồ WGS 

84 Hệ tọa độ 

UTM) 

Ghi nhận thực địa  

Địa điểm 

 

Con 

trƣởng 

thành 

Con 

nhỏ 

Kiểu ghi 

nhận 

Ngày ghi 

nhận 

I 18 
6 

Juv. 
30-35 

0614550 Đ 

1950150 B 

O 
25/8/2011 

Phía đông nam của Khe Chu Ngat. 

VQG PN-KB 

II 10 

2 

Juv.; 

1 Inf. 

13-20 
0614429 Đ 

1942464 B 

O 

23/9/2011 Vùng rừng Hung Ngon. VQG PN-KB 

III 9 
2 

Juv. 
11-15 

0594962 Đ 

1956713 B 

O 
21/9/2011 Vùng rừng Ma Xang. VQG PN-KB 

Tổng 

cộng: 

3 đàn 

37 11 54-70  

 

  

 

Ghi chú: 

Thành phần Đàn – Số lƣợng con đực và con cái trƣởng thành hoặc con nhỏ (sắp trƣởng thành/con non) nghe thấy hoặc nhìn thấy; Con nhỏ – Sub. = Sắp 

trƣởng thành, Inf. = Con non, Juv. =Chƣa trƣởng thành;  

Tổng số – Số lƣợng cá thể tối thiểu nghe thấy hoặc nhìn thấy 

Địa điểm – Tên địa phƣơng của vùng rừng 

Tọa độ – Vị trí trung tâm ƣớc lƣợng của vùng sống của đàn (sử dụng Gốc tọa độ của Bản đồ WGS 84) 

Kiểu ghi nhận – H = nghe thấy tiếng hót; O = quan sát thấy bằng mắt 
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Phụ lục của Báo cáo về các loài thú,vượn và culi  ở Phong Nha – Kẻ Bàng 

PHỤ LỤC 6. MỨC ĐỘ PHONG PHÚ TƢƠNG ĐỐI VÀ VIỆC BẪY THÀNH CÔNG  CÁC LOÀI THUỘC BỘ 

GẶM NHẤM 
 

Stt Tên khoa học 
MR HE HD 

7.3.1.1.3 MR+HE+H

D 

S % E S % E S % E S % E 

1.  Callosciurus erythraeus 1 4,76 0,105 1 3,23 0,100 0 0 0 2 2,63 0,051 

2.  Menetes berdmorei  0 0 0,105 1 3,23 0 0 0 0 1 1,32 0,026 

3.  Dremomys rufigenis  1 4,76 0,105 0 0 0 0 0 0 1 1,32 0,026 

4.  Tamiops maritimus  1 4,76 0,105 1 3,23 0,100 0 0 0 2 2,63 0,051 

5.  Tamiops rodolphii   0 0 0 0 0 0 1 4,17 0,105 1 1,32 0,026 

6.  Berylmys bowersi  5 23,80 0,526 1 0 0 3 12,50 0,316 9 11,84 0,205 

7.  Chiropodomys gliroides  2 9,52 0,211 1 3,23 0,100 2 8,33 0,211 4 5,26 0,103 

8.  Leopoldamys edwardsi  1 4,76 0,105 0 0 0 1 4,17 0,105 2 2,63 0,051 

9.  Leopoldamys sabanus  2 9,52 0,211 4 12,90 0,400 6 25,00 0,632 12 15,79 0,308 

10.  Maxomys moi  0 0 0 1 3,23 0,100 0 0 0 1 1,32 0,026 

11.  Maxomys surifer   2 9,52 0,211 5 16,13 0,500 5 20,83 0,526 12 15,79 0,308 
12.  Niviventer fulvescens  2 9,52 0,211 6 19,35 0,600 3 12,50 0,316 10 13,16 0,256 

