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MỞ ĐẦU 

Theo Công ƣớc đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 1992: đa dạng sinh học là sự 

phong phú của mọi cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong các hệ sinh thái trên cạn, 

dƣới nƣớc, ở biển và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; ĐDSH bao gồm sự đa 

dạng trong loài (đa dạng di truyền hay còn gọi là đa dạng gen), giữa các loài (đa dạng 

loài) và các hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái). ĐDSH có nhiều giá trị to lớn tập trung 

vào 3 nhóm chính: giá trị kinh tế, giá trị nhân văn, giá trị tài nguyên và môi trƣờng. 

Bảo tồn đa dạng sinh học ở mọi mức độ về cơ bản là duy trì các quần thể loài 

đang tồn tại và phát triển. Công việc này có thể đƣợc tiến hành bên trong hoặc bên 

ngoài nơi sống tự nhiên. 

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chƣ Răng thuộc khu vực rừng Tây Nguyên mang 

nhiều đặc điểm chung của hệ sinh thái rừng trên núi đất của Việt Nam, với thành 

phần loài động thực vật khá phong phú và đa dạng. Kon Chƣ Răng đang tiềm ẩn các 

mối đe dọa chính làm suy giảm đa dạng sinh học với hệ động, thực vật rừng của Khu 

bảo tồn nhƣ: Khai thác gỗ trái phép; khai thác lâm sản ngoài gỗ; phá rừng, lấn chiếm 

đất rừng làm nƣơng rẫy, nguy cơ cháy rừng và phát triển du lịch, sẽ gây nên những 

tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và một số loài có nguy có bị biến mất, bị tuyệt 

chủng hoặc rất khó tìm thấy. Trong đó, có nhiều loài có giá trị, làm dƣợc liệu, loài 

đƣợc ghi trong (sách đỏ, Nghị định 32 (mới), IUCN, ..vv).  

Mặc dù, Khu BTTN Kon Chƣ Răng đã có một số nghiên cứu, điều tra cơ bản 

của các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế,... về đa dạng sinh học nhƣng nhìn chung, 

các công trình chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát phát hiện thành phần loài nhƣng đến 

nay, Khu BTTN Kon Chƣ Răng vẫn chƣa có đầy đủ dữ liệu, tƣ liệu khoa học để thực 

hiện chiến lƣợc quản lý và bảo tồn một cách lâu dài.  

Vì vậy, cần thiết Thực hiện các nhiệm vụ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Kon Chư Răng để điều tra bổ sung đầy đủ, toàn diện về hiện trạng đa 

dạng động thực vật tại Khu bảo tồn nhằm đề xuất bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 

rừng phòng hộ đầu nguồn, giám sát đa dạng thực vật, phục vụ cho việc nghiên cứu, 

bảo tồn, phục vụ du lịch sinh thái và tuyên truyền bảo vệ rừng,  từ đó có cơ sở khoa 

học cho việc bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên động thực vật rừng tại khu 

BTTN có hiệu quả, bảo vệ tính đa dạng sinh học. Nâng cao nhận thức và đời sống 

của ngƣời dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cho khu 

vực. Các kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp các thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu 

chính xác về đa dạng sinh học của Khu bảo tồn. Từ những số liệu mà công trình thu 

thập (mẫu tiêu bản, danh lục, hình ảnh, vị trí phân bố, số lƣợng quần thể..vv) sẽ là 

bằng chứng khoa học cho khu bảo tồn nói riêng và toàn bộ khu vực tỉnh Gia Lai và 
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khu phụ cận, tham gia lập hồ sơ cho một số khu rừng đặc dụng để xin xếp hạng di sản 

thế giới, di sản ASEAN và khu dự trữ sinh quyển thế giới. 
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KẾT QUẢ CÁC HẠNG MỤC 
 

 

 
1. HẠNG MỤC I 

 

“ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHỮNG LOÀI THỰC VẬT 

NGUY CẤP, QUÝ HIẾM, CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG” 

 

