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Được thành lập năm 1903 tại Vương quốc Anh, FFI hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn các
loài bị đe dọa và các hệ sinh thái trên toàn thế giới, lựa chọn các giải pháp bền vững dựa trên
nền tảng khoa học và nhu cầu của con người. Năm 2000, FFI đã xuất bản Đánh giá tổng
quan tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam và trong một thập kỷ qua đã tích cực tham gia vào
bảo tồn các loài vượn đang bị nguy cấp nhất của Việt Nam. Bảo tồn linh trưởng tại các khu
vực trọng yếu là mối quan tâm của chương trình bảo tồn của FFI tại Việt Nam.
Tổ chức bảo tồn quốc tế (CI)

Thành lập năm 1987, CI được thành lập trên nền tảng của khoa học, các mối quan hệ hợp tác
và các luật chứng thực địa nhằm trao quyền cho các tổ chức xã hội về việc chăm lo bền vững
và có trách nhiệm đến tự nhiên và đa dạng sinh vật toàn cầu để phục vụ lợi ích của nhân loại.
CI thực hiện các cuộc khảo sát thực địa, xuất bản các ấn phẩm kỹ thuật, nâng cao năng lực
và phân phối các nguồn vốn trong bốn năm qua để hỗ trợ bảo tồn các loài vượn bị đe dọa ở
Việt Nam.
Nhóm các chuyên gia linh trưởng IUCN/SSC

Nhóm chuyên gia về linh trưởng (PSG) làm việc để bảo tồn hơn 630 loài và loài phụ thuộc
bộ bán hầu, khỉ và khỉ hình nhân, họ thực hiện các đánh giá tình trạng bảo tồn, lập các kế
hoạch hành động, đưa ra các khuyến nghị về các vấn đề phân loại và các thông tin xuất bản
về các loài linh trưởng để thông tin chính sách của IUCN được toàn diện. PSG cũng tạo điều
kiện để các nhà linh trưởng học và chuyên gia bảo tồn cộng đồng trao đổi các thông tin quan
trọng.
Quỹ Arcus

Được thành lập năm 2000 bởi Jon Stryker, Quỹ Arcus là tổ chức dẫn đầu thế giới về thực
hiện các vấn đề công bằng xã hội và bảo tồn. Thông qua chương trình Dã nhân trong hoang
dã, Arcus đã làm việc để bảo đảm các quần thể Dã nhân được bảo vệ khỏi sự tuyệt chủng và
được sống trong các sinh cảnh được quản lý bền vững và toàn diện cũng như tích hợp được
với các mục tiêu phát triển kinh tế.
Quỹ sáng kiến đa dạng sinh học Đông Nam Á Nowak-Sprague

Quỹ sáng kiến đa dạng sinh học Đông Nam Á Nowak-Sprague (NSSEABI) được thành lập
bởi gia đình Nowak-Sprague với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và các khu vực hoang dã
đồng thời đảm bảo các mục tiêu nhân đạo ở khu vực Đông Nam Á. NSSEABI cung cấp các
nguồn vốn cho các tổ chức hiện có và đang hợp tác chặt chẽ với Tổ chức bảo tồn quốc tế CI
và Tổ chức người dẫn đường quốc tế (Pathfinder International) tại Việt Nam, tập trung vào
các dự án bảo tồn linh trưởng và phát triển con người.
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Lời cảm ơn
Bản đánh giá tổng quan tình trạng vượn ở Việt Nam đã được thực hiện với sự hợp tác cao,
nhằm đạt đến sự toàn diện và số lượng tác giả, với những đóng góp cá nhân là một minh
chứng cho nỗ lực này. Phải khẳng định rằng chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ các cá nhân và
chúng tôi tin rằng, bản đánh giá tổng quát này đã không thể hoàn thiện nếu không có sự hỗ
trợ từ một số lớn các cá nhân mà chúng tôi rất biết ơn. Đó là, giáo sư Colin Groves từ Đại
học Quốc gia Australia là một chuyên gia nổi tiếng về Linh trưởng học, ông đã giúp đỡ bằng
một bài phê bình ở phần phân loại học của Nomascus annamensis. Các tiến sĩ Nguyễn Xuân
Đặng, Vũ Ngọc Thành và Lê Trọng Đạt đã hỗ trợ bằng sự tham gia của họ vào các hội nghị
đánh giá tình trạng vượn và cung cấp thêm các nhận xét cho bản dự thảo. Ông Mai Kỳ Vinh
là người thiết kế các bản đồ thể hiện các vị trí ghi nhận sự xuất hiện của vượn tại Việt Nam.
Ông Mark Bezuijen đã làm tăng tính chặt chẽ của tài liệu này thông qua sự chỉnh sửa chi tiết
cũng như các nhận xét của ông ở các phần về mỗi loài. Ông Tilo Nadler và Trung tâm cứu
hộ linh trưởng nguy cấp đã cung cấp cơ sở dữ liệu các ghi nhận về vượn ở Việt Nam. Trung
tâm giáo dục thiên nhiên đã cho phép sử dụng các bản dịch tiếng Anh nội dung phần các tiêu
chuẩn phân loại trong Sách đỏ Việt Nam. Và phần nội dung này đã được hoàn thiện bằng
tiếng Anh bởi Nguyễn Thị Thanh Nga và được sử dụng trong phụ lục 2. Ngoài ra còn có một
số nhận xét đến từ các cá nhân khác dành cho bản dự thảo của tài liệu, nhờ đó chất lượng
thông tin của nó được cải thiện hơn và chúng tôi rất biết ơn họ đã dành công sức và thời gian
quý báu cho báo cáo này. Họ là Lưu Tường Bách, Thad Bartlett, Warren Brockelman, Luis
Santiago Cano, Đặng Thành Liêm, Neil Furey, Trịnh Đình Hoàng, Doug Hendrie, Josh
Kempinski, Nguyễn Vũ Khôi, Hà Thăng Long, Nguyễn Duy Lương, Fan Pengfei, Fernando
Potess, Anthony Sheridan, Daniela Schrudde, Ulrike Streicher, Jack Tordoff, Lê Trọng Trải,
Chris Turtle, Tony Whitten và Yan Lu.
Chúng tôi cũng rất biết ơn các cá nhân Clare Campbell, Terry Whittaker, Huang Tao và
Zhao Chao về việc đã cho phép chúng tôi sử dụng các bức ảnh về vượn của họ trong suốt tài
liệu này.
Chúng tôi cũng muốn đặc biệt đề cập đến Alan Mootnick, người sáng lập của Trung tâm bảo
tồn vượn tại Santa Clarita, California. Alan đã dành trọn cuộc đời của mình cho công cuộc
bảo tồn vượn và là người truyền cảm hứng và ủng hộ cho việc bảo tồn vượn toàn cầu. Đáng
buồn là ông đã qua đời trong thời gian tài liệu này được soạn thảo – ông sẽ được nhớ tới bởi
tất cả những người đã được biết ông.
Tài liệu này đã không thể được hoàn thành nếu không có sự tài trợ về kinh phí của Quỹ
Arcus và sự ủng hộ, động viên từ Annette Lanjouw và Helga Rainer, những người quản lý
Quỹ bảo tồn khỉ hình nhân lớn, là tổ chức đã đem lại rất nhiều sự hỗ trợ đối với bảo tồn vượn
trong khu vực. Cũng tương tự, phần lớn thành công của các nỗ lực bảo tồn vượn tại Việt
Nam trong suốt thập kỷ qua là nhờ có sự hỗ trợ của Fred Bagley và Quỹ bảo tồn khỉ hình
nhân lớn thuộc Cục Cá và hoang thú Hoa Kỳ. Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc
tế cũng chân thành cảm ơn Vườn thú Twycross và Tổ chức McKnight về sự hỗ trợ quý báu
của họ đối với công tác bảo tồn Vượn Cao Vít tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cũng
như Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam đã tài trợ đáng kể trong thập kỷ qua cho công tác bảo tồn
đa dạng sinh học tại dãy Hoàng Liên Sơn, nơi cư trú của Vượn đen tuyền. Tổ chức bảo tồn
quốc tế cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ sáng kiến đa dạng sinh học Đông Nam Á
Nowak-Sprague .

Các quy ước
Tài liệu được sử dụng theo các quy ước sau đây:
Các chương về tình trạng của mỗi loài vượn
Các chương mô tả về tình trạng của mỗi loài vượn theo cấu trúc như nhau, bắt đầu bằng một
bản tóm tắt tình trạng và phân bố của loài trên toàn cầu và ở Việt Nam, tiếp theo là một bản
so sánh với tình trạng đã được ghi nhận trong đánh giá tổng thể tình trạng bảo tồn linh
trưởng ở Việt Nam năm 2000 Phần 1: Vượn (Geissmann et al. 2000). Các khu vực chủ chốt
trong bảo tồn loài được xác định và các mối đe dọa cũng như các hoạt động bảo tồn đang
tiến hành cũng được tóm tắt. Một đánh giá ngắn gọn về các hành động bảo tồn ưu tiên đối
với mỗi loài cũng được đưa ra sau đó. Sau đó là các phần riêng biệt về mỗi khu vực đã được
ghi nhận là có vượn. Để được hoàn chỉnh, những nơi có đủ thông tin để cho rằng vượn có
thể đã không còn kể từ năm 2000 cũng được trình bày ngắn gọn. Và cuối cùng, các chương
được khép lại bằng một bảng liệt kê các khu vực khác đã được cho là trước đây từng có
vượn hoặc đã được khẳng định là có vượn vào giữa các năm 1995 và 2000, như trong tác
phẩm của Geissmann et al. (2000), nhưng đã không có thông tin mới khi tài liệu này được
biên soạn.
Quy ước đặt tên
Bản đánh giá tổng quan tình trạng vượn này sử dụng hệ thống phân loại hiện nay có trong
Danh lục Đỏ các loài bị đe dọa IUCN mà chúng tôi đã cập nhật dựa trên các thông tin mới về
phân loại học của giống Nomascus như được mô tả ở chương 9.
Có sự không nhất quán rất lớn về việc sử dụng các tên tiếng Anh thông thường của các loài
vượn mào. Việc này có thể làm bối rối mọi người trừ các chuyên gia thực địa. Trong tài liệu
này, các tên thông dụng đã được sử dụng đơn giản và thống nhất để được rõ ràng. Các tên
thông dụng khác được trình bày ở phần đầu mỗi chương về các loài. Thuật ngữ “mào”được
tiết giảm khi đề cập đến các loài để rút gọn và cũng bởi tất cả các loài vượn ở Việt Nam là
vượn mào. Do đó nó sẽ không gây ra sự nhầm lẫn đối với các loài vượn thuộc các giống
khác.
Các tên loài tiếng việt được sử dụng theo Sách đỏ Việt Nam 2007 (Bộ Khoa hoc và công
nghệ và Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam 2007) và Hướng dẫn thực địa đối với các
loài thú lớn ở Việt Nam (Parr & Hoàng Xuân Thủy 2008). Các tên khác được đưa ra nếu
chúng được sử dụng phổ biến và được biết đến bởi các tác giả. Danh mục các tên Việt Nam
của vượn không được liệt kê đầy đủ ở đây.
Tình trạng bảo tồn
Sự công nhận quốc gia và quốc tế về tình trạng bảo tồn vượn và mức độ bảo vệ về mặt pháp
luật của mỗi loài được dựa trên các tài liệu sau:


Danh lục đỏ các loài nguy cấp IUCN



Sách đỏ Việt Nam 2007
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Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

Các phần về các khu vực
Các phần này đề cập đến các khu vực mà ở đó có thông tin mới về vượn kể từ ấn phẩm của
Geissmann và các cộng sự (2000). Các ghi nhận từ trước năm 2000 và các tài liệu tham khảo
cũng được đính kèm. Có một số trường hợp nơi ghi nhận có vượn chưa được đề cập đến
trong ấn phẩm của Geissmann và các cộng sự (2000).
Mỗi khu vực trong tài liệu này được xác định như một đơn vị quản lý chứ không phải là một
vùng phân bố của một quần thể vượn cụ thể. Trường hợp cùng một quần thể vượn phân bố
trên hơn một khu vực thì các khu vực sẽ được đề cập đến để người đọc có được cái nhìn bao
quát hơn.
Mỗi phần sẽ được bắt đầu bởi một bộ dữ liệu tóm tắt, tiếp theo là mô tả về tình trạng và các
mối đe dọa đối với các quần thể vượn. Các ghi nhận về quần thể vượn tại địa phương được
mô tả theo thứ tự thời gian bắt đầu bằng các ghi nhận gần đây nhất. Ở những nơi có thể, xu
hướng của quần thể cũng được đưa ra và thảo luận. Các thông tin tóm tắt được đưa ra ở đầu
mỗi phần và được gom lại ở phụ lục 1 bao gồm các dữ liệu được mô tả dưới đây:
Địa điểm:

Huyện và tỉnh nơi khu vực đó trực thuộc.
Diện tích:

Kích thước của khu vực theo hecta cũng được cung cấp và nó biểu thị khu vực được quản lý
hơn là diện tích của khu rừng thích hợp đối với vượn. Điều này không hẳn là lý tưởng nếu
nhìn từ góc độ quản lý quần thể vượn nhưng đây là những thông tin sẵn có nhất và nó đảm
bảo tính thống nhất cho tất cả các khu vực.
Các tiêu chuẩn tình trạng
Có 5 tiêu chuẩn được đánh số được sử dụng để tóm tắt tình trạng các loài vượn tại mỗi khu vực,
chúng bao gồm:
1a:
1b:
1c:

Ghi nhận sau năm 2000 đã được chứng thực
Ghi nhận sau năm 2000 chưa được chứng thực
Không có ghi nhận sau năm 2000

2a:

Ghi nhận đã được chứng thực trong khoảng năm 1995 đến 2000
(theo quy ước được sử dụng trong Geissmann et al. 2000)
Ghi nhận chưa được chứng thực trong khoảng năm 1995 đến 2000
Không có ghi nhận trước năm 2000

2b:
2c:
3a:
3b:
3c:

Khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là có một quần thể ≥ 5% tổng quần thể
toàn quốc
Khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là có một quần thể < 5% tổng quần thể
toàn quốc
Tầm quan trọng của quần thể vượn tại khu vực chưa rõ ràng trong bối cảnh toàn quốc