13.  Niviventer langbianis  1 4,76 0,105 1 3,23 0,100 0 0 0 2 2,63 0,051 

14.  Niviventer tenaster  2 9,52 0,211 3 9,68 0,300 1 4,17 0,105 6 7,89 0,154 

15.  Mus cervicolor 0 0 0 3 9,68 0,300 1 4,17 0,105 3 3,95 0,077 

16.  Mus pahari   0 0 0 2 6,45 0,200 0 0 0 2 2,63 0,051 

17.  Rattus nitidus 1 4,76 0,105 0 0 0 0 0 0 1 1,32 0,026 

18.  Rattus andamanensis 0 0 0 1 3,23 0,100 3 12,50 0,316 4 5,26 0,103 

 Total 21 100% 2,211 31 100 3,10 24 100% 2,526 76 100% 1,949 

Note: MR – Khu vực Ma Rính (Xã Hóa Sơn), HE – khu vực Hang Én (xã Thƣợng Hóa), HD – khu vực Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch). MR: Nỗ lực đặt bẫy 

(Te) = 950 lần bẫy đêm,  HE: Te = 1000 lần bẫy đêm, HD: Te = 950 lần bẫy đêm, Tổng cộng Te = 3.900 lần bẫy đêm.  S – Số lƣợng mẫu vật bị bẫy, % - 

Phần trăm mẫu vật mỗi loài trên tổng số các mẫu vật, E – bẫy thành công (mẫu vật mỗi 100 lần bẫy đêm) 
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PHỤ LỤC 7. CÁC MỐI ĐE DỌA ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG VÀ XUNG QUANH VƢỜN QUỐC GIA  
 

Tuyến 

UTM 

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Loại ảnh hƣởng Ngày 

Thời 

gian Tọa độ 

Số 

lƣợng 

Mức độ 

ảnh hƣởng Ghi chú 

Xã Thƣợng Hóa 

2 (Thôn 

Ón) 

0603532/ 

1952080 

0604128/ 

1950379 

NM Hà, 

Đ Tƣớc Thợ đốn gỗ 26/8 8:00 

0603223/ 

1952752 1 

Không rõ 

ràng Bắt đầu đi vào rừng 

    Đánh cá    9:00 

06043223/ 

1950436 2 

Đánh cá và 

săn bắn 

động vật 

Sử dụng hơn 200m dây 

bẫy đánh cá. 

    Thợ đốn gỗ  9:05 

06043223/ 

1950437 2 

Tìm kiếm 

gỗ quý Bắt đầu đi vào rừng 

4 (Thôn 

Ón) 

0603689/ 

1950340 

0604270/ 

1950231 

Đ Tƣớc, T 

Mừng Chăn thả trâu  26/8 14:50 

0604233/ 

1950389 6 

Chăn thả tự 

do  

    Đánh cá   14:35 

0604128/ 

1950399    

6 

0603731/ 

19500395 

0604256/ 

1949861 

NM Hà, 

TT Mỹ  Thợ đốn gỗ và gỗ  26/8 14:38 

0604138/ 

1950484   Lấy gỗ, 2 năm tuổi 

    Thợ đốn gỗ và gỗ   14:48 

0604192/ 

1950520   Mới đốn, chƣa xếp 

    Lều săn bắn  15:35 

0604429/ 

1950082   

Lều mới cho hơn 3 thợ 

săn 

    Tuyến bẫy  15:35 

0604429/ 

1950082  20 dây bẫy  

9 

0603604/ 

1950319 

0603201/ 

1949965 

Đ Tƣớc, T 

Mừng Gỗ 27/8 8:50 

0603421/ 

1950293   Gỗ cũ, đã xếp 
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Tuyến 

UTM 

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Loại ảnh hƣởng Ngày 

Thời 

gian Tọa độ 

Số 

lƣợng 

Mức độ 

ảnh hƣởng Ghi chú 

    Tuyến bẫy  8:53 

0603374/ 

1950227 3 cái  

Tuyến bẫy động vật có 

vú nhỏ 

    Chăn thả trâu  8:53    Chăn thả tự do 

    Thợ săn  10:05 

0603534/ 

1905076 2 

Không rõ 

ràng 

2 ngƣời đang đặt dây 

bẫy 

10 

0603606/ 

1950332 

0604160/ 

1949486  

Lều của thợ đốn 

gỗ 27/8 9:16 

0604148/ 

1949522  

Không rõ 

ràng Mới đốn, 1 tuần 

16 

0605464/ 

1948655 

0605963/ 

1947829 

NM Hà và 

TT Mỹ  

Tuyến bẫy 

chuyên bẫy cầy 28/8 14:28 

0605467/ 

1948616  Mới 

Sử dụng chuối chín để 

thu hút cầy 

    

