HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 5

KHU HỆ THÚ
TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU-PHƯỚC BỬU,
HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRẦN VĂN BẰNG, VŨ LONG, HOÀNG MINH ĐỨC
i n inh h i h Mi n a
i n n
Kh a h v C ng ngh i
a
Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Bình Châu-Phước Bửu được thành lập vào năm 1996
với tổng diện tích quy hoạch là 11.293ha, trong đó diện tích khu bảo vệ nghiêm ngặt là 3.995ha.
KBTTN Bình Châu-Phước Bửu nằm trong vùng sinh thái Rừng khộp đất thấp ven biển Nam Bộ
(SA7), được tổ chức
F ưu tiên cao trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học [1]. KBTTN
Bình Châu-Phước Bửu có kiểu thảm thực vật chính là rừng kín, nửa rụng lá ẩm nhiệt đới. Dựa
theo điều kiện thổ nhưỡng và loài thực vật ưu thế, có thể phân chia thảm thực vật rừng tại Khu
Bảo tồn thành các kiểu phụ bao gồm: (1) Rừng kín bán thường xanh trên đất cát (2) rừng kín
bán thường xanh trên đất bazan (3) rừng dầu trên đất cát (4) trảng cỏ. Năm 2000, Lê Xuân Cảnh
v
ng
[4] ghi nhận được 49 loài thú trong khu bảo tồn. Trong đó, có nhiều loài thú quý
hiếm và có giá trị bảo tồn cao như Gấu chó Helarctos malayanus, Voọc bạc Trachypithecus
margarita. Đồng thời, cũng có nhiều loài còn ở tình trạng ghi nhận tạm thời như Mèo ri Felis
chaus, Báo lửa F. temmincki, Báo hoa mai Panthera pardus.
Trong những năm gần đây, hệ thống phân loại thú đã phát triển và nhiều giống, loài
mới được mô tả cho khoa học, cũng như phân chia lại các giống thú trước đây. Bên cạnh đó,
sự thay đổi cũng như tác động của con người lên sinh cảnh rừng của Khu Bảo tồn cũng gây
ảnh hưởng đến tình trạng của khu hệ thú. Một loài chuột chù mới cho khoa học cũng đã
được ghi nhận ở KBTTN Bình Châu-Phước Bửu với tên gọi là Crocidura phanluongi [7].
Vì vậy, việc đánh giá hiện trạng khu hệ thú tại KBTTN Bình Châu-Phước Bửu là cần thiết
nhằm giúp Khu Bảo tồn hoạch định chiến lược bảo tồn về sau. Bài báo này trình bày hiện
trạng của khu hệ thú ở ba khía cạnh là tính đa dạng về loài, độ phong phú các loài quý hiếm
và tác động lên khu hệ thú.
I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Hoạt động thực địa tại KBTTN Bình Châu-Phước Bửu được thực hiện từ tháng 08/2011
đến tháng 06/2012. Phương pháp khảo sát theo tuyến sẵn có được áp dụng nhằm ghi nhận
các loài thú. Nhóm thú nhỏ được thu mẫu bằng cách sử dụng các dụng cụ phù hợp: Lưới mờ
(kích thước 3m  6m, 1,5m  9m và 2m  4m) và bẫy thụ cầm (kích thước 1m  2m) đối
với nhóm dơi và bẫy hộp Sherman (kích thước 8cm  8cm  22cm) đối với các nhóm thú
nhỏ không bay. Các đường mòn sẵn có trong Khu Bảo tồn được sử dụng làm các tuyến khảo
sát, thu mẫu trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Tổng cộng quãng đường khảo sát là
172,5km, tổng số đêm bẫy là 24 và khoảng 8.000m lưới giờ. Bên cạnh hoạt động khảo sát
thực địa, hoạt động phỏng vấn người dân địa phương cũng như điều tra qua hoạt động nuôi
nhốt, buôn bán động vật của người dân cũng được áp dụng nhằm nhận dạng được các loài
thú thường bị săn bắt do người dân.
Các loài thú được định loại nhờ vào các tài liệu của các tác giả: ilson và Reeder [13];
Lunde và Nguyễn Trường Sơn [8]; Francis [5]; Peenen [10]; Lekagul và Neely [9]; Borissenko
và Kruskop [2]; Nguyễn Trường Sơn và Vũ Đình Thống [11]. Tình trạng bảo tồn của loài được
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cập nhật theo IUCN [6], Sách Đỏ Việt Nam [3]. Tác động của khu hệ thú được đánh giá thông
qua ghi nhận về hoạt động săn bắt, tần suất vào rừng khai thác của người dân.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Sự đa dạng về loài
Qua hoạt động khảo sát thực địa, ghi nhận thông qua hoạt động buôn bán và tư liệu từ cán
bộ kỹ thuật của Khu Bảo tồn, chúng tôi ghi nhận được 30 loài thú. Trong đó, có 17 loài được
ghi nhận ngoài thực địa và 13 loài nhờ vào các phương pháp khác. So với báo cáo của Lê Xuân
