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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài  

Bắc Trà My là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, 

diện tích tự nhiên toàn huyện là 164.558 ha. Địa hình huyện 

Bắc Trà My phức tạp, nhiều sông suối, ñịa thế ñồi cao, ñất dốc 

hiểm trở, ñộ dốc 250 chiếm trên dưới 80% so với diện tích tự 

nhiên. Huyện Bắc Trà My có ba vùng ñịa hình khác nhau: vùng 

núi cao, vùng núi thấp và vùng ñồi cao. Diện tích che phủ rừng 

là 43,7% so với tổng diện tích toàn huyện. Bắc Trà My là ñầu 

nguồn quan trọng cung cấp nước cho hệ thống sông Vu Gia – 

Thu Bồn và một số sông suối ở cánh bắc tỉnh Quảng Ngãi. 

Mạng lưới sông suối trên ñịa bàn huyện khá dày, dòng chảy 

mạnh và lắm thác ghềnh. Sông Tranh có diện tích lưu vực là 

10.000 ha, dài 100 km, là con sông chính của huyện.  

Huyện Bắc Trà My nằm trong vùng nhiệt ñới gió mùa, 

có hai mùa rõ rệt. Lượng mưa trung bình hàng năm của huyện 

là 3.283 mm. Nhiệt ñộ trung bình hàng năm của huyện là 240C, 

ñộ ẩm trung bình 80%.  

       Các loài bò sát giữ một vai trò ñáng kể trong hệ 

sinh thái vì là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên. 

Đối với con người, chúng có ý nghĩa rất lớn vì có thể dùng 

chúng làm thực phẩm, dược liệu, kĩ nghệ da, nuôi làm 

cảnh…Trong nông nghiệp chúng có thể góp phần kiểm soát sâu 

bệnh, làm giảm nguy cơ phát tán sâu bệnh, tiêu diệt các loài 

sinh vật phá hoại mùa màng như chuột. Hiện nay, người dân 

trong vùng săn bắt các loài bò sát với số lượng lớn ñể cung cấp 

cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc chặn dòng xây 

dựng thuỷ ñiện Sông Tranh II ñã tác ñộng không nhỏ vào môi  
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trường sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng ñến sự tồn tại và phân bố 

của các loài bò sát tại ñịa phương.  

         Hiện nay, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về thành phần 

các loài và sự phân bố bò sát ở huyện Bắc Trà My - Quảng Nam. 

Việc hiểu biết một cách ñầy ñủ và khoa học về thành 

phần, ñặc ñiểm sinh thái…của bò sát là rất cần thiết ñể nâng cao 

hiệu quả bảo tồn nguồn gen. 

Từ những cơ sở khoa học và thực tiễn ñó, với mong muốn 

góp phần xây dựng dẫn liệu và cơ sở khoa học cho việc quản lí, 

bảo tồn nguồn gen sinh vật, việc khai thác và sử dụng hợp lý 

nguồn tài nguyên sinh vật, chúng tôi chọn và thực hiện ñề tài: 

“Nghiên cứu thành phần loài và ñặc trưng phân bố của Bò sát 

tại huyện Bắc Trà My t ỉnh Quảng Nam”. 

2. Mục tiêu của ñề tài 
Nghiên cứu hiện trạng các loài bò sát, ñặc trưng phân 

bố của bò sát ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam làm cơ sở 

khoa học cho công tác quản lý, bảo tồn, khai thác và sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên bò sát. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  
Kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ là cơ sở dữ liệu về khu 

hệ bò sát, góp phần xác ñịnh ñặc tính ĐDSH tại huyện Bắc Trà 

My - Quảng Nam. 

Cung cấp dữ liệu khoa học, làm cơ sở cho việc quản lý, 

bảo tồn, phát triển bò sát tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng 

Nam theo hướng phát triển bền vững. 

4. Nội dung nghiên cứu 
- Điều tra, xác ñịnh thành phần loài và ñánh giá tính 

ĐDSH của bò sát. 
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- Xác ñịnh các loài quý hiếm. 

- Điều tra ñặc trưng phân bố của bò sát. 

- Điều tra tình hình khai thác, giá trị sử dụng và trí thức 

bản ñịa ñối với bò sát. 

- Điều tra các yếu tố ñe dọa làm suy giảm ĐDSH các 

loài bò sát ở vùng nghiên cứu. 

- Đề xuất các kiến nghị quản lý, bảo tồn, ĐDSH nói 

chung, bò sát nói riêng ở huyện Bắc Trà My - Quảng Nam. 

5. Đóng góp của luận văn 
Lần ñầu tiên tại Bắc Trà My - Quảng Nam :  

- Xác ñịnh ñược thành phần loài, ñặc tính ña dạng, ñặc 

trưng phân bố của bò sát.  

- Xác ñịnh ñược hiện trạng khai thác, giá trị sử dụng, 

các yếu tố ñe doạ làm suy giảm ĐDSH bò sát.  