Lều của thợ đốn 

gỗ  14:28 

0605570/ 

1948590   

Lều dựng 2 tháng trƣớc 

cho hơn 3 thợ săn 

    Gỗ  15:41 

0605885/ 

1948266   Gỗ, chƣa xếp  

    

Lều của thợ đốn 

gỗ  15:46 

0605923/ 

1948188 3   

    Tuyến bẫy  16:07 

0605970/ 

1947907  Mới 20 dây bẫy mới đặt 

    Tuyến bẫy  16:12 

0605974/ 

1948054  Mới 10 dây bẫymới đặt 

    Tuyến bẫy  16:25 

0605819/ 

1948359  Mới Hơn 50 dây bẫy 

13 

0603680/ 

1950352 

0605477/ 

1948701 

NM Hà và 

Đ Tƣớc 

Lều của thợ đốn 

gỗ 28/8 10:10 

0605264/ 

1949241   

Dựng 3 tuần trƣớc cho 5 

thợ đốn gỗ 

    Gỗ  10:23 

0605449/ 

1948993   

Xẻ gỗ và để cho đến khi 

khô ở trong rừng 
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Tuyến 

UTM 

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Loại ảnh hƣởng Ngày 

Thời 

gian Tọa độ 

Số 

lƣợng 

Mức độ 

ảnh hƣởng Ghi chú 

15 

0605437/ 

1948657 

0605117/ 

1949423 

Đ Tƣớc, T 

Mừng  Gỗ 28/8 14:35 

0605355/ 

1948600  

3 tháng 

trƣớc 

Nhiều gỗ đƣợc xẻ và xếp 

thành đống và cây đổ 

    Tuyến bẫy  14:47 

0605256/ 

1948487  1 năm trƣớc Tuyến bẫy 400m 

    Tuyến bẫy  15:02 

0605009/ 

1948741  Mới Tuyến bẫy 200m 

    

Săn bắn bằng 

sung  21:10 

0605013/ 

1948780   

2 phát súng săn trong 

vòng 10 phút  

20 lán ngủ 

0605553/ 

1947949 

NM Hà và 

Đ Tƣớc Tuyến bẫy 29/8 10:02 

0605558/ 

1947949   

Phƣơng pháp và cách 

thức chuyên săn bắn cầy 

    Lều săn bắn chim   

0605558/ 

1947949   

3-4 thợ săn đến lều mỗi 

tháng 

22 

0605167/ 

1949386 

0605066/ 

1950481 

Đ Tƣớc, T 

Mừng  Khu vực đốn gỗ 30/8 11:17 

0605182/ 

1950306  Cũ  

    

Ngƣời dân địa 

phƣơng ở trong 

rừng  9:22 

0605237/ 

1949232   

Những ngƣời khai thác 

gỗ huê (gỗ sƣa) 

23 

0605008/ 

1949664 

0606073/ 

1949687 

NM Hà, 

TT Mỹ  Tuyến bẫy 30/8 10:14 

0605770/ 

1949533  Mới Hơn 30 bẫy 

    Tuyến bẫy  10:43 

0606008/ 

1949698  Cũ 

Tuyến bẫy bị bỏ hoang 

(hơn 30 dây bẫy) 

26 

0604591/ 

1950589 

0604820/ 

1949649 

Đ Tƣớc, T 

Mừng  Khu vực đốn gỗ 31/8 9:50 

0604684/ 

1950153  Cũ  

    