4c:

Khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là có một quần thể ≥ 5% tổng quần thể
toàn cầu
Khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là có một quần thể < 5% tổng quần thể
toàn cầu
Tầm quan trọng của quần thể vượn tại khu vực chưa rõ ràng trong bối cảnh toàn cầu

5a:
5b:

Quần thể vượn tại khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là đang tăng lên
Quần thể vượn tại khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là đang ổn định

4a:
4b:

5c:
5d:
5e:
5f:

Quần thể vượn tại khu vực được biết, được cho hoặc được suy đoán là đang giảm sút
Quần thể vượn tại khu vực tạm thời bị tuyệt chủng
Quần thể vượn tại khu vực chắc chắn đã bị tuyệt chủng
Tình trạng quần thể vượn tại khu vực vẫn chưa rõ

Thời gian của các cuộc khảo sát gần đây nhất:

Ở đây chỉ đề cập đến các cuộc khảo sát đa dạng sinh học có ghi nhận được vượn ví như một
cuộc khảo sát tập trung vào lưỡng cư có thể không ghi nhận vượn kể cả khi chúng bị bắt gặp,
nhưng một cuộc khảo sát thú nói chung thì có thể.
Thời gian của các ghi nhận gần đây nhất:

Các ghi nhận vượn chỉ được xem là chắc chắn nếu có các bằng chứng trực tiếp (một mẫu vật,
quan sát được hoặc nghe được tiếng hót) có được bởi những điều tra viên đáng tin cậy đi
kèm với các dữ liệu địa điểm đáng tin cậy. Nó chỉ được xem là tạm thời nếu chỉ có bằng
chứng gián tiếp từ các mẫu vật, quan sát được hoặc tiếng hót.
Quần thể tối thiểu:

Đối với mỗi khu vực, quần thể vượn được đưa ra với số đàn tối thiểu đã được xác nhận tại
khu vực đó bởi báo cáo mới nhất có liên quan, hoặc bởi sự tổng hợp nhiều báo cáo. Nó
không nhất thiết là quần thể đầy đủ ở khu vực. Số đàn vượn chứ không phải số cá thể được
sử dụng là đơn vị đại diện cho kích thước của quần thể. Trong các cuộc khảo sát, số lượng
đàn dễ được ghi nhận hơn số cá thể do thực tế dễ dàng ghi âm tiếng hót hơn là trực tiếp nhìn
thấy chúng. Nếu số lượng cá thể ở khu vực đã được ghi nhận, số liệu này cũng sẽ được thể
hiện.

Các chữ viết tắt và ký hiệu
a.s.l.

Trên mực nước biển

CI

Tổ chức bảo tồn quốc tế

CITES

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã đang bị đe dọa

CRES

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường

ENV

Trung tâm giáo dục thiên nhiên Việt Nam

FFI

Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế

FPD

Cơ quan kiểm lâm

ha

Hecta

IUCN

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế

KfW

Ngân hàng phát triển Đức

Lao PDR

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (thường được gọi là Lào)

NGO

Tổ chức phi chính phủ

NR

Khu bảo tồn thiên nhiên

NP

Vườn quốc gia

NPA

Khu bảo tồn quốc gia (được sử dụng cho các khu bảo tồn ở Lào)

pers. comm. Thông tin cá nhân
PNR

Khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất

REDD+

Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy
thoái rừng, cộng với tăng cường mua bán các-bon ở các quốc gia đang phát
triển

SFE

Lâm trường quốc doanh

SHCA

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh

US$

Đô la Mỹ

VND

Đồng Việt Nam

WWF

Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới

Tóm tắt
Ở một số khía cạnh, tình trạng của vượn ở Việt Nam có thể được xem như một chỉ số để
đánh giá tình trạng chung về đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên của quốc gia. Chính
vị trí địa lý của Việt Nam đã làm cho nó có một mức độ đa dạng sinh học hiếm có và điều
này đã được biết đến. Đa dạng về vượn ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Chúng có
thể được tìm thấy trong các khu rừng cận nhiệt đới ở miền Bắc nơi có mùa đông rất lạnh do
độ cao cho tới các rừng đất thấp nhiệt đới gió mùa ở miền Nam.
Bản đánh giá tình trạng vượn ở Việt Nam này được cập nhật từ bản đánh giá tương tự được
thực hiện năm 2000 bởi Geissmann và cộng sự. Tài liệu này là dấu mốc quan trọng, nó được
thực hiện dựa trên các tài liệu sẵn có và việc kiểm tra các mẫu vật tại các bảo tàng cũng như
các cuộc khảo sát bổ sung tại thực địa. Một thập kỷ sau, bản “Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt
Nam” này đánh giá các xu hướng của các quần thể mỗi loài vượn tại Việt Nam cũng như
hiệu quả của các nỗ lực để bảo tồn chúng cho đến nay. Bản đánh giá này là một phần của bộ
sáng kiến rộng lớn hơn được áp dụng trong vùng bao gồm các kế hoạch hành động ở Lào và
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhờ đó có thể thấy được bối cảnh của toàn vùng. Chúng tôi đã
đối chiếu các ghi nhận về vượn từ tất cả các khu vực đã biết là có vượn ở Việt Nam, những
nơi mà thông tin được đánh giá là đáng tin cậy. Với rất nhiều công việc được thực hiện trong
một thập kỷ qua, tài liệu này cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn về tình trạng của vượn tại Việt
Nam so với thập kỷ trước.

Tình trạng bảo tồn của từng loài
Tất cả các loài vượn ở Việt Nam đều thuộc giống vượn mào Nomascus. Sự hiểu biết về phân
loại hiện nay đã xác định được 7 loài Nomascus, tất cả đều phân bố ở phía đông sông Mê
Kông (trừ một quần thể nhỏ) ở Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và Việt Nam trong đó có 6
loài được tìm thấy ở Việt Nam (xem hình 1 trang 7). Bao gồm các loài sau phân bố từ bắc
đến nam:
1. Vượn Cao Vít Nomascus nasutus
2. Vượn đen tuyền Nomascus concolor
3. Vượn má trắng Nomascus leucogenys
4. Vượn má trắng siki Nomascus siki
5. Vượn đen má hung Trung Bộ Nomascus annamensis
6. Vượn đen má vàng Nomascus gabriellae
Vượn Cao Vít N. nasutus là loài vượn duy nhất của Việt Nam được cho là đang có sự tăng
trưởng trong thập kỷ qua. Loài này được tái phát hiện năm 2002 ở biên giới với Trung Quốc
tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và các nỗ lực bảo tồn đến nay đang giúp quần thể này
dần phục hồi. Đây cũng là địa điểm duy nhất trên toàn cầu mà loài này được biết đến là đang
tồn tại và quần thể này chỉ có khoảng 110 cá thể, hạn chế phân bố trong khu rừng trên núi đá
vôi có diện tích khoảng 1000 ha. Trước đây chúng phân bố ở Đông Bắc Việt Nam, sông
Hồng và đồng bằng sông Hồng là những ranh giới tự nhiên với phía tây và phía nam. May
mắn là tại địa điểm này có rất ít ghi nhận về hiện tượng săn bắn bằng súng và chưa ghi nhận
được trường hợp vượn bị bắn nào kể từ khi loài này được phát hiện. N. nasutus là loài duy
nhất ở Việt Nam có thể tự tin nói rằng đang có sự tăng lên về số lượng. Tuy nhiên, do kích
thước quần thể nhỏ và khu vực phân bố bị hạn chế N. nasutus nên được nâng từ loài Nguy

cấp lên loài Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Ở mức độ toàn cầu, nó đã được xếp
loại Cực kỳ nguy cấp trong danh lục đỏ của IUCN.
Vượn đen tuyền N. concolor là loài vượn đang được giám sát chặt chẽ nhất tại Việt Nam
trong thập kỷ qua. Tại Việt Nam chúng phân bố trên dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa sông Đà
và sông Hồng. Trên thế giới, hầu hết quần thể của loài này xuất hiện ở miền bắc tỉnh Vân
Nam, Trung Quốc và có một quần thể nhỏ ở Tây Bắc Lào. Tại Việt Nam quần thể này đã suy
giảm hơn 50% về số lượng kể từ các cuộc khảo sát thực hiện lần đầu tiên năm 2000 và 2001.
Tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, quần thể vượn đã giảm sút tới mức
không thể tồn tại và có thể quần thể tại Mù Căng Chải - Mường La cũng đã bị giảm sút
tương tự nếu không có những nỗ lực bảo tồn đáng kể trong thập kỷ qua. Các kinh nghiệm
làm việc của FFI tại Hoàng Liên Sơn nên là hồi chuông thức tỉnh kêu gọi sự cần thiết phải
giám sát chặt chẽ khi thực hiện bảo tồn cấp độ loài đối với vượn cũng như các loài khác. Do
kích thước quần thể nhỏ và khu phân bố hạn chế cùng với sự suy giảm quần thể trên quy mô
lớn do các mối đe dọa vẫn tiếp diễn N. concolor nên được nâng cấp từ loài Nguy cấp lên loài
Rất nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Ở mức độ toàn cầu loài này đã được xếp loài Cực kỳ
nguy cấp trong danh lục đỏ của IUCN.
Vượn đen má trắng N. leucogenys phân bố ở một số khu vực của tỉnh Vân Nam, Trung
Quốc, miền bắc Lào và Tây Bắc đến Bắc Trung Bộ Việt Nam. So với mười năm trước đây,
loài này hiện nay được coi là có khu phân bố lớn hơn về phía nam xa nhất là đến sông Rào
Nây thuộc tỉnh Quảng Bình. Đây là kết quả của các cuộc khảo sát tăng cường trong vài năm
gần đây đã đem lại một bức tranh rõ ràng hơn về trình trạng của loài này ở Việt Nam. Tất cả
các ghi nhận quan trọng về các quần thể có ý nghĩa đến từ các địa điểm gần hoặc cạnh biên
giới với Lào và có 79 đàn đã được xác nhận kể từ năm 2000. Trên cả nước có thể có ít nhất
190 đàn mà phần lớn tập trung ở một địa điểm đó là Vườn quốc gia Pù Mát với khoảng 130
đàn. Quần thể này có ý nghĩa quan trọng toàn cầu và có thể mở rộng sang Lào. Quần thể
vượn ở Vườn quốc gia Vũ Quang và các khu rừng lân cận còn chưa được biết đến đầy đủ và
có thể là rất quan trọng và nó cho phép chúng tôi suy đoán rằng quần thể của loài này ở Việt
Nam có thể lên đến 300 đàn. Tuy nhiên, tại tất cả các địa điểm các quần thể của N.
leucogenys dường như đang suy giảm, phần lớn là do hiện tượng săn bắn và bị làm cho trầm
trọng hơn bởi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sự phân mảnh rừng. Loài này gần
đây được biết là đã coi như tuyệt chủng tại một số khu bảo tồn và đang ở trên bờ vực của sự
tuyệt chủng tại một số khu bảo tồn khác. Do sự suy giảm quần thể ở quy mô lớn cùng với sự
tiếp diễn của các mối đe dọa và có ít địa điểm có các quần thể có ý nghĩa N. leucogenys thích
hợp để nâng cấp từ loài Nguy cấp lên loài Rất nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Ở cấp độ
toàn cầu, còn rất ít cá thể ở Trung Quốc và các quần thể tại Lào được cho là lớn hơn rất
nhiều một phần do có khu rừng có diện tích rất lớn. Loài này đã được xếp loại Cực kỳ nguy
cấp trong Danh lục đỏ của IUCN.
Vượn đen má trắng siki N. siki nay đã được biết là có vùng phân bố hạn chế hơn rất nhiều
so với trước đây, tập trung tại tỉnh Quảng Bình thuộc miền trung Việt Nam. Trên toàn thế
giới nó chỉ còn được phát hiện ở các tỉnh lân cận thuộc Lào. Vẫn chưa có đủ dữ liệu để đánh
giá định lượng về xu hướng của loài N. siki tại Việt Nam nhưng tất cả các thông số cho thấy
rằng khi săn bắn vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng thì quần thể vẫn tiếp tục suy giảm. May
mắn là vẫn còn các quần thể tương đối lớn trong rừng thuộc tỉnh Quảng bình, dọc theo biên
giới với Lào, đặc biệt là tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Sự thiếu hụt thông tin về
N. siki làm cho tình trạng của loại này là không rõ ràng nhất trong các loài vượn ở Việt Nam
nhưng với áp lực từ săn bắn và khu phân bố hạn chế, có thể loài này phù hợp với tình trạng
Cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Ở cấp độ toàn cầu loài này đã được xếp loại Nguy
cấp trong Danh lục đỏ IUCN.

Vượn đen má hung Trung Bộ N. annamensis là một loài mới của giống Nomascus. Nó
được mô tả vào năm 2010 sau nhiều năm tranh cãi và nghiên cứu về sự không chắc chắn của
phân loại học về sự phân bố của vượn trong các ranh giới đã biết của N. gabriellae và N. siki.
N. annamensis được phân biệt khỏi các loài trên dựa vào sự khác biệt của tiếng hót và phân
tích di truyền. Về mặt hình thái học nó có thể phân biệt được với N. gabriellae. Phạm vi đã
biết của nó trải dài từ sông Thạch Hãn ở tỉnh Quảng Trị tới sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên.
Loài này phân bố hầu hết vùng nam Lào, phía đông sông Mê Kông và đông bắc Cam-puchia. Có khoảng 200 đàn đã được ghi nhận trên lãnh thổ Việt Nam và có thể còn có ở các
khu vực chưa được khảo sát. Tại các khu bảo tồn thiên nhiên liên tiếp Đắk Rông và Phong
Điền chứa quần thể lớn nhất với hơn 80 đàn nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với mật độ tự
nhiên của loài, đây là kết quả của áp lực săn bắn trước đây. Khu bảo tồn thiên nhiên Sông
Thanh và các khu rừng tiếp giáp và khu rừng thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo
tồn thiên nhiên Kon Cha Rang và các khu rừng xung quanh có thể có các quần thể đáng kể.
Tất cả các khu vực đều cho thấy sự suy giảm của các quần thể vượn. Giả sử rằng sự suy
giảm lớn này đã xuất hiện trong vòng ba thế hệ và tiếp tục do sự săn bắn và chuyển đổi sử
dụng đất trong khu sinh cảnh của chúng, N. annamensis có thể cũng phù hợp với tình trạng
Cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam. Có các quần thể lớn được ghi nhận từ Đông Bắc Cam-pu-chia
và có khả năng ở Bắc Lào, nơi tình trạng vượn vẫn chưa được biết đến đầy đủ. Ở cấp độ toàn
cầu, loài này vẫn chưa được đánh giá trong Danh lục đỏ IUCN.
Vượn đen má vàng N. gabriellae là loài phân bố xa nhất về phía nam Việt Nam và có thể
chiếm hơn nửa số lượng vượn toàn quốc. Đã có ít nhất 300 đàn chỉ ở hai khu vực và các
Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Cát Tiên và các khu vực rừng xung quanh. Phức hợp các khu
bảo tồn và khu rừng xung quanh trên các cạnh của cao nguyên Đà Lạt trải dài từ Vườn quốc
gia Chư Yang Sin xuống đến Hòn Bà có khả năng có một quần thể lớn nhưng hiện tại vẫn
chưa có đủ dữ liệu tại hầu hết các khu vực này. Thêm vào đó, N. gabriellae cũng được ghi
nhận tại một số lâm trường quốc doanh và dường như còn một số quần thể vẫn chưa được
phát hiện. Mối đe dọa đến từ săn bắn ở miền nam Việt Nam có thể đang tăng lên do sự gia
tăng của nhu cầu nuôi nhốt vượn như là thú cảnh hoặc sử dụng làm dược liệu cổ truyền. Dựa
vào xu hướng về sự sụt giảm trong quá khứ của N. gabriellae nó có thể phù hợp với tình
trạng Nguy cấp tại Việt Nam. Vẫn còn các quần thể lớn tại tây nam Cam-pu-chia và ở mức
độ toàn cầu loài này được xếp loại Nguy cấp trong Danh lục đỏ IUCN.

Các mối đe dọa
Săn bắn bằng súng là mối đe dọa hàng đầu đối với vượn ở Việt Nam và chắc chắn đây là lý
do chính của sự biến mất các quần thể vượn gần đây. Tác động của săn bắn lên vượn trong
thời gian gần đây là không thể chối cãi và được minh họa bởi sự hiện diện của các quần thể
chịu áp lực trong các khu vực mà sinh cảnh còn khá nguyên vẹn cho thấy săn bắn là mối đe
dọa hàng đầu. Là loài sống trên cây và tương đối lớn, nhanh nhẹn và dễ bị phát hiện nên
chúng có rất ít kẻ thù, ngoài con người làm cho vượn đặc biệt nhạy cảm với áp lực săn bắn
bằng súng. Tỷ lệ sinh sản thấp của vượn so với các động vật có vú khác đồng nghĩa với việc
một quần thể cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau một thời gian chịu áp lực từ săn bắn.
Nếu áp lực săn bắn tiếp tục được duy trì, sự suy giảm quần thể sẽ đến mức sinh sản không
thể bù đắp được cho số lượng đang bị giết chết. Với sự nhạy cảm đặc biệt này, sức khỏe của
một quần thể vượn có thể là một chỉ thị tốt đối với các khu bảo tồn về mức độ nói chung của
áp lực săn bắn bằng súng.
Nói rộng ra, vượn bị săn bắn mỗi khi có cơ hội và được sử dụng tại chỗ hoặc buôn bán làm
thú nuôi hay để phục vụ cho các niềm tin chưa được kiểm chứng rằng chúng có khả năng
tăng cường sức khỏe. Trong buôn bán động vật hoang dã, buôn bán vượn ít đáng lo ngại hơn
nhiều loài khác nhưng điều đó không có nghĩa buôn bán động vật hoang dã không phải là

vấn đề đối với các loài vượn và sự tăng lên rõ rệt của nhu cầu về vượn ở miền nam Việt Nam
cũng là một mối quan ngại đáng kể. Hiện tượng săn bắn đã làm suy giảm các quần thể vượn
ở miền bắc và sự gia tăng rõ ràng nhu cầu về vượn như là vật nuôi hoặc cho mục đích y học
có thể gây ra sự tàn phá tương tự đối với các quần thể vượn còn tương đối khỏe mạnh ở miền
nam Việt Nam.
Thay đổi mục đích sử dụng đất cũng có thể gây ra sự suy giảm nhanh chóng trong quá khứ
của các quần thể vượn trên khắp cả nước, đặc biệt là trong giai đoạn sau chiến tranh khi mà
rừng bị phá để phát triển kinh tế. Hiện hay, hầu hết vượn đều được ghi nhận trong hệ thống
các khu bảo tồn đã được thành lập do đó về nguyên tắc đây cũng là loại rừng là kiểu sử dụng
đất chính thức của hầu hết các khu rừng tìm thấy vượn. Trong thực tế, mặc dù vậy việc mất
sinh cảnh rõ ràng vẫn tiếp diễn ở các khu bảo tồn đặc biệt là do việc khai thác gỗ trái phép,
canh tác nông nghiệp và do phát triển hạ tầng như xây dựng các đập thủy điện hay đường
giao thông. Kết quả là giúp cho thợ săn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận rừng đồng thời làm
giảm sức chứa của các quần thể vượn tại địa phương. Đây là những vấn đề chính mang tầm
quốc gia về bảo tồn vượn. Việc liên tục mất sinh cảnh đồng thời gây ra sự phân tách quần thể
dẫn đến hình thành các quần thể phụ ngày càng nhỏ hơn và ít khả năng tồn tại hơn.
Nếu không có thêm bất kì mối đe dọa nào khác đến từ con người, thì một số quần thể vượn
cũng đã quá nhỏ, đến nỗi mà chúng có thể bị tuyệt chủng cục bộ bởi các nguyên nhân tự
nhiên như các điều kiện thời tiết bất lợi, cháy rừng, bệnh dịch, chênh lệch về tỷ lệ giới tính
và áp lực từ giao phối cận huyết. Đã có sự tuyệt chủng của các quần thể vượn tại ít nhất sáu
khu vực. Các nguyên nhân tự nhiên có thể gây các tác động mạnh lên các quần thể vượn
nguy cấp khi chúng có số lượng thấp, đủ để bị xem là nguy cơ, đặc biệt là ở các loài N.
nasutus và N. concolor.

Kết luận
Trong khi vượn được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất ở Việt Nam thì sự nhận thức về điều
này ở người dân và thậm chí ở cả các cán bộ nhà nước là rất thấp, sự thực thi pháp luật còn
rất yếu làm cho tình trạng pháp lý của các loài vượn mất tác dụng. Bảo tồn vượn cũng như
bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam vẫn còn đòi hỏi những điều kiện cơ bản để làm việc.
Không quá khó đến mức cần những nỗ lực khoa học lớn lao để thấy được các đòi hỏi cơ bản
cho bảo tồn là: nâng cao nhận thức cho đông đảo quần chúng, cộng đồng và cán bộ địa
phương; cải thiện thực thi pháp luật để giải quyết vấn đề buôn bán động, thực vật hoang dã
và cả sắn bắn trong tự nhiên; quản lý rừng tốt đối với cả rừng trong các khu bảo tồn lẫn ở các
lâm trường quốc doanh. Và cuối cùng tìm kiếm sự tham gia của các cộng đồng địa phương
vào hoạt động bảo tồn, để giúp các cộng đồng nghèo có được các lợi ích từ đó họ tích cực
tham gia hỗ trợ bảo tồn. Việc xác định chi tiết các hành động bảo tồn đòi hỏi phải có sự bàn
bạc rộng rãi giữa các bên liên quan. Ở đây chúng tôi tóm tắt một số kết luận có được từ các
nghiên cứu trong phạm vi tài liệu này.
Năm trong sáu loài vượn được tìm thấy ở Việt Nam đòi hỏi các can thiệp bảo tồn tập trung tại
một số khu vực ưu tiên để duy trì dài hạn các quần thể có ý nghĩa. Hai trong số chúng đang bị

nguy hiểm ở mức đến gần bờ vực tuyệt chủng do bị hạn chế trong một quần thể duy nhất còn
tồn tại ở Việt Nam. Các bên liên quan tại địa phương nhất là các quan chức địa phương cần
nhận thức rõ hơn cũng như hỗ trợ nhiều hơn cho việc bảo tồn các quần thể đang bị đe dọa
nghiêm trọng này.
Hiện tượng săn bắn và mất sinh cảnh do chuyển đổi mục đích sử dụng đất dường như đang
dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng các quần thể vượn trong các ghi nhận gần đây. Hiện nay,

hầu hết các quần thể quan trọng đã biết đang cư trú trong các khu bảo tồn tuy vậy chúng vẫn
đang phải chịu các đe dọa nghiêm trọng đến từ săn bắn và mất môi trường sống.

Vấn đề săn bắn cần được nghiêm túc giải quyết đặc biệt là tại các khu bảo tồn trên khắp Việt
Nam. Săn bắn bằng súng đang gây ra sự suy giảm nhanh chóng cũng như tuyệt chủng cục bộ

ngay cả khi các loài vượn không phải là các mục tiêu săn bắn cụ thể.
Buôn bán động, thực vật hoang dã tiếp tục là mối đe dọa đến các quần thể vượn mặc dù các
loài này chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối thấp trong các loài là đối tượng buôn bán. Nhu cầu nuôi

nhốt các cá thể vượn còn sống làm thú cưng hoặc cho vườn thú là một mối lo nghiêm trọng
đặc biệt là tại các tỉnh phía nam. Để bắt được một con vượn có thể có một số khác đã bị giết
chết trong quá trình săn bắt và vận chuyển. Ở một số khu vực, nhu cầu về linh trưởng để sử
dụng trong y học cổ truyền cũng đang ngày một tăng.
Ở một số địa điểm vẫn còn các quần thể vượn tương đối tốt. Các quần thể này đều được tìm

thấy tại các địa điểm được tập trung các nỗ lực bảo tồn vượn và thường cũng là nơi mà
chúng có sự bảo vệ từ tự nhiên do sự cách trở đối với các khu định cư của con người cũng
như do địa hình gồ ghề khó tiếp cận. Hiện có nhiều vượn hơn trong các quần thể lớn hơn khi
đi xa về phía nam.
Hiện có rất ít dữ liệu về giám sát vượn, mặc dù các dữ liệu này là rất quý giá đối với giám sát

đa dạng sinh học như là loài chỉ thị. Giám sát vượn đã rất quan trọng trong việc đưa ra các
quyết định bảo tồn tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải trong suốt thập kỷ qua
và nên được tích hợp vào các dự án bảo tồn vượn khác cũng như các chương trình giám sát
động vật hoang dã tại chỗ.
Hầu hết vượn sinh sống tại các khu bảo tồn bao gồm cả các quần thể quan trọng nhất được biết
đến đối với mỗi loài. Hệ thống các khu bảo tồn nên là trung tâm của chiến lược quốc gia về

bảo tồn vượn. Hơn thế nữa hầu hết các khu bảo tồn rõ ràng đã thất bại trong việc thực hiện
các chức năng chính mà chúng cần có với sự suy giảm liên tục của vượn cũng như sự tuyệt
chủng cục bộ của các quần thể tại một số khu bảo tồn trong thập kỷ qua.
Các điều tra sâu hơn tại một số khu vực có thể sẽ hỗ trợ cho một chiến lược quốc gia tổng thể
về bảo tồn vượn. Việc điều tra bổ sung là cần thiết ở một số khu vực được cho là quan trọng

nhưng chưa có dữ liệu về vượn. Tuy nhiên hiện nay thông tin đầy đủ về hầu hết các khu vực
quan trọng đối với bảo tồn vượn ở Việt Nam đã được xác định và các can thiệp bảo tồn vượn
nên được tập trung vào các khu vực này.
Tình trạng của vượn tại các lâm trường quốc doanh hiện vẫn còn chưa được biết rõ. Các khu

rừng này tại miền bắc Việt Nam có tiềm năng lớn về nơi cư trú của các quần thể lớn vượn.
Các kế hoạch quản lý thích hợp cần được phát triển giúp bảo vệ vượn và các loài hoang dã
khác đang cư ngụ tại đây. Ngoài ra việc quản lý tốt các lâm trường quốc doanh cũng có thể
giúp cải thiện tiếng xấu của Việt Nam về vấn đề xuất khẩu các sản phẩm gỗ chế biến từ các
khu rừng được quản lý không bền vững.
Cuối cùng, vượn là những sinh vật lành tính và lôi cuốn tuyệt vời, chúng không gây ảnh hưởng

đến sinh kế của bất kỳ ai nhưng chúng lại quyến rũ chúng ta bằng vẻ đẹp, khả năng nhào lộn
và âm thanh của chúng và chúng còn là họ hàng gần gũi nhất của chúng ta tại Việt Nam. Nếu
không thể làm gì để bảo vệ tương lai lâu dài của vượn tại Việt Nam thì không có hi vọng gì
đối với đa dạng sinh vật cũng như môi trường dễ tổn thương của Việt Nam mà con người
đang phụ thuộc vào.

Chương 1
Giới thiệu

Cá thể cái và con non N. nasutus
Ảnh: Huang Tao
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1 Giới thiệu
Phân bố khắp Việt Nam, vượn được xem là họ hàng gần nhất của loài người và cũng là một
chỉ số để chúng ta cân nhắc cách chung sống trong sự đa dạng đáng kể của hệ động, thực vật
mà trong đó Việt Nam là một địa điểm nổi tiếng về điều này. Việt Nam có sự đa dạng cao về
vượn, nhưng cũng là đất nước đang có sự chuyển đổi chóng mặt để phát triển kinh tế do đó
các loài vượn hiện nay đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng. Trong vài thập kỷ qua,
hiện tượng săn bắn và mất môi trường sống đã làm vượn suy giảm nghiêm trọng trên khắp
đất nước. Ở những nơi tốt nhất, các quần thể Vượn còn lại cũng tồn tại với mật độ thấp hơn
đáng kể so với mật độ tự nhiên, còn tại những nơi tồi tệ nhất chúng đang phải đối mặt với sự
tuyệt chủng cục bộ. Khi có sự săn bắt bằng súng tại một khu vực nào đó, vượn thường là
những loài biến mất đầu tiên mặc dù chúng không hẳn là các mục tiêu chính, tuy nhiên
chúng là một phần trong những sản phẩm săn bắn khi các thợ săn có cơ hội
chặt các cây là nơi cư trú của các loài hoang dã mà họ có thể thấy được. Tốc độ sinh sản
chậm ở vượn đồng nghĩa với việc các quần thể suy giảm nhanh chóng kể cả khi áp lực săn
bắn thấp, nghĩa là các quần thể nếu có thể phục hồi thì cũng chậm chạp. Bởi vậy những gì
đang xảy ra với vượn lại rất quan trọng đối với sự dồi dào của đa dạng sinh vật tại Việt Nam
và ngày càng trở nên quan trọng hơn khi mà môi trường tự nhiên đang phải chịu thêm nhiều
áp lực từ các sức ép về phát triển.
Năm 2000, Phần một của “Đánh giá tình trạng bảo tồn Linh trưởng ở Việt Nam” đã gióng
lên hồi chuông báo động về số phận bấp bênh của vượn tại Việt Nam, rất nhiều trong số
chúng đã, đang và sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tài liệu này là một dấu mốc quan
trọng và được coi là nỗ lực đầu tiên trong việc văn bản hóa tình trạng vượn tại Việt Nam, nó
được đúc kết từ các tài liệu có sẵn và việc kiểm tra các mẫu vật tại các bảo tàng cũng như
các cuộc khảo sát bổ sung tại thực địa. Một thập kỷ sau, bản “Đánh giá cập nhật trạng thái
của vượn tại Việt Nam” này đánh giá các xu hướng của các quần thể mỗi loài Vượn tại Việt
Nam cũng như hiệu quả của các nỗ lực để bảo tồn chúng cho đến nay.
Tất cả các loài vượn ở Việt Nam đều là Vượn mào, thuộc giống Nomascus. Các loài này
phân bố từ cực bắc của đất nước và trải dài đến gần thành phố Hồ Chí Minh ở phía nam. Tất
cả các loài đều được xếp loại Nguy cấp hoặc Cực kỳ nguy cấp trong Danh lục đỏ các loài bị
đe dọa của IUCN. Với sáu loài sau đây được tìm thấy trên lãnh thổ, Việt Nam là một trong
những quốc gia đa dạng nhất trên thế giới về Vượn.
1. Vượn đen tuyền - Nomascus nasutus
2. Vượn Cao Vít - Nomascus concolor
3. Vượn má trắng - Nomascus leucogenys
4. Vượn má trắng siki - Nomascus siki
5. Vượn đen má hung Trung Bộ - Nomascus annamensis
6. Vượn đen má vàng - Nomascus gabriellae
Việt Nam có nhiều loài Vượn mào Nomascus hơn bất kỳ quốc gia nào. Sự đa dạng về vượn
cho thấy sự đa dạng về sinh vật của nói chung của Việt Nam. Nhưng không may, các quần
thể vượn ở Việt Nam đang suy giảm và đó cũng là xu hướng của các quần thể động vật
hoang dã nói chung.

Thập kỷ qua đã chứng kiến một làn sóng quan tâm cũng như các nguồn tài trợ từ trong nước
và quốc tế dành cho đa dạng sinh học ở Việt Nam. Cùng thời điểm này Việt Nam đã có sự
tăng trưởng mạnh mẽ và đáng chú ý về kinh tế, điều này đã gây ra sức ép căng thẳng lên các
nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh vật của quốc gia. Đáng tiếc rằng các cuộc khảo
sát thực địa tiếp tục cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng của các quần thể sinh vật hoang dã
và tất cả các loài linh trưởng cũng đang phải chịu áp lực nặng nề. Tuy nhiên, hiện nay đã có
rất nhiều tài liệu về vượn so với một thế kỷ trước và cũng đã có rất nhiều nỗ lực bảo tồn
quan trọng đã được thực hiện để xoay chuyển số phận các loài vượn tại Việt Nam. Hiện nay
năng lực trong nước để nghiên cứu và khảo sát vượn đã lớn mạnh hơn tuy nhiên vẫn còn
chưa đủ những nhà bảo tồn có kinh nghiệm và ý chí chính trị để ngăn chăn sự suy giảm liên
tục của vượn (và các đa dạng sinh vật khác) tại hầu hết các địa phương.
Bản đánh giá kịp thời này là sự thừa kế công trình từ năm 2000 của Geissmann và các cộng
sự, kết hợp với sự đối chiếu các nghiên cứu về vượn của các nhà sinh học và bảo tồn học
trong suốt 10 năm qua. Các hoạt động tương tự nhau đã được thực hiện song song tại các
khu vực khác nhau để có được bản đánh giá này, không có loài vượn nào là hoàn toàn đặc
hữu của Việt Nam. Năm 2005, đã có một đánh giá về tình trạng vượn của Cam-pu-chia được
tiến hành, trong đó mô tả một loài vượn quan trọng đối với bảo tồn của quốc gia này đó là
Nomascus gabriellae, ngược lại tại thời điểm đó N. annamensis vẫn chưa được mô tả. Vào
năm 2008, một bản đánh giá tình trạng của vượn tại Lào đã cho thấy tầm quan trọng quốc tế
của nước này trong việc bảo tồn dài hạn tất cả bốn loài Nomascus đã được tìm thấy tại đây,
đặc biệt là đối với N. leucogenys và N. siki. Năm 2011, để tiếp tục đánh giá trên, chính phủ
Lào đã phê chuẩn một Kế hoạch hành động bảo tồn vượn dành cho Cộng hòa dân chủ nhân
dân Lào. Tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một kế hoạch hành động bảo tồn cũng đang được
xây dựng bởi Cục lâm nghiệp tỉnh để bảo vệ loài vượn đen N. concolor. Hầu hết các quần
thể vượn đen của thế giới đều phân bố tại tỉnh Vân Nam, nơi phân bố hầu hết vượn của
Trung Quốc. Các nỗ lực trên, cùng với bản đánh giá này tại Việt Nam đã đánh giá toàn bộ
khu phân bố toàn cầu của Vượn mào. Trong bản đánh giá này cũng sử dụng các kiến thức về
tình trạng bảo tồn vượn mào ở ngoài lãnh thổ Việt Nam để có được bối cảnh toàn cầu cũng
như khu vực.
Về tổng thể tình trạng vượn ở Việt Nam cũng như nhiều loài hoang dã khác là rất ảm đạm
nhưng vẫn còn các dấu hiệu của hi vọng. Chương 2 sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về tình
trạng bảo tồn vượn tại Việt Nam cũng như chỉ ra các mối đe dọa chủ yếu. Đồng thời cũng đề
xuất sửa đổi tình trạng của mỗi loài vượn trong Sách đỏ Việt Nam. Sáu chương tiếp theo tập
trung đề cập đến tình trạng của mỗi loài tại Việt Nam, bao gồm từng khu vực đã được ghi
nhận sự có mặt của vượn, xu hướng của các quần thể và các yêu cầu bảo tồn ưu tiên. Nói
chung ở hầu hết các loài đều có sự suy giảm quần thể. Tuy nhiên đối với mỗi loài đều vẫn
còn các khu vực có quần thể đủ lớn để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của chúng. Do đó, sự biến
mất của bất kỳ loài vượn nào của Việt Namlà có thể sảy ra.
Bản mô tả loài mới, Vượn đen má hung Trung Bộ Nomascus annamensis của Văn Ngọc
Thịnh và các cộng sự đã phản ảnh có nhiều sự quan tâm về khoa học hơn dành cho vượn
trong suốt thập kỷ qua và cũng cải thiện sự hiểu biết về phân loại các loài Vượn mào. Năm
2000, bản Đánh giá tình trạng vượn đã nhấn mạnh sự không chắc chắn về phân loại của
vượn tại khu vực miền Trung Việt Nam, nơi mà sau đó Vượn đen má hung Trung Bộ đã
được mô tả. Chương 9 là sự đánh giá các hiểu biết về phân loại mới nhất đối với Vượn mào
và sau đó là một chương về sinh thái học của Vượn mào.
Tài liệu này đối chiếu các ghi nhận về vượn ở tất cả các khu vực được biết đến là có vượn
trên Việt Nam với các nguồn thông tin được đánh giá là đáng tin cậy. Tuy nhiên, có một số
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khu vực chắc chắn là đã bị bỏ qua. Ngoài ra, mỗi năm trong suốt thập kỷ qua đều có các ghi
nhận về các quần thể mới của các loài Linh trưởng đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó đã
đem lại sự chú ý của cộng đồng bảo tồn tại Việt Nam. Với rất nhiều công việc đã được tiến
hành trong thập kỷ qua, báo cáo này đã cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về tình trạng của
vượn tại Việt Nam so với 10 năm trước đây. Chúng tôi không cố gắng phân tích chi tiết các
nguyên nhân dẫn đến các mối đe dọa tới vượn cũng như không đề cập chi tiết các khuyến
nghị đối với công tác bảo tồn vượn tại Việt Nam. Thay vào đó, sẽ là thích hợp hơn khi nó
được thực hiện như là một phần của quá trình lập kế hoạch hành động với nhiều bên tham
gia và bằng cách thu thập các bộ dữ liệu chi tiết khác, ví dụ như sự thay đổi độ che phủ rừng,
ghi nhận việc săn bắn và mua bán động, thực vật hoang dã. Tuy nhiên, các kết luận về các
mối đe dọa chủ yếu đến vượn có thể được thực hiện và một số đề xuất ban đầu cho bảo tồn
vượn sẽ được đề cập đến, hấu hết trong số đó được sử dụng để giải quyết các thách thức
trong việc bảo tồn đa dạng sinh vật nói chung tại Việt Nam.
Ngoài việc thu thập và tham khảo các tài liệu có sẵn, các dữ liệu trong báo cáo này được
cung cấp từ các cuộc khảo sát thực địa được tiến hành tại nhiều địa điểm khác nhau của Việt
Nam, những khảo sát này được ưu tiên thực hiện để lấp các khoảng trống quan trọng về kiến
thức hiện có. Đã có sự chuẩn bị từ cuối năm 2009, trong cuộc hội thảo 2 ngày, các chuyên
gia trong nước đã đánh giá tình trạng của mỗi loài vượn và xác định nguồn cũng như sự
thiếu hụt thông tin đối với mỗi địa điểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nó đã đem đến một
danh sách các khu vực ưu tiên cần tiến hành điều tra vượn. Sau đó, tổ chức Bảo tồn động,
thực vật hoang dã quốc tế (FFI) và Tổ chức bảo tồn quốc tế (CI) đã tiến hành kêu gọi các đề
xuất tài trợ cho các cuộc điều tra vượn đã được ưu tiên lựa chọn này. Vào tháng 4 năm 2010,
các đại diện và các nhân viên thực địa của các tổ chức nhận tài trợ đã tham gia một khóa
huấn luyện 3 ngày về kỹ thuật điều tra vượn tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Nó đem lại phương
pháp điều tra thích hợp được thiết kế riêng cho mỗi khu vực được lựa chọn. Địa điểm của
các cuộc điều tra đó được thể hiện trong Bảng 1.
Bảng 1. Các quần thể Vượn điều tra được trong năm 2010-11 như là một phần của báo cáo này
Loài
Nomascus nasutus*
Nomascus concolor**
Nomascus leucogenys
Nomascus leucogenys*
Nomascus leucogenys
Nomascus siki
Nomascus annamensis
Nomascus annamensis
Nomascus gabriellae
Nomascus gabriellae

Địa điểm
KBTTN Thần Sa-Phượng Hoàng, tỉnh Thái
Nguyên
KBTSC Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và
huyện Mường La, tỉnh Sơn La
KBTTN Mường Nhé, tỉnh Lai Châu
Xã Long Luong, tỉnh Sơn La
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Hầu hết các báo cáo điều tra trên đều có thể tải từ trang web www.fauna-flora.org
* Các cuộc điều tra ngắn được thực hiện bởi các nhân viên kiểm lâm địa phương để tiếp tục các
báo cáo cho FFI
** Được tiến hành như là một phần của các cuộc tuần tra liên tục

Một yếu tố hạn chế được xác định trong quá trình biên soạn bản đánh giá này đó là các cuộc
khảo sát sử dụng các phương pháp điều tra khác nhau và sự thiếu hụt chung của sự ước
lượng về mật độ và quần thể ở bất kỳ khu điều tra nào tại Việt Nam, bất chấp những nỗ lực
khảo sát đáng ghi nhận. Để cố gắng giải quyết vấn đề này, một bộ phần mềm và hướng dẫn
đi kèm để điều tra vượn đã được phát triển nhằm cho phép so sánh giữa các quần thể và các
khu vực. Tài liệu này đã được sử dụng trong một số cuộc điều tra được đề cập đến trong
Bảng 1 và giúp ước tính các quần thể Vượn trên toàn bộ diện tích một khu vực. Có thể tải nó
từ trang web www.fauna-flora.org.
Vào tháng 12 năm 2010, một hội thảo sâu hơn đã được tổ chức để thảo luận về tình trạng của
N. annamensis và N. Gabriellae, chúng đã phổ biến khắp Việt Nam do đó ở trạng thái bảo
tồn khá hơn nhưng phức tạp hơn để đánh giá. Hội thảo đó có mặt hầu hết các tác giả của bản
đánh giá này cũng như các nhà sinh học khác với các kiến thức sâu rộng về tình trạng của
Vượn ở Việt Nam.
Bản đánh giá tình trạng này được thực hiện bởi các tác giả đối với mỗi chương như sau:
Vượn đen tuyền Nomascus concolor, Simon Mahood và Paul Insua-Cao; Vượn Cao Vít
Nomascus nasutus, Paul Insua-Cao; Vượn đen má trắng Nomascus leucogenys: Ben Rawson
và Nguyễn Mạnh Hà; Vượn đen má trắng Siki Nomascus siki, Nguyễn Mạnh Hà và Ben
Rawson; Vượn đen má hung trung bộ Nomascus annamensis, Văn Ngọc Thịnh; Vượn đen
má vàng Nomascus gabriellae, Ben Rawson; Phân loại và phân bố của Vượn mào, Christian
Roos và Thomas Geissmann; Sinh thái học và tập tính của Vượn mào, Ben Rawson. Các
đồng tác giả trên và Hoàng Minh Đức cũng có các ghi nhận riêng biệt ở mỗi địa điểm.
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Ảnh trên: một gia đình N. leucogenys
Ảnh: Clare Campbell/Perth Zoo
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2 Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam
Chương này tóm tắt và đánh giá tình trạng vượn tại Việt Nam, các mô tả chi tiết từng loài và
từng khu vực sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo. Nó xem xét tình trạng và xu hướng
các quần thể của mỗi loài và đề xuất một cuộc tái đánh giá sơ bộ các tiêu chuẩn để đưa
chúng vào Sách đỏ Việt Nam. Một phân tích sơ bộ các mối đe dọa đã được tiến hành chủ
yếu dựa trên việc tổng hợp các hiểu biết sẵn có từ các khu vực vẫn còn vượn ở Việt Nam,
các mối đe dọa trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến sự suy giảm các quần thể vượn. Báo cáo này
sẽ không cố gắng đánh giá khắt khe các nguyên nhân dẫn đến các mỗi đe dọa đó, nó nằm
ngoài phạm vi của báo cáo này.

2.1 Xu hướng của các quần thể Vượn
Tất cả các loài Vượn ở Việt Nam đều thuộc giống Nomascus và được biết đến là các loài
Vượn mào. Hiểu biết hiện nay về phân loại xác định có 7 loài Nomascus tất cả đều phân bố
ở phía đông sông Mê kông, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam và Trung Quốc trong đó Việt Nam
có 6 loài (Hình 1), phân bố từ bắc đến nam. Các loài đó là
1.

Vượn Cao Vít
Nomascus nasutus

2.

Vượn đen tuyền
Nomascus concolor

3.

Vượn đen má trắng
Nomascus leucogenys

4.

Vượn đen má trắng siki
Nomascus siki

5.

Vượn đen má hung Trung Bộ
Nomascus annamensis

6.

Vượn đen má vàng
Nomascus gabriellae

N. nasutus là loài duy nhất trong các loài trên
không có các quần thể lớn ở các quốc gia láng
giềng. Hầu hết N. Concolor phân bố ở Trung
Quốc. Không nghi ngờ gì, ở Lào có các quần
thể đáng kể của các loài N. leucogenys, N. siki
và N. Annamensis. Tuy nhiên trong 4 quốc gia
có sự phân bố của Nomascus, hiện nay Lào là
quốc gia nghèo nàn nhất về các tài liệu liên
quan đến Vượn. Cam-pu-chia có các quần thể Hình 1. Phân bố của 6 loài Vượn tại Việt
lớn của N. gabriellae và một quần thể N. Nam
annamensis có ý nghĩa toàn cầu. Chương 9 mô Xem chi tiết ở phần 9.3
tả chi tiết hơn khu phân bố của mỗi loài
Nomascus.

Nói chung tương lai của các loài Vượn tại Việt Nam vẫn còn bấp bênh, tuy nhiên tình trạng
của mỗi loài Vượn là khác nhau và có sự khác biệt rõ rệt giữa miền nam và miền bắc Việt
Nam. Đối với hầu hết các khu phân bố đều có sự thiếu hụt về thông tin để có thể đưa ra các
đánh giá xác thực về xu hướng các quần thể trong hơn 10 năm qua ngoài việc nhận định rằng
tình trạng săn bắn là nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm các quần thể. Tuy nhiên, với 1 phần
4 các khu vực được báo cáo ở đây, sự suy giảm của các quần thể vượn đã được chứng minh
một cách chắc chắn, và thực tế là có lẽ các quần thể Vượn đang suy giảm ở tất cả các khu
vực. Ở đây chúng ta xem xét một số xu hướng chung đối với mỗi loài. Để có các thông tin
chi tiết xin vui lòng tham khảo các chương có loài liên quan
Vượn Cao Vít, N. nasutus, được phát hiện vào năm 2002 tại biên giới giữaTrung Quốc với
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Từ đó các nỗ lực bảo tồn đã được thực hiện tại chỗ để
đảm bảo quần thể được phục hồi một cách chắc chắn. Đây cũng là điểm duy nhất trên toàn
cầu hiện nay được xác định là có tồn tại loài vượn này, mặc dù có thể có sự tuyệt chủng cục
bộ trong 10 năm qua tại các khu vực khác. May thay, từ khi loài này được phát hiện có rất ít
ghi nhận sự săn bắn bằng súng tại khu vực này và cũng chưa phát hiện trường hợp săn bắn
vượn nào. N. nasutus hiện nay đã thoát khỏi bờ vực của sự tuyệt chủng tại Việt Nam cũng
như trên thế giới sau khi được tái phát hiện. Đây là loài vượn duy nhất ở Việt Nam có thể nói
với sự tự tin rằng đã có sự gia tăng về số lượng nhưng đó là do toàn bộ quần thể chỉ rất nhỏ
với khoảng 19 đàn (kể cả các đàn ở Trung Quốc) và chúng phân bố trên một khu vực do đó
có thể dễ dàng theo dõi cũng như có thể tập trung các nỗ lực bảo tồn.
Gần đây có một số ghi nhận rằng một quần thể Vượn lớn bị phá vỡ, nhưng có thể đó chỉ là
do thiếu thông tin hơn là tình trạng thực tế tại chỗ. Các quần thể được theo dõi chặt chẽ nhất
ở Việt Nam là loài Vượn đen tuyền, N. concolor, phân bố ở dãy Hoàng Liên Sơn đã có sự
suy giảm hơn 50% về số lượng kể từ khi cuộc điều tra đầu tiên được tiến hành năm 2000 và
2001. Tại khu bảo tồn tự nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn, quần thể Vượn đã giảm xuống tới mức
không thể tồn tại lâu hơn và có khả năng là quần thể Mù Căng Chải-Mường La ở phía nam
cũng đã suy giảm tương tự nếu không có các nỗ lực phối hợp để bảo vệ chúng trong 10 năm
qua. Tại khu vực này, sau khi có sự suy giảm mạnh về số lượng vào nửa đầu thập kỷ ở Khu
bảo tồn thiên nhiên và sinh cảnh loài (KBTTNSCL) Mù Căng Chải, ít nhất hiện nay đã có sự
ổn định. Các kinh nghiệm làm việc tại Hoàng Liên Sơn của FFI có thể là lời kêu gọi thức
tỉnh đối với sự cần thiết sống còn phải giám sát chặt chẽ khi tiến hành bảo tồn ở cấp độ loài
đối với Vượn cũng như các loài khác. Sự suy giảm quần thể của loài này bất chấp các nỗ lực
lâu dài về bảo tồn là một minh họa cho mức độ đe dọa tới Vượn tại Việt Nam nói chung.
Đối với cả hai loài N. nasutus và N. concolor triển vọng trung và dài hạn đối với sự tồn tại
của chúng tại Việt Nam còn khá xa vời bởi chúng đều chỉ là các quần thể nhỏ, đơn lẻ. Có
nhiều triển vọng hơn đối với vượn ở phía nam đất nước, mỗi loài vượn mào ở đó đều có
nhiều hơn một khu phân bố với các quần thể khả quan.
Một bản đánh giá có sửa đổi về sự phân bố của Vượn đen má trắng, N. Leucogenys đã chỉ
ra rằng khu phân bố của loài này đã lớn hơn so với thập kỷ trước và hiện nay đang mở rộng
về phía nam. Trong vài năm qua, nhờ các cuộc khảo sát, chủ yếu được tiến hành bởi Tổ chức
bảo tồn quốc tế (CI) và Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES) đã cung cấp
một bức tranh rõ ràng hơn nhiều về tình trạng của loài này tại Việt Nam. Tất cả các ghi nhận
quan trọng đều từ các địa điểm gần với hoặc bên canh biên giới với Lào. Và đã có 79 đàn
được ghi nhận kể từ năm 2000. Trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia, có thể có ít nhất 190 đàn, hầu
hết trong số chúng hiện nay được biết đến tại Vườn quốc gia Pù Mát với khoảng 130 đàn.
Loài vượn này hiện nay đang bị giới hạn tại các khu vực biên giới xa xôi, nơi mà chúng
được bảo vệ bởi địa hình núi non hiểm trở. Đây là quần thể có ý nghĩa toàn cầu và có thể
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phát triển tốt sang phía Lào. Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và Vườn quốc gia Vũ
Quang nơi cùng có biên giới với Lào có thể có các quần thể quan trọng đối với ưu tiên bảo
tồn. Quần thể vượn tại Vườn quốc gia Vũ Quang và các khu rừng lân cận có quần thể lớn
chưa được biết đến và có thể cho phép chúng ta dự đoán kích thước của loài này tại Việt
Nam vào khoảng 300 đàn. Tuy nhiên, tại tất cả các địa điểm các quần thể của N. leucogenys
đều đang suy giảm phần lớn do săn bắn và bị trầm trọng hơn bởi sự chuyển đổi đất đai cũng
như phân mảnh rừng. Gần đây, loài này được cho là đã biến mất tại một số khu bảo tồn và có
thể sẽ bị tuyệt chủng ở một số nơi khác nữa.
So với một thập kỷ trước, khu phân bố của Vượn đen má trắng siki, N. siki, bị cho là đã
hạn hẹp hơn rất nhiều. Không có đủ dữ liệu để đánh giá một cách định lượng xu hướng của
N. siki tuy nhiên tất cả chỉ số đều cho thấy rằng săn bắn đang là nguy cơ chủ yếu của sự suy
giảm liên tục về số lượng của loài này ở Việt Nam. May thay, vẫn còn một số quần thể tương
đối lớn ở các khu vực rừng miền trung thuộc tỉnh Quảng Bình và dọc biên giới với nước
Lào, trong đó các quần thể quan trọng thường xuất hiện ở khu rừng liên hợp giữa Vườn quốc
gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Lâm trường quốc doanh Trường Sơn, Lâm trường quốc doanh Khe
Giữa và Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Tuy nhiên sự thiếu hụt về thông tin về N.
siki làm nó trở thành loài có tình trạng không chắc chắn nhất trong tất cả các loài vượn có
mặt ở Việt Nam cho dù có ít nhất 100 đàn được ghi nhận trong tất cả tài liệu tham khảo của
báo cáo này.
Vượn đen má hung Trung Bộ, N. annamensis, là loài mới được mô tả gần đây nó đã làm
thay đổi cách nhìn nhận về mối quan hệ các loài ở một số khu vực trước đây được cho là có
các loài N. siki hoặc N. gabriellae. Khu vực phân bố của N. annamensis đã được điều tra kỹ
lưỡng đặc biệt là tại tỉnh Thừa Thiên Huế nơi từng là khu vực tập trung các hoạt động bảo
tồn của WWF. Có khoảng 200 đàn đã được ghi nhận trên tất cả các khu phân bố của chúng
trên lãnh thổ Việt Nam và có thể có thêm nữa ở các khu vực chưa được điều tra. Khu vực
tiếp giáp giữa Khu bảo tồn Đăk Rông và Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền là nơi phân bố
của quần thể lớn nhất với hơn 80 đàn nhưng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với mật độ trong
tự nhiên. Đó là hệ quả của áp lực săn bắn từ trước đây. Ở các khu bảo tồn thiên nhiên Sông
Thanh và Ngọc Linh thuộc các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam và ở Vườn quốc gia Kon Ka
Kinh, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang cũng như các khu rừng phòng hộ xung quanh
thuộc tỉnh Kon Tum cũng có thể có các quần thể quan trọng khác.
Số lượng Vượn đen má vàng, N. gabriellae, loài phân bố xa nhất về phía nam là loài chiếm
gần một nửa số lượng vượn có ở Việt Nam. Chỉ ở 2 khu vực là Vườn quốc gia Bù Gia Mập
và phức hợp rừng giữa Vườn quốc gia Cát Tiên với Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai cùng
các khu rừng lân cận đã có ít nhất 300 đàn. Tại phức hợp rừng giữa Khu bảo tồn và các khu
lân cận ven cao nguyên Đà Lạt, trải dài từ Vườn quốc gia Chư Yang Sin xuống tới Vườn
quốc gia Hòn Bà có khả năng có một quần thể lớn nhưng hiện nay vẫn chưa đủ dữ liệu về
hầu hết các địa điểm mà quần thể này xuất hiện. Thêm vào đó, N. gabriellae được ghi nhận ở
một số lâm trường quốc doanh và rất có thể còn các quần thể khác chưa được ghi nhận. Các
ghi nhận tại các lâm trường quốc doanh nhiều khả năng là chưa đầy đủ do chúng nằm ngoài
hệ thống khu bảo tồn vì vậy không có được nhiều sự quan tâm về điều tra đa dạng sinh học.
Trong 10 năm qua, không có khu vực nào ở Việt Nam được xác nhận là tại đó đã có quần thể
lớnvượn bị tuyệt chủng. Tuy nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên, nơi trước đây đã từng
được Geissmann và các cộng sự ghi nhận là có mặt một số quần thể nhỏ thì hiện nay dường
như đã biến mất. Các khu vực này bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Thần SaPhượng Hoàng, Pù Luông và Pù Hu. Hai trong số các khu bảo tồn trên đã từng có mặt loài

Rất nguy cấp N. Nasutus, tuy chỉ là các quần thể phụ, nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan
trọng về khả năng quản lý dài hạn về di truyền của loài.

2.2 Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam
Phần này đề cập đến việc các loài Vượn ở Việt Nam được ghi nhận là các loài được bảo vệ ở
cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế. Trong khi Vượn là loài được bảo vệ cao nhất ở Việt Nam về
mặt pháp luật thì sự nhận thức về điều này ở công chúng, thậm chí cả ở các công chức chính
phủ lại rất thấp cũng như sự thực thi pháp luật còn rất yếu kém. Điều này làm cho tính pháp
lý của chúng trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên chúng đang ở điểm khởi đầu và cho thấy sự công
nhận cần thiết phải bảo vệ Vượn ở mức cao nhất của chính phủ. Đặc biệt là chúng ta có cơ
hội đánh giá lại các cấp độ tình trạng hiện nay trong Sách đỏ Việt Nam và đề xuất sửa đổi
dựa vào các phát hiện từ bản đánh giá tình trạng bảo tồn này.
2.2.1

Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý các loài động, thực vật
rừng nguy cấp quý hiếm

Nghị định 32/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã phân loại và xác định các mức độ bảo vệ
đối với các loài động, thực vật hoang dã ở Việt Nam theo 2 nhóm I và II. Vượn được phân
vào nhóm IB là mức độ được bảo vệ cao nhất “tuyệt đối nghiêm cấm việc khai thác, sử dụng
nhằm mục đích thương mại, bao gồm các động, thực vật có giá trị cao về khoa học, môi
trường và kinh tế đang có quần thể rất nhỏ trong tự nhiên hoang đang bị đe dọa tuyệt chủng
nghiêm trọng”. Nomascus concolor, N. leucogenys, N. nasutus và N. gabriellae đều được liệt
kê rõ ràng trong danh mục này và cũng đề cập đến N. siki như là một loài phụ của N.
leucogenys với tên gọi N. leucogenys siki, là tên loài này được biết đến trong Sách đỏ Việt
Nam và những văn bản khác vào thời điểm đó.
Nghị định này sẽ sớm được bổ sung bởi nghị định về “Các tiêu chuẩn để xác định, quản lý
và bảo vệ các loài được liệt vào danh sách nguy cấp, quý hiếm và ưu tiên bảo vệ”. Điều này
đem lại sự bảo vệ lớn hơn và phù hợp với các tiêu chuẩn trong Sách đỏ Việt Nam.
2.2.2

Sách đỏ Việt Nam

Tất cả các đơn vị phân loại vượn trong danh mục Sách đỏ Việt Nam 2007 đều thuộc loại
Nguy cấp với các tiêu chí A1cd C2a, nó cho thấy rõ ràng rằng đã bị suy giảm tới 50% và có
sự chia cắt trong quần thể của mỗi loài và các loài đang đối mặt với các nguy cơ tuyệt chủng
trong tự nhiên cao. N. nasutus và N. annamensis không được đề cập đến trực tiếp. Đối với N.
nasutus nó nằm trong bản đồ phân bố của N. concolor còn N. annamensis vào thời điểm đó
chưa được mô tả như một loài riêng biệt.
Sách đỏ quốc gia nên thể hiện rõ mức độ tương đối về mối đe dọa đối với mỗi loài nhờ đó ưu
tiên hỗ trợ cho các biện pháp bảo tồn thông qua các chính sách và hành động trực tiếp. Một
hệ thống các tiêu chí phù hợp hơn cho mỗi loài vượn được đề xuất trong bản đánh giá này,
dựa theo các tiêu chí của Sách đỏ Việt Nam (xem phụ lục 2). Nó không nhằm mục đích thay
đổi Sách đỏ mà chỉ để cung cấp một điểm khởi đầu cho các phiên bản trong tương lai của
Sách đỏ Việt Nam.
Trong việc đề xuất các bậc xếp loại và các tiêu chí về mức độ đe dọa, có một số giả định đã
được thiết lập do có nhiều điểm không chắc chắn trong các tài liệu sẵn có. Những điểm này
trở nên phức tạp bởi thực tế là mỗi thế hệ vượn kéo dài hơn hầu hết các loài thú khác. Ơ tài
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liệu này, dựa vào tiêu chuẩn của Danh lục đỏ các loài bị đe dọa của IUCN mỗi thế hệ vượn
được xem là kéo dài trong 15 năm. Tốc độ sinh sản thấp đồng nghĩa với việc đòi hỏi một
khoảng thời gian khá dài, để theo dõi sự suy giảm cũng như dự báo tiềm năng phục hồi của
vượn. Một thế hệ, tức là 15 năm đã là dài để không có đủ dữ liệu cho việc phân tích định
lượng xu hướng của quần thể, dựa trên các dữ liệu sẵn có. Do đó cần phải suy luận về xu
hướng của các quần thể trong quá khứ. Tuy nhiên về mặt tổng thể có thể tự tin giả định rằng
các quần thể vượn đã suy giảm mạnh mẽ trong vòng vài thế hệ qua, dựa vào mức độ xuất
hiện của chúng trước đây cũng như sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, áp lực săn bắn
hiện nay và trong quá khứ.
Vượn Cao Vít - Nomascus nasutus

Đề xuất về bậc xếp loại và tiêu chí: Cực kỳ nguy cấp A1cd, B1+2cd
Quần thể N. nasutus hiện nay ở Việt Nam đang được giám sát tốt. Đã có sự suy giảm hơn
80% về số lượng trong 3 thế hệ qua. Dựa vào diện tích cư trú và tần suất xuất hiện, đã chỉ
còn thấy một quần thể trên khu vực có diện tích 1000 ha. Gần đây, không nghi ngờ gì nữa đã
có sự tuyệt chủng cục bộ xảy ra tại các địa phương như Khu bảo tồn Kim Hỷ và Khu bảo tồn
Thần Sa-Phượng Hoàng, nguyên nhân là do hiện tượng săn bắn và còn tiếp tục suy giảm
trong thời gian gần đây. Vì vậy chắc chắn là N. nasutus thích hợp với cấp độ Cực kỳ nguy
cấp tại Việt Nam.
Vượn đen tuyền - Nomascus concolor

Đề xuất về bậc xếp loại và tiêu chí: Cực kỳ nguy cấp A1acd, C1+2a, D
Đã có những bằng chứng định lượng cho thấy rằng quần thể vượn N. concolor đã bị suy
giảm 50% chỉ trong vòng nửa thế hệ từ đó có thể dễ dàng suy ra rằng có hơn 80% đã bị suy
giảm trong 3 thế hệ qua. Diện tích khu vực cư trú và tần suất xuất hiện của loài này đã giảm
sút, chủ yếu là do các mối đe dọa tiếp diễn từ săn bắn và mất môi trường sống. Có ít hơn 250
cá thể trong quần thể cả nước và trong suốt thế hệ qua có sự suy giảm đến hơn 25%. Toàn
quốc có khoảng 50 cá thể trưởng thành và không có quần thể phụ nào có nhiều số cá thể hơn
thế. Do đó, N. concolor thích hợp với cấp độ Cực kỳ nguy cấp tại Việt Nam.
Vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys

Đề xuất về bậc xếp loại và tiêu chí: Cực kỳ nguy cấp A1cd+2d
Ước tính kích thước quần thể của N. leucogenys ở Việt Nam là khá chắc chắn. Giả sử quần
thể hiện nay có nhiều nhất 300 đàn, như vậy phải có sự biến mất của 1,200 đàn trong vòng
45 năm qua để đạt 80% số chúng đã suy giảm – mức độ suy giảm của loài Cực kỳ nguy cấp.
Sử dụng đánh giá mật độ vượn tại Vườn quốc gia Pù Mát, với tính toán trên thì chỉ cần
440,000 ha rừng không có sự xuất hiện của vượn trong khoảng thời gian 45 năm. Bằng cách
xem xét các địa điểm nơi chúng được xem là đã tuyệt chủng (chủ yếu là tại các khu bảo tồn)
và sự mất sinh cảnh do chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng có thể dễ dàng thấy loài vượn
này đã suy giảm ít nhất là ở mức độ đó trong vòng 3 thế hệ qua. Nếu không có các can thiệp
trực tiếp để kiềm chế tình trạng săn bắn, sự suy giảm này vẫn tiếp diễn, cùng với áp lực về
sinh kế sự tuyệt chủng cục bộ của vượn có thể xảy ra ở một số nơi. chắc chắn là N.
leucogenys hợp với cấp độ Cực kỳ nguy cấp tại Việt Nam.

Vượn đen má trắng siki - Nomascus siki

Đề xuất về bậc xếp loại và tiêu chí: Cực kỳ nguy cấp A1cd
Hiểu biết của chúng ta đối với tình trạng của N. Siki là ít rõ ràng hơn cả so với các loài vượn
còn lại của Việt Nam bởi có thể có các quần thể lớn hơn nhiều đang tồn tại ở các khu rừng
chưa được điều tra, và cũng có rất ít dữ liệu lịch sử để đánh giá xu hướng của chúng. Bằng
cách so sánh với các loài vượn khác có thể lập luận rằng đã có sự suy giảm về số lượng do
săn bắn và mất sinh cảnh sống bởi quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Không
có lý do để cho rằng có sự khác nhau ở các tỉnh phía bắc và phía nam, nơi có loài vượn này
cư trú về các vấn đề mà chúng đang phải đối mặt với. Kích thước quần thể của nó tương tự
như của các loài N. leucogenys và N. Annamensis. Bằng các lập luận tương tự, có thể chắc
chắn N. siki phù hợp với trạng thái Cực kỳ nguy cấp tại Việt Nam. Một đánh giá định lượng
về sự thay đổi trong sử dụng đất trên vùng phân bố của nó có thể sẽ giúp cải thiện việc đánh
giá tình trạng của loài này.
Vượn đen má hung Trung Bộ - Nomascus annamensis
Đề xuất về bậc xếp loại và tiêu chí: Cực kỳ nguy cấp A1cd

Dữ liệu về N. annamensis là tương đối tốt bởi tỉnh Thừa Thiên Huế đã được điều tra kỹ
lưỡng mặc dù có thể vẫn còn một số quần thể phụ quan trọng ở khu vực phía nam vẫn chưa
được điều tra. Giả thiết mật độ đàn trong quá khứ là khoảng 0.7 đàn km-2 (dựa vào mật độ
đàn đã biết ở đông bắc Cam-pu-chia; tài liệu chưa công bố của Rawson) có một quần thể
khoảng 2000 đàn tồn tại ở khu vực rừng nơi mà N. annamensis đã được biết đến, tuy nhiên
đến nay chỉ còn khoảng 200 đàn được xác nhận. Có thể quần thể này chính là quần thể lớn
hơn trước đây bị thu nhỏ. Giả thiết sự thay đổi to lớn này đã diễn ra trong 3 thế hệ vừa qua
và vẫn đang tiếp diễn do tình trạng săn bắn và sự biến mất của sinh cảnh bởi sự chuyển đổi
đất rừng đặc biệt là rừng thuộc các lâm trường quốc doanh, N. annamensis có thể cũng phù
hợp với trạng thái Cực kỳ nguy cấp ở Việt Nam.
Vượn đen má vàng - Nomascus gabriellae

Đề xuất về bậc xếp loại và tiêu chí: Nguy cấp A1cd, C1
Hiện nay N. gabriellae là loài vượn phổ biến nhất tại Việt Nam và ít có nguy cơ tuyệt chủng
nhất. Suy luận từ các xu hướng trong cả nước, có vẻ như quần thể toàn quốc nói chung đang
bị suy giảm nhưng ở mức độ nào thì vượt quá tầm nhìn hiện tại của báo cáo này. Một đánh
giá về thay đổi sử dụng đất có thể hỗ trợ cho việc đánh giá định lượng sự suy giảm của các
quần thể trong quá khứ và hiện nay. Hiện nay có thể còn ít hơn 2500 cá thể trưởng thành và
nhiều hơn 20% số lượng của quần thể đã bị giảm sút là một giả thiết thực tế, vì vậy N.
gabriellae có thể phù hợp với trạng thái Nguy cấp tại Việt Nam.
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2.2.3

Danh lục đỏ các loài bị đe dọa của IUCN

Danh lục đỏ các loài bị đe dọa của IUCN cung cấp một đánh giá về tình trạng của các loài
trong bối cảnh toàn cầu. Các loài vượn đã được đánh giá gần đây nhất để đưa vào danh lục
đỏ IUCN năm 2008 và 6 loài của Việt Nam được xếp hạng như sau:
1.

Vượn Cao Vít
Nomascus nasutus

Cực kỳ nguy cấp A2acd; C2a(i); D

2.

Vượn đen tuy ền
Nomascus concolor

Cực kỳ nguy cấp A2cd

3.

Vượn má trắng
Nomascus leucogenys

Cực kỳ nguy cấp A2cd+3cd

4.

Vượn má trắng siki
Nomascus siki

Nguy cấp A2cd

5.

Vượn đen má hung Trung Bộ
Nomascus annamensis

Chưa đánh giá được

6.

Vượn đen má vàng
Nomascus gabriellae

Nguy cấp A2cd

Cực kỳ nguy cấp và Nguy cấp là các cấp độ cho thấy mức đe dọa lớn nhất có thể dẫn đến
tuyệt chủng trong tự nhiên. Về các /thông tin chi tiết trong việc làm thế nào để xếp hạng các
loài xin xem thêm Danh lục đỏ IUCN bậc xếp loại và các tiêu chí: phiên bản 3.1. N.
annamensis chưa được đánh giá bởi nó chỉ mới được mô tả như một loài riêng biệt gần đây.
2.2.4

Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã
nguy cấp (CITES)

Việt Nam đã gia nhập Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã từ năm 1994.
Thỏa thuận quốc tế này nhằm bảo đảm rằng việc buôn bán xuyên quốc gia các mẫu vật động,
thực vật là không đe dọa đến sự tồn tại của loài. Các loài được liệt kê ở một trong ba phụ lục,
tùy thuộc vào cấp độ bảo vệ chúng cần để các quần thể tồn tại trong tự nhiên.Tất cả các loài
vượn được liệt kê trong phụ lục I, đều là các loài cần sự bảo vệ cao nhất và sự buôn bán chỉ
được cho phép trong trường hợp đặc biệt.

2.3 Các khu vực ưu tiên để bảo tồn vượn ở Việt Nam
Việc bảo tồn vượn tại Việt Nam cần được thực hiện bằng những nỗ lực tập trung tại chỗ và
xung quanh sinh cảnh của chúng. Các khu vực được liệt kê dưới đây nhằm nhấn mạnh rằng
mỗi loài vẫn còn ít nhất một địa điểm ở Việt Nam mà tại đó chúng vẫn có cơ hội sống sót và
cũng để đề xuất các điểm đầu tư bảo tồn vượn đạt hiệu quả nhất. Các tiêu chí để xác định các
khu vực ưu tiên là: kích thước tương đối của quần thể vượn tại địa phương đó so với các nơi
khác, địa điểm có các hoạt động bảo tồn tập trung vào việc giảm thiểu các mối đe dọa vào
vượn và là nơi mà sự suy giảm tương đối thấp hoặc có sự ổn định của quần thể vượn. Tất cả
các tiêu chí này dẫn đến việc xác định được với các hiểu biết hiện thời, nơi nào có quần thể
vượn với cơ hội sống sót cao nhất so với các quần thể cùng loài tại các địa điểm khác. Danh
sách này không có ý nghĩa vô thời hạn nhất là khi các khu vực còn lại ở miền trung và nam
Việt Nam vẫn còn đáng kể các quần thể vượn chưa được ghi nhận. Một quá trình ưu tiên với

nhiều thành phần tham gia hơn ví dụ như thông qua quá trình xây dựng kế hoạch hành động
quốc gia có thể sẽ tinh chỉnh danh sách này.
Vượn Cao Vít - Nomascus nasutus

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là
nơi có quần thể duy nhất được biết đến của loài này trên toàn thế giới do đó có ý nghĩa rất
quan trọng trên toàn quốc và thế giới về bảo tồn vượn. FFI đã có những nỗ lực dẫn đầu trong
việc bảo tồn quần thể này từ năm 2002 với những thành công rõ rệt.
Vượn đen tuyền - Nomascus concolor

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải thuộc tỉnh Yên Bái và tiếp giáp với huyện
Mường La, tỉnh Sơn La là nơi duy nhất ở Việt Nam còn lại một quần thể Vượn đen tuyền có
ý nghĩa do đó nó có tầm quan trọng cấp quốc gia. Các nỗ lực bảo tồn cần được tập trung vào
khu này vì đây là nơi sinh sống chủ yếu của chúng. Tuy nhiên vẫn cần thực hiện các biện
pháp bảo tồn tại huyện Mường La vì có rất nhiều áp lực đến từ đây. FFI đã và đang dẫn đầu
các hoạt động bảo tồn quần thể này trong hơn một thập kỷ qua.
Vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys

Vườn quốc gia Pù Mát thuộc tỉnh Nghệ An, nơi có biên giới với Lào có một quần thể lớn
Vượn đen má trắng đang được bảo vệ bởi các khu rừng khó tiếp cận với các dãy núi dốc và
dựng đứng. Tuy nhiên điều này sẽ thay đổi nhanh chóng do kế hoạch xây dựng một con
đường xuyên Vườn quốc gia để sang Lào. Vườn quốc gia Pù Mát có tầm quan trọng quốc
gia do có mặt quần thể lớn nhất được biết đến của loài này ở Việt Nam. Đây có thể là một
phần của quần thể lớn hơn phân bố cả ở phía Lào. Sự không chắc chắn về tình trạng của N.
leucogenys tại Lào làm cho Vườn quốc gia Pù Mát còn có tầm quan trọng cấp quốc tế về bảo
tồn loài này. Khu bảo tồn Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên cũng xuất hiện một quần thể
có ý nghĩa trong khi các dữ liệu sơ bộ tại Vườn quốc gia Vũ Quang cũng cho thấy có thể có
một quần thể quan trọng khác tại đây.
Vượn đen má trắng siki - Nomascus siki

Tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình có một quần thể lớn vượn
N. siki tuy cấu trúc quần thể vẫn chưa được làm rõ. Phần lớn diện tích của Vườn quốc gia
được bảo vệ tự nhiên rừng trên núi đá vôi karst do đó khó tiếp cận và gây cản trở cho các
cuộc khảo sát toàn diện đến nay. Quần thể này có thể là cùng quần thể với các đàn ở Khu
bảo tồn Hin Nậm Hô ở phía Lào. Với mối liên hệ với các quần thể ở Lào và sự không chắc
chắn về tình trạng của N. siki ở Lào, Vườn quốc gia này cũng được coi là có tầm quan trọng
quốc tế. Vượn cũng là một trong các loài trọng tâm trong dự án được tài trợ bởi Đức “Quản
lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng”. Tại Khu
bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng có một quần thể có ý nghĩa của
N. Siki có thể đây là một phần của quần thể lớn hơn mở rộng đến lâm trường quốc doanh
Khe Giữa thuộc tỉnh Quảng Bình.
Vượn đen má hung Trung Bộ - Nomascus annamensis

Tại các khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông và Phong Điền thuộc các tỉnh Quảng Trị và
Thừa Thiên Huế có hơn 80 đàn sinh sống ở một khu vực liên tục bao gồn hơn 65000 ha, điều
đó làm cho khu vực này có tầm quan trọng quốc gia về bảo tồn loài N. Annamensis. Hiện
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nay đây là quần thể lớn nhất được biết đến tại Việt Nam của loài này và đang ở trạng thái
khá ổn định. Việc bảo vệ hiệu quả quần thể này có lẽ một phần là nhờ các nỗ lực bảo tồn
quốc tế gần đây được thực hiện trên một vùng rộng lớn hơn bởi WWF. Quần thể của N.
annamensis tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh có thể lớn hơn đáng kể so với hiện
đang được biết đến do đó nó có thể là một khu vực nữa cần được ưu tiên đối với loài này. Ở
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang cùng các khu
rừng xung quanh có thể cũng là một cảnh quan quan trọng trong việc bảo vệ loài vượn đen
má hung trung bộ.
Vượn đen má vàng - Nomascus gabriellae

Tại Vườn quốc gia Cát Tiên và cảnh quan của nó bao gồm cả các lâm trường quốc doanh
và một phần khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai có mặt một quần thể lớn vượn N.
gabriellae, nhìn chung là khá ổn định, ít nhất là ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn quốc gia là
một trong những nơi an toàn nhất Việt Nam về năng lực bảo tồn đa dạng sinh học nhờ đó
cũng đem lại cho loài này một địa điểm quan trọng để bảo tồn dài hạn. Một quần thể lớn
khác của loài này đang sinh sống ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập và các khu rừng xung
quanh. Với hai quần thể lớn nhất Việt Nam này, hai khu vực trên được xem là có ý nghĩa to
lớn tầm quốc gia và cả quốc tế trong việc bảo tồn vượn đen má vàng. Ở phức hợp khu bảo
tồn thuộc cao nguyên Đà Lạt bao gồm Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Vườn quốc gia Bì
Đúp-Núi Bà, Vườn quốc gia Phước Bình và Khu bảo tồn Hòn Bà cũng có thể đang tồn
tại một quần thể vượn quan trọng với kích thước chưa rõ.

2.4 Tổng quan về các mối đe dọa đối với vượn
2.4.1

Săn bắn

Săn bắn bằng súng hiện đang là mối đe dọa hàng đầu đối với vượn ở hầu hết các khu vực
được biết đến là có vượn hiện nay của Việt Nam và chắc chắn đây cũng là nguyên nhân hàng
đầu dẫn đến sự tổn thất về vượn gần đây. Chỉ có ở khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và
khu bảo tồn vượn Cao Vít, săn bắn không được xem như là mối đe dọa hiện tại đối với quần
thể vượn của địa phương. Tuy nhiên mối đe dọa từ săn bắn được ghi nhận khắp Việt Nam do
đó có thể cho rằng tại tất cả các địa điểm, mối đe dọa từ săn bắn là thường trực kể cả từ
những người ở bên ngoài đến để thực hiện các chuyến đi săn. Không thể chối cãi các tác
động của săn bắn lên các quần thể vượn trong thời gian qua kể cả khi vẫn còn những quần
thể lớn đang sống ở các khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn, thì mật độ của chúng vẫn còn
thấp hơn nhiều so với mật độ mong muốn. Điều này cho thấy săn bắn chính là mối đe dọa
hàng đầu.
Săn bắn bằng súng là một trong các vấn đề quan trọng hàng đầu đối với bảo tồn vượn tại
Việt Nam. Các loài vượn đặc biệt nhạy cảm với áp lực săn bắn bằng súng. Sống trên cây,
tương đối lớn và nhanh nhẹn nên chúng có rất ít kẻ thù ăn thịt ngoài con người. Khá dễ dàng
bị phát hiện và tìm thấy đầu tiên là do chúng có tiếng hót to và khác biệt sau đó là do các
hoạt động tự nhiên cũng như dễ dàng bị nhìn thấy đặc biệt là màu lông sáng ở các cá thể cái.
So với các động vật có vú khác, vượn có tỷ lệ sinh sản thấp hơn nên cần có nhiều thời gian
hơn để quần thể phục hồi sau những áp lực săn bắn mạnh mẽ. Nếu duy trì áp lực săn bắn thì
quần thể sẽ bị suy giảm liên tục do sự sinh sản không đủ để bù đắp vào số lượng bị giết chết.
Mối đe dọa do việc các cá thể cái bị giết để lấy con non làm thú nuôi cũng là một vấn đề.

Vượn có thể là các loài linh trưởng đầu tiên biến mất khi một khu vực có săn bắn bằng súng
xảy ra. Ví dụ trường hợp ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng nơi có quần thể
Voọc má trắng Trachypithecus francoisi sinh sống, gần đây vượn dường như đã tuyệt chủng.
Với sự nhạy cảm đặc biệt này, sức khỏe của quần thể vượn có thể sử dụng như một chỉ số tốt
cho việc đánh giá mức độ áp lực của săn bắn bằng súng trong một khu bảo tồn, trừ khi việc
săn bắn bằng súng là nhằm đến các đối tượng loài cụ thể khác. Chỉ có một số rất ít địa
phương ở Việt Nam có các quần thể vượn đủ lớn để không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi
các mức độ săn bắn bằng súng.
Vượn hiếm khi là mục tiêu chính trong săn bắn độngvật hoang dã nói chung nhưng ở bất kỳ
địa phương nào người dân có sở hữu súng thì dường như ở đó ngay lập tức có sự tác động
đến các quần thể vượn. Các chương trình thu hồi súng đã có các tác động quan trọng trong
việc ngăn chặn sự suy giảm các quần thể vượn của địa phương. Ví dụ như ở khu bảo tồn loài
và sinh cảnh Mù Căng Chải và Vườn quốc gia Pù Mát, ít nhất là trong một thời gian ngắn
ngay sau khi các chương trình này được thực thi cho đến khi các cộng đồng địa phương có
lại được các vũ khí mới.
Nói chung, vượn thường bị săn bắn khi có cơ hội và được tiêu thụ tại chỗ hoặc buôn bán như
các vật nuôi thậm chí một số lượng rất lớn được sử dụng phục vụ các niềm tin chưa được
kiểm chứng rằng chúng có thể giúp tăng cường sức khỏe. Các cuộc điều tra về buôn bán
động vật hoang dã đã chỉ ra rằng có thể vượn đã bị săn bắn theo yêu cầu. Ở một số nơi, linh
trưởng nói chung là các loài mục tiêu sử dụng để làm các dược phẩm cổ truyền, thường được
biết đến là “cao” mà thông thường thành phần chính là hỗn hợp xương linh trưởng được xay
và nấu. Vì thế các loài vượn cùng với các loài khỉ, voọc, chà vá đều là các mục tiêu để làm
nên các sản phẩm mà tất cả đều được gọi là “cao khỉ”. Nhu cầu về các sản phẩm thuốc có
nguồn gốc từ các loài linh trưởng đã được ghi nhận như là một nguyên nhân chủ chốt trong
việc săn bắn vượn xung quanh khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Chư Yang
Sin. Xung quanh Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hiện nay các cơ sở sản xuất đang được
nâng cấp quy mô để đáp ứng được nhu cầu về “cao”. Giá của vượn trong buôn bán sinh vật
hoang dã khác nhau đáng kể tùy thuộc vào thời gian và địa điểm như thể hiện trong Bảng 2.
Mặc dù trong các dữ liệu về buôn bán sinh vật hoang dã, các loài vượn dường như ít đáng kể
hơn so với nhiều loài khác nhưng buôn bán động vật hoang dã vẫn là một mối đe dọa đối với
chúng. Tổ chức phi chính phủ Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) với trụ sở tại Hà Nội
đã ghi nhận có 2% các trường hợp phản ảnh về buôn bán động vật hoang dã là liên quan đến
các con vượn còn sống, ít hơn đối với voọc, khỉ và cu li. Trong các trường hợp này chúng
thường bị sử dụng như thú cưng hoặc vật nuôi tại các vườn thú tư nhân. Đặc biệt ở các tỉnh
miền nam Việt Nam có một nhu cầu nuôi nhốt vượn mà phần lớn trong số chúng có nguồn
gốc từ Vườn quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai và các khu rừng lân cận.
Nhiều thương lái có khả năng đáp ứng nhu cầu về vượn theo yêu cầu. Trong 41 trường hợp
sở hữu vượn được báo cáo cho ENV từ năm 2005 đến năm 2009, có 32 trường hợp là ở phía
nam. Ở thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu sử dụng các loài linh trưởng như là thú cảnh cao
hơn so với nhu cầu về bất kỳ nhóm động vật nào khác mặc dù buôn bán vật nuôi chiếm ít
hơn 3% tổng buôn bán động vật hoang dã. Trong khi số lượng vượn trong buôn bán động vật
hoang dã dường như không phải là nghiêm trọng trong việc làm suy giảm mạnh mẽ các quần
thể vượn nhưng điều quan trọng cần được lưu ý là để có được một con vượn sống để nuôi
nhốt đã có nhiều con vượn bị giết chết trong quá trình bẫy bắt và vận chuyển. Thông thường
vượn được bắt bằng cách bắn con mẹ trong khi chúng đang ôm chặt những con non của
chúng. Nếu những con non sống sót sẽ được bắt đi sau khi con mẹ bị bắn hạ. Như vậy một
con vượn sống như là thú nuôi sẽ có ít nhất một con cái bị giết chết và có nhiều vượn bị chết
hơn nữa khi nỗ lực bắt sống con non không thành công.
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Tóm lại, săn bắn đã làm suy giảm các quần thể vượn ở miền bắc Việt Nam chủ yếu là do sự
phổ biến của súng săn và nhu cầu tiêu thụ tại địa phương. Sự tăng cao rõ rệt về nhu cầu sử
dụng các loài vượn làm thú cảnh cũng như các mục đích làm dược phẩm có thể gây ra hậu
quả tàn phá tương tự đối với các quần thể hiện còn ở tình trạng khá hơn tại miền nam.
2.4.2

Sự suy thoái và mất sinh cảnh

Việc thay đổi mục đích sử dụng đất rừng ở quy mô lớn đã làm suy giảm nghiêm trọng các
quần thể vượn trên toàn quốc trong thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn sau chiến tranh
khi mà rừng đã bị phá để phát triển kinh tế. Sự suy thoái hoặc biến mất của sinh cảnh là một
vấn đề nghiêm trọng được ghi nhận tại khoảng 80% các địa điểm có sự xuất hiện của vượn
trước đây hoặc bây giờ. Hiện nay hầu hết vượn được ghi nhận trong hệ thống các khu bảo
tồn đã được thiết lập do đó về nguyên tắc đây là loại rừng có thể tìm thấy vượn. Trong thực
tế, sự biến mất của sinh cảnh rõ ràng vẫn tiếp diễn cùng với việc khai thác gỗ trái phép chính
là nguyên nhân của sự suy thoái môi trường sống ở khoảng một nửa số khu vực được xem
xét trong bản đánh giá này, do sự xâm lấn của đất nông nghiệp chiếm một phần tư mặc dù
hầu hết các khu vực đó đều là các khu bảo tồn. Mất sinh cảnh cũng có thể là do quần thể bị
chia cắt dẫn đến hình thành các quần thể nhỏ hơn và ít khả năng tồn tại hơn.
Bảng 2. Giá vượn và các sản phẩm của vượn
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Tại khoảng một phần ba các khu vực, sự phát triển cơ sở hạ tầng ví như các đập thủy điện
hay đường giao thông được xem là một đe dọa nghiêm trọng đối với vượn. Các tác động từ
những sự phát triển này có thể tăng khả năng tiếp cận rừng do đó tăng săn bắn, mất sinh cảnh
và sinh cảnh bị chia cắt. Thêm vào đó, tại thời điểm thi công, đặc biệt là đối với các dự án
thủy điện sẽ có một làn sóng công nhân xây dựng dẫn đến sự tăng cao đột biến về nhu cầu

thịt thú rừng tại địa phương. Ở một số địa điểm quan trọng về bảo tồn vượn sẽ bị tác động
ghê gớm bởi sự phát triển của cơ sở hạ tầng, dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng của một số
loài mà từ đó có thể gây tuyệt chủng ở mức độ quốc gia. Phức hợp rừng giữa khu bảo tồn
loài và sinh cảnh Mù Căng Chải và rừng phòng hộ đầu nguồn đang phải đối mặt với mối
nguy kép đó là một dự án thủy điện đã được phê duyệt ở phía bên này rừng với các con
đường dẫn tới đó và một con đường khác nằm giữa rừng ở phía bên kia. Một dự án thủy điện
khác cũng đang được lên kế hoạch xây dựng ở đây. Những phát triển này đang là mối đe dọa
lớn nhất hiện nay đến quần thể N. concolor có ý nghĩa duy nhất của Việt Nam. Con đường
giao thông theo kế hoạch sẽ xuyên qua Vườn quốc gia Pù Mát sẽ làm phân mảnh và gây
nguy hiểm đến những gì đang có của quần thể N. leucogenys lớn nhất Việt Nam. Một đường
giao thông lớn được đề xuất xây dựng xuyên qua Vườn quốc gia Chư Yang Sin, nguy cơ sẽ
chia cắt nó với khu lân cận thuộc Vườn quốc gia Bì Đúp- Núi Bà và như thế gây phân mảnh
diện tích rừng bảo tồn liên tục lớn nhất ở Việt Nam. Con đường này cùng với hệ thống các
đường mòn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận hơn nửa diện tích rừng của Vườn quốc gia
đồng thời tạo ra một rào cản giữa các đàn vượn đã được tìm thấy trong Vườn quốc gia.
Có một số quần thể vượn có ý nghĩa đang sinh sống ở các lâm trường quốc doanh, chủ yếu là
từ miền trung đến miền nam Việt Nam tổng cộng gồm gần 300000 ha tức 15% diện tích
rừng quản lý được ghi nhận trong đánh giá này. Vì chưa có điều tra đáng kể nào về mật độ
đàn và số liệu về cấu trúc các quần thể vẫn chưa được biết rõ. Có thể vẫn có các lâm trường
quốc doanh khác có các quần thể vượn có ý nghĩa. Các lâm trường là nơi để khai thác gỗ
thương mại vì vậy không tránh khỏi việc một phần lớn khu sinh cảnh của vượn đang bị đe
dọa trực tiếp.
2.4.3

Các quần thể nhỏ và bị chia cắt

Mặc dù đã có các nỗ lực bảo tồn tốt nhất nhưng một số quần thể vượn đã quá nhỏ đến nỗi mà
chúng đã bị đẩy đến mức tuyệt chủng cục bộ bởi các nguyên nhân tự nhiên ví dụ như dưới
tác động của điều kiện thời tiết, cháy rừng, dịch bệnh, chênh lệch về tỷ lệ giới tính hay suy
giảm do giao phối cận huyết. Có ít nhất 6 địa điểm mà tại đó các quần thể có thể đang ở giai
đoạn cuối cùng của sự tuyệt chủng cục bộ. Chúng bao gồm N. concolor ở khu bảo tồn thiên
nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn, N. leucogenys ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Vườn quốc
gia Bến En, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, N.
gabriellae ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. Có một số khu vực khác nữa có thể được bổ
sung vào danh sách trên nếu có đủ dữ liệu. Các nguyên nhân tự nhiên cũng có thể gây ra các
tác động thảm khốc trên các quần thể vượn quan trọng nếu chúng có số lượng đủ thấp để bị
xem là bấp bênh. Quan trọng nhất là đối với loài N. nasutus ở khu bảo tồn vượn Cao Vít và
loài N. concolor ở phức hợp rừng Mù Căng Chải-Mường La, nơi có khoảng 20 đàn ở mỗi
điểm và là các quần thể duy nhất có ý nghĩa được biết đến của mỗi loài ở Việt Nam và trên
toàn thế giới đối với loài N. nasutus.
2.4.4

Biến đổi khí hậu

Về lâu dài mối đe dọa từ hiện tượng biến đổi khí hậu có thể gây nguy hiểm đáng kể đến các
quần thể Nomascus ở Việt Nam. Các tác động của biến đổi khí hậu lên các loài vượn chưa
được làm rõ tuy nhiên một loạt các tác động tiềm ẩn trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến thay đổi
lượng mưa và nhiệt độ, các hiện tượng thời tiết cực đoan và mực nước biển dâng có thế sẽ
tác động lên vượn ở Việt Nam. Khí hậu ấm lên toàn cầu có khả năng dẫn đến sự thay đổi
các quần xã sinh vật tại Việt Nam cũng sẽ bị đe dọa. Do đó diện tích và hiệu quả của hệ
thống các khu bảo tồn cũng sẽ bị đe dọa. Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu có thể cũng
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sẽ làm thay đổi chu kỳ ra quả do sự biến đổi phức tạp về lượng mưa và nhiệt độ, nó sẽ gây ra
những mối đe dọa tiềm ẩn nghiêm trọng đến các quần thể vượn. Các hiện tượng thời tiết cực
đoan như lũ lụt, hạn hán và mưa bão cũng sẽ tác động đến an ninh lương thực tại các vùng
nông thôn nghèo do mất mùa. Hậu quả là làm gia tăng sự phụ thuộc vào các lâm sản ngoài
gỗ của người dân địa phương tại các khu vực cư trú của các quần thể vượn. Thêm vào đó,
mực nước biển dâng cao và thay đổi mô hình sử dụng đất cũng sẽ tác động gián tiếp lên các
quần thể vượn do có sự di cư của con người khai thác và vận chuyển tài nguyên thiên nhiên
tại các khu phân bố của vượn.

2.5 Kết luận
Bảo tồn vượn cũng như bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam vẫn còn đòi hỏi những điều
kiện cơ bản để làm việc. Không quá khó đến mức cần những nỗ lực khoa học lớn lao để thấy
được các đòi hỏi cơ bản cho bảo tồn là: nâng cao nhận thức cho đông đảo quần chúng, cộng
đồng và quan chức địa phương; cải thiện thực thi pháp luật để giải quyết vấn đề buôn bán
động, thực vật hoang dã và cả sắn bắn trong tự nhiên; quản lý rừng tốt đối với cả rừng trong
các khu bảo tồn lẫn ở các lâm trường quốc doanh. Và cuối cùng tìm kiếm sự tham gia của
các cộng đồng địa phương vào hoạt động bảo tồn để giúp các cộng đồng nghèo có được các
lợi ích từ đó họ tích cực tham gia hỗ trợ bảo tồn. Việc xác định chi tiết các hành động bảo
tồn đòi hỏi phải có sự bàn bạc rộng rãi giữa các bên liên quan. Ở đây chúng tôi tóm tắt một
số kết luận có được từ các nghiên cứu trong phạm vi tài liệu này.
Năm trong sáu loài vượn được tìm thấy ở Việt Nam đòi hỏi các can thiệp bảo tồn tập trung tại
một số khu vực ưu tiên để duy trì dài hạn các quần thể có ý nghĩa. Hai trong số chúng đang bị

nguy hiểm ở mức đến gần bờ vực tiếp chủng do bị hạn chế trong một quần thể duy nhất còn
tồn tại ở Việt Nam. Các bên liên quan tại địa phương nhất là các quan chức địa phương cần
nhận thức rõ hơn cũng như hỗ trợ nhiều hơn cho việc bảo tồn các quần thể đang bị đe dọa
nghiêm trọng này.
Hiện tượng săn bắn và mất sinh cảnh do chuyển đổi mục đích sử dụng đất dường như
đang dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng các quần thể vượn trong các ghi nhận gần đây.
Hiện nay, hầu hết các quần thể quan trọng đã biết đang cư trú trong các khu bảo tồn tuy vậy
chúng vẫn đang phải chịu các đe dọa nghiêm trọng đến từ săn bắn và mất môi trường sống.
Vấn đề săn bắn cần được nghiêm túc giải quyết đặc biệt là tại các khu bảo tồn trên
khắp Việt Nam. Săn bắn bằng súng đang gây ra sự suy giảm nhanh chóng cũng như tuyệt
chủng cục bộ ngay cả khi các loài vượn không phải là các mục tiêu săn bắn cụ thể.
Buôn bán động, thực vật hoang dã tiếp tục là mối đe dọa đến các quần thể vượn mặc
dù các loài này chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối thấp trong các loài là đối tượng buôn bán.
Nhu cầu nuôi giữ các cá thể vượn còn sống làm thú cưng hoặc cho vườn thú là một mối lo
nghiêm trọng đặc biệt là tại các tỉnh phía nam. Để bắt được một con vượn có thể có một số
khác đã bị giết chết trong quá trình săn bắt và vận chuyển. ở một số khu vực, nhu cầu về linh
trưởng để sử dụng trong y học dân gian cũng đang ngày một tăng.
Ở một số địa điểm vẫn còn các quần thể vượn tương đối tốt. Các quần thể này đều được
tìm thấy tại các địa điểm được tập trung các nỗ lực bảo tồn vượn và thường cũng là nơi mà
chúng có sự bảo vệ từ tự nhiên do sự cách trở đối với các khu định cư của con người cũng
như do địa hình gồ ghề khó tiếp cận. Hiện có nhiều vượn hơn trong các quần thể lớn hơn khi
đi xa về phía nam.

HIện có rất ít dữ liệu về giám sát vượn, mặc dù các dữ liệu này là rất quý giá đối với giám
sát đa dạng sinh học như là loài chỉ thị. Giám sát vượn đã rất quan trọng trong việc đưa ra
các quyết định bảo tồn tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải trong suốt thập kỷ
qua và nên được tích hợp vào các dự án bảo tồn vượn khác cũng như các chương trình giám
sát động vật hoang dã tại chỗ.
Hầu hết vượn sinh sống tại các khu bảo tồn bao gồm cả các quần thể quan trọng nhất được biết
đến đối với mỗi loài. Hệ thống các khu bảo tồn nên là trung tâm của chiến lược quốc gia về

bảo tồn vượn. Hơn thế nữa hầu hết các khu bảo tồn rõ ràng đã thất bại trong việc thực hiện
các chức năng chính mà chúng cần có với sự suy giảm liên tục của vượn cũng như sự tuyệt
chủng cục bộ của các quần thể tại một số khu bảo tồn trong thập kỷ qua.
Các điều tra sâu hơn tại một số khu vực có thể sẽ hỗ trợ cho một chiến lược quốc gia
tổng thể về bảo tồn vượn. Việc điều tra bổ sung là cần thiết ở một số khu vực được cho là
quan trọng nhưng chưa có dữ liệu về vượn. Tuy nhiên hiện nay thông tin đầy đủ về hầu hết
các khu vực quan trọng đối với bảo tồn vượn ở Việt Nam đã được xác định và các can thiệp
bảo tồn vượn nên được tập trung vào các khu vực này.
Tình trạng của vượn tại các lâm trường quốc doanh hiện vẫn còn chưa được biết rõ.
Các khu rừng này tại miền bắc Việt Nam có tiềm năng lớn về nơi cư trú của các quần thể lớn
vượn. Các kế hoạch quản lý thích hợp cần được phát triển giúp bảo vệ vượn và các loài
hoang dã khác đang cư ngụ tại đây. Ngoài ra việc quản lý tốt các lâm trường quốc doanh
cũng có thể giúp cải thiện tiếng xấu của Việt Nam về vấn đề xuất khẩu các sản phẩm gỗ chế
biến từ các khu rừng được quản lý không bền vững.
Cuối cùng, vượn là những sinh vật lành tính và lôi cuốn tuyệt vời, chúng không gây ảnh hưởng

đến sinh kế của bất kỳ ai nhưng chúng lại quyến rũ chúng ta bằng vẻ đẹp, khả năng nhào lộn
và âm thanh của chúng và chúng còn là họ hàng gần gũi nhất của chúng ta tại Việt Nam. Nếu
không thể làm gì để bảo vệ tương lai lâu dài của vượn tại Việt Nam thì không có hi vọng gì
đối với đa dạng sinh vật cũng như môi trường dễ tổn thương của Việt Nam mà con người
đang phụ thuộc vào.
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Chương 3
Vượn cao vit
Nomascus nasutus

Con cái Nomascus nasutus
Ảnh: Zhao Chao / FFI
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Hình 2. Bản đồ ghi nhận sự phân bố của Nomascus nasutus ở Tây Bắc Việt Nam

3 Vượn Cao Vít
Nomascus nasutus (Kunkel d’Herculais, 1884)
Tên tiếng việt: Vượn Cao Vít, vượn đen
Tên tiếng anh: Eastern black gibbon, eastern black crested gibbon, cao vit gibbon, cao-vit

crested gibbