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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Bò sát cũng như các loài ñộng vật, thực vật khác là một mắt 

xích quan trọng trong mạng lưới thức ăn của của quần xã sinh vật, 

góp phần tạo nên tính ña dạng sinh học và ñảm bảo sự cân bằng sinh 

học trong hệ sinh thái tự nhiên. Trong ñời sống và phát triển kinh tế - 

xã hội của con người, bò sát cũng có một vai trò rất quan trọng.  

Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà là vùng núi cao, ñịa hình 

phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông suối chằng chịt, khe 

núi hẹp. Nằm trong khu vực nhiệt ñới gió mùa, có lượng bức xạ dồi 

dào, nhiều nắng, lượng mưa trung bình hằng năm. Do ñặc ñiểm ñịa 

hình và ñặc tính khí hậu ñã hình thành nên sự ña dạng về thành phần 

loài, vùng phân bố, nơi sinh sống của các loài bò sát ở Bà Nà. 

Trước ñây, ở KBTTN Bà Nà ñã có công trình nghiên cứu về 

bò sát của Lê Vũ Khôi, Nguyễn Văn Sáng năm 2003; Đinh Thị 

Phương Anh, Trần Duy Linh năm 2005. Tuy nhiên, thời gian gần ñây 

dưới tác ñộng con người cùng với các hoạt ñộng phát triển du lịch ñã 

làm suy giảm nguồn tài nguyên bò sát ở KBTTN Bà Nà. Chính vì 

vậy, việc nghiên cứu hiện trạng phân bố các loài bò sát là cần thiết, 

nhằm bổ sung dẫn liệu mới về khu hệ bò sát ở KBTTN Bà Nà làm cơ 

sở cho công tác quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật này một 

cách hợp lý. Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành thực hiện 

ñề tài: “Nghiên cứu hiện trạng phân bố của bò sát ở khu bảo tồn 

thiên thiên Bà Nà – Thành phố Đà Nẵng” . 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

Nghiên cứu hiện trạng phân bố của các loài bò sát ở KBTTN 

Bà Nà làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý, bảo tồn và sử dụng 
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hợp lý nguồn tài nguyên bò sát. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Các loài bò sát phân bố ở KBTTN Bà Nà. 

4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. PHƯƠNG PHÁP KẾ THỪA 

Kế thừa các tài liệu ñã ñược công bố có liên quan ñến các loài 

nghiên cứu. 

4.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGOÀI THỰC ĐỊA 

- Lập các tuyến khảo sát, tiến hành thu mẫu và xử lý các mẫu 

thu ñược ngoài thực ñịa. 

- Sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn ñể xác ñịnh các 

thông tin cần thiết về các loài bò sát trong vùng nghiên cứu. 

4.3. NGHIÊN CỨU TRONG PHÒNG THÍ NGHI ỆM 

- Đo và phân tích số liệu hình thái, ñịnh tên loài. 

- Xử lý các số liệu thu ñược trong quá trình nghiên cứu ngoài 

thực ñịa. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

5.1. Ý NGHĨA KHOA H ỌC 

Kết quả của ñề tài góp phần bổ sung dẫn liệu khoa học về sự 

phân bố của các loài bò sát ở KBTTN Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. 

5.2. Ý NGHĨA THỰC TIỄN 

Kết quả của ñề tài sẽ góp phần cung cấp dữ liệu khoa học, làm 

cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và phát triển các loài bò sát ở 

KBTTN Bà Nà. 
6. BỐ CỤC LUẬN VĂN  

Luận văn gồm phần mở ñầu, 3 chương, phần kết luận và ñề 

nghị, tài liệu tham khảo và phần phụ lục. Luận văn có 100 trang 

không bao gồm phụ lục; có 27 hình và 16 bảng số liệu. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN TÀI LI ỆU NGHIÊN CỨU 

 
1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BÒ SÁT TRÊN THẾ GIỚI 

1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BÒ SÁT VIỆT NAM 

Điểm lại quá trình nghiên cứu bò sát ở nước ta có thể chia ra 3 

thời kỳ khác nhau: 

1.2.1. Trước năm 1954 

Theo nguyễn Văn Sáng và cộng sự (2009), trong thế kỷ XIX 

và ñầu thế kỷ XX có 84 loài mới ñược các tác giả Bourret (1920, 

1937, 1939, 1942), Cuvier (1892), Smith (1921, 1922, 1924), 

Boulenger (1903, 1927), Angel (1927, 1928. 1993), Schlegel (1839), 

Mocquard (1897), Morice (1875), Pellegril (1910), Siebenrock 

(1903),… mô tả ở Việt Nam. 

1.2.2. Thời kỳ từ năm 1954 ñến 1975 

Tiêu biểu là Trần Kiên và cộng sự (1956 – 1976) S. M. 

Campden – Main (1970); Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Trần 

Kiên (1985)… Đào Văn Tiến, Lê Vũ Khôi (1965); Trần Kiên (1976). 

1.2.3. Thời kỳ từ năm 1975 ñến nay 

 - Nghiên cứu về phân loại học: Đào Văn Tiến ( 1978, 1979, 

1981, 1982); Nguyễn Văn Sáng (1995 – 2009); Hồ Thu Cúc (1996 – 

2009); Đinh Thị Phương Anh (2000); Ngô Đắc Chứng (1997 -2009); 

Nguyễn Quảng Trường (2000 – 2010); Lê Nguyên Ngật (1997 – 

2011),… 

- Nghiên cứu sinh học, sinh thái và ứng dụng: Nguyễn Văn 

Sáng (1998), Ngô Đắc Chứng (1991), Lê Nguyên Ngật (1991); Đinh 

Thị Phương Anh (1994), Ngô Thái Lan (2005),… 
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- Hướng thứ ba nghiên cứu về sinh học phân tử: Ngô Thị 

Kim, Đặng Tất Thế (2004); Schmitz, A. (2004); Bain R. H. (2009),… 

1.3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU BÒ SÁT Ở KBTTN BÀ NÀ 

1.3.1. Giai ñoạn trước năm 1975 

  Công trình nghiên cứu Bourret (1942), S. M. Campden – 

Main (1984).  