Ngƣời dân địa 

phƣơng ở trong 

rừng  9:54 

0604678/ 

1950084  

Ngƣời lấy 

mật ong   

28 

0604595/ 

1950586 

0605342/ 

1951377 

NM Hà, 

TT Mỹ  Tuyến bẫy 31/8 9:45 

0604676/ 

1951060  Mới 

Tuyến bẫy bị bỏ hoang 

(hơn 20 dây bẫy) 

Xã Xuân Trạch 
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Tuyến 

UTM 

Điểm bắt 

đầu 

UTM 

Điểm kết 

thúc 

Ngƣời 

lập bản 

đồ Loại ảnh hƣởng Ngày 

Thời 

gian Tọa độ 

Số 

lƣợng 

Mức độ 

ảnh hƣởng Ghi chú 

2 (chà nòi) 

0613356/ 

1949318  

Đ Tƣớc, 

TT Mỹ  Lều săn bắn 12/9 9:00 

0613270/ 

1949258  Mới 

Đã gặp 2 thợ săn cùng 

với 1 con Chồn bạc má 

Bắc và đã bị kiểm lâm 

bắt phải thả ra 

    Tuyến bẫy  9:30   Mới  

1 

0612943/ 

1949645 

0613248/ 

1949796 

NM Hà, T 

Mừng  Tiếng nổ lớn 12/9 10:20    

Cách 1km, phía nam 

Hung Dạng 

    Tuyến bẫy  9:48 

0613111/ 

1949385  Mới 

300m tuyến bẫy từ thung 

lũng đến dông núi 

    Lều săn bắn     Mới 3 lều săn bắn cũ 

4 

0611929/ 

1947849 

0612915/ 

1948687 

NM Hà, T 

Mừng  Lều săn bắn 13/9 10:00 

0612915/ 

1948687  Mới 

Nhìn thấy 4 lều: 2 lều 

mới dựng, 1 thợ săn và 1 

tuyến bẫy 

3 

0612925/ 

1949640 

0612915/ 

1948687 

NM Hà, T 

Mừng  Tuyến bẫy 14/9  

0612756/ 

194374  Mới Đang hoạt động 

Xã Hóa Sơn 

11   

NM Hà, 

Đ Tƣớc Hang Ruc 13-8   4 Mới 

100 tuyến bẫy chƣa đặt 

bẫy và nhiều dấu tích 

(xƣơng, da, sọ) của động 

vật, cầy, lửng, cầy lỏn  

13  

0592347/ 

1957792 

Đ Tƣớc, T 

Mừng  Đốn gỗ 14/8  

0592119/ 

1957844    

12 lán 2 

0590828/ 

1958322 

NM Hà, 

TT Mỹ  Lều săn bắn 14/8  

0591695/ 

1958286 4  

Lều săn bắn hoạt động 

thƣờng xuyên, đặc biệt 

là trong mùa mƣa 

 

   Đốn gỗ   

0591338/ 

19588187    
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Bằng chứng về 

mối đe dọa 

Tình 

trạng 
Mô tả 

UTM (WGS84) 
Loại rừng 

X Y 

Ma Rính ở Xã 

Hóa Sơn 

     

1. Săn bắn/Đặt bẫy      

Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 50 dây bẫy 0591014 1958918 1 

Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 50 dây bẫy 0590831 1958777 1 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 40 dây bẫy 0591142 1958669 1 
Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 40 dây bẫy 0590486 1958805 1 
Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 40 dây bẫy 0590161 1958933 1 
Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0590537 1959027 1 
Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 40 dây bẫy 0591654 1958361 1 
Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 20 dây bẫy 0592721 1958097 1 
Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 12 dây bẫy 0591125 1957056 3 

Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 20 dây bẫy 0591339 1957722 3 

Thợ săn  2 thợ săn cùng với 5 con chồn bạc 

má bị thui, 1 con đồi, 1 con sóc má 

đỏ Châu Á và 2 con chuột 

0591161 1958178 3 

Lều thợ săn U Một lều cho 5-6 ngƣời, các sợi dây 

làm bẫy, chất nổ để đuổi ong và 

các bộ đồ nấu ăn 

0591283 1958586 1 

Lều thợ săn O Một lều dành cho 5-6 ngƣời, các 

sợi dây làm bẫy và các bộ lông thú 

0590338 1958709 1 

2. Thu lượm lâm 

sản phi gỗ 

     