1.1. Mục tiêu của công trình 

1.1.1. Mục tiêu tổng quát 

Điều tra, khảo sát đa dạng nguồn tài gen các loài thực vật quý hiến nhằm bảo 

tồn và phát triển các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm trong tự nhiên, đồng thời 

cũng phục vụ mục tiêu bảo tồn các nguồn gen quý cho nghiên cứu khoa học và khai 

thác sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên góp phần phục vụ cho du lịch, thăm 

quan, đào tạo và tăng cao nhận thức về đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên 

Kon Chƣ Răng tỉnh Gia Lai. 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá tình trạng bảo tồn của các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm trong 

Nghị định 32, Sách đỏ VN 2007, IUCN 2016-17 

- Cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm, 

- Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo bảo tồn ngoài tự nhiên, cũng nhƣ việc khai 

thác, sử dụng bền vững. 

Đối tƣợng và phạm vi điều tra 

Đối tượng: 

Các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm quy định trong Nghị định 32/2006/NĐ-

CP. Sách đỏ VN 2007, IUCN 2017. 

Phạm vi điều tra: Đƣợc xác định tại khu BTTN Kon Chƣ Răng. 

2. Các loài thực vật quý hiếm trong Khu BTTN Kon Chư Răng 

Sau quá trình điều tra tại khu bảo tồn và tổng hợp số liệu chúng tôi đã tổng hợp 

đƣợc các loài thực vật quý hiếm phân bố ở khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chƣ Răng. 

Và từ đó cũng đã xây dựng đƣợc bảng danh lục các loài thực vật quý hiếm có trong 

khu vực nghiên cứu. Qua đó ta có thể thấy rằng, số loài thực vật quý hiếm thống kê 

đƣợc ở khu bảo tồn là 51 loài, thuộc 30 họ, thuộc 2 ngành, trong đó: 

+ Ngành Thông (Pinophyta): 3 loài chiếm 5,88%. 
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+ Ngành Mộc lan (Magnoliophyta): 58 loài chiếm 94,12% (trong đó lớp Mộc lan - 

Magnoliopsida có  35  loài  chiếm 72,91%, lớp  Hành – Liliopsida  có 13 loài  chiếm  27,09%). 

 

Bảng tỷ lệ thực vật quý hiếm giữa các ngành 

STT Tên Ngành Số họ % Họ Số chi % Chi Số Loài % Loài 

1 Ngành Thông 2 6,67 3 6,67 3 5,88 

2 Ngành Mộc Lan 28 93,33 42 93,37 48 94,12 

  Tổng số 30 100 45 100 51 100 

 

 
 
Biểu đồ tỷ lệ các loài thực vật quý hiếm giữa các ngành 

Từ bảng và hình ta có thể thấy rằng ngành Mộc Lan là ngành đa dạng nhất, 

chiếm chủ yếu với 48 loài chiếm 94,12% tổng số loài thực vật nguy cấp, quý hiếm; 

có 42 chi chiếm 93,37% tổng số loài thực vật nguy cấp, quý hiếm; và có 28 họ chiếm 

93,33% tổng số họ của loài thực vật nguy cấp, quý hiếm. Còn lại ngành Thông có số 

loài là 3 loài chiếm 5,88% tổng số loài thực vật nguy cấp, quý hiếm; có 3 chi chiếm 

6,67% tổng số chi của các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và có 2 họ chiếm 6,67% 

tổng số họ của các loài thực vật nguy cấp quý hiếm trong khu bảo tồn. 

 Trong ngành Mộc lan lại chia ra thành 2 lớp là lớp Mộc lan (Magnoliopsida ) và 

lớp Hành (Liliopsida), thì lớp Mộc lan đa dạng về loài hơn lớp Hành. 

Tỷ lệ các loài thực vật quý hiếm trong ngành Mộc Lan 

STT Tên Lớp Số họ % Họ Số chi % Chi Số Loài % Loài 

1 Lớp Mộc lan 20 71,42 30 71,42 35 72,91 

2 Lớp hành 8 28,58 12 28,58 13 27,09 

  Ngành Mộc Lan 28 100 42 100 48 100 
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Biểu đồ tỷ lệ các loài thực vật quý hiếm trong ngành Mộc Lan 

2. Danh lục và cấp bảo tồn các loài thực vật quý hiếm trong Khu bảo tồn Thiên 

nhiên Kon Chư Răng. 