6. Cấu trúc luận văn:  Gồm 95 trang: 
Luận văn ngoài phần mở ñầu (4 trang), tài liệu tham 

khảo, phụ lục (26 trang), phần kết luận - kiến nghị (3 trang) thì 

có 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan tài liệu (8 trang) 

Chương 2: Đối tượng, ñịa ñiểm, thời gian và phương 

pháp nghiên cứu (18 trang) 

Chương 3: Kết quả và thảo luận (36 trang) 

 
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LI ỆU NGHIÊN CỨU 

1.1. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU BÒ SÁT VIỆT NAM 
  Bò sát hiện ñại trên thế giới có 4 bộ với khoảng 8750 loài. Tại 

Việt Nam, tính ñến năm 2009 ñã ghi nhận ñược 369 loài bò sát.  
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1.1.1. Nghiên cứu về ĐDSH của khu hệ bò sát 
1.1.2. Nghiên cứu về sự phân bố của bò sát 
1.1.3. Nghiên cứu sinh thái học và sinh thái ứng dụng bò sát 
1.2. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU BÒ SÁT Ở TỈNH QUẢNG 
NAM VÀ KHU V ỰC PHỤ CẬN. 

Đã có một số nghiên cứu bò sát, lưỡng cư ở các tỉnh Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận.  

Năm 2000, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Minh Tùng, công 

bố 9 loài lưỡng cư và 25 loài bò sát ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn 

Trà (Đà Nẵng). 

Năm 2003, Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi, ñã khảo sát 

ĐDSH ñộng vật có xương sống ở cạn tại rừng ñặc dụng Nam Hải 

Vân, Đà Nẵng; Năm 2003, Lê Vũ Khôi và Nguyễn Văn Sáng công 

bố 51 loài bò sát và 28 loài lưỡng cư trong bài Đa dạng thành phần 

loài loài bò sát, lưỡng cư ở khu vực Bà Nà (Hòa Vang, Đà Nẵng); 

Năm 2003, Lê Vũ Khôi, Võ Văn Phú, Ngô Đắc Chứng, Lê Trọng 

Sơn ñã công bố 21 loài lưỡng cư và 31 loài bò sát trong cuốn sách 

của mình “ Đa dạng sinh học ñộng vật Vườn Quốc gia Bạch Mã” 

Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh (2005), công bố 47 

loài bò sát thuộc 47 giống của 12 họ và 2 bộ tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng.  

Lê Nguyên Ngật (1997), nghiên cứu thành phần loài lưỡng 

cư, bò sát ở vùng núi Ngọc Linh – Kontum, có tổng cộng 53 loài 

thuộc 30 họ, 4 bộ. 

Năm 2001 Lê Văn Tán, Võ Văn Phú, Lê Quang Minh, Đỗ 

Xuân Cẩm ñã khảo sát nghiên cứu và công bố cuốn “ Đa dạng sinh 

học tỉnh Quảng Ngãi”. Theo ñó các tác giả ñã thống kê ñươc 

65 loài bò sát và 29 loài lưỡng cư; 
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Lê Thị Thanh, Lê Nguyên Ngật (2011), Dẫn liệu bước 

ñầu về thành phần loài lưỡng cư và bò sát ở vùng rừng Cao 

Muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ñã công bố 51 loài bò sát 

thuộc 38 giống, 16 họ, 2 bộ. 

Tại tỉnh Quảng Nam, việc nghiên cứu lưỡng cư, bò sát 

ít ñược thực hiện. Hiện nay chỉ mới có Lê Nguyên Ngật (1999), 

kết quả khảo sát bước ñầu hệ lưỡng cư, bò sát ở vùng rừng Tây 

Quảng Nam ñã phát hiện 44 loài bò sát thuộc 13 họ, 2 bộ. 

CBC-AMNH/IEBR Biotic Inventory Survey (1999), 

Amphibians and reptiles Recorded During the 1999. Locality: 

Ngoc Linh Range, Tra My District, Quang Nam Province, Viet 

Nam ñã công bố 34 loài bò sát lưỡng cư, trong ñó bò sát 11 loài 

thuộc 6 họ và lưỡng cư là 23 loài thuộc 5 họ tại vùng núi Ngọc 

Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Văn Ngọc Cương, 

Ngô Đắc Chứng (2007), nghiên cứu khu hệ lưỡng cư và bò sát 

tại vùng Hồ Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam ñã công bố 59 loài 

lưỡng cư bò sát thuộc 19 họ, 3 bộ. 
Trong “Kế hoạch hành ñộng thực thi pháp luật nhằm 

quản lý, bảo vệ ña dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên tỉnh 

Quảng Nam, 2005 – 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam công bố 

ở tỉnh Quảng Nam có 48 loài bò sát, 38 loài ếch nhái. 

Cho ñến nay, chưa có tài  liệu nghiên cứu ñiều tra bò 

sát, ếch nhái ở huyện Bắc Trà My. 
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                                          CHƯƠNG 2 
ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. GIỚI THI ỆU HUYỆN BẮC TRÀ MY - QUẢNG NAM. 

Huyện Bắc Trà My có diện tích tự nhiên là: 823,05 km2, 

là một trong những huyện thuộc vùng núi cao của tỉnh Quảng 

Nam, nằm ở 1507'43'' ñến  15024'55'' vĩ ñộ bắc, 107048'36'' ñến 

 108033'00'' kinh ñộ ñông.  

Có ba dạng ñịa hình cơ bản, gồm ñịa hình núi cao, ñịa 

hình ñồi thấp, ñịa hình thung lũng và sông suối.  