Lấy mật ong O Các dấu hiệu trèo cây và đốt lửa 

lấy mật ong 

0519247 1958330 1 

3. Lấy gỗ      

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 65 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0590863 1958914 1 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 50 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0590849 1958990 1 

Khai thác gỗ O Hai cây bị chặt có đƣờng kính 50 

cm và 75 cm, một số mùn cƣa vẫn 

0590802 1958836 1 
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còn 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 80 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591207 1958586 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 70 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0590596 1958754 1 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 64 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0590298 1958882 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 74 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0590221 1959343 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 67 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591160 1958848 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 74 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0590460 1959087 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 80 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591160 1958481 1 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 65 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591569 1958293 1 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 60 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591671 1958216 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 75 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0592030 1958003 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 70 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0592235 1957986 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 82 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0592047 1958123 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 67 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591637 1958660 1 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 

67cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591407 1958481 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 75 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0592951 1958080 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 84 

cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

0591032 1958694 1 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 68 0592567 1958046 1 
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cm, một số mùn cƣa vẫn còn 

Ngƣời thu gom gỗ  2 ngƣời đang mang gỗ 0591345 1958531 1 

Ngƣời thu gom gỗ  26 ngƣời    

4. Phá rừng làm 

nương rẫy 

 Không nhìn thấy    

5. Nuôi gia súc  Không nhìn thấy    

Hang Én ở Xã 

Thƣợng Hóa  

     

1. Săn bắn/đặt bẫy      

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 20 dây bẫy 0604372 1949464 2 
Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0604894 1949294 2 
Bẫy N Rào bẫy để bẫy khỉ 0605031 1948937 2 
Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0605678 1947854 2 
Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0605790 1948589 2 
Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0604555 1948695 2 
Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0605207 1948834 2 
Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 50 dây bẫy 0603834 1948900 1 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 50 dây bẫy 0603834 1947675 1 

Thợ săn  Một thợ săn đang trở về sau khi 

kiểm tra bẫy với những con Chuột 

hƣơu lớn 

0605719 1948021 2 

Thợ săn  7 thợ săn ở Bản Ón 0602477 1954262  

Lều săn bắn U Các dây bẫy để bắt chim, ở cửa 

Hang Én 

0605158 1948265 3 

Lều săn bắn  Một lều với các dây bẫy, dấu vết 

của con chồn bạc má bị bắt 

0606481 1947251 1 

2. Thu lượm lâm 

sản phi gỗ 

     

Lấy mật ong O Dấu vết dây trèo cây và lửa 0605159 1948364 2 

Chặt cây ăn quả N 6 cây bị đốn ngã để lấy trái cây  0604759 1949699 2 

Ngƣời khai thác gỗ 

Huê 

 Một đội 7 ngƣời cùng với các túi 

gỗ Huê (Dalbergia sp.) 20-30kg 

0605303 1948920 2 

Ngƣời khai thác gỗ 

Huê 

 2 ngƣời đàn ông đang trên đƣờng 

vào rừng để khai thác gỗ Huê 

0605694 1948104 2 
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Ngƣời khai thác gỗ 

Huê 

 2 ngƣời đàn ông cùng với khoảng 

20-30kg gỗ Huê mỗi ngƣời 

0605694 1948104 2 

3. Lấy gỗ      

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 

0,65m 

0604963 1949370 2 

Khai thác gỗ O Một cây bị chặt có đƣờng kính 

0,7m 

0605031 1948937 2 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 

0,6m 

0603977 1947708 1 

Khai thác gỗ N Một cây bị chặt có đƣờng kính 

0,62m 

0606555 1947004  

4. Phá rừng làm 

nương rẫy 

     

Diện tích nông 

nghiệp 

U Một nông trại trồng sắn, chuối 

v.v... 

0604558  1950008 2 

5. Chăn nuôi gia 

súc 

 Không nhìn thấy    

Hung Dạng ở Xã 

Thƣợng Trạch 

     

1. Săn bắn/đặt bẫy      

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 20 dây bẫy 0614845 1950715 1 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0614765 1950465 1 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 50 dây bẫy 0614598 1950813 2 

Bẫy O Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0613635 1951008 2 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0613853 1950504 1 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 50 dây bẫy 0613520 1950011 1 

Bẫy N Tuyến bẫy của khoảng 30 dây bẫy 0612626 1950538 3 

Thợ săn  2 thợ săn đang bắt kỳ giông 0614259 1951088 2 

Thợ săn  3 thợ săn đang đi đến suối nƣớc 0613807 1951089 2 

Lều săn bắn U Một lều có các dây bẫy và đồ nấu 

ăn 

0613655 1951257 2 

Lều săn bắn U Một lều có các dây bẫy và đồ nấu 

ăn 

0613704 1950022 1 

2. Thu lượm lâm      
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sản phi gỗ 

Củi  Các dấu hiệu của thu lƣợm củi 0616852 1950639 2 

Chặt đốn tre  Chặt đốn tre để sử dụng ở địa 

phƣơng 

0616118 1950487 2 

Củi  Các dấu vết của thu lƣợm củi 0616844 1950615 2 

3. Lấy gỗ  Không nhìn thấy    

4. Phá rừng làm 

nương rẫy 

 Diện tích nông nghiệp 0616991 1950634  

5. Chăn nuôi gia 

súc 

 Các dấu vết đã đƣợc tìm thấy ở 

khắp thung lũng có rừng đất thấp ở 

phía ngoài dãy núi Hung Dạng 

nhƣng không thấy ở trong dãy núi 

0613250 1951100 

to 

1950100 

2 

 

Ghi chú: Tình trạng: N – mới (ít hơn 30 ngày), O – cũ (nhiều hơn 30 ngày), U – đang sử dụng. Loại rừng: 1 – rừng đất thấp nguyên sinh hoặc ít bị tác động;  

2 –  Rừng đất thấp có khai thác chọn, 3 – Rừng trên núi đá vôi 

 

Phụ lục 7c. Ghi nhận về con ngƣời và những tác động của họ từ đội bẫy ảnh 

 

Stt máy ảnh 

Ghi nhận về con 

ngƣơi Số ngƣời Ngày Thời gian Tọa độ 

Ma Rính, xã Hóa Sơn  

M2   Trẻ con 4 7.7  

0591584; 

1958249 

Da Lat, xã Thƣợng Hóa 

M27  Thợ săn 3 1.8 12.56 

0597162; 

1952318 

Cá Cơn- Hung Trí, xã Xuân Trạch 

M9 

Ngƣời lấy mật ong 2 20.7 12.57 0597036; 

1950450 Thợ đốn gỗ 3 28.7 18.59 

M13 Thợ đốn gỗ 1 21.7 6.23 

0597017; 

1950094 

M15 Chó săn 1 19.8 11:07 

0624151; 

1947440 
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PHỤ LỤC 8: CÁC BẢN ĐỒ 
Phụ lục 8a. Vị trí các khu vực khảo sát thú ăn sâu bọ và các loài thú gặm nhấm 
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Phụ lục 8b. Vị trí các ghi chép về các loài gặm nhấm bị đe dọa 

 

  

 
Phụ lục 8c. Vị trí các dấu vết săn bắn/đặt bẫy đƣợc ghi nhận trong quá trình điều tra 
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Bản đồ 4. Bản đồ các Điểm Nghe Vƣợn và các ghi nhận về vƣợn 
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PHỤ LỤC 9. NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC SINH CẢNH VÀ ĐỘNG VẬT ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG CÁC 

CUỘC KHẢO SÁT 
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1. Rừng thƣờng xanh ở Ma Rính (Xã Hóa Sơn) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng 