Cảnh v
ng
[4], chúng tôi bổ sung 11 loài cho khu hệ thú tại KBTTN Bình Châu-Phước
Bửu. Thông tin cho các loài ghi nhận mới như sau:
Dơi cáo nâu Rousettus leschennaultii: Một cá thể loài này được ghi nhận trong vùng đệm
(UTM 48 P 761188/1174089), gần với Trạm Bảo vệ rừng số 03. Cá thể này bị mắc vào
lưới do người dân căng lên để bảo vệ cây trồng.
Dơi quả lưỡi dài Eonycteris spelaea: Một cá thể loài này cũng được ghi nhận trong vùng
đệm (UTM 48 P 761188/1174089), gần với Trạm Bảo vệ rừng số 03. Cá thể này bị mắc
vào lưới do người dân căng lên để bảo vệ cây trồng.
Dơi quả không đuôi Meagerops niphanae: Tương tự hai loài dơi trên, loài này cũng được
ghi nhận trong vùng đệm và bị mắc vào lưới do người dân căng lên để bảo vệ cây
trồng. Tọa độ vị trí ghi nhận là 48 P 761208/1174091.
Dơi bao đuôi râu đen Taphozous melanopogon: Có ít nhất một quần thể với khoảng 30-40
cá thể thuộc loài này sinh sống trong các vách đá tại khu vực Hải đăng Ba Kiểm, trong
sinh cảnh rừng kín bán thường xanh ven biển.
Dơi ma nam Megaderma spasma: Tại khu vực xung quanh Ban Quản lý, có 04 cá thể của
loài này được ghi nhận trong các căn nhà bỏ hoang và bị dính vào lưới dơi do nhóm
khảo sát đặt. Sinh cảnh sống chủ yếu của loài tại Khu Bảo tồn mà chúng tôi ghi nhận
được là ven khu dân cư, trong sinh cảnh rừng kín bán thường xanh trên đất cát.
Dơi lá mũi Rhinolopus sp.: Một cá thể loài này được chụp ảnh tại rừng kín bán thường xanh
ven khu vực Bàu Nhám. Do chỉ có ảnh chụp nên chúng tôi chưa thể xác định được loài.
Chồn bạc má nam Melogale moschata: Loài này được ghi nhận thông quan hoạt động
phỏng vấn trong các hộ dân sống xung quanh Khu Bảo tồn. Một cá thể của loài được
chụp ảnh tại nhà dân, theo thông tin ghi nhận được thì họ bắt cá thể này trong rừng kín
bán thường xanh ven suối trong Khu Bảo tồn.
Sóc bay lông tai Belormys pearsonii: Hai cá thể của loài này được các cán bộ phòng kỹ
thuật của Khu Bảo tồn bắt được trong rừng dầu trên đất cát tại khu vực Trạm Bảo vệ
rừng số 04, gần láng Cathy.
Chuột rừng lớn Leopoldamys sabanus: Một cá thể của loài này được ghi nhận và thu mẫu
khi đang kiếm ăn trên cây, tại sinh cảnh rừng kín bán thường xanh trên đất cát.
Chuột niviventer Niniventer fulvescens: Loài này được ghi nhận tại nhà người dân trong
vùng đệm khi họ đặt các bẫy chuột để bảo vệ cây trồng.
Chuột đất lớn Bandicota indica: Tương tự loài chuột niviventer, loài chuột đất lớn cũng
được ghi nhận tại nhà người dân trong vùng đệm của Khu Bảo tồn. Tuy nhiên, người
dân đánh bẫy loài này để sử dụng làm thức ăn.
Với việc bổ sung 11 loài, chúng tôi hy vọng danh lục thú Khu Bảo tồn sẽ tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, khi rà soát lại danh lục thú trước đây, chúng tôi đưa ra khỏi danh lục 06 loài. Trong
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đó 03 loài là do khu vực phân bố của loài không có ở khu vực của Khu Bảo tồn cũng như khu
sinh cảnh xung quanh, bao gồm Cu li lớn Nycticebus bengalensis, Sóc đỏ Callosciurus filaysoni
và Sóc chuột lớn Tamiops swinhoe. Đối với các loài Mèo ri Felis chaus, Beo lửa Padofelis
temmincki và Báo hoa mai Panthera pardus thì được đưa ra khỏi danh lục vì ghi nhận về các
loài này chỉ ở tạm thời vào năm 2000, trong quá trình khảo sát và phỏng vấn, thông tin về các
loài trên là không có. Bên cạnh đó, sinh cảnh tại Khu Bảo tồn đã thay đổi nhiều, không còn phù
hợp cho sự sinh sống của các loài nói trên.
Kết quả tổng hợp danh lục thú trước đây với nghiên cứu này, chúng tôi thành lập được danh
lục thú cho KBTTN Bình Châu-Phước Bửu với 55 loài thú, thuộc 22 họ, 9 bộ (bảng 1). Trong
đó, bộ Gặm nhấm có có số lượng loài nhất với 19 loài, chiếm 29,9% tổng số loài, kế đến là bộ
Ăn thịt với 11 loài, chiếm 20% tổng số loài. Khu hệ thú tại Bình Châu-Phước Bửu chiếm
khoảng 18% tổng số loài thú ở Việt Nam.
ng 1
Danh lục thú Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước B u
Tên Việt Nam

TT

Tên khoa học

Họ

Nguồn
thông tin

Bộ Ăn côn trùng: In ectivora
1

Chuột chù nước miền Nam

Chimarrogale platicephala

2

Chuột chù đuôi trắng

Crocidura fuliginosa dracula

3

Chuột chù nhà

4
5
6

Soricidae

*

Soricidae

*

Suncus murinus

Soricidae

*

Chuột chù đuôi đen

Crocidura attenuatta

Soricidae

*

Chuột chù phan lương

Crocidura phanluongi

Soricidae

**

Talpidae

*

Chuột cù lìa

1

2

2

Euroscaptor klossi

Bộ Nhiều răng: Scandentia
7

Nhen

Dendrogale murina

Tupaiidae

*

8

Đồi

Tupaia belangeri

Tupaiidae

*

Bộ D i: Chiroptera
9

Dơi chó tai ngắn

Cynopterop brachyotis

Pteropodidae

*

10

Dơi chó ấn

C. sphinx

Pteropodidae

*, M, A

11

Dơi cáo nâu

Rousettus leschennaultii

Pteropodidae

M

12

Dơi quả lưỡi dài

Eonycteris spelaea

Pteropodidae

M

13

Dơi quả không đuôi

Megaerops niphanae

Pteropodidae

M, A

14

Dơi bao đuôi râu đen

Taphozous melanopogon

Emballonuridae

M, A

15

Dơi lá mũi

Rhinolophus sp.

