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KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC LOÀI BƢỚM NGÀY TẠI CÁC TỈNH THUỘC 

TÂY BẮC, VIỆT NAM 

 PHẠM QUỲNH MAI, HOÀNG VŨ TRỤ, NGUYỄN TIẾN ĐẠT 

Viện Sinh thái và Tài ngu ên sinh vật, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Theo quan niệm của nhà nông thì bướm là loài côn trùng có hại. Tuy nhiên trên thực tế, các 

loài bướm còn là những loài côn trùng có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên. Bướm 

có vai trò thụ phấn cho cây trồng rất tích cực và hiệu quả. Bướm là loài sinh vật chỉ thị môi 

trường cũng như làm đẹp cảnh quan tại nơi chúng xuất hiện. Nghiên cứu về bướm (bộ cánh vảy- 

Lepidoptera) ở Việt Nam đã được thực hiện trước những năm 1945 (Đặng Thị Đáp, 2004). Theo 

kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Vũ Văn Liên (2010), tổng số loài bướm của Việt Nam là 

1010 loài. Hiện nay, những nghiên cứu về bướm thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã 

và đang được nghiên cứu kết hợp với các nghiên cứu về đa dạng côn trùng nói chung tại các 

vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp số liệu mới 

về đa dạng các loài bướm ngày ở khu vực Tây Bắc Việt Nam, từ kết quả thực hiện đề tài 

VAST04.02/14-15.  

I. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Điều tra khảo sát được tiến hành tại: Sơn La (Copia, Phù Yên, Yên Châu, Mộc Châu); Lào 

Cai (Hoàng Liên, TP Lào Cai, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai); Điện Biên (Mường 

Phăng, TP Điện Biên Phủ); Phú Thọ (Xuân Sơn); Hòa Bình (Hang Kia Pà Cò, Đà Bắc, Tân Lạc, 

Lạc Sơn, Mai Châu); Ninh Bình (Cúc Phương); Thanh Hóa (Pù Luông, Xuân Liên) và Hà Nội 

(Ba Vì). 

Sử dụng phương pháp điều tra, thu mẫu côn trùng thông thường. Trong hệ sinh thái nông 

nghiệp, sử dụng phương pháp điều tra theo các điểm chéo góc và vợt tự do. Sử dụng vợt côn 

trùng (đường kính vợt 25-30 cm; chiều dài cán vợt từ 1m trở lên). Thời gian khảo sát thu mẫu 

ban ngày, sáng từ 8h đến 11h và chiều từ 14h30 đến 16h30. Vườn Quốc gia, khu bảo tồn điều 

tra thu mẫu bằng vợt côn trùng, dọc theo tuyến, dọc ven sông, suối. 

Phương pháp phân tích số liệu: Các chỉ số da dạng sinh học được sử dụng: 

- Chỉ số phong phú: d = (S - 1)/log N 

- Chỉ số đa dạng: H’ = - Ʃ (ni/N) log (ni/N) 

- Độ tương đồng: S’jk = 100[1-Ʃ(yij-yik)/Ʃ(yik+yik)]  

Trong đó: S - tổng số loài; N - số mẫu; ni - số mẫu loài thứ i; j, k – điểm thứ j,k 

Các chỉ số trên được tính toán bằng phần mềm Primer v.5 và Excel 2007. 

Bảng 1 

Thang sơ bộ đánh giá mức độ đa dạng c n trùng th ng qua một số chỉ số đa dạng sinh học 

Mức độ d H’ 

Rất cao ≥ 90 ≥ 6,00 

Cao ≥ 60 ≥ 5,50 

Trung bình ≥ 30 ≥ 4,50 

Thấp < 30 < 4,50 
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Để đánh giá mức độ đa dạng bướm chúng tôi dựa theo Thang sơ bộ đánh giá mức độ đa dạng 

côn trùng thông qua các chỉ số phong phú loài (d) và chỉ số đa dạng (H’) của Tạ Huy Thịnh 

(2008) (bảng 1). 

Thu thập thông tin và tham khảo các tài liệu đã nghiên cứu trước đây về côn trùng ở khu vực 

Tây Bắc, trên cơ sở đó thẩm định lại kết quả khảo sát thực tế. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Các loài bƣớm thuộc Tây Bắc, Việt Nam 

Qua nhiều đợt điều tra khảo sát tại 23 tỉnh, thành phố thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc Việt 

Nam, chúng tôi đã thu được tổng số 409 loài bướm ngày. Trong đó, đã ghi nhận được danh sách 

và số lượng các loài bướm thuộc các Họ khác nhau trong Bộ Lepidoptera. Số lượng loài thuộc 

mỗi họ có sự khác nhau rõ rệt. Họ Nymphalidae có số loài cao nhất (93 loài), chiếm 22,74% 

tổng số loài của cả vùng nghiên cứu. Trong khi đó, họ Libytheidae (1 loài) và họ Riodinidae (8 

loài) có số loài chỉ đạt tỷ lệ trên, dưới 1% (0,25% và 1,95%) (bảng 2).  
Bảng 2 

Danh    h     Họ  huộ  Bộ   nh  ả  (Lepi op e a) đã ghi nhận đư   ở T   Bắ , Việ  Nam 

Taxon Số lƣợng loài Tỷ lệ % 

Papilionidae 44 10,76 

Danaidae 19 4,65 

Nymphalidae 93 22,74 

Riodinidae 8 1,95 

Libytheidae 1 0,25 

Pieridae 34 8,31 

Satyridae 58 14,18 

Amathusiidae 11 2,69 

Hesperiidae 70 17,11 

Lycaenidae 71 17,36 

Tổng số 409 100% 

Trong tổng số 409 loài bướm thu được ở Tây Bắc, có 5 loài là Byasa crassipes (Oberthur), 

Papilio noblei noblei de Niceville, Teinopalpus imperialis imperatrix de Niceville, Troides 

aeacus aeacus (Felder & Felder), Troides helena cerberus (Felder & Felder) là những loài có 

giá trị bảo tồn, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Trong đó, loài Byasa crassipes (bướm 

phượng đuôi lá) ghi nhận trong Sách Đỏ ở mức phân hạng DD - thiếu dẫn liệu; loài Papilio 

noblei noblei (bướm phượng đốm kem), Troides aeacus aeacus (bướm phượng cánh chim chấm 

rời) và Troides helena cerberus (bướm phượng cánh chim chấm liền) đều ghi nhận trong Sách 

Đỏ ở hạng VU - sẽ nguy cấp; loài Teinopalpus imperialis imperatrix (bướm phượng đuôi kiếm 

răng tù) ghi nhận trong Sách Đỏ ở hạng EN - nguy cấp. Theo CITES (2006) loài Troides helena 

cerberus và loài Troides aeacus aeacus được ghi nhận trong Phụ lục II - là những loài chưa có 

nguy cơ tuyệt chủng, nhưng việc buôn bán chúng cần được khiểm soát để tránh nguy cơ tuyệt 

chủng. Riêng loài Troides helena cerberus theo Nghị định 32 (2006) là loài thuộc nhóm IIB- 

hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.  

Số lượng loài bướm ngày điều tra được ở Tây Bắc Việt Nam là tương đối cao, 409 loài, 

chiếm tới 40,5% (409/1010) so với tổng số loài bướm có ở Việt Nam. Cũng tại khu vực nghiên 

cứu đoàn khảo sát còn thu được mẫu của 5 loài bướm cần được bảo tồn. Điều đó cho thấy, điều 

kiện tự nhiên tại các điểm nghiên cứu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam còn ít bị tác động.  
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2. Mức độ đa dạng bƣớm thuộc khu vực Tây Bắc  

Đánh giá ở mức độ phong phú và đa dạng bướm thuộc khu vực Tây Bắc theo các chỉ số 

phong phú loài (d), chỉ số đa dạng (H’) kết quả thu được ở bảng 3. 

Bảng 3 

Mức độ đa dạng bƣớm tại các điểm điều tra 

Điểm điều tra Số loài (S) Số mẫu (N) 
Chỉ số phong phú loài 

(d) 

Chỉ số đa dạng 

(H’) 

Sơn La 98 182 18,64 4,48 

Lào cai 222 362 37,51 5,31 

Điện Biên 53 89 11,59 3,88 

Phú Thọ 113 193 21,28 4,63 

Hà Nội (Ba Vì) 125 211 23,17 4,47 

Hòa Bình 66 106 13,94 4,09 

Ninh Bình 310 404 51,49 5,67 

Thanh Hóa 222 285 39,1 5,33 

Qua kết quả phân tích các chỉ số về sự phong phú (d) cũng như sự đa dạng (H’) thành phần 

loài bướm khu vực Tây Bắc Việt Nam, đối chiếu với Thang sơ bộ đánh giá mức độ đa dạng côn 

trùng (Tạ Huy Thịnh, 2008) cho thấy ở 8 điểm điều tra (Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, 

Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa) thì chỉ số phong phú và đa dạng chia thành 2 

nhóm: nhóm (1) là những điểm có chỉ số phong phú đạt > 30. Nhóm này gồm 3 điểm nghiên 

cứu là Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, trong đó cao nhất là Ninh Bình với d = 51,49 và H’ = 

5,67. Nhóm (2) là nhóm chỉ số phong phú và chỉ số đa dạng thấp dưới < 30. Nhóm này gồm 5 

điểm nghiên cứu: Ba Vì (Hà Nội), Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên. Trong đó chỉ số 

phong phú và đa dạng thấp nhất là ở Điện Biên với d = 11,59 và H’ = 3,88. 

Như vậy, qua phân tích các chỉ số đánh giá mức độ phong phú cũng như đa dạng của các loài 

bướm thuộc Tây Bắc Việt Nam cho thấy ở Ninh Bình, đặc biệt là điểm nghiên cứu tại Vườn 

Quốc gia Cúc Phương là nơi có nguồn tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú và đa dạng về 

thành phần loài, nhiều loài có số lượng cá thể cao. Có thể nói, Cúc Phương (Ninh Bình) là nơi 

bảo tồn rất tốt nhiều loài động thực vật, trong đó có rất nhiều các loài bướm. Cúc Phương còn là 

nơi có khu hệ bướm đặc sắc nhất của Việt Nam hiện nay (Đặng Thị Đáp, 2004). Với kết quả mà 

chúng tôi thu được cũng cho thấy Khu hệ bướm ở Cúc Phương là đa dạng nhất trong các điểm 

nghiên cứu thuộc Tây Bắc, có tới 310 loài bướm đã thu được tại đây. 

3. Độ tƣơng đồng về thành phần loài giữa các điểm nghiên cứu 

Độ tương đồng về thành phần loài bướm giữa các điểm nghiên cứu khác nhau thuộc khu vực 

Tây Bắc được trình bày trong bảng 4 và hình 1. 

Theo kết quả tính toán Chỉ số tương đồng (Bray – Crutis) trong bảng 4 đã chỉ ra có 2 nhóm 

tương đồng: nhóm thứ nhất (1) có chỉ số từ cao đến rất cao (> 51%), gồm 16 cặp so sánh. Trong 

đó cao nhất là chỉ số tương đồng ở điểm nghiên cứu Ninh Bình và Thanh Hóa có chỉ số tương 

đồng là cao nhất (82,73%). Nhóm thứ hai (2) gồm 12 cặp còn lại, là nhóm có chỉ số độ tương 

đồng từ trung bình xuống đến thấp. Thấp nhất là điểm nghiên cứu giữa Điện Biên và Ninh Bình, 

chỉ số tương đồng chỉ đạt 24,75%. 
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Bảng 4 

Chỉ số tƣơng đồng thành phần loài bƣớm giữa các điểm nghiên cứu 

(Hệ số Bra  – Crutis) 

Điểm N/C 
Sơn 

La 

Lào 

Cai 

Điện 

Biên 

Phú 

Thọ 
Ba Vì 

Hòa 

Bình 

Ninh 

Bình 

Thanh 

Hóa 

         