 
2. Rừng núi đá vôi ở Ma Rính (Xã Hóa Sơn) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng 

 
3. Rừng thƣờng xanh bị tác động ở in  Hang Én (Xã Thƣợng Hóa) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
4. Rừng núi đá vôi ở Hang Én (Xã Thƣợng Hóa) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
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5. Rừng bị tác động nhiều ở Hung Dạng (Thƣợng Trạch) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng 

 
6. Phần còn lại của rừng thƣờng xanh bị tác động ít trên các ngọn đồi 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
7. Rừng núi đá vôi ở Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Đặng 

 
8. Rừng thƣờng xanh bên sƣờn đồi ở Hung Dạng (Xã Thƣợng Trạch) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
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9. Dấu vết của một con thú ăn thịt nhỏ không nhận diện đƣợc  10. Đội khảo sát ở Trại Hang Én. Ông Nghĩa đang   

chuẩn bị một mẫu vật 

    
11. Chồn Bạc Má Bắc Melogale moschata.      12. Một đôi chồn dơi Cynocephalus variegatus đƣợc phát hiện  

   trong một tuyến đêm.
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13. Một con Sóc Bay Lông Chân Belomys pearsonii  đƣợc chụp tại Ma Rính, 

một ghi nhận mới cho Vƣờn quốc gia. Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
15. Một con Sóc Bay Trâu Petaurista philippensis  

đƣợc chụp trong một tuyến khảo sát đêm. 

 
14. Một con Sóc Bay Đen Trắng Hylopetes alboniger đƣợc chụp tại Thƣợng 

Hóa. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà 
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16.  Chuột Lang Bi An  Niviventer langbianis đƣợc chụp tại Hang Én 

(PNKB-44). Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
17. Chuột Hƣơu Lớn Leopoldamys edwardsi từ Hang Én. Ảnh: Nguyễn 

Mạnh Hà 

  

 
18. Một con Đồi, Tupaia belangeri Từ Hang Én (PNKB-29) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
19. Leopoldamys edwarsi từ Hung Dạng (PNKB-51) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
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20. Chiropodomys gliroides từ Ma Rính (PNKB-2) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
21. Chiropodomys gliroides  từ Hung Dạng (PNKB-56) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
 

 
22. Maxomys surifer từ Hung Dạng (PNKB-49) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
23. Leopoldamys sabanus  từ Hang Én (PNKB-41) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
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24. Laonastes aenigmamus từ Hang Én (PNKB-21), một ghi nhận mới đối 

với Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
 

 
25. Laonastes aenigmamus từ Hang Én (PNKB-21) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
 

 
26. Niviventer tenaster từ Hang Én (PNKB-25) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
27. Rattus remotus/ andamanensis từ Hang Én (PNKB-27) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 
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28. Niviventer fulvescens từ Ma Rính (PNKB-2) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
29. Berymys bowersi  từ Ma Rính (PNKB-10) 

Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa 

 
30. Ba con Đon Atherurus macrourus còn sống trong gùi của một thợ săn ở 

rừng Cha Khe, Xã Thƣợng Trạch. Ảnh: Lê Trọng Đạt 
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31. Sừng của một con Sao La Pseudoryx nghetinhensis, một con Mang Lớn 

Muntiacus vuquangensis và một loài mang khác đƣợc tìm thấy trong nhà một 

ngƣời dân ở Xã Hóa Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
32. Một bao tải xƣơng tại một lều của thợ săn bao gồm cả xƣơng sọ 

của sơn dƣơng, Capricornis milneedwardsii. Ảnh: Lê Trọng Đạt 
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33. Lều của thợ săn tại Ma Rính. Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 

 
34.Các bẫy và dây bẫy trong lều săn bắn. Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 

 
35.Khai thác gỗ ở Ma Rính. Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 

 
36.Việc vận chuyển các khúc gỗ ở Ma Rính. Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 
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37. Rào bẫy ở Hang Én. Ảnh: Nguyên Xuân Đặng  

 