Bắc Trà My nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa. 

Nhiệt ñộ trung bình năm 24,50C. Lượng mưa trung bình năm là 

4662 mm. Độ ẩm trung bình các tháng luôn luôn cao, dao ñộng từ 

80 ñến 99%. 

Bắc Trà My là ñầu nguồn quan trọng tạo nguồn nước cho 

sông Thu Bồn và một số sông ở cánh Bắc của tỉnh Quảng Ngãi. 

Chế ñộ dòng chảy chịu tác ñộng của chế ñộ mưa, vì lượng mưa 

lớn nên dòng chảy khá dồi dào. 

Công trình thủy ñiện Sông Tranh II ñược xây dựng trên 

thượng nguồn Sông Tranh. Khi hồ thuỷ ñiện tích nước, có hiện 

tượng rung ñộng và kèm theo tiếng nổ lớn với nhiều mức ñộ khác 

nhau. Nguyên nhân gây nên hiện tượng trên là ñộng ñất kích thích 

với cường ñộ từ 3,5 ñến hơn 4 ñộ richter. Việc tích nước của thủy 

ñiện càng làm gia tăng cường ñộ hoạt ñộng của ñới ñứt gãy. Đến 

nay ñã tạm dừng tích nước hồ thủy ñiện Sông Tranh II.  

      Tổng dân số trong toàn huyện có 40.097 người, trong ñó 50% 

là dân tộc Kinh, 50% còn lại là các dân tộc khác . Diện tích ñất 

canh tác ít, trình ñộ canh tác còn thấp, chủ yếu là quảng canh nên 
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năng suất lúa thấp, vì vậy ñời sống nhân dân chủ yếu dựa vào 

rừng. Họ khai thác bất cứ nguồn lợi tự nhiên nào ñể sử dụng trực 

tiếp hoặc ñể bán. Riêng nhóm bò sát cũng bị săn bắt ñể trao ñổi, 

buôn bán, làm thực phẩm, chữa bệnh. Đến nay, số lượng nhiều 

loài bò sát ở Bắc Trà My ñã giảm sút nghiêm trọng.   

2.2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PH ƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU. 

2.2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Các loài bò sát (Reptilia): thành phần loài và sự phân bố 

của chúng trong vùng nghiên cứu. 

- Những mối ñe dọa tác ñộng ñến ña dạng sinh học của 

khu hệ bò sát ở ñịa phương. 

2.2.2. Địa ñiểm nghiên cứu 

Trên ñịa phận của huyện Bắc Trà My. 

2.2.3. Thời gian nghiên cứu  

Điều tra, khảo sát thực ñịa ñược tiến hành qua 6 ñợt:  

- Đợt 1: Từ 9 - 01 - 2012 ñến 15 - 01 - 2012 (7  ngày); 

- Đợt 2: Từ 16 - 02 - 2012 ñến 22 - 02 - 2012 (7 ngày); 

- Đợt 3: Từ 19 - 03 - 2012 ñến 25 - 03 - 2012 (7 ngày); 

- Đợt 4: Từ 24 - 05 - 2012 ñến 29 - 05 - 2012 (6 ngày); 

- Đợt 5: Từ 26 - 06 - 2012 ñến 30 - 06 - 2012 (5 ngày); 

- Đợt 6: Từ 18 - 07 - 2012 ñến 25 - 07 - 2012 (8 ngày). 

Ngoài ra còn giành 10 ngày ñi ñiều tra ở các xã không có 

tuyến ñường khảo sát ñi qua. Tổng số ngày ñi ñiều tra trên thực 

ñịa là 50 ngày. 

2.2.4. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp kế thừa 

- Nghiên cứu ngoài thực ñịa 
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            + Điều tra theo tuyến khảo sát  

+ Thời ñiểm và phương pháp thu mẫu 

+ Xử lý mẫu thu ñược trên thực ñịa 

+ Điều tra người dân ñịa phương 

-  Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

  + Phương pháp phân tích mẫu vật. 

+ Phương pháp ñịnh tên khoa học các mẫu vật 

- Tính tần suất xuất hiện 

- Tính hệ số tương ñồng giữa hai khu phân bố  

                CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT Ở BẮC TRÀ MY 

3.1.1. Nhận xét về thành phần loài 

 Đã ghi nhận ở huyện Bắc Trà My 48 loài thuộc 38 giống, 

15 họ, 2 bộ Bò sát (Reptilia) 

Bảng 3.1. Thành phần loài Bò sát ở huyện Bắc Trà My 

Stt Tên khoa học Tên Việt Nam Tư liệu 

 SQUAMATA BỘ CÓ VẢY  

 1. Gekkonidae  Họ Tắc kè  

1 

Cyrtodactylus irregularis 

(Smith, 1921) 

Thạch sùng 

ngón vằn lưng  M(a) 

2 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè M(a) 

3 

Gehyra mutilata (Wiegmann, 

1834) 

Thạch sùng 

cụt M(a) 

4 

Hemidactylus frenatus 

(Schlegel, 1836) 

Thạch sùng 

ñuôi sần M(a) 

5 

Hemidactylus garnoti  (Dumeril 

et Bibron,1836) 

Thạch sùng 

ñuôi  dẹp M(a) 
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 2. Agamidae  Họ Nhông  

6 

Calotes mystaceus (Dumeril et 

Bibron, 1837) Nhông xám QS 

7 Calotes versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh M(a) 

8 Draco maculatus (Gray, 1845) 

Thằn lằn bay 

ñốm ĐT 

9 

Physignathus cocincinus (Cuvier, 

1829) Rồng ñất M(a) 

 3. Scincidae  Thằn lằn bóng  

10 

Eutropis longicaudata (Hallowell, 

1856) 

Thằn lằn bóng 

ñuôi dài M(a) 

11 Eutropis  macularia (Blyth, 1853) 

Thằn lằn bóng 

ñốm QS 

12 

Eutropis  multifasciata (Kuhl, 

1820) 

Thằn lằn bóng 

hoa M(a) 

13 

Lipinia  vittigera (Boulenger, 

1894) Thằn lằn vạch M(a) 

14 

Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 

1766)  

Thằn lằn chân 

ngắn thường M(a) 

15 

Tropidophorus berdmorei (Blyth, 

1853) 

Thằn lằn tai 

bécmơ M(a) 

 4. Lacertidae  

Họ Thằn lằn 

thực  

16 

Takydromus hani 

(Chou,Nguyen&Pauwels, 2001) Liu ñiu xanh ĐT 

17 

Takydromus sexlineatus (Daubin, 

1802) Liu ñiu chỉ M(a) 
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 5. Varanidae  Họ Kỳ ñà  

18 Varanus salvator (Laurenti, 1786) Kỳ ñà hoa ĐT 

 6. Boidae  Họ Trăn  

19 Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn ñất ĐT 

20 Python reticulatus (Schneider, 1801) Trăn gấm ĐT 

 7. Aniliidae  

Họ Rắn hai 

ñầu  

21 Cylindrophis rufus (Laurenti, 1768) Rắn hai ñầu ñỏ M(a) 

 8. Colubridae  Họ Rắn nước  

22 

Ahaetulla prasina (Reinwardt in 

Boie, 1827) Rắn roi thường QS 

23 Chrysopelea ornata (Shaw, 1802) Rắn cườm M(a) 

24 Coelognathus  radiata (Boie, 1827) Rắn sọc dưa M(a) 

25 Dendrelaphis pictus  (Gmelin, 1789) Rắn leo cây M(a) 

26 Enhydris plumbea (Boie, 1827) Rắn bông chì M(a) 

27 Gonyosoma prasinum (Blyth, 1854) Rắn sọc xanh M(a) 

28 Lycodon subcinctus (Boie, 1827) Rắn khuyết dãi M(b) 

29 Ptyas korros (Schlegel, 1837) 

Rắn ráo 

thường M(a) 

30 Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) Rắn ráo trâu  ĐT 

31 

Rhabdophis  subminiatus (Schlegel, 

1847) 

Rắn hoa cỏ 

nhỏ M(a) 

32 

Xenochrophis  flavipunctatus 

(Hallowell, 1861) 
Rắn nước 

M(a) 

 9. Xenopeltidae Họ Rắn Mống  

33 

Xenopeltis unicolor (Reinwardt in 

Boie, 1827) Rắn mống M(a) 
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 10. Elapidae  Họ Rắn hổ  

34 

Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) 

Rắn cạp nia 

nam ĐT 

35 Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) Rắn cạp nong M(a) 

36 Naja atra (Cantor, 1842) Rắn hổ mang  M(b) 

37 Naja siamensis (Laurenti, 1768) 

Rắn hổ mang 

xiêm ĐT 

38 Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ chúa ĐT 

 11. Viperidae  Họ Rắn lục  

39 

Cryptelytrops  albolabris (Gray, 

1842) 

Rắn lục mép 

trắng QS 

40 Ovophis  monticola (Gunther, 1864) Rắn lục núi ĐT 

41 

Viridovipera  stejnegeri (K.Schmidt, 

1925) Rắn lục xanh M(a) 

TESTUDINATA B Ộ RÙA 

 12. Emididae Họ rùa ñầm  

42 Cuora bourreti (Bourret, 1939) 

Rùa hộp trán 

vàng miền 

Trung M(b) 

43 Cuora mouhotii (Gray, 1862) Rùa sa nhân M(b) 

44 

Cyclemys tcheponensis (Bourret, 

1939) Rùa ñất Sêpôn M(a) 

 13. Testudinidae Họ rùa núi  

45 Manouria impressa (Gunther, 1882) Rùa núi viền M(b) 

 14. Platysternidae Họ rùa ñầu to  

46 

Platysternon megacephalum (Gray, 

1831) Rùa ñầu to M(b) 
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 15. Trionychidae Họ ba ba  

47 

Palea steindachneri  (Siebenrock, 

1906) Ba ba gai ĐT 

48 

Pelodicus sinensis (Weigmann, 

1834) Ba ba trơn M(a) 

Ghi chú:  M(a) – Mẫu bắt ñược, M(b) – Mẫu sống quan sát trong 

cơ sở buôn bán tại thị trấn Trà My, ĐT – Điều tra, QS – Quan sát 

ngoài thực ñịa. 

Chúng tôi ñã bổ sung thêm 16 loài thuộc 8 họ vào danh 

lục bò sát Tây Quảng Nam.  

3.1.2. So sánh với các khu vực khác 

3.1.2.1.  So với toàn quốc 

 Theo Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng 

Trường khu hệ bò sát Việt Nam có 296 loài thuộc 121 giống, 24 

họ và 3 bộ. Như vậy, khu hệ bò sát Bắc Trà My với 48 loài chỉ 

chiếm 16,2%  so với tổng số loài trên toàn quốc; 38 giống chiếm 

31,4%, 15 họ chiếm 62,5% và có 2 bộ chiếm 66,7%. 

3.1.2.2. So với một số vùng lân cận 

Bảng 3.2. So sánh thành phần phân loại học khu hệ  bò sát                             

Bắc Trà My với các vùng lân cận 
Số lượng thành phần 

phân loại Khu vực 
Diện tích 

(ha) 
Bộ Họ Giống Loài 

Loài 
quý 
hiếm 

Bắc Trà My – Quảng 

Nam 

82.544 2 15 38 48 21 

Rừng Cao Muôn - 

Quảng Ngãi 

97.279,6 2 14 38 50 16 

KBTTN Bà  Nà – ĐN 17.641 2 11 40 51 18 
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KBTTN Sơn  Trà – 

Đà Nẵng 

4.439 2 12 32 38 17 

VQG Bạch Mã – 

Thừa Thiên–Huế 

22.030 2 10 24 31 8 

Toàn quốc 32.448.0

00 

3 24 121 296 71 

             - Về loài : Bắc Trà My có 48 loài bò sát, chỉ thua kém 

vùng Cao Muôn tỉnh Quảng Ngãi và KBTTN Bà Nà – Đà Nẵng, 

ña dạng loài hơn KBTTN Sơn Trà – Đà Nẵng và VQG Bạch Mã – 

Thừa Thiên - Huế  

 - Về giống : Bắc Trà My với 38 giống bằng với khu rừng 

Cao Muôn – Quảng Ngãi, thua kém KBTTN Bà Nà, vượt KBTTN 

Sơn Trà – Đà Nẵng và VQG Bạch Mã – Thừa Thiên –Huế . 

 - Về họ : Với 15 họ, khu hệ bò sát Bắc Trà My ña dạng họ 

cao nhất so với khu hệ bò sát ở cả 4 khu vực so sánh.  

3.1.2.3. Yếu tố ñịa – ñộng vật 

  Bảng 3.4. Yếu tố ñịa ñộng vật học của khu hệ bò sát Bắc Trà My 
Ấn ñộ - Malay Trung Hoa Himalaya   Yếu tố ñịa –  

       ñộng  vât 
Nhóm  
ñộng vật 

Số loài 
chung 

Chỉ số 
ái tính 
(%) 

Số loài 
chung 

Chỉ số 
ái tính 
(%) 

Số loài 
chung 

Chỉ số 
ái tính 
(%) 

Thằn lằn 16 88,9 15 83,3 3 16,7 

Rắn 22 95,6 19 82,6 16 69,5 

Rùa 6 85,7 6 85,7 6 85,7 

Toàn khu hệ 

bò sát 

44 91,7 40 83,3 25 52,1 

Nhóm thằn lằn, yếu tố Ấn Độ - Malay chiếm ưu thế (chỉ 

số ái tính 88,9%), tiếp ñến là yếu tố Trung Hoa (83,3%), thấp nhất 

là yếu tố Himalaya (16,7%);  
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Với nhóm rắn, chiếm ưu thế là yếu tố Ấn Độ - Malay 

(95,6%), tiếp ñến là yếu tố Trung Hoa (82,6%), thấp nhất là yếu tố 

Himalaya (69,5%);  

Với nhóm rùa có chỉ số ái tính với ba yếu tố Ấn Độ - 

Malay, Trung Hoa, Himalaya giống nhau (85,7%). 

Khu hệ bò sát Bắc Trà My chịu ảnh hưởng cả 2 yếu tố Ấn 

Độ - Malay và yếu tố Trung Hoa, có thể nói ñây là nơi giao thoa 

phân bố của 2 yếu tố trên, nhưng ưu thế vẫn là yếu tố Ấn Độ - 

Malay. Mặc dù Bắc Trà My là một phần của dãy Trường Sơn, 

nhưng ñộ cao so với mặt nước biển không lớn, tức là chưa thuộc 

vào ñai cao á nhiệt ñới nên yếu tố Himalaya – yếu tố núi cao của 

bò sát ở ñây là rất thấp, ñúng với quy luật phân bố của yếu tố ñịa 

ñộng vật này. 

3.2. SỰ PHÂN BỐ BÒ SÁT Ở BẮC TRÀ MY 

3.2.1. Đặc ñiểm các ñiểm khảo sát và sinh cảnh 

3.2.2. Phân bố bò sát theo sinh cảnh 

 Sinh cảnh rừng tre, nứa, lồ ô (SC4) bắt gặp số loài bò sát 

nhiều nhất với 18 loài. Thứ hai là sinh cảnh rừng tự nhiên (SC5) 

với 14 loài (45,2%). Thứ ba là sinh cảnh rừng trồng, nương rẫy, 

vườn cây ăn quả ở sườn núi (SC3) với 12 loài (38,7%). Tiếp ñến 

là sinh cảnh khu dân cư (SC2) với 11 loài (35,5%). Sinh cảnh 

ruộng nước, ao hồ, sông, suối quanh chân núi (SC1) có số loài ít 

nhất, với 8 loài chỉ chiếm 25,8% số loài ñã ghi nhận ñược ở ngoài 

tự nhiên.  
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Số lượng  

 

 
 

                   

            

 

Hình 3.2. Số lượng các loài bò sát ở các sinh cảnh 

- Xem xét về sự phân bố ña sinh cảnh:     

 Có 2 loài sống ñược ở cả 5 sinh cảnh; 3 loài gặp ñược ở 4 

sinh cảnh; 4 loài gặp ñược ở 3 sinh cảnh; 8 loài (25,8%) gặp ñược 

ở 2 sinh cảnh; 14 loài (45,1%) chỉ gặp ở 1 sinh cảnh. 

3.2.3. Phân bố theo nơi ở 

- Trên cây: Đã xác ñịnh ñược 10 loài (32,2%) thuộc 4 họ  

(26,7%) sinh sống trên cây, bao gồm 7 loài thằn lằn và 3 loài rắn.  

- Ở hang ñất, ñá: Đã xác ñịnh ñược 5 loài (16,1%) thuộc 2 

họ (13,3%) có thời gian sống trong hang ñất hoặc hang ñá, bao 

gồm: 3 loài thằn lằn và 2 loài rắn. 

- Ở trên ñất: Trên ñất ñã xác ñịnh ñược 19 loài (61,3%) 

thuộc 8 họ (53,3%), trong ñó có 8 loài nhóm thằn lằn,11 loài rắn.  

- Ở nơi lá mục, thân cây mục: gặp 16 loài (51,6%) thuộc 7 

họ (46,7%) ở những nơi có lá mục, gỗ mục trong rừng tự nhiên 

hoặc rừng tre nứa. Trong ñó bao gồm 7 loài thuộc nhóm thằn lằn, 

9 loài rắn. 
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Hình 3.3. Sự phân bố của bò sát theo nơi ở 

- Ở nước: Đã xác ñịnh ñược 9 loài (29%) thuộc 5 họ 

(33,3%) sinh sống thường xuyên hoặc có thời gian sống trong 

môi trường nước ñể kiếm ăn. Trong ñó bao gồm: 3 loài nhóm 

thằn lằn, 3 loài rắn. 

���� Xem xét về sự phân bố ña nơi ở:    

Trong 31 loài bò sát ở Bắc Trà My có 3 loài (9,7%) găp 

ñược ở 4 nơi ở, 5 loài (16,1%) gặp ở 3 nơi ở khác nhau, 8 loài 

(25,8%) gặp ở 2 nơi ở và 15 loài (48,4%) chỉ gặp ở 1 nơi ở. 

Không có loài nào sống ñược cả 5 nơi ở khác nhau..  

3.2.4. Phân bố theo ñộ cao 

3.2.4.1. Đai rừng nhiệt ñới ẩm núi thấp có ñộ cao dưới 700 m 

Độ cao dưới 100 m:  12 loài (38,7%) thuộc 5 họ (33,3%), 

trong ñó có 5 loài  nhóm thằn lằn, 6 loài rắn và 1 loài rùa. 

Độ cao từ 100 m ñến dưới 300 m:  22 loài (71%) thuộc 9 

họ (60%), trong ñó có 11 loài nhóm thằn lằn, 9 loài rắn, 2 loài rùa. 

Độ cao từ 300 m ñến dưới 500 m: 21 loài (67,7%) thuộc 7 

họ (46,7%), trong ñó có 12 loài thằn lằn, 8 loài rắn, 1 loài rùa. 

8

19

7

16

4

10

5

9

2

5

0

5

10

15

20

Trên
mặt ñất

Trên
thảm
mục

Trên
cây

Ở  nướcỞ  hang
ñất, ñá

Họ

Loài 

SSSốốố    lllưưượợợnnnggg   

NNNơơơ iii    ởởở    



 19 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sự phân bố của bò sát theo ñộ cao 

Độ cao từ 500 m ñến dưới 700 m 14 loài (45,2%) thuộc 12 

giống (44,4%), 7 họ (46,7%), trong ñó có 8 loài thằn lằn, 6 loài 

rắn. 

3.2.4.2. Đai rừng á nhiệt ñới trên 700 m 

Xác ñịnh ñược ở ñộ cao này có 8 loài (25,8%) thuộc 5 họ 

(33,3%), trong ñó có 5 loài thằn lằn, 3 loài rắn. 

3.2.5. Phân bố của bò sát theo hướng sườn núi 

3.2.5.1. Đặc ñiểm ñịa hình, thảm thực vật theo hướng sườn núi  

3.2.5.2. Phân bố các loài bò sát theo hướng sườn núi 

Bảng 3.7. Phân bố của bò sát theo hướng sườn núi 

Hướng ñông Hòn Bà Hướng tây Hòn Bà Nhóm bò 

sát Họ Giống Loài Họ Giống Loài 

Thằn lằn 3 7 11 4 10 13 

Rắn 3 8 8 3 11 11 

Rùa 2 2 2 2 2 2 

Tổng số 8 17 21 9 23 26 
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           - Ở sườn hướng ñông Hòn Bà 

Tại sườn hướng núi này ñã ghi nhận ñược 21 loài (chiếm 

67,7% tổng số loài ñã ghi nhận ñược ở ngoài tự nhiên) thuộc 17 

giống (62,9%), 8 họ (72,7%). Trong ñó có 11 loài nhóm thằn lằn 

thuộc 7 giống, 3 họ; 7 loài rắn  thuộc 2 giống, 2 họ.  

- Ở sườn hướng tây Hòn Bà 

Đã ghi nhận ñược 26 loài (chiếm 83,9%) thuộc 23 giống 

(85,9%), 9 họ (81,8%). Trong ñó có 13 loài nhóm thằn lằn thuộc 

10 giống, 4 họ; 11 loài rắn  thuộc 11 giống và 3 họ; 2 loài rùa 

(Rùa ñất Sêpôn và Ba ba trơn) thuộc 2 giống và 2 họ.  

3.3. TẦM QUAN TRỌNG VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC BÒ 

SÁT Ở BẮC TRÀ MY 

3.3.1. Tầm quan trọng của bò sát 

3.3.1.1. Giá trị bảo tồn của khu hệ bò sát Bắc Trà My  

- Có 17 loài (chiếm 35,4%) có tên trong Sách Đỏ Việt Nam 

(2007), trong ñó 4 loài xếp vào hạng Rất nguy cấp (CR), 7 loài ở 

mức Nguy cấp (EN), 6 loài sẽ nguy cấp (VU). 

- 7 loài (14,6%) có tên trong Danh lục Đỏ thế giới (2012), 

bao gồm: 3 loài ở mức Nguy cấp (EN), 2 loài Sẽ nguy cấp (VU), 1 

loài Ít nguy cấp (LR) và 1 loài ít bị ñe dọa (NT). 

- 12 loài (25,0%) trong Nghị ñịnh 32/2006/NĐ-CP, bao gồm 

2 loài ở Nhóm IB, 10 loài thuộc Nhóm IIB.. 

3.3.1.2. Giá trị  sử dụng :  

Làm thuốc,  làm thực phẩm, mĩ nghệ, nuôi làm cảnh. 

3.3.2. Tình hình khai thác bò sát ở Bắc Trà My 

3.3.2.1. Nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm thành phần loài: 

- Khai thác làm thực phẩm 

- Khai thác vì mục ñích thương mại: 
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3.3.2.2. Nguyên nhân gián tiếp làm suy giảm thành phần loài bò 

sát - Tập quán ñịa phương 

- Khai thác lâm sản, khoáng sản 

- Công trình thuỷ ñiện:  

3.3.3. Hiện trạng quản lý ñộng vật hoang dã ở Bắc Trà My 

Các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ rừng (Hạt kiểm lâm, 

Ban quản lý bảo vệ rừng) còn hạn chế về năng lực, thiếu hụt lực 

lượng và phương tiện hỗ trợ… 

Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các cơ sở thu mua ñộng vật 

hoang dã chưa thường xuyên và chưa ñem lại hiệu quả. 

3.3.4. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn 

tài nguyên bò sát 

- Bảo tồn loài:  

- Bảo tồn sinh cảnh:  

- Quản lý và khai thác tài nguyên:  

- Bảo tồn gắn với cộng ñồng:  

- Phát triển kinh tế:  

- Công tác giáo dục  

- Công tác quản lý: 

- Nghiên cứu khoa học 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Đa dạng về thành phần loài : 

 - Tại Bắc Trà My ñã phát hiện và ghi nhận ñược 48 loài 

thuộc 38 giống, 15 họ, 2 Bò sát (Reptilia): bộ Có vẩy (Squamata) và 

bộ rùa (Testudinata), bổ sung mới 16 loài thuộc 8 họ vào danh lục bò 

sát Tây Quảng Nam.  

 - Thành phần và số lượng loài, giống, họ bò sát ở Bắc Trà 

My tỉnh Quảng Nam khá ña dạng so với một số khu vực lân cận; hệ 

số tương ñồng so với VQG Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) núi cao là 

thấp nhất (S = 0,4), thành phần loài ở 2 khu vực này khác biệt cao 

nhất so với 3 khu vực khác;  hệ số này tăng dần so với KBTTN Bà 

Nà và KBTTN Sơn Trà (Đà Nẵng) (S = 0,56) và cao nhất so với Cao 

Muôn (Quảng Ngãi) (S = 0,7). Khoảng cách ñịa lý giữa các khu vực 

càng gần và ít chướng ngại, bò sát có thể phát tán và thích nghi hơn, 

thành phần loài càng ít khác nhau.  

 -  Thành phần loài bò sát Bắc Trà My chủ yếu thuộc 2 yếu tố 

ñịa ñộng vật học: Ấn Độ - Malay và Trung Hoa, yếu tố Hymalaia núi 

cao ít hơn. Bắc Trà My có thể xem như là nơi giao thoa phân bố của 

2 yếu tố này, nhưng ưu thế vẫn thuộc về yếu tố Ấn Độ - Malay. 

 - Tại Bắc Trà My ghi nhận ñược 21 loài bò sát quí hiếm, 

ñang bị ñe dọa ở mức ñộ khác nhau, trong ñó có 17 loài trong Sách 

Đỏ Việt Nam (2007) với 4 loài ở mức ñộ Rất nguy cấp (CR), 7 loài 

trong Danh lục Đỏ IUCN (2012), 12 loài trong Nghị Đinh 

32/2006/NĐ-CP.  

2. Đặc trưng phân bố :  

- Sự phân bố theo sinh cảnh của bò sát Bắc Trà My rất khác 

nhau, chủ yếu ở sinh cảnh rừng tre, nứa, lồ ô (18/31 loài, 58,1%), 
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giảm dần ở sinh cảnh rừng tự nhiên (14 loài, 45,2%), ñến sinh cảnh 

rừng trồng, nương rẫy, vườn cây ăn quả ở sườn núi (12 loài, 38,7%), 

rồi ñến sinh cảnh khu dân cư (11 loài, 35,5%); và kém ña dạng nhất ở 

sinh cảnh ruộng nước, ao hồ, sông, suối quanh chân núi (9 loài, 

29%). 

Chỉ có 2 loài (6,4%) trong 31 loài nghiên cứu sống ñược cả 5 

sinh cảnh; 3 loài (9,7%) gặp ñược ở 4 sinh cảnh ; 4 loài (9,7%) ở 3 

sinh cảnh; 8 loài (25,8%) ở 2 sinh cảnh; 14 loài (45,1%) chỉ gặp ở 1 

sinh cảnh.  

- Các loài bò sát ở Bắc Trà My chủ yếu sống trên ñất (19/31 

loài), kế ñến ở  thảm lá mục, cây mục (16 loài), ít hơn sống trên cây 

(10 loài),  9 loài có thể sống trong nước ñể kiếm ăn, ít loài nhất sống 

chui trong hang ñất, ñá (5 loài).  

- Thành phần loài bò sát phân bố rất khác biệt theo ñộ cao của 

núi. 

- Ở ñai rừng nhiệt ñới ẩm núi thấp dưới 700 m, sự phân bố của 

bò sát bị phân hóa theo mức ñộ cao của núi rất rõ ràng: số loài tăng 

dần từ dưới 100 m (chỉ gặp 12 loài, 38,7%); lên từ 100 m ñến dưới 

300 m (gặp 22 loài, 71%), và từ 300 m ñến dưới 500 m (21 loài, 

67,7%); giảm ở ñộ cao từ 500 m ñến dưới 700 m (14 loài, 45,2%). Số 

loài bò sát phân bố tập trung ở ñai núi ñộ cao từ 100 m – 500 m.  

- Ở ñai rừng á nhiệt ñới trên 700 m, số loài bò sát ít nhất, chỉ 

gặp có 8 loài (25,8%), trong ñó có 5 loài thằn lằn, 3 loài rắn, không 

có rùa ở ñộ cao này. 

- Số loài bò sát phân bố theo hướng sườn núi Hòn Bà có khác 

nhau. Ở sườn núi hướng ñông chỉ gặp 20 loài (64,5%), số loài ở 

hướng tây nhiều hơn với 25 loài (80,6%). Số loài 2 nhóm thăn lằn và 

rắn ở sườn núi hướng tây ñều nhiều hơn so với sườn núi hướng 
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ñông với số lượng tương ứng là 13 – 11 loài thằn lằn; 10 – 7 loài 

rắn, còn 2 loài rùa ñều găp ở cả 2 hướng sườn núi.   

3. Mối ñe dọa ñến nguồn tài nguyên bò sát: 

Nguyên nhân làm suy giảm da dạng bò sát ở Bắc Trà My 

chủ yếu bao gồm săn bắt, buôn bán, khai thác gỗ, lâm sản ngoài 

gỗ, khoáng sản và sự bất cập của công tác quản lý sản phẩm rừng 

ở ñịa phương. 

KI ẾN NGHỊ : 

- Tiếp tục ñiều tra nghiên cứu ñể có số liệu ñầy ñủ hơn về 

thành phần loài, sự phân bố và cả ñặc ñiểm sinh thái của bò sát tại 

Bắc Trà My - Quảng Nam, làm cơ sở cho công tác bảo tồn và 

chăn nuôi một số loài có giá trị kinh tế. 

- Nghiên cứu triển khai mô hình chăn nuôi một số loài bò 

sát có giá trị kinh tế phù hợp với ñiều kiện ở ñịa phương.  

- Chính quyền và cơ quan chức năng tăng cường quản lý, 

nghiêm túc thực thi pháp luật ñể bảo vệ các loài bò sát có ý nghĩa 

quan trọng và nơi sinh sống của ñộng vật hoang dã nói chung.  
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TÀI LI ỆU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN  

LUẬN VĂN 

 

Tên bài báo khoa học: “Danh lục các loài bò sát ở huyện 

Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam và ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý 

hiếm của chúng”. 

Nơi ñăng bài: Hội thảo Lưỡng cư và Bò sát Việt Nam lần 

thứ 2 (Nghệ An, tháng 12/2012). 

 