Sơn La         

Lào Cai 48.90        

Điện Biên 51.66 30.16       

Phú Thọ 69.86 52.25 63.12      

Ba Vì 66.16 56.89 44 71.29     

Hòa Bình 59.72 35.90 65.64 52.17 55.52    

Ninh Bình 38.23 65.54 24.75 43.22 46.18 29.02   

Thanh Hóa 47.96 76.97 32.62 53.97 57.26 37.85 82.73  

 

 

Hình 1: Độ tƣơng đồng về thành phần loài bƣớm giữa các điểm nghiên cứu 

Theo cách đánh giá của Soininen thì sự tương đồng về sinh học giảm dần khi khoảng cách về 

địa lý tăng lên, sự tương đồng giảm dần nhanh hơn ở khu vực cao so với ở khu vực thấp. Địa lý, 

khí hậu và độ cao là những yếu tố quyết định đến sự tương đồng về thành phần loài giữa các 

khu vực. Kết quả tương tự, các khu vực gần nhau về địa lý và độ cao như Ninh Bình với Thanh 

Hóa, thành phần loài giống nhau tới hơn 80%.  

III. KẾT LUẬN 

Các loài bướm ngày tại khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam vô cùng phong phú với tổng số 

409 loài, chiếm 40,5% so với 1010 loài bướm có ở Việt Nam.  

Cũng tại khu vực nghiên cứu, đoàn khảo sát đã thu được mẫu của 5 loài bướm được ghi nhận 

trong Sách Đỏ Việt Nam, là những loài cần được bảo tồn ở các mức độ khác nhau gồm: Byasa 

crassipes, Papilio noblei noblei, Teinopalpus imperialis imperatrix, Troides aeacus aeacus, 

Troides helena cerberus. 

Số lượng loài bướm thu được nhiều nhất, chỉ số phong phú và chỉ số đa dạng loài cao nhất 

thuộc về điểm nghiên cứu (Cúc Phương) Ninh Bình với 310 loài, chỉ số phong phú d = 51,49, 
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chỉ số đa dạng H’ = 5,67. Thấp nhất là Điện Biên, có 53 loài với chỉ số phong phú d = 11,59 và 

chỉ số đa dạng H’ = 3,88. Ninh Bình và Thanh Hóa có chỉ số tương đồng cao nhất là 82,73%. 

Chỉ số tương đồng thấp nhất, chỉ đạt 24,75% là điểm nghiên cứu giữa Điện Biên và Ninh Bình.  

Lời cảm ơn: Công trình được hoàn thành với sự tài trợ kinh phí của Đề tài KHCN cấp Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: “Điều tra đa dạng tài ngu ên côn trùng ở vùng 

Tâ  Bắc, đề xuất giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng bền vững” mã số VAST04.02/14-15  
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A SURVEY OF BUTTERFLIES IN NORTHWEST, VIETNAM 

  PHAM QUYNH MAI, HOANG VU TRU, NGUYEN TIEN DAT 

SUMMARY 

The paper presents a survey of butterflies in 8 study areas of northwest, Vietnam. The 

butterflies in the northwestern regions Vietnam was very abundance, with 409 total species, 

accounting for 40.5% over 1010 butterfly species in Vietnam. Also in the areas of research was 

collected five butterfly species recorded in Vietnam Red Book, is the species to be conserved at 

various levels including: Byasa crassipes, Papilio noblei noblei, Teinopalpus imperialis 

imperatrix, T. aeacus aeacus, Troides helena Cerberus. In Cuc Phuong- Ninh Binh, abundance 

and species diversity indices were the highest, with 310 species, abundance index d = 51.49, 

diversity index H'= 5.67. Dien Bien lowest, with 53 species, abundance index d = 11.59 and 

diversity index H'= 3.88. Ninh Binh and Thanh Hoa has the highest similarity index was 

82.73% and lowest was between Dien Bien and Ninh Binh 24.75%. 