 
38.Dấu vết của việc lấy mật ong tại khu vực Hang Én 

 
39.Các động vật bị săn bắn bởi các thợ săn. Ảnh: Nguyên Xuân Đặng 

 
40.Xƣơng và da của các động vật có vú nhỏ tại một trại của thợ săn 
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PHỤ LỤC 10.  DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA VÀ NHỮNG NGƢỜI CÓ ĐÓNG GÓP 
 

Tên Vai trò/Nơi công tác Địa chỉ 

Đội khảo sát thút ăn thịt 

nhỏ và culi 

  

Nguyễn Mạnh Hà 

 

Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trƣờng 

(CRES)  

Trƣờng Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội 

 

Đỗ Tƣớc Viện điều tra và quy hoạch rừng Hà Nội 

 Đội khảo sát thú ăn sâu 

bọ và gặm nhấm 

  

Nguyễn Xuân Đặng Viện sinh thái và tài nguyên sinh học 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 0437562810. Điện thoại di động: 0913312431 

E-mail: dangnx@fpt.vn 

Nguyễn Xuân Nghĩa Viện sinh thái và tài nguyên sinh học 18 đƣờng Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 0437562810. Điện thoại di động: 0914083100 

E-mail: nghiaiebr@gmail.com 

Nguyễn Thanh Bình Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ, 

Vƣờn Quốc gia PNKB 

Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình  

Điện thoại: 0523677021. Điện thoại di động: 01694166755 

Nguyễn Thanh Huyền Hạt kiểm lâm, Vƣờn Quốc gia PNKB Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình  

Điện thoại: 0523677021. Điện thoại di động: 0905510270 

 

Đội bẫy ảnh   

Nguyễn Mạnh Hà Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trƣờng 

(CRES)  

Trƣờng Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội 

 

Nguyễn Ngọc Tuân XXX  

Lê Văn Dũng XXX  

Đỗ Tƣớc Viện điều tra và quy hoạch rừng Hà Nội 

Đội Khảo Sát Vƣợn 

Lê Trọng Đạt Ngƣời điều tra vƣợn, Đội trƣởng đội 1 901 Thiên Sơn, Thiên Tôn, Hoa Lƣ, Ninh Bình 

Đỗ Tƣớc Ngƣời điều tra vƣợn, Đội trƣởng đội 2, Viện 

Điều tra Quy hoạch rừng, Hà Nội 

Hà Nội 

Nguyễn Tri Phƣơng Kỹ thuật viên, Trung tâm Nghiên cứu khoa 

học và Cứu hộ, VQG PN-KB 

Vƣờn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 

Nguyen Viet Doai Kỹ thuật viên, Trung tâm Nghiên cứu khoa Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

mailto:dangnx@fpt.vn
mailto:nghiaiebr@gmail.com
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học và Cứu hộ, VQG PN-KB 

Pham Van Sau Cán bộ kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, VQG PN-

KB 

Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

Trần Thế Mỹ Cán bộ kiểm lâm, Hạt kiểm lâm,VQG PN-

KB 

Vƣờn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

Nguyễn Duy Lƣơng Giám đốc Chƣơng trình Bảo tồn Phong Nha 

– Kẻ Bảng của FFI  
 

ĐTVP: +84.4.7194117/8; Fax:  +84.4.7194119 

ĐC: 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội – Việt Nam 

Do Thang Long Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 

Do Anh Son Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 

Nguyen Ngoc Linh Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 

Nguyen Quoc Loi Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 

Nguyen Van Hoang Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình 

Cao Van Son Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Bản Ón, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

Cao Van Hoa Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Bản Ón, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

Cao Van Nhan Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Bản Ón, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

Ho Van Man Hƣớng dẫn viên/Ngƣời khuân vác Bản Ón, xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

Phối hợp và biên tập   

Nguyễn Duy Lƣơng Giám đốc chƣơng trình bảo tồn Phong Nha – Kẻ 

Bàng của FFI 

Điện thoại văn phòng: +84.4.7194117/8; Fax:  +84.4.7194119 

Địa chỉ: 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội – Việt Nam 

TS. William Bleisch Cố vấn cho FFI CERS, B2707 SouthMark, Wong Chuk Hang, Hồng Kông 

E-mail: wbleisch@gmail.com 
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