Danh lục và cấp bảo tồn Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng. 

STT 

 

Tên loài khoa học 

 

Tên loài 

Việt nam 

 

Cấp độ bảo tồn Địa điểm 

SĐ Việt 

Nam 2007 

IUCN 

2016 

NĐ 

32/2006 

Tiểu khu- 

Khoảnh 

1 

Gnetum montanum 

Markgr.  
Gắm núi   LC   

32-8; 35-

3,4; 33-6; 

43-6,7 

2 

Dacrycarpus imbricatus 

(Blume) de Laub.  

Thông 

lông gà 
  LC   

42-3,6;44-8 

3 

Nageia fleuryi (Hickel) de 

Laub.  
Kim giao   NT   

43-2,3,5 

4 Centella asiatica (L.) Urb.  Rau má   LC   42-4,5 

5 

Oenanthe javanica 

(Blume) DC.  

Rau cần 

nƣớc 
  LC   

40-5; 42-4,5 

6 

Alstonia scholaris (L.) R. 

Br.  
Sữa   LC   

42-2,8; 43-3 

7 

Rauvolfia cambodiana 

Pierre ex Pitard  

Ba gạc lá 

to 
VU A1c     

40-1; 36-8; 

39-3 

8 

Camchaya eberhardtii 

(Gagnep.) Kitam.  
Cúc cỏ 

VU A1a, 

B1+2a,b,c, 

D2 

    

41-7; 43-9 

9 Aucuba japonica Thunb.  Ô rô bà CR B1+2b,c     41-4,7; 40-4 

10 

Dialium cochinchinense 

Pierre  
Xoay   NT   

41-9; 42-2,3 

11 

Gynostemma 

pentaphyllum (Thunb.) 
Dần toòng EN A1a,c,d     

33-1; 37-

4,8; 39-2 
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Makino  

12 

Dipterocarpus baudii 

Korth.  
Dầu lúng   VU   

37-3,4 

13 

Hopea hainanensis Merr. 

et Chun  

Sao hải 

nam 

EN A1c,d, 

B1+2b,c 
EN   

37-6,7 

14 

Parashorea stellata Kurz  Choà 

VU 

A1,b,c+2b,c

, B1+2a,b,c 

VU   

32-2,5; 35-1 

15 

Diospyros apiculata 

Hiern.  
Thị lọ nồi   LC   

32-7, 34-3; 

38-6 

16 Homonoia riparia Lour.  Rù rì   LC   40-7 

17 

Christia vespertilionis (L. 

f.) Bakh. f.  

Đậu cánh 

dơi 
  LC   

34-3; 36-6; 

47-4 

18 

Dalbergia 

cochinchinensis Pierre  
Trắc EN A1a,c,d VU IIA  37-1,3 

19 

Cinnamomum mairei 

Vevl.  
Quế bạc   EN   

38-2,8; 41-

1; 40-9 

20 

Cinnamomum 

parthenoxylon (Jack) 

Meisn.  

Re hƣơng CR A1a,c,d DD IIA  36-4 

21 

Elytranthe albida (Blume) 

Blume  
Ban ngà VU A1c     

34-5 

22 

Manglietia chevalieri 

Dandy  

Giổi 

chevalier 
  DD   47-3 

23 

Pachylarnax praecalva 

Dandy  
Mỡ vạng 

VU A1a,c,d, 

B1+2b,c,e 
DD   

44-2,3 

24 

Paramichelia baillonii 

(Pierre) S. Y. Hu  
Giổi găng VU A1a,c,d LC   43-5,6 

25 

Mastixia arborea (Wight) 

C. B. Clarke  
Búi cây   LC   

32-3,9 

26 

Aglaia edulis (Roxb.) 

Wall.  
Ngâu dịu   NT   

32-5 

27 Aglaia odorata Lour.  Ngâu   NT   32-6 

28 

Aglaia odoratissima 

Blume  

Ngâu rất 

thơm 
  LC   

32-3 

29 

Aglaia spectabilis (Miq.) 

Jain & Bennet.  
Gội tía 

VU 

A1a,c,d+2d 
LC   

32-4 

30 

Chukrasia tabularis A. 

Juss.  
Lát hoa 

VU 

A1a,c,d+2d 
LC   

32-4 

31 

Coscinium fenestratum 

(Gaertn.) Colebr.  
Vàng đắng     IIA  

32-6 

32 
Fibraurea tinctoria Lour.  

Hoàng 

đằng 
    IIA  

32-5 

33 
Stephania pierrei Diels  

Bình vôi 

trắng 
    IIA  

36-4 

34 

Ardisia brevicaulis Diels  

Cơm 

nguội thân 

ngắn 

VU A1a,c,d     

35-2 

35 
Ardisia silvestris Pitard Lá khôi 

VU 

A1a,c,d+2d 
    

33-5 

36 Canthium dicoccum Găng vàng VU A1c, VU   32-8 
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(Gaertn.) Teysm. & Binn.  hai hạt B1+2c 

37 

Lindernia crustacea (L.) 

F. Muell.  

Răng cƣa 

mũi nhọn 
  LC   

33-2 

38 

Aquilaria crassna Pierre 

ex Lecomte  
Trầm 

EN A1c,d, 

B1+2b,c,e 
EN   

33-2 

39 

Amorphophallus 

interruptus Engl. & 

Gehrm.  

Nƣa gián 

đoạn 
LR/ cd EN   

33-2 

40 

Colocasia esculenta (L.) 

Schott  

Khoai 

nƣớc 
  LC   

33-3 

41 

Homalomena piereana 

Engl. & K. Krause 
Thần phục 

VU A1c, 

B1+2b,c 
    

33-7; 44-6 

42 

Calamus poilanei 

Conrard  
Song bột 

EN 

A1c,d+2c,d 
    

36-8 

43 Peliosanthes teta Andrews  Sâm cau VU A1c,d     44-9; 37-10 

44 

Kyllinga nemoralis (Forst. 

& Forst. f.) Dandy ex H  

Bạc đầu 

rừng 
  LC   

36-5 

45 

Anoectochilus lylei Rolfe 

ex Downie  
Kim tuyến     IIA  

36-6 

46 

Anoectochilus setaceus 

Blume  

Kim tuyến 

tơ 
EN A1a,c,d   IIA  

39-6 

47 

Dendrobium ochraceum 

De Wild.  
Cánh sét 

EN A1d, 

B1+2b,c 
    

33-6 

48 

Eleusine indica (L.) 

Gaertn.  

Cỏ mần 

trầu 
  LC   

36-1 

49 

Phragmites karka (Retz.) 

Trin. ex Steud.  
Sậy núi   LC   

34-1 

50 

Monochoria hastata (L.) 

Solms.  

Rau mác 

thon 
  LC   

35-2 

51 Amomum villosum Lour.  Sa nhân   LC   40-2; 44-7 
 

Kết luận 

- Danh lục các loài thực vật quý hiếm trong khu vực nghiên cứu: Tại khu vực 

nghiên cứu số loài thực vật quý hiếm thống kê đƣợc ở khu bảo tồn là 51 loài, thuộc 

30 họ, thuộc 2 nghành, trong đó: 

+ Ngành Thông (Pinophyta): 3 loài chiếm 5,88%. 

+ Ngành Mộc lan (Magnoliophyta): 58 loài chiếm 94,12% (trong đó lớp Mộc 

lan - Magnoliopsida có  35  loài chiếm 72,91%, lớp  Hành – Liliopsida có 13 loài 

chiếm 27,09%). Trong tổng số 51 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm thì có loài nằm 

trong cả 2 hay 3 tình trạng mức độ đe dọa nên tổng số lƣợt thực vật nguy cấp quý 

hiếm lên đến 65 lƣợt.  

+ Số loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007), là 23 loài. Trong đó, mức độ 

nguy hại đe dọa sự diệt vong của các loài thực vật ở các cấp bậc nhƣ sau: Cấp CR: 2 
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loài, cấp EN: 7 loài, cấp VU: 13 loài, cấp LR: 1 loài. 

+ Số loài có tên trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP là 7 loài. Trong đó: 

Có 7 loài thuộc nhóm IIA nhóm các loài thực vật hạn chế khai thác, sử dụng vì 

mục đích thƣơng mại. 

+ Số loài trong danh lục đỏ IUCN (2016) là: 35 loài. Trong đó có 4 loài cấp 

EN, 4 loài cấp VU, 24 loài cấp LR, 3 loài cấp DD. 

- Tại khu vực nghiên cứu có nhiều loài thực vật quý hiếm thuộc cấp CR (rất 

nguy cấp) trong Sách đỏ Việt Nam nhƣ:  Ô rô Bà (Aucuba japonica), Re hƣơng 

(Cinnamomum parthenoxylon). Và nhiều loài thực vật quý hiếm thuộc cấp EN và cấp 

VU khác. 

- Phân bố của các loài thực vật theo tuyến: 10 tuyến nghiên cứu đƣợc thiết lập 

kết quả tuyến 1, tuyến 7 là 2 tuyến có nhiều loài cây nhất. Còn tuyến 2, tuyến 3, tuyến 

4, tuyến 5, tuyến 6, tuyến 8, tuyến 9 và tuyến 10 có số lƣợng các loài thực vật quý 

hiếm ít hơn. Điều này đã cho thấy thành phần loài quý hiếm phân bố tƣơng đối đều 

- Phân bố của các loài thực vật quý hiếm Trong 14 tiểu khu thuộc khu BTTN 

Kon Chƣ Răng thì có tiểu khu 32 là có số lƣợng loài nhiều nhất là 12 loài với tổng số 

cây quý hiếm là 14, tiếp theo là tiểu khu 33 thấy sự xuất hiện của 9 loài với tổng số 

cây là 9, tiểu khu 34 và tiểu khu 35 đều có 4 loài thực vật quý hiếm và tổng số cây ở 

2 tiểu khu này là 4 và 5, tiểu khu 36 có tới 8 loài thực vật quý hiếm và tổng số cây là 

8, tiểu khu 37 có 5 loài cây quý hiếm và tổng số loài cây là 9 

- Xây dựng vƣờn ƣơm trên diện tích 300 m2. Tại KBT Kon Chƣ Răng nhƣ cây 

Trầm (Aquilaria crassna) Lát hoa (Chukrasia tabularis) Kim Giao (Nageia fleuryi) 

Trắc (Dalbergia cochinchinensis) Re hƣơng (Cinnamomum parthenoxylon). Số lƣợng 

là 540 cây con đƣơc đƣa vào vƣờn ƣơm. 

- Qua đợt điều tra treo biển tên cây cho khu BTTN Kon Chƣ Răng, cho 25 loài 

cây với tổng số lƣợt cây đóng biển là 50 cây 

- Một số giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thực vật quý hiếm tại khu 

bảo tồn: giải pháp về tổ chức thực hiện, giải pháp về chính sách, giải pháp về khoa 

học kỹ thuật, giải pháp về nhân lực, giải pháp về hợp tác quốc tế. Đặc biệt trong khu 

vực còn có sự xuất hiện của các loài cây quý hiếm ở trong Sách đỏ Việt Nam và Sách 
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đỏ thế giới, đây là những loài đang đứng trƣớc nguy cơ bi tuyệt chủng vì vậy cần phải 

đƣợc chú ý bảo tồn nhiều hơn. 

 

2. HẠNG MỤC II 
 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, PHÂN TÍCH NGUY CƠ XÂM HẠI, MỨC ĐỘ XÂM HẠI 

VÀ CÔ LẬP DIỆT TRỪ LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN KON CHƯ RĂNG 

 

Mục tiêu của hạng mục 

Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở điều tra và phân tích hệ sinh thái, phải cảnh báo đƣợc các vùng có 

nguy cơ xâm nhiễm cao để có kế hoạch kiểm soát kịp thời. Song song với các 

phƣơng pháp quan trắc, đo đếm cần sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để điều tra 

và lập bản đồ phân bố, tại khu BTTN Kon Chƣ Răng 

Mục tiêu cụ thể 

-  Điều tra, phát hiện thƣờng xuyên và lập bản đồ phân bổ để kiểm soát và xử 

lý kịp thời các vùng mới bị xâm nhiễm.  

-Lập kế hoạch kiểm soát phù hợp, áp dụng triệt để và nghiêm ngặt các biện 

pháp kiểm dịch. Kiểm soát chặt chẽ và chủ động ngăn chặn các con đƣờng lây lan 

của SVNL.  

-Tiến hành các hoạt động kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các khu vực mới bị 

xâm nhiễm hoặc tái nhiễm 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Nhƣ vậy qua điều tra bƣớc đầu chúng tôi xác định các loài NLXH phân bố ở 

các khu vực và kiểu rừng sau 

4.1. Bảng danh lục các loài ngoại lai xuất hiện tại Khu BTTN Kon Chư 

Răng 

TT Tên KH Tên việt 

nam 

Tiểu khu Hiện trạng tác động 

XH  
1 

Chromolaena 

odorata (L.) R.M.King & 

H.Rob 

Cỏ lào 41,42  Nhiều khu dịch vụ 

hành chính 

2 
Merrimia boisiana 

(Gagnep.) Ooststr. 

Bìm hoa 

vàng 

44,47 Khu vực ven, giáp 

nƣơng rẫy  

3 
Mimosa pigra L. Mai 43  Dọc sông Kôn giáp 
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dƣơng khu BTTN An Toàn, 

tỉnh Bình Định 
4 

Lantana camara L. Ngũ sắc 41  Quanh khu DVHC 

5 
Imperata 

cylindrica  (L.) Beauv. 

Cỏ tranh 42,44,47 Ven rừng sau nƣơng 

rẫy 

6 
Arundo donax L. Sậy núi 42 Khu vực bãi cháy 

17ha 

 

    Kết luận 

- Ghi nhận tại khu BTTN Kon Chƣ Răng có 6 loài ngoại lai xâm hại bao gồm: 

Cỏ lào (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob), Bìm hoa vàng (Merrimia 

boisiana (Gagnep.) Ooststr.), Mai dƣơng (Mimosa pigra L.), Ngũ sắc (Lantana 

camara L.), Cỏ tranh (Imperata cylindrica (L.) Beauv.), Sậy núi (Arundo donax L.) 

- Xác định đƣợc 3 mức độ xâm lấn của các loài NLXH thuộc khu BTTN 

- Xác định các tiểu khu phân bố và vẽ bản đồ phân bố của các loài ngoại lại 

xâm hạ bao gồm: tiểu khu  41, 42, 43,44,47.  

- Xây dựng quy trình phòng trừ loài NLXH và kết hợp phát triển 1 loài có giá 

trị kinh tế làm thì nghiệm 

- Đề xuất các biện pháp sử lý các loài NLXH và các giải pháp quản lý các loài 

NLXH. 

HẠNG MỤC III 

BỘ  
3.  HẠNG MỤC III 
 

“ĐIỀU TRA, LẬP DANH LỤC VÀ XÂY DỰNG BỘ MẪU 

TRƯNG BÀY CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN KON CHƯ RĂNG” 
 LỤ 

KON CHƯ RĂNG” 

Mục tiêu chung 

Góp phần hoàn thiện và làm phong phú hệ thống tiêu bản động vật, đóng góp 

vào thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật rừng các 

loài quý hiếm, các loài có nguy cơ tuyệt chủng của KBTTN Kon Chƣ Răng, tạo cơ sở 

cho việc trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế. Thông qua đó tuyên truyền giáo dục 

bảo vệ môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời xem nhƣ một sản phẩm phục 

vụ các chƣơng trình tham quan, du lịch sinh thái, học tập và nghiên cứu khoa học tại 

KBTTN. 
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Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng danh lục và bộ tiêu bản động trƣng bày tại khu BTTN nhƣ một tài 

liệu khoa học ban đầu phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên và làm cơ sở cho việc 

theo dõi, giám sát, đánh giá biến động về tài nguyên động vật trong những năm tiếp 

theo. 

-  Xây dựng mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với việc bảo tồn đa 

dạng các loài động vật cho KBTTN Kon Chƣ Răng 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

1. Đã ghi nhận đƣợc 413 loài động vật hoang dã có xƣơng sống (thú, chim 

lƣỡng cƣ và bò sát và cá) thuộc 80 họ và 30 bộ. Trong đó: thú có 80 loài, 63 giống, 

27 họ và 9 bộ; chim có 228 loài, 112 giống, 41 họ và 14 bộ; bò sát có 38 loài, 33 

giống, 15 họ, 2 bộ; lƣỡng cƣ có 34 loài, 22 giống, 6 họ trong 1 bộ; cá có 33 loài, 20 

giống, 11 họ và 5 bộ. Đã có 211 loài côn trùng thuộc 127 giống, 23 họ và 7 bộ đƣợc 

ghi nhận. Sự đa dạng về thành phần loài của các nhóm động vật trên ở mức khá cao 

so với các VQG khác ở khu vực Tây Nguyên. 

2. Tiềm năng giá trị bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm tƣơng đối cao bởi 

có tới 65 loài động vật hoang dã có xƣơng sống nằm trong danh mục các loài cần 

đƣợc ƣu tiên bảo tồn cấp quốc gia và quốc tế (42 loài trong Sách Đỏ Việt Nam, 2007; 

38 loài trong Danh lục đỏ IUCN, 2018,  44 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của 

Chính phủ và 21 loài trong nghị định 160/2013/NĐ-CP). Trong đó: Thú có 29 loài, 

chim có 20 loài, bò sát và lƣỡng cƣ có 15 loài, cá có 1 loài. Có 7 loài côn trùng nằm 

trong danh mục các loài cần đƣợc ƣu tiên bảo tồn cấp quốc gia (7 loài trong Sách Đỏ 

Việt Nam, 2007 và 1 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ). 

3. Các tác động gây ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học và môi trƣờng sống của 

chúng gồm có: Săn bắt và buôn bán động vật hoang dã; Khai thác gỗ, củi và các lâm 

sản ngoài gỗ; Canh tác nông nghiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động khai thác 

tài nguyên; Cháy rừng. 

4. Để bảo tồn nguồn gen của một số loài động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt 

chủng, bảo vệ đa dạng sinh học, một mặt cần đẩy mạnh công tác thực hiện những giải 
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pháp giảm thiểu cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng gây tác động đến diện tích rừng tự 

nhiên, mặt khác cần tăng cƣờng chức năng quản lý Nhà nƣớc và sự tham gia tích cực 

của các cấp chính quyền địa phƣơng nhằm tăng cƣờng giám sát, kiểm tra, kịp thời 

ngăn chặn các hành vi xâm hại đến đa dạng sinh học nói chung và các loài cần ƣu 

tiên bảo tồn nói riêng. 

 
 

Một số hình các loài động vật khu BTTN Kon Chư Răng 

 

4. HẠNG MỤC IV 
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“XÂY DỰNG BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG” 

Mục tiêu tổng quát 

Phục vụ quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học góp phần phục vụ cho du lịch, thăm 

quan, đào tạo và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên 

Kon Chƣ Răng, tỉnh Gia Lai. 

Mục tiêu cụ thể 

-Điều tra đa đánh giá hiện trạng, xây dựng báo đa dạng sinh học Khu bảo tồn 

thiên nhiên Kon Chƣ Răng, tỉnh Gia Lai, từ đó nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn, quản 

lý và sử dụng bền vững chúng tại Khu bảo tồn. 

-Xây dựng mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với việc Bảo tồn đa 

dạng các loài thực vật cho Khu BTTN Kon Chƣ Răng. 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

1. Thực vật ghi nhận tại khu BTTN Kon Chƣ Răng đến 2018 có tổng số 881 

loài và dƣới loài thuộc 547 chi và 162 họ thực vật của 5 ngành thực vật bậc cao có 

mạch là: 

Ngành Thông đất (Lycopodiophyta): 6 loài và dƣới loài, 3 chi, 2 họ;  

Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta):  1 loài, 1 chi, 1 họ;  

Ngành Dƣơng xỉ (Polypodiophyta): 31 loài và dƣới loài, 22 chi, 12 họ; 

Ngành Thông (Pinophyta): 5 loài, 4 chi, 2 họ;  

Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta): 838 loài và dƣới loài, 517 chi, 144 họ. 

2. Trong số 881 loài ghi nhận, đã thống kê 461 loài cây có giá trị sử dụng, 

chiếm 52,32% số loài của HTV với tổng số lƣợt sử dụng lên tới 707 lƣợt. Theo thống 

kê, ở Khu BTTN Kon Chƣ Răng số loài cây đƣợc dùng làm thuốc là 358, chiếm 

40,64% tổng số loài toàn hệ 

3. Các loài quý hiếm theo Sách đỏ Việt Nam (2007) 

+ Theo Sách Đỏ Việt Nam (2007), có 22 loài cây ở Khu BTTN Kon Chƣ Răng  

+ Các loài nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ năm 2006, đã xác định đƣợc 7 loài trong đó 7 loài đêu nằm trong Mục IIA. 

+ Theo Danh mục của IUCN (2016), có 35 loài,  

4. Đã ghi nhận đƣợc 413 loài động vật hoang dã có xƣơng sống (thú, chim 

lƣỡng cƣ và bò sát và cá) thuộc 80 họ và 30 bộ. Trong đó: thú có 80 loài, 63 giống, 

27 họ và 9 bộ; chim có 228 loài, 112 giống, 41 họ và 14 bộ; bò sát có 38 loài, 33 

giống, 15 họ, 2 bộ; lƣỡng cƣ có 34 loài, 22 giống, 6 họ trong 1 bộ; cá có 33 loài, 20 

giống, 11 họ và 5 bộ. Đã có 211 loài côn trùng thuộc 127 giống, 23 họ và 7 bộ đƣợc 

ghi nhận. Sự đa dạng về thành phần loài của các nhóm động vật trên ở mức khá cao 

so với các VQG khác ở khu vực Tây Nguyên. 
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Tiềm năng giá trị bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm tƣơng đối cao bởi có 

tới 65 loài động vật hoang dã có xƣơng sống nằm trong danh mục các loài cần đƣợc 

ƣu tiên bảo tồn cấp quốc gia và quốc tế (42 loài trong Sách Đỏ Việt Nam, 2007; 38 

loài trong Danh lục đỏ IUCN, 2018,  44 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của 

Chính phủ và 21 loài trong nghị định 160/2013/NĐ-CP). Trong đó: Thú có 29 loài, 

chim có 20 loài, bò sát và lƣỡng cƣ có 15 loài, cá có 1 loài. Có 7 loài côn trùng nằm 

trong danh mục các loài cần đƣợc ƣu tiên bảo tồn cấp quốc gia (7 loài trong Sách Đỏ 

Việt Nam, 2007 và 1 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ). 

 

 
Một số loài động thực vật tại khu BTTN Kon Chư Răng 

 

5. HẠNG MỤC V 
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“TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VỀ ĐA DẠNG 

SINH HỌC CHO CÁN BỘ CỦA KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ 

RĂNG” 

Mục tiêu  

Bổ sung kiến thức và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn   

thiên nhiên Kon Chƣ Răng, tỉnh Gia Lai. 

Mục tiêu cụ thể 

- Đào tạo các kiến thức chung về đa dạng sinh học 

- Xây dựng mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với việc Bảo tồn đa 

dạng các loài sinh vật cho Khu BTTN Kon Chƣ Răng. 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1.  Đã xây dựng tài liệu tập huấn nghiên cứu điều tra về đa dạng sinh học, thực 

vật, động vật, côn trùng phục vụ cho khu BTTN Kon Chƣ Răng 

2.  Xây dựng mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với việc bảo tồn đa 

dạng các loài sinh vật cho khu BTTN Kon Chƣ  Răng 

3. Tổ chức tập huấn và trao giấy chứng nhận cho 4 cán bộ quản lý, khoa học, 

kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chƣ Răng  
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