1.3.2. Giai ñoạn từ sau năm 1975 

Có các nghiên cứu Ghazoul và Lê Mộng Chân (1994), Ngô Đắc 

Chứng (1995), ñoàn Frontier (1996), Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu cúc 

(1996). Đáng kể nhất là công trình của Lê Vũ Khôi và Nguyễn Văn 

Sáng (2003) trên cơ sở ñiều tra và tập hợp các tài liệu ñã công bố có 

liên quan ñến bò sát trước ñó, các tác giả ñã thống kê ñược 51 loài bò 

sát thuộc 11 họ của 2 bộ; Đinh Thị Phương Anh và Trần Duy Linh 

(2005) ñã công bố 61 loài bò sát thuộc 47 giống của 12 họ và 2 bộ. 

1.4. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA KBTTN BÀ NÀ 

1.5. ĐIỀU KIỆN KINH T Ế - XÃ HỘI 
 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ 
 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ TH ỜI GIAN NGHIÊN C ỨU 

2.1.1. Địa ñiểm nghiên cứu 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, huyện hòa vang, thành phố Đà 

Nẵng. 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu: 

Từ tháng 12 năm 2011 ñến tháng 8 năm 2012. 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp kế thừa 

Kế thừa các tài liệu ñã ñược công bố có liên quan ñến các loài 

nghiên cứu. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực ñịa 

* Lập các tuyến khảo sát: lập 7 tuyến khảo sát. 

* Phương pháp thu mẫu 

* Phương pháp xử lý mẫu thu ñược 

* Phương pháp quan sát và phỏng vấn. 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

- Đo và phân tích số liệu về hình thái: Phân tích các số liệu về 

ñặc ñiểm thái theo quy ñịnh riêng mỗi nhóm.  

- Định tên khoa học các loài: 

- Phương pháp ñánh giá tính ña dạng sinh học khu hệ bò sát. 

+ Sử dụng công thức Stugren và Radulescu (1961) ñể ñánh giá 

sự sai khác về thành phần loài bò sát ở Bà Nà so với các khu hệ khác. 

+ Áp dụng công thức Jacard và Sorenxen (1968) ñể so sánh 

mức ñộ quan hệ thành phần loài về tính ña dạng các loài. 

 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

 

3.1. THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN BÀ NÀ 

3.1.1. Danh sách thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà Nà 

Qua 6 ñợt khảo sát, số lượng mẫu thu, quan sát ñược là 277 

mẫu và xác ñịnh ñược 43 loài có mẫu; qua quan sát 3 loài; ñiều tra 4 
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loài, qua tiếng kêu 01 loài,  qua tư liệu của các tác giả trước 26 loài, 

nâng tổng số loài hiện biết ở KBTTN Bà Nà lên 77 loài thuộc 59 

giống, 15 họ, 2 bộ.  

So với kết quả nghiên cứu mới nhất của tác giả Đinh Thị 

Phương Anh, Trần Duy Linh (2005), chúng tôi ñã bổ sung thêm 3 họ: 

họ thằn lằn rắn (Anguidae), họ Ba ba (Trionychidae), họ rùa ñầu to 

(Playtysternidae); bổ sung 16 loài vào danh mục thành phần loài bò 

sát ở khu BTTN Bà Nà: Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834),  

Hemidactylus platyurus (Schneider, 1972),  Hemiphyllodactylus sp., 

Takydromus hani (Chou, Nguyen & Pauwels, 2001), Ophisaurus 

gracilis (Gray,1845), Lygosoma browringii (Gunther, 1864), 

Sphenomorphus indicus (Gray, 1853),  Tropidophorus cocincinensis 

(Duméril & Bibron, 1839),  Dinodon  rosozonatum (Hu & Zhao, 

1972), Oligodon cinereus (Gunther, 1864), Opisthotropis  

daovantieni (Orlov, Darevsky & Murphy, 1998), Sinonatrix 

percarinata (Boulenger, 1899), Pareas carinatus (Boie, 1828), 

Platysternon megacephalum (Gray, 1831), Platysternon 

megacephalum (Gray, 1831), Cyclemys pulchristriata (Fritz, Gaulke 

& Lehr, 1997),  Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835). 

3.1.2. Cấu trúc thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà Nà 

Cấu trúc thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà Nà gồm 3 nhóm: 

Nhóm thằn lằn, nhóm rắn, nhóm rùa ñược ghi nhận qua hình 3.1. 
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Hình 3.1. Tỷ lệ về số loài giữa các nhóm bò sát ở  KBTTN Bà Nà 
Để thấy rõ hơn cấu trúc thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà 

Nà ở các bậc taxon khác nhau, chúng tôi tiến hành phân tích chi tiết. 
Kết quả ñược ghi nhận ở bảng 3.3 và hình 3.2. 

Bảng 3.3. Cấu trúc thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà Nà 
GIỐNG LOÀI  

BỘ HỌ Số 
lượng 

Tỉ lệ % so 
với  tổng số 
giống hiện 

biết ở   
Bà Nà 

Số 
lượng 

Tỉ lệ % so 
với  tổng 
số loài 

hiện biết ở  
Bà Nà 

 1. Agamidae - Họ Nhông 5 8,47 8 10,38 
2. Gekkonidae - Họ Tắc kè 6 10,16 7 9,09 
3. Lacertidae -  Thằn lằn thực 1 1,69 3 3,89 
4. Scincidae - Thằn lằn bóng 6 10,16 11 14,28 
5. Anguidae –  Thằn lằn rắn 1 1,69 1 1,29 
6. Varanidae - Họ Kỳ ñà 1 1,69 1 1,29 
7. Pythonidae - Họ Trăn 1 1,69 2 2,59 
8. Cylindrophiidae - Rắn hai 
ñầu 

1 
1,69 1 1,29 

9. Colubridae - Họ Rắn nước 24 40,67 29 37,66 
10. Elapidae - Họ Rắn hổ 3 5,08 4 5,19 

 
 

Squamata 
(11 họ, 51 

giống) 
 

11. Viperidae - Họ Rắn lục 3 5,08 3 3,89 
12. Trionychidae - Họ Ba ba 1 1,69 1 1,29  
13. Geoemydidae -  Rùa ñầm 4 6,78 4 5,19 
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14.  Testudinidae -  Rùa núi 1 1,69 1 1,29 Testudinata 
(4 họ, 6 
giống) 

15. Playtysternidae - Rùa ñầu 
to 

1 
1,69 1 1,29 

Tổng 15 59 100% 77 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.2. Sự ña dạng thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà Nà 
Từ kết quả bảng 3.1 và hình 3.2, chúng tôi rút ra một số nhận 

xét sau: 
- Xét về bậc bộ: 
Bộ có vảy (Squamata) có số họ, giống, loài phong phú nhất với 

11 họ (chiếm 73,33%), 51 giống (chiếm 86,44%), 70 loài (chiếm 
90,09%). 

Bộ Rùa (Testudines) kém ña dạng chỉ có 4 họ (chiếm 26,67%), 
7 giống (chiếm 11,86%), 7 loài (chiếm 9,09% ). 

- Xét các nhóm loài: 
+ Nhóm rắn có số lượng loài nhiều nhất với 39 loài (chiếm 

50,64%), 32 giống (chiếm 59,32%)  5 họ (chiếm 33,34%). 
+ Nhóm thằn lằn với 31 loài (chiếm 40,25%), 20 giống (chiếm 

51,28%) và 6 họ (chiếm 40%). 
+ Nhóm rùa có số lượng loài thấp nhất với 7 loài (chiếm 

9,09%), 7 giống (chiếm 11,86%) và 4 họ (chiếm 26,67%). 
- Xét về bậc họ: 
Họ Colubridae ña dạng nhất gồm 24 giống (chiếm 40,67%), 29 

loài (chiếm 37.66%). Họ Scincidae 6 giống (chiếm 10,16%), 11 loài 
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(chiếm 14,28%); họ Gekkonidae có 6 giống (chiếm 10,6%), 7 loài 
(chiếm 9,09%); các họ Agamidae, Geoemydae có 4 giống (chiếm 
6,78%), 8 loài (chiếm 10,38%). Kém ña dạng nhất có 6 họ: 
Anguidae, Varanidae, Cylindrophiidae, Trionychidae, Testudinidae, 
Playtysternidae với 1 giống (chiếm 1,69%), 1 loài (chiếm 1,29%). 

- Xét về bậc giống: 
Trong 59 giống thì có 9 giống chứa 2 loài (chiếm 15,25%) là 

Calotes, Hemidactylus, Lygosoma, Tropidophorus, Python, Boiga, 
Oligodon, Pareas, Ptyas, Bungarus, 2 giống Acanthosaura, 
Takydromus có 3 loài (chiếm 3,38%). 1 giống duy nhất có 4 loài là 
Eutropis (chiếm 1,69% ). 47 giống còn lại ñều là giống ñơn loài 
(chiếm 79,66%  tổng số giống trong khu hệ). 

- Để nhận ñịnh chung về tính ña dạng khu hệ bò sát ở vùng 
nghiên cứu, chúng tôi tiến hành so sánh số loài bò sát ở Bà Nà so với 
toàn quốc và với một số khu hệ khác. 

+ So với toàn quốc: So với toàn quốc khu hệ Bà Nà có 77 loài 
(chiếm 21,51% so với tổng số loài cả nước), 59 giống (chiếm 
45,04%), 15 họ (chiếm 62,50%) và thuộc 2 bộ (chiếm 66,67%).  

+ So với các khu vực khác: Khu hệ bò sát ở KBTTN Bà Nà có 
tính ña dạng khá cao, có số giống, số loài cao hơn hẳn so với vùng 
núi Yên Tử (60 loài, 46 giống), VQG Bến En (54 loài, 38 giống),  
KBTTN Đarkrông (53 loài, 38 giống), Bạch Mã (30 loài, 24 giống), 
rừng Cao Muôn 50 loài (50 loài, 38 giống), Lò Gò - Xa Mát (57 loài, 
41 giống ), núi Bà Đen (59 loài, 39 giống). Có số họ bằng với Bến 
En, Lò Gò – Xa Mát. Nhiều hơn Đakrông, Cao Muôn, núi Bà Đen 1 
họ, nhiều hơn Bạch Mã ñến 5 họ. Ít hơn núi Yên Tử 2 họ.  
3.2. QUAN HỆ THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT Ở KBTTN BÀ 
NÀ VỚI CÁC KHU V ỰC KHÁC 

- Để ñánh giá sự sai khác về thành phần loài bò sát ở Bà Nà so 
với các khu hệ khác, chúng tôi sử dụng công thức Stungren và 
Radulescu (1961) và ñã xác ñịnh ñược quan hệ thành phần loài (R) 
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cho khu hệ bò sát Bà Nà với khu hệ bò sát ở các khu vực khác. Kết 
quả trình ñược trình bày qua bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Quan hệ thành phần loài bò sát Bà Nà so với các  
khu vực khác 

Khu  
phân bố 

Chỉ 
số tính 

Yên 
Tử 

Bến 
En 

Đa - 
krông 

Bạch 
Mã 

Cao 
Muôn 

Lò Gò – 
Xa Mát 

Núi 
Bà 
Đen 

X 45 46 45 57 48 47 49 
Y 28 23 21 10 20 28 31 
Z 32 31 32 20 30 29 28 
R 0,26 0,25 0,23 0,36 0,25 0,29 0,33 

 

Ghi chú: X: số loài chỉ có ở Bà Nà, Y: số loài không có ở Bà Nà, Z: 
số loài chung của hai khu phân bố, R: hệ số tương quan giữa 2 khu 
phân bố 

Qua bảng 3.6 nhận thấy: 
Thành phần loài bò sát ở Bà Nà có quan hệ gần gũi với 

KBTTN Đakrông (R = 0,23), rừng Cao Muôn (R = 0,25), VQG Bến 
En (R = 0,25); sai khác mức ñộ vừa phải với vùng núi Yên Tử (R = 
0,26), VQG Lò Gò – Xa Mát (R = 0,29); sai khác rất nhiều so với núi 
Bà Đen (R = 0,38), VQG Bạch Mã (R  = 0,36) 

- Để ñánh giá mức ñộ tương ñồng về tính ña dạng sinh học khu 
hệ bò sát Bà Nà với các khu hệ bò sát ở các khu vực khác, chúng tôi 
sử dụng công thức tính hệ số gần gũi (S) của Jaccar và Sorenxen 
(1968). Kết quả tính ñược trình bày ở bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Quan hệ thành phần loài về tính ña dạng ở Bà Nà so với các 
khu vực  khác 

Khu phân bố 
Chỉ số tính 

Bà 
Nà 

Yên 
Tử 

Bến 
En 

Đa - 
krông 

Bạch 
Mã 

Cao 
Muôn 

Lò Gò - 
Xa Mát 

Núi 
Bà Đen 

Tổng số loài 
(A, B) 77 60 54 53 30 50 57 59 

Số loài chung - 32 31 32 20 30 29 28 
Hệ số (S) - 0,467 0,473 0,492 0,374 0,472 0,432 0,412 

 

Qua bảng 3.7 nhận thấy, quan hệ tính ña dạng các loài bò sát ở 

Bà Nà  gần với các khu hệ bò sát ở KBTTN Đakrông (S = 0,492), 

rừng Cao Muôn (S = 0,472), VQG Bến En (S = 0,473). Có chỉ số gần 

gũi thấp hơn ñó là vùng núi Yên Tử (S = 0,467), VQG Lò Gò – Xa 

Mát (S = 0,432). Vùng núi Bà Đen (S = 0,412), VQG Bạch Mã (S = 

0,374) có mức ñộ quan hệ về tính ña dạng thấp hơn hẳn. 

Như vậy, kết quả tính toán quan hệ thành phần loài về tính ña 

dạng của khu hệ bò sát Bà Nà với các khu vực khác theo chỉ số gần 

gũi (S) của Jaccar và Sorenxen cũng tương tự với kết quả tính theo 

công thức Stungren và Radulescu. 

Qua kết quả trên, có thể nhận ñịnh rằng, khu hệ bò sát ở Bà Nà 

mang tính chất chuyển tiếp giữa 2 vùng ñịa sinh vật Bắc Trung bộ và 

Nam Trung bộ. 

3.3. MỨC ĐỘ QUÝ HIẾM VÀ ĐẶC HỮU CỦA BÒ SÁT Ở KBTTN 

BÀ NÀ 

Trong 77 loài bò sát chúng tôi thống kê ñược trong quá trình 

nghiên cứu có những loài là ñặc hữu Việt Nam, nhiều loài ñang bị ñe 

dọa cần ñược bảo vệ (bảng 3.12). 
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Bảng 3.8. Mức ñộ ñe dọa các loài bò sát ở KBTTN Bà Nà 

TT Tên phổ thông Tên khoa học NĐ 32 SĐVN   
2007 

IUCN 
2012 

CITES 
2008 

01 Rồng ñất Physignathus 
cocincinus 

 VU   

02 Tắc kè Gekko gecko  VU   
03 Kỳ ñà hoa Varanus salvator IIB EN  II 

04 Trăn ñất Python molurus IIB CR NT II 

05 Trăn gấm Python reticulatus IIB CR  II 

06 Rắn sọc dưa Coelognathus 
radiatus 

IIB VU   

07 Rắn sọc xanh Gonyosoma 
prasinum 

 VU   

08 Rắn ráo thường Ptyas korros  EN   

09 Rắn cạp nia nam Bungarus candidus IIB    
10 Rắn cạp nong Bungarus fasciatus IIB EN   
11 Rắn hổ mang 

một mắt kính 
Naja kaouthia IIB EN  II 

12 Rắn hổ chúa Ophiophagus 
hannah 

IB CR VU II 

13 Rùa ñất Spengle Geoemyda 
spengleri 

  EN  

14 Rùa ñầu to Platysternon 
megacephalum 

 CR EN II 

15 Rùa hộp tráng 
vàng 

Cuora galbinifrons  EN CR II 

16 Rùa cổ sọc Mauremys sinensis   EN  
17 Rùa núi viền Manouria impressa IIB VU VU II 
18 Ba ba trơn Pelodiscus sinensis   VU  
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- Xét mức ñộ ñe dọa: Có 18 loài bò sát thuộc danh sách bị ñe 
dọa có mặt ở KBTTN Bà Nà (chiếm 23,37% tổng số loài). Trong ñó, 
8 loài trong danh lục ñỏ IUCN (2012) gồm 1 loài bậc CR (rất nguy 
cấp), 3 loài bậc EN (nguy cấp), 3 loài bậc VU (sẽ nguy cấp), 1 loài 
bậc LR (NT) (ít nguy cấp); Có 14 loài trong sách ñỏ Việt Nam (2007) 
gồm 3 loài bậc CR (rất nguy cấp),5 loài bậc EN (nguy cấp), 5 loài 
bậc VU (sẽ nguy cấp); có 9 loài trong Nghị ñịnh 32/2006/ NĐ – CP 
gồm 1 loài trong nhóm IB (nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục 
ñích thương mại) và 8 loài trong nhóm IIB (hạn chế khai thác sử 
dụng); có 8 loài trong phụ lục II (cho phép xuất khẩu có kiểm soát ) 
của công ước CITES. 

-  Xét mức ñộ ñặc hữu: Trong danh lục ñã thống kê gồm 77 

loài thì có 5 loài ñặc hữu của Việt Nam: Cyrtodactylus 

pseudoquadrivirgatus, Eutropis chapaensis, Opisthotropis 

daovantieni, Parahelicops annamensis, Cyclemys pulchristriata. 

3.4. SỰ PHÂN BỐ BÒ SÁT Ở KBTTN BÀ NÀ 

3.4.1. Phân bố theo sinh cảnh 

Chúng tôi ñánh giá sự phân bố của các loài bò sát theo 5 dạng 

sinh cảnh sau: Sinh cảnh khu dân cư (SC1), sinh cảnh rừng trồng 

(SC2), sinh cảnh cây bụi (SC3), sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa 

mùa nhiệt ñới (SC4), sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa mùa á 

nhiệt ñới (SC5). 
Bảng 3.9. Phân bố của các loài bò sát theo sinh cảnh 

Sinh cảnh 
SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 Nhóm 

Các bậc 
taxon 

SL TL%  SL TL%  SL TL%  SL TL%  SL TL%  
Họ 4 66,66 3 50 3 50 4 66,66 4 66,66 

Giống 7 35 3 15 4 20 9 45 7 35 
Thằn 
lằn 

Loài 10 32,25 4 12,90 5 16,12 11 35,48 7 22,58 
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Họ 3 60 1 20 2 40 3 60 2 40 
Rắn 

Giống 6 18,75 1 3.12 5 15,62 10 31,25 3 9,37 
 Loài 6 15,38 1 2,56 5 12,82 11 28,20 3 7,69 

Họ 0 0 0 0 2 50 1 25 0 0 
Giống 0 0 0 0 3 42,85 1 14,28 0 0 Rùa 
Loài 0 0 0 0 3 42,85 1 14,28 0 0 
Họ 7 46,66 4 26,66 7 46,66 8 53,33 6 40 

Giống 13 20,03 4 6,78 12 20,33 20 33,89 10 16,95 
Tổng 

số 
Loài 16 20,77 5 6,57 13 16,88 23 29,87 10 12,98 

 

Ghi chú: SL: Số lượng, TL: Tỉ lệ % so với nhóm 
- Sinh cảnh khu dân cư: Ở kiểu sinh cảnh này chúng tôi ñã 

thống kê ñược 16 loài (chiếm 20,77% so với tổng số loài hiện biết ở 
Bà Nà) thuộc 13 giống (chiếm 22,03% so với tổng số giống hiện biết 
Bà Nà) và 7 họ (chiếm 46,66% so với tổng số họ hiện biết ở Bà Nà), 
trong ñó: 

+ Nhóm thằn lằn có 10 loài thuộc 7 giống và 4 họ, trong ñó  có 
các loài Hemidactylus frennatus, Hemidactylus platyturus, Gehyra 

mutilata là các loài ñặc trưng cho sinh cảnh này, chúng xuất hiện với 
tần số và số lượng cá thể khá cao, chúng thường sống ngay trong nhà 
cửa của người dân hay những nơi có người ở. Các loài Eutropis 
macularia,  Eutropis multifasciata cũng thường gặp ở sinh cảnh này.  

+ Nhóm rắn có 6 loài thuộc 6 giống và 3 họ, chủ yếu là các 
loài thuộc họ Colubridae, trong ñó loài Xenochrophis flavipunctatus  
là loài thường gặp ở sinh cảnh này. 

+ Nhóm rùa chưa thấy xuất hiện ở sinh cảnh này. 
- Sinh cảnh rừng trồng: Có 5 loài (chiếm 6,49%) thuộc 4 giống 

(chiếm 6,78%) và 4 họ (chiếm 26,66 %). Số loài bò sát nơi ñây rất nghèo, 
chủ yếu là các loài trong nhóm thằn lằn với các loài Eutropis macularia, 
Eutropis multifasciata là các loài thường gặp ở sinh cảnh này.  
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- Sinh cảnh cây bụi: Ở sinh cảnh này, chúng tôi ñã thống kê 
ñược 13 loài (chiếm 16,88%) thuộc 12 giống chiếm (20,33%) và 7 họ 
(chiếm 46,66%), trong ñó: 

+ Nhóm thằn lằn có 5 loài, thuộc 4 giống và 3 họ trong ñó, loài 
Physignathus concincinus chiếm ưu thế ở sinh cảnh này, chúng tôi 
thường gặp chúng ở trên cây dọc theo sông Túy Loan.  

+ Nhóm rắn có 5 loài, 5 giống và 2 họ, các loài chủ yếu thuộc 
họ rắn nước (4 loài chiếm 80%) trong ñó, các loài Xenochrophis  
flavipunctatus, Ptyas korros thường gặp ở sinh cảnh này.  

+ Nhóm rùa có 3 loài, 3 giống và 2 họ, trong ñó họ 
Trionychidae gặp 1 loài là Pelodiscus sinensis, họ Geoemydidae gặp 
2 loài là Cyclemys pulchristriata và Mauremys sinensis. Các loài này 
cũng chủ yếu sinh sống dọc theo các sông Túy Loan. 

- Sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt ñới: Số 
lượng bò sát phân bố ở sinh cảnh này là lớn nhất với 23 loài (chiếm 
29,87%) thuộc 20 giống (chiếm 33,89%) và 8 họ (chiếm 53,33% ). 
Trong ñó: 

+ Nhóm thằn lằn có 11 loài thuộc 9 giống và 4 họ, các loài 

chiếm ưu thế ở sinh cảnh này là Cyrtodactylus pseudoquadrivirgathus, 

Aucanthosaura nataliae. Các loài Sphenomorphus indicus, Draco 

macutatus cũng thường gặp ở sinh cảnh này.  

+ Nhóm  rắn  có 11 loài thuộc 10 giống và 3 họ, các loài chủ 

yếu thuộc họ rắn nước (10 loài, chiếm 83,33%) với các ñại diện như: 

Ahaetulla prasina, Dinodon rosozonatum, Oligodon cinereus, 

Opisthotropis daovantieni, Parahelicops annamensis, Pareas 

margaritophorus… Họ rắn lục chỉ gặp 1 loài là Cryptelytrops 

allbolabris  nhưng với tần suất bắt gặp và số lượng còn tương ñối 

nhiều ở sinh cảnh này. Họ rắn hổ chúng tôi chỉ gặp loài là Bungarus 

candidus 1 lần. 
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+ Nhóm rùa: Chúng tôi cũng chưa bắt gặp ñược loài nào tại 
sinh cảnh này. Tuy nhiên qua phỏng vấn những công nhân ñược biết 
loài Platysternon magacephalum có mặt ở suối lớn tại trụ số 18 
(tuyến cáp treo mới ở Bà Nà). 

 - Sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt ñới: Thành 
phần loài ở ñây chỉ còn lại 10 loài chiếm (12,98%) thuộc 10 giống 
(chiếm 16,95%) và 6 họ (chiếm 40%), trong ñó nhóm thằn lằn chiếm 
ưu thế cả về họ, giống, loài (với 4 họ, 7 giống, 7 loài). Các loài 
thường gặp tại sinh cảnh này là Authocansaura, Cyrtodactylus 

pseudoquadrivirgatus, Pseudocalotes microlepis, Sphenomorphus 
indicus. Nhóm rắn chỉ gặp 3 loài tại sinh cảnh này là Pareas crinatus 
thuộc họ Colubridae và 2 loài thuộc họ Viperidae là Cryptelytrops 
albolabris, Ovopis monticola. Nhóm rùa chưa thấy xuất hiện tại sinh 
cảnh này. 
 

 
 

 
 

 
 

Hình 3.5. Sự phân bố của các loài bò sát theo sinh cảnh 
Nhận xét : 

Trong các sinh cảnh trên thì sinh cảnh rừng kín thường xanh 
mưa mùa nhiệt ñới với 23 loài (chiếm 29,87%) là sinh cảnh có thành 
phần loài ña dạng nhất. Sinh cảnh cây bụi với 13 loài chiếm (16,88 
%) cũng là sinh cảnh có số loài tương ñối. Kém ña dạng nhất là sinh 
cảnh rừng trồng chỉ có 5 loài (chiếm 6,49%). Sinh cảnh rừng kín 
thường xanh mưa mùa á nhiệt ñới với 10 loài (chiếm 12,98%). Sinh 
cảnh khu dân cư có thành phần loài khá lớn với 16 loài (chiếm 
20,77%), những loài bắt gặp ở nơi ñây chủ yếu là các loài ít có giá trị 
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về kinh tế, dược liệu nên người dân chưa quan tâm khai thác, sử dụng 
các ñối tượng này. 

- Về Nhóm loài: 

Nhóm thằn lằn phân bố rộng khắp trên các sinh cảnh. Tuy 

nhiên ñối với từng loại sinh cảnh thì có những loài ñặc trưng như: 

sinh cảnh khu dân cư có các loài Hemidactylus platyurus, Gehyra 

mutilata; sinh cảnh rừng trồng cóloài Eutropis macularia; sinh cảnh 

cây bụi ven sông, suối có loài Physignathus concincinus; sinh cảnh 

rừng kín thường xanh gặp Cyrtodactylus pseudoquadriviratus. 

Nhóm rắn, chủ yếu bắt gặp là các loài trong họ Colubridae và 

ña dạng nhất là ở sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt ñới, 

sinh cảnh cây bụi ven sông suối và sinh cảnh khu dân cư. Loài có số 

lượng bắt gặp nhiều nhất là loài rắn ráo Ptyas korros và 

Xenochrophis flavipunctatus. 

Nhóm rùa, gặp chủ yếu là các loài trong họ rùa ñầm và gặp ở 

ven sông, suối. 

Một số loài phân bố trên nhiều sinh cảnh với số lượng tương 

ñối lớn như: Eutropis multifasciata, Eutropis macularia, Calotes 

versicolor,…Đó là những loài phổ biến của khu hệ bò sát ở KBTTN 

Bà Nà. 

3.3.2. Phân bố theo ñộ cao 

Chúng tôi phân chia sự phân bố của bò sát theo các ñộ cao như 

sau: ñộ cao dưới 300m, từ 301 – 700m, từ 700 – 1000m  và trên 

1000m (bảng 3.9). 
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Bảng 3.10. Phân bố các loài bò sát theo ñộ cao 
Độ cao (m) 

Dưới 300 301 - 700 701 - 1000 Trên 1000 Nhóm Các bậc 
taxon 

SL TL%  SL  SL TL%  SL TL%  
Họ 4 66,66 3 50 4 66,66 4 66,66 

Giống 8 40 7 35 5 25 7 35 Thằn 
lằn 

Loài 11 35,48 8 25,81 5 16,13 7 22,58 
Họ 4 80 3 60 2 40 2 40 

Giống 9 28,12 6 18,75 6 18,75 3 9,37 Rắn 
Loài 9 23,07 6 15,38 6 15,38 3 7,69 
Họ 2 50 0 0 1 25 0 0 

Giống 3 42,86 0 0 1 14,28 0 0 Rùa 
Loài 3 42,86 0 0 1 14,28 0 0 
Họ 10 66,66 6 40 7 46,66 6 40 

Giống 17 28,81 13 22,03 12 20,33 10 16,95 Tổng 
số 

Loài 23 29,87 14 18,18 12 15,58 10 12,98 
 

Ghi chú: SL: Số lượng, TL: Tỉ lệ % so với nhóm 

Nhìn vào bảng 3.9 ta thấy, sự phân bố bò sát khác nhau ở 

những ñộ cao khác nhau. 

- Ở ñộ cao dưới 300m: Có 23 loài (chiếm 29,87% ), 17 giống 

(chiếm 28,81,65%) và 10 họ (chiếm 66,66% ). Trong ñó, nhóm thằn 

lằn với 11 loài, 8 giống, 4 họ; Nhóm rắn 9 loài, 9 giống và 4 họ; 

nhóm rùa với 3 loài, 3 giống và 2 họ. Họ Colubridae có số loài nhiều 

nhất với  6 loài (chiếm 26,08% số loài ở ñộ cao này). Họ Scincidae, 

Gekkonidae có 2 loài; các họ Agamidae, Geoemydiae có 2 loài. 

Những họ chỉ có 1 loài là Lacertidae, Cylindrophiidae, Phythonidae, 

Elapidae, Trionychidae. 
- Ở ñộ cao 301 – 700: Có 14 loài (chiếm 18,18%), 13 giống  

(chiếm 22,03%) và 6 họ (chiếm 40%) phân bố ở ñộ cao này. Trong 
ñó, nhóm thằn lằn có 8 loài, 7 giống và 3 họ; nhóm rắn có 6 loài, 6 
giống và 3 họ; nhóm rùa chưa thấy xuất hiện ở ñộ cao này. Các họ có 



21 
 

 
 

số loài nhiều nhất là Agamidae, Colubridae với 4 loài; họ Scincidae 
có 3 loài. Các họ Elapidae, Gekkonidae, Viperidae chỉ có 1 loài. 

- Ở ñộ cao từ 701 – 1000m: Có 12 loài (chiếm 15,58%), 12 
giống (chiếm 20,33%) và 7 họ (chiếm 46,66%). Trong ñó, nhóm thằn 
lằn có 5 loài thuộc 5 giống và 4 họ; nhóm rắn có 6 loài của 6 giống 
và 2 họ; nhóm rùa có 1 loài thuộc 1 giống và 1 họ. Họ có số loài 
nhiều nhất là Colubridae với 5 loài, họ Agamidae có 2 loài. Các họ 
Gekkonidae, Aguidae, Scincidae, Viperidae, Playtysternidae chỉ có 1 
loài. 

- Ở ñộ cao trên 1000m: Ở ñộ cao này có số lượng loài ít nhất 
chỉ có 10 loài (chiếm 12,98%), 10 giống (chiếm 16,95%) và 6 họ 
(chiếm 40%). Trong ñó, nhóm thằn lằn chiếm ưu thế với 7 loài thuộc 
7 giống, 4 họ; nhóm rắn chỉ có 3 loài thuộc 3 giống, 2 họ; nhóm rùa 
chúng tôi cũng chưa thấy xuất hiện ở ñộ cao này. Những họ có 2 loài 
là  Gekkonidae, Agamidae, Scincidae, Viperidae. Các họ Lacertidae, 
Colubridae chỉ có 1 loài. 

Kết quả ñó cho thấy, ña số các loài bò sát ñều sinh sống ở ñộ 

cao nhất ñịnh, ở những ñộ cao khác nhau sự phân bố của bò sát là 

khác nhau Sự biến ñộng ñó ñược thể hiện qua hình 3.6. 

 
 
 

 
 
 
 

Hình 3.6. Sự phân bố các loài bò sát theo ñộ cao 
Như vậy, các loài bò sát ở KBTTN Bà Nà phân bố chủ yếu ở ñộ 

cao dưới 700m, ña dạng nhất là ở ñộ cao dưới 300m, càng lên cao thành 
phần loài bò sát cũng như mức ñộ phong phú của chúng càng giảm. 
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3.4.3. Phân bố theo nơi ở 
Dựa vào việc quan sát nơi ở của các loài bò sát khi thu mẫu 

chúng tôi chúng tôi tạm phân chia nơi ở của bò sát ở KBTTN Bà Nà 
thành 3 nhóm: Nhóm sống trên cây, tường nhà, vách ñá; nhóm sống 
trên mặt ñất, nhóm sống ở trong nước (hình 3.7). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Hình 3.7. Sự phân bố bò sát theo nơi ở 

- Nhóm sống trên cây, tường nhà, vách ñá: có 24 loài (chiếm 
31,16%), 20 giống (chiếm 33,89%), 5 họ (chiếm 33,33%). Những 
loài dại diện là: Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus, Hemidactylus 
frennatus, Acanthosaura natalia, Darco macutatus, Pseudocalotes 
microlepis, Calotes versicolor, Takydromus hani, Physignathus 
concincinus, Ptytas korros,…  

- Nhóm sống trên mặt ñất: Có 22 loài (chiếm 28,57%), 19 
giống (chiếm 32,20), 8 họ (chiếm 53,33%). Họ Scincidae có số loài 
nhiều nhất (7 loài, 5 giống); họ Colubridae (6 loài, 6 giống); họ 
Elapidae, Viperidae (2 loài, 2 giống); các họ Anguidae, Lacertidae, 
Cylindrophiidae, Phytonnidae (1 loài, 1 giống). 

Trong nhóm này chúng tôi phân thành hai nhóm : 
+ Nhóm sống trên mặt ñất ven sông, suối: Là những loài bò sát 

trong hoạt ñộng sống và kiếm ăn của mình chủ yếu dựa vào môi 
trường nước ven sông, suối. Nhóm này có các ñại diện như: 
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Tropidophorus concincinensis, Opisthotropis davantieni, Sinonatix 
percarinata… 

+ Nhóm sống trên tầng thảm mục, thảm cỏ có ñại diện như : 
Eutropis macularia, Eutropis multifasciata, Lipinia vittigera, 
Takyromus sexlineatus, Lygosoma quadrupes… 

- Nhóm sống ở nước: Có 4 loài (chiếm 5,19%) thuộc 3 giống 

(chiếm 6,77%) và 3 họ (chiếm 20%). Các loài rùa sinh  sống ở nơi 

này là Pelodiscus sinensis, Cyclemys pukchristriata, Mauremys 

sinensis, Platysternon magacephalum. 

3.5. TẦN SUẤT GẶP CÁC LOÀI BÒ SÁT Ở KBTTN BÀ NÀ 

Tần suất gặp các loài bò sát trong khu vực nghiên cứu ñược thể 

hiện qua hình 3.8. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Hình 3.8. Tần suất gặp các loài bò sát ở KBTTN Bà Nà 
Trong toàn ñợt nghiên cứu, chúng tôi ñã ghi nhận ñược 77 loài, 

trong ñó có 30 loài không gặp (chiếm 38,96%), 32 loài hiếm gặp 
(chiếm 41,55%), 6 loài ít gặp (chiếm 7,79%), 9 loài thường gặp 
(chiếm 11,68%).  

3.6. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI H ỌC CỦA MỘT SỐ 
BÒ SÁT Ở KBTTN BÀ NÀ 

Đã mô tả ñược 11 loài bò sát  gồm: Rồng ñất, thằn lằn giả bốn 
vạch, trăn ñất, rắn sọc dưa, rắn ráo, rắn bình mũi trung bộ rắn cạp 
nong, rắn cạp nia, rùa cổ sọc, rùa ñất pukin, ba ba trơn. 
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3.7. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, S Ử DỤNG BÒ SÁT VÀ ĐỀ 

XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN BỀN VỮNG 

NGUỒN TÀI NGUYÊN BÒ SÁT.  

3.7.1. Hiện trạng khai thác và sử dụng các loài bò sát 

3.7.2. Các mối ñe dọa ñến khu hệ bò sát ở KBTTN Bà Nà. 

- Săn bắt và bẫy bắt ñộng vật hoang dã 

- Mất và suy thoái sinh cảnh sống do suy giảm diện tích rừng, 

chất lượng sinh cảnh và ô nhiễm môi trường. 

3.7.3. Đề  xuất các giải pháp bảo tồn nguồn tài nguyên bò sát ở 

Bà Nà 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng ñồng 

- Ngăn chặn có hiệu quả việc săn bắt, buôn bán ñộng vật hoang dã 

- Bảo vệ rừng, sinh cảnh rừng tự nhiên 

- Sử dụng bền vững nguồn tài nguyên gắn liền với phát triển 

kinh tế. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

1. KẾT LUẬN 

1.Về thành phần loài: 

- Đã phát hiện và thống kê ñược 77 loài bò sát ở vùng nghiên 

cứu thuộc 59 giống, 15 họ, 2 bộ; bổ sung 16 loài vào danh sách thành 

phần loài bò sát ở KBTTN Bà Nà. 

- Bộ có vảy chiếm ưu thế với 70 loài, 51 giống, 11 họ. bộ rùa 

kém ña dạng chỉ có 7 loài thuộc 7 giống, 4 họ. Họ Colubridae là ña 

dạng nhất với 24 giống, 29 loài. Giống Eutropis với 4 loài là giống 

ưu thế. 
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2. Quan hệ với các khu vực khác: Khu hệ bò sát ở Bà Nà có 

quan hệ  gần gũi với  KBTTN Đakrông, rừng Cao Muôn, VQG Bến 

En. Khác so với vùng núi Yên Tử, VQG Lò Gò - Xa Mát. Sai khác 

rất nhiều so với vùng núi Bà Đen, VQG Bạch Mã. 

3. Giá trị bảo tồn: Có 14 loài có tên trong sách ñỏ Việt Nam 

(2007), 8 loài trong danh lục ñỏ thế giới – IUCN (2012), 9 loài trong 

Nghị ñịnh số 32/2006/NĐ – CP của Chính Phủ, 8 loài trong công ước 

CITES; xác ñịnh ñược 5  loài ñặc hữu của Việt Nam có ở Bà Nà. 

4. Về phân bố: 

- Phân bố theo sinh cảnh: Sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa 

mùa nhiệt ñới có số loài bò sát nhiều nhất với 23 loài, 20 giống, 8 họ; 

các loài chiếm ưu thế ở sinh cảnh này là Cyrtodactylus 

pseudoquadrivirgathus, Aucanthosaura nataliae.  Kém ña dạng nhất 

là sinh cảnh rừng trồng chỉ có 5 loài, 4 giống, 4 họ; các loài Eutropis 

macularia, Eutropis  multifasciata là thường gặp ở sinh cảnh này. 

Sinh cảnh khu dân cư có 16 loài, 13 giống, 7 họ; các loài 

Hemidactylus frennatus, Hemidactylus platyturus, Gehyra mutilata là 

các loài ñặc trưng cho sinh cảnh này. Sinh cảnh cây bụi với 13 loài 

thuộc 12 giống, 7 họ; loài ñặc trưng là Physignathus concincinus. 

Sinh cảnh rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt có 10 loài thuộc 10 

giống, 6 họ; nhóm thằn lằn chiếm ưu thế ở sinh cảnh này (7 loài, 7 

giống, 4 họ). 

- Phân bố theo ñộ cao: Thành phần loài bò sát ở KBTTN Bà 

Nà phân bố chủ yếu ở ñộ cao dưới 700m, ña dạng nhất là ở ñộ cao 

dưới 300m, càng lên cao thành phần loài bò sát cũng như mức ñộ 

phong phú của chúng càng giảm. 
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- Phân bố theo nơi ở: Nhóm bò sát sống ở trên cây, tường nhà, 

vách ñá có thành phần loài ña dạng với 24 loài (chiếm 31,16%); 

nhóm sống trên mặt ñất có 22 loài (chiếm 28,57%); nhóm sống ở nước 

chỉ có 4 loài (chiếm 5,19%). 

5.Tần suất gặp các loài bò sát: Trong toàn ñợt nghiên cứu, 

chúng tôi ñã ghi nhận ñược 77 loài, trong ñó có 30 loài không gặp, 32 

loài hiếm gặp (chiếm 41,55%), 6 loài ít gặp (chiếm 7,79%), 9 loài 

thường gặp (chiếm 11,68%). 

6. Các giải pháp bảo tồn: Đề xuất 4 nhóm giải pháp bảo tồn 

nguồn tài nguyên bò sát ở KBTTN Bà Nà. 

2. KIẾN NGHỊ 

1. Nghiên cứu ñầy ñủ về các ñặc ñiểm sinh học, sinh thái các 

loài bò sát ở KBTTN Bà Nà, ñặc biệt là các loài quý hiếm ñể làm cơ 

sở cho công tác quản lý, bảo tồn ña dạng sinh học. 

2. Kết hợp công tác bảo tồn, quản lý với việc nghiên cứu từng 

bước triển khai mô hình chăn nuôi bò sát ñối với những loài có giá trị 

kinh tế nhằm hạn chế săn bắt các loài bò sát trong tự nhiên. 

3. Phát triển du lịch sinh thái ở Bà Nà phải gắn với bảo tồn ña 

dạng sinh học. Cần có giải pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm 

môi trường do các hoạt ñộng du lịch sinh thái gây ra. 

 