Rhinolophidae

A

16

Dơi ma nam

Megaderma spasma

Megadermatidae

M, A

17

Dơi muỗi nâu

Pipistrellus coromandra

Vespertilionidae

*

Bộ Linh trưởng: Primate
18
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Tên Việt Nam

TT

Tên khoa học

Họ

Nguồn
thông tin

19

Khỉ mặt đ

Macaca arctoides

Cercopithecidae

*

20

Khỉ đuôi dài

M. fascicularis

Cercopithecidae

*, A

Cercopithecidae

*, A

Cercopithecidae

*

21
22

Khỉ đuôi lợn
Voọc bạc

M. leonina

2

Trachypithecus margarita

2

Bộ Ăn thịt: Carnivora
23

Rái cá thường

Lutra lutra

Mustelidae

*

24

Lửng lợn

Arctonyx collaris

Mustelidae

*

25

Chồn vàng

Martes flavigula

Mustelidae

*, QS

26

Chồn bạc má nam

Melogale moschata

Mustelidae

A

27

Cầy vòi mốc

Paguma larvata

Viverridae

*

28

Cầy vòi hương

Paradoxurus hermaphroditus

Viverridae

*, A

29

Cầy gấm

Prionodon pardicolor

Viverridae

*

30

Cầy giông

Viverra zibetha

Viverridae

*
*

1

31

Cầy hương

Viverricula indica

Viverridae

32

L n tranh

Herpestes javanicus

Herpestidae

33

Mèo rừng

1

Prionailurus bengalensis

*, A

Felidae

*, QS

Suidae

*, PV

Tragulidae

*, PV

Cervidae

*, PV

Cervidae

*, PV

Manidae

*, PV

Bộ Guốc chẵn: Artiodactyla
34

Lợn rừng

Sus scrofa
2

35

Cheo cheo nam dương

Tragulus kanchil

36

Hoẵng (mễn)

Muntiacus muntjak

37

Nai

1

Rusa unicolor
Bộ Tê tê: Pholidota

38

Tê tê java

Manis javanica
Bộ Gặm nhấm: Rodentia

39

Sóc bay bé

Hylopetes spadiceus

Sciuridae

*, A

40

Sóc bay lông tai

Belomys pearsonii

Sciuridae

A

41

Sóc chân vàng

Callosciurus erythraeus flavimanus

Sciuridae

*, QS

42

Sóc chuột lửa

Tamiops rodolphei

Sciuridae

*, M, A

43

Sóc vằn lưng

Menetes berdmorei

Sciuridae

*, A

44

Chuột đất lớn

Bandicota indica

Muridae

A

45

Chuột đất bé

Bandicota savilei

Muridae

*

46

Chuột nhắt nhà

Mus musculus

Muridae

*

1

47

Chuột mốc bé

Berylmys berdmorei

Muridae

*

48

Chuột rừng lớn

Leopoldamys sabanus

Muridae

A

1

49

Chuột xuri

Maxomys surifer

Muridae

*

50

Chuột niviventer

Niniventer fulvescens

Muridae

A
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Tên Việt Nam

TT

Tên khoa học

Họ

Nguồn
thông tin

51

Chuột nhà

Rattus flavipectus

Muridae

*

52

Chuột rừng

R. koratensis

Muridae

*

53

Chuột

R. loesa

Muridae

*

54

Nhím bờm

Acanthion subcristatum

Hystricidae

*, A

Leporidae

*, QS

Bộ Thỏ: Lagomorpha
55

Th nâu

Lepus nigricollis

Ghi chú: Nguồn thông tin: *: Theo Le Xuan Canh et al., 2000; **: Jenkins et al., 2010; A: Ảnh;
QS: Quan sát; M: Mẫu; PV: Phỏng vấn. Tên khoa học: 1: Đổi tên giống, 2: Đổi tên loài so với trước đây.

Theo báo cáo của Lê Xuân Cảnh v
ng
[4], loài Voọc bạc trường sơn Trachypithecus
margarita (Trong Sách Đỏ Việt Nam ghi là Trachypithecus villosus) có phân bố ở khu vực suối
Bang. Tuy nhiên, phần lớn thảm thực vật rừng ở khu suối Bang hiện đã chuyển đổi thành đất
nông nghiệp, vì vậy khả năng phân bố loài voọc này tại đây rất thấp. Các khảo sát của chúng tôi
tại khu vực này cũng không thu được kết quả khả quan nào cho thấy sự hiện diện của loài này
tại đây. Loài Voọc bạc đông dương thường sinh sống tại các rừng thường xanh ven suối [12], vì
vậy những diện tích rừng thường xanh ven suối còn sót lại của Khu Bảo tồn có thể còn có sự
hiện diện của loài này. Trong tương lai, việc khảo sát các dạng sinh cảnh này sẽ góp phần khẳng
định lại phân bố của loài voọc quý hiếm này tại Khu Bảo tồn Bình Châu-Phước Bửu.
2. Phân bố theo sinh cảnh
Nghiên cứu này đã ghi nhận được 17 loài ngoài tự nhiên. Phần lớn các loài đều được ghi
nhận trong kiểu rừng kín bán thường xanh. Trong khu vực rừng kín bán thường xanh đất bazan,
các loài ghi nhận được bao gồm Cu li nhỏ, Khỉ đuôi dài, Khỉ đuôi lợn, Mèo rừng, Sóc bông
chân vàng, Sóc chuột lửa và Chuột rừng lớn. Kiểu rừng kín thường xanh trên đất cát có các đại
diện như Mèo rừng, Sóc bông chân vàng, Cu li nhỏ, các loài dơi, Khỉ đuôi dài. Đối với dạng
sinh cảnh rừng dầu trên đất cát, các loài động vật ghi nhận được bao gồm Sóc chuột lửa, Sóc
bông chân vàng, Chồn vàng, Sóc bay bé. Trảng cỏ là khu vực sinh sống chủ yếu của Thỏ nâu.
3. Độ đa dạng và phong phú các loài quý hiếm
Trong các báo cáo trước đây, KBTTN Bình Châu-Phước Bửu có 8 loài thú quý hiếm nhưng
lại chưa đề cập chi tiết hiện trạng của từng loài. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận được
3 loài thú quý hiếm ngoài tự nhiên. Tổng số loài thú quý hiếm theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) ở
Khu Bảo tồn theo cập nhật mới này là 11 loài. Số loài quý hiếm theo IUCN là 04 loài.
Cu li nhỏ (SĐVN: VU, IUCN: VU): Tỷ lệ bắt gặp của các loài này trong Khu Bảo tồn khá
thấp, tổng cộng 04 cá thể/172,5km. Cu li nhỏ xuất hiện trong kiểu sinh cảnh rừng kín bán
thường xanh trên đất cát, trên đất bazan và cả rừng kín bán thường xanh ven biển.
Khỉ đuôi lợn (SĐVN: VU, IUCN: VU): Chỉ ghi nhận 01 cá thể/tổng chiều dài 172,5km
tuyến khảo sát. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận được 01 cá thể bị nuôi nhốt ở nhà người dân.
Khỉ đuôi lợn được đánh giá khá phổ biến vào năm 2000 [4] nhưng hiện tại rất hiếm gặp.
Sóc bay lông tai (SĐVN: CR): Thông tin về loài Sóc bay lông tai được ghi nhận từ cán bộ
kỹ thuật của Khu Bảo tồn. Đầu năm 2010, cán bộ kỹ thuật thu được 02 mẫu Sóc bay lông tai
(gồm một cá thể trưởng thành và một cá thể non) gần khu vực Trạm Kiểm lâm Lán Cathy.
Trong thời gian khảo sát, chúng tôi chưa ghi nhận được loài này trong tự nhiên.
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4. Các mối đe dọa
Đa đạng khu hệ thú nói riêng và đa dạng sinh học nói chung của KBTTN Bình Châu-Phước
Bửu vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ gây suy thoái. Theo đánh giá nhu cầu bảo tồn của Quỹ
Bảo tồn Rừng đặc dụng Việt Nam, tại Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu đã liệt kê 7 mối đe
doạ chính sắp theo thứ tự từ cao đến thấp là: 1) Khai thác gỗ trái phép; 2) Săn bắy và buôn bán
động vật hoang dã; 3) Lửa rừng; 4) Lấn chiếm rừng làm đất nông nghiệp và tàn phá sinh cảnh;
5) Thu hái lâm sản ngoài gỗ và củi; 6) Chăn thả gia súc trong KBT; và 7) Phát triển cơ sở hạ
tầng trong KBT. Diện tích rừng tại những khu vực lân cận Khu Bảo tồn như lâm trường Xuyên
Mộc, Hàm Tân (Bình Thuận) và khu vực phía Bắc của KBTTN Bình Châu-Phước Bửu đang
giảm nhanh chóng trong những năm gần đây, gây nhiều ảnh hưởng đến cả khu hệ động vật. Bên
cạnh đó, việc khai thác nước ngầm trong KBT để cấp nước cho người dân địa phương và các
công ty du lịch có khả năng ảnh hưởng đến ĐDSH do lấy đi nguồn nước ngầm làm hạ thấp mực
nước dẫn đến các bàu bị khô nước, cây cối đang héo và chết dần. Hơn nữa, là một trong hai
rừng đặc dụng quan trọng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nằm ven biển, ĐDSH, đặc biệt là đa
dạng nhóm thú của Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu có khả năng chịu ảnh hưởng nghiêm
trọng của tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là nguy cơ nước biển dâng, sự gia tăng cường độ và
tần suất của các cơn bão nhiệt đới và tình trạng mùa khô kéo dài.
III. KẾT LUẬN
KBTTN Bình Châu-Phước Bửu được ghi nhận với 55 loài thú, chiếm 18% so với khu hệ
thú của Việt Nam. Số loài quý hiếm cấp quốc gia là 11 loài và 04 loài cấp toàn cầu. Tần suất bắt
gặp các loài quý hiếm trong khu vực là không cao. Không những vậy, khu hệ thú nói riêng và đa
dạng sinh học nói chung của KBTTB Bình Châu-Phước Bửu đang đối mặt với nhiều nguy cơ
gây suy thoái, ảnh hưởng đến giá trị về kinh tế, khoa học mà đa dạng sinh học mang lại cho Việt
Nam. Cùng với Tà Kóu, Bình Châu-Phước Bửu là khu bảo tồn đất thấp ven biển hiếm hoi của
Miền Nam Việt Nam còn giữ vững được các diện tích rừng bán khô hạn và rừng dầu trên đất cát
ven biển của Việt Nam. Vì vậy, giá trị về khu hệ thú tại khu vực cũng phần nào mang tính đặc
trưng cho sinh cảnh. Chính vì vậy mà bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn không chỉ mang
ý nghĩa giữ gìn giá trị đa dạng sinh học và nguồn lợi kinh tế tiềm năng mà còn giữ gìn được
toàn bộ phần đất liền mà các khu rừng nói trên đang bảo vệ.
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MAMMAL FAUNA OF BINH CHAU-PHUOC BUU NATURE RESERVE,
XUYEN MOC DISTRICT, BA RIA-VUNG TAU PROVINCE
TRAN VAN BANG, VU LONG, HOANG MINH DUC

SUMMARY
Binh Chau-Phuoc Buu Nature Reserve was established in 1996 with total area of about 11.293ha.
This Nature Reserve is located in Southern Coastal Dipterocarp Lowlands region which was determined by
WWF as one of the crucial priority sites for conservation. Le Xuan Canh et al. (2000) reported 49 mammal
species occuring in this Nature Reserve, including some endangered species such as Sun bear Helarctos
malayanus and Silvered langur Trachypithecus margarita. However, the occurence status of many species
is still uncertain, for example the jungle cat Felis chaus, golden cat F. temmincki, and leopard Panthera
pardus. In order to review the mammal fauna of the Nature Reserve, we conducted an intensive inventory
from August 2011 to June 2012, using proper methods for each mammal taxonomic group. We recorded
30 mammal species, including new records of 11 mammal species for the Reserve. However, six species
were removed from the mammals list because of unsuitable habitat and distribution range. There are 11
species that are listed in Vietnam Red Data Book and 04 species listed in 2011 IUCN Red List of
Threatened Species. The mammal fauna of the Nature Reserve are facing many threats not only from
human activities but also from internal condition.
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