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TRÊN CÁC SINH CẢNH TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, 

TỈNH VĨNH PHÖC 

NGUYẾN ĐẮC ĐẠI, NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LIÊN 

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,  

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

Kiến (Hymenoptera: Formicidae) là một trong những nhóm côn trùng xã hội cánh màng có 

vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái do chúng có số lƣợng cá thể lớn, chúng vừa là đối thủ 

cạnh tranh của những kẻ săn mồi (Philpott et al. 2006, Eubanks 2001) [5, 3] vừa là con mồi và 

có vai trò phân hủy xenlulozo, cải tạo đất và làm giàu cho đất. Do đó, kiến đƣợc ví nhƣ những 

kỹ sƣ của hệ sinh thái, chúng giúp cân bằng hệ sinh thái và góp phần làm giảm biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, kiến còn đƣợc sử dụng nhƣ những công cụ trong các biện pháp đấu tranh sinh học 

phòng trừ các loài sâu hại để bảo vệ cây trồng. Một số loài kiến có thể khai thác và nhân nuôi 

dùng làm thực phẩm và thuốc chữa bệnh cho con ngƣời (Nguyễn Thị Vân Thái và cs., 2008) 

[4]. Nhƣng các nghiên cứu về kiến chủ yếu đƣợc tiến hành ở Vƣờn Quốc gia (VQG) Tam Đảo 

mà chƣa có nhiều nghiên cứu tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh (Trạm). 

Trạm là vùng đệm của VQG Tam Đảo, có diện tích 170,3 ha trong đó chiều dài khoảng 

3.000 m, chiều rộng trung bình khoảng 550 m (chỗ rộng nhất khoảng 800 m, chỗ hẹp nhất 

khoảng 300 m). Trạm có địa hình đồi và núi thấp với xu hƣớng thấp dần từ Bắc xuống Nam. 

Tuy có diện tích không lớn nhƣng Trạm có nhiều kiểu sinh cảnh đặc trƣng nhƣ rừng kín thƣờng 

xanh mƣa mùa nhiệt đới, rừng tre nứa, rừng trồng dƣới tán cây keo tại Trạm và rừng keo ở gần 

khu vực trạm... là nơi có hệ động thực vật nói chung và các loài kiến nói riêng rất phong phú và 

đa dạng. Do đó việc nghiên cứu về sự đa dạng và biến động số lƣợng các loài kiến thuộc phân 

họ Ponerinae có vai trò vô cùng quan trọng nhằm đƣa ra dẫn liệu về mức độ đa dạng và biến 

động số lƣợng các loài kiến thuộc phân họ Ponerinae tại Trạm làm cơ sở cho các nghiên cứu 

tiếp theo trong việc đánh giá chất lƣợng môi trƣờng tại các sinh cảnh. 

I. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bốn sinh cảnh đƣợc lựa chọn để nghiên cứu bao gồm rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt 

đới (I), rừng tre nứa (II), rừng trồng dƣới tán cây keo (III) tại Trạm đa dạng và rừng keo ở gần 

khu vực trạm (IV). 

Kiến đƣợc thu thập bằng phƣơng pháp bẫy hố. Bẫy hố đƣợc làm từ các cốc nhựa có đƣờng 

kính 10cm, chiều cao 13cm, mỗi cốc chứa 20 ml cồn với 4% formol. Cốc đƣợc đặt thấp hơn mặt 

đất khoảng 1 cm. Tại mỗi sinh cảnh, 15 bẫy đƣợc đặt ở 3 điểm, mỗi điểm cách nhau 50 m, trong 

mỗi điểm có 5 bẫy đƣợc đặt cách đều nhau trong diện tích khoảng 10 m
2
. Sau khi đặt bẫy, 

khoảng 10 ngày thu mẫu từ các bẫy hố một lần, sau đó cách 10 ngày đặt bẫy lại, và sau 10 ngày 

thu mẫu lần tiếp theo. Mẫu vật đƣợc thu thập từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2013. 

Việc định tên các loài kiến đƣợc dựa theo Bolton (1994) [1], Varghese (2006) [6], Eguchi et 

al (2014) [2], Antweb [7]. Việc định loại đƣợc sự giúp đỡ của TS. Yamane và TS. Eguchi. 

Số liệu đƣợc xử lý bằng phần mềm excel 2010, và Cluster Analysis (CA) theo chƣơng trình 

Primer 6. 

- Chỉ số đa dạng sinh học Shannon- Weiner (H’):  
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   n: Số lƣợng loài; ni: số lƣợng cá thể loài i; N: Tổng số cá thể thu đƣợc. 

Độ tƣơng đồng thành phần loài (similarity): Hệ số Bay-Curtis (Sjk):  

Sjk= 100 x 
∑            

   

∑           
   

 
i: loài thứ i; s: tổng số loài; j,k: sinh cảnh thu mẫu thứ j và k;  

Y: số lƣợng cá thể; Yij, Yik: số lƣợng cá thể loài i ở sinh cảnh j 

và sinh cảnh k. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thành phần loài và chỉ số đa dạng loài của phân họ Ponerinae theo các sinh cảnh 

Tổng số 3485 cá thể của 18 loài thuộc 9 giống của phân họ Ponerinae đƣợc thu thập trên bốn 

sinh cảnh và đƣợc thống kê theo bảng dƣới đây:  

Bảng 1 

Số lƣợng cá thể và số lƣợng loài thu ở các sinh cảnh 

STT Tên loài 
Số cá thể thu đƣợc 

(I) (II) (III) (IV) 

 Genus Anochetus     

1 Anochetus cf. qraeffei Mayr 1 1 2  

2 Anochetus sp1 of LD  1 9  

 Genus Centromyrmex     

3 Centromyrmex feae Emery 1    

 Genus Diacamma     

4 Diacamma sp1 of LD 55 80 13 3 

 Genus Emeryopone     

5 Emeryopone buttelreepeni Forel  1   

 Genus Harpegnathos     

6 Harpegnathos venator Smith 2  7  

 Genus Leptogenys     

7 Leptogenys kitteli (Mayr) 193 242 34  

8 Leptogenys kraepelini Forel 12    

9 Leptogenys peuqueti (Andre)  2 44 18 

10 Leptogenys sp1 of LD 16    

 Genus Odontomachus     

11 Odontomachus cf. monticola Emery 555 518 30  

 Genus Odontoponera     

12 Odontoponera denticulata F. Smith 131 352 475 77 

 Genus Pachycondyla     

13 Pachycondyla cf. astuta F. Smith 260 25 5  

14 Pachycondyla cf. nakasujiiYashiro et al 12    

15 Pachycondyla nigrita (Mayr) 39 32   

16 Pachycondyla rufipes (Jerdon) 1 9 94 59 

17 Pachycondyla sp1 of LD 1  12 54 

18 Pachycondyla sp2 of LD   3 4 

Tổng 1279 1263 728 215 
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Chú thích: Rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới: (I); Rừng tre nứa: (II)  

          Rừng trồng dƣới tán cây keo: (III) ;   Rừng keo: (IV) 

          LD: bộ sƣu tập mẫu của Nguyễn Thị Phƣơng Liên và Nguyễn Đắc Đại. 

Ở bảng 1, có 14 loài với 1279 cá thể kiến thu đƣợc ở sinh cảnh I (chiếm 36,7% tổng số cá thể 

thu đƣợc ở các sinh cảnh), 11 loài với 1263 cá thể thu đƣợc ở sinh cảnh II (chiếm 36,2%), 12 

loài với 728 cá thể thu đƣợc ở sinh cảnh III (chiếm 20,9%) và 6 loài với 215 cá thể thu đƣợc ở 

sinh cảnh IV (chiếm 6,2%). Vậy sinh cảnh I có số lƣợng loài và số lƣợng cá thể cao nhất, sinh 

cảnh IV có số lƣợng loài và số lƣợng cá thể thấp nhất. Sinh cảnh I là rừng kín thƣờng xanh mƣa 

mùa nhiệt đới, nơi có sự đa dạng thảm thực vật cao hơn ở các sinh cảnh khác, đây có thể là 

nguyên nhân làm sinh cảnh này có số lƣợng cá thể và số lƣợng các loài kiến cao. 

Trong tổng số các loài thuộc phân họ Ponerinae thu thập đƣợc tại các sinh cảnh, loài 

Centromyrmex feae chỉ thu đƣợc duy nhất một cá thể tại sinh cảnh I, loài Emeryopone 

buttelreepeni chỉ thu đƣợc một cá thể tại sinh cảnh II trong suốt quá trình nghiên cứu. 

Chỉ số đa dạng phản ảnh sự khác biệt về thành phần loài giữa các sinh cảnh. Sự khác biệt này 

cũng liên quan đến số lƣợng các cá thể trong từng loài và sự phân phối số lƣợng cá thể trong 

mỗi loài của cả quần xã.Chỉ số đa dạng Shannon – Weiner (H’) của từng sinh cảnh đƣợc ghi 

nhận trong bảng 2: 

Bảng 2 

Chỉ số đa dạng Shannon – Weiner (H’) ở các sinh cảnh khác nhau 

Sinh cảnh Chỉ số Shannon – Weiner (H’) 

Rừng kín thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới (I) 1,622 

Rừng tre nứa (II) 1,446 

Rừng trồng dƣới tán cây keo (III) 1,299 

Rừng keo (IV) 1,411 

Theo bảng 2, chỉ số Shannon – Weiner (H’) có biên độ dao động không lớn giữa các sinh 

cảnh (từ 1,299 đến 1,622), điều này cho thấy cấu trúc quần xã của phân họ Ponerinae không có 

sự sai khác lớn giữa các sinh cảnh tại Trạm đa dạng.  

 

Hình 1: Độ tƣơng đồng về thành phần loài phân họ Ponerinae ở các sinh cảnh 

Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới (I)

Rừng tre nứa (II)

Rừng trồng dưới tán cây keo (III)

Rừng keo (IV)
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Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
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Chỉ số tƣơng đồng thành phần loài giữa các sinh cảnh khác nhau là khác nhau (Hình 1). Sinh 

cảnh I và II có độ tƣơng đồng đạt gần 80%, sinh cảnh III và IV có độ tƣơng đồng đạt gần 40%, 

mức độ tƣơng đồng của hai nhóm sinh cảnh này chỉ đạt hơn 20%. Nhƣ vậy, ở sinh cảnh I và II 

có độ tƣơng đồng loài cao, ở sinh cảnh III và IV có độ tƣơng đồng về loài thấp. Do đó, yếu tố 

sinh cảnh có sự tác động nhất định lên sự tƣơng đồng về loài của phân họ Ponerinae tại Trạm đa 

dạng. 

2. Chỉ số đa dạng loài theo các mùa trong năm 

Chỉ số đa dạng loài H’ theo các mùa trong năm đƣợc thể hiện ở bảng 3: mùa thu có chỉ số đa 

dạng cao nhất (H’=1,823) với số loài và số lƣợng cá thể nhiều nhất, mùa xuân có chỉ số đa dạng 

thấp nhất (H’=1,081) với số loài và số lƣợng cá thể thấp nhất.  

Bảng 3 

Chỉ số đa dạng Shannon – Weiner (H’) theo các mùa trong năm 

Các mùa trong năm Số loài Số cá thể Chỉ số Shannon – Weiner (H’) 

Mùa xuân 5 302 1,081 

Mùa hè 16 1173 1,776 

Mùa thu 17 1520 1,823 

Mùa đông 13 490 1,632 

Độ tƣơng đồng loài giữa các mùa trong năm (Hình 2) đạt trên 40%, mùa đông và mùa xuân 

có độ tƣơng đồng thành phần loài hơn 60%, mùa thu và mùa hè độ tƣơng đồng thành phần loài 

lớn hơn 70%. Nhƣ vậy, yếu tố khí hậu và thời tiết ở các mùa khác nhau có ảnh hƣởng đến sự 

tƣơng đồng về loài của các loài kiến phân họ Ponerinae tại Trạm đa dạng. 

 

Hình 2: Độ tƣơng đồng về thành phần loài phân họ Ponerinae ở các mùa trong năm 

3. Biến động số lượng cá thể trên bẫy trong năm của các loài kiến ở các sinh cảnh khác nhau 

Biến động số lƣợng cá thể kiến thu đƣợc trên 1 bẫy tại các sinh cảnh khác nhau đƣợc thể 

hiện ở hình 3. Sinh cảnh I có số lƣợng cá thể cao nhất vào tháng 10 và thấp nhất vào tháng 2. 

Sinh cảnh II có số lƣợng cá thể cao nhất váo tháng 6 và thấp nhất vào tháng 2. Sinh cảnh III có 

số lƣợng cá thể cao nhất vào tháng 6 và tháng 8, thấp nhất vào tháng 1 và tháng 2. Sinh cảnh IV 

có số lƣợng cá thể cao nhất vào tháng 11 và thấp nhất vào tháng 2 và tháng 7. Trong thời gian 

nghiên cứu sinh cảnh I thu đƣợc số lƣợng cá thể lớn nhất, sinh cảnh IV thu đƣợc số lƣợng cá thể 

thấp nhất. 
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Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
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Hình 3: Biến động số lƣợng cá thể trên bẫy trong năm của các loài kiến ở các sinh cảnh 

III. KẾT LUẬN 

Đã ghi nhận đƣợc 18 loài thuộc 9 giống của phân họ Ponerinae tại bốn sinh cảnh của Trạm 

đa dạng sinh học Mê Linh. Đa dạng thành phần loài cao nhất ở sinh cảnh rừng kín thƣờng xanh 

mƣa mùa nhiệt đới (H’=1,622) và vào mùa thu (H’=1,823), thấp nhất là ở sinh cảnh rừng trồng 

dƣới tán cây keo (H’=1,299) và vào mùa xuân (H’=1,081). Mức độ tƣơng đồng về thành phần 

loài ở các sinh cảnh thấp (hơn 20%) và độ tƣơng đồng thành phần loài ở các mùa trong năm chỉ 

ở gần mức trung bình (hơn 40%). Các yếu tố sinh cảnh, thời tiết và khí hậu ở các mùa khác 

nhau có ảnh hƣởng nhất định đến độ tƣơng đồng về loài của các loài kiến phân họ Ponerinae ở 

Trạm đa dạng. 

Lời cảm ơn: Kết quả nghiên cứu được sự tài trợ của đề tài Cấp Cơ sở Viện Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật (IEBR.DT.02/14-15). Các tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Yamane và TS. 

Eguchi đã giúp đỡ việc định loại các loài kiến. Tác giả Nguyễn Đắc Đại xin cảm ơn quỹ IDEA 

WILD đã tài trợ các dụng cụ nghiên cứu ngoài thực địa. 
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STUDY ON THE DIVERSITY AND FLUCTUATION IN THE AMOUT OF 

ANTS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE: PONERINAE) IN DIFFERENT 

HABITATS AT ME LINH BIODIVERSITY STATION VINH PHUC PROVINCE 

NGUYEN DAC DAI, NGUYEN THI PHUONG LIEN 

SUMMARY 

The study on diversity and fluctuation in the amout of ants in differents habitats at Me Minh 

Biodiversity Station were conducted from May 2012 to May 2013 using pitfall traps. Four 

habitats were chosen: natural evergreen, raining forest, bamboo forest, mixed plantation under 

acacia (Acacia mangium Willd.) shade and acacia plantation. Fifteen pitfall traps with 4% of 

formalin were placed at each study site. Total 3485 specimens of 18 species belonging to 9 

genera were collected by this method. 

Species diversity H’ was not significant different among four habitats and four seasons.It 

was highest at natural evergreen raining forest (H’=1,622) and in autum (H’=1,823), and lowest 

at mixed plantation under acacia shade (H’=1,299) and in spring (H’=1,081). Species similarity 

(Sjk) among four habitats is low, a little bit more than 20% and species similarity in four 

seasons is about 40%. Habitat types and climate change in different season may lead to the 

difference in species similarity of ants in subfamily Ponerinar at Me Linh Biodiversity Station. 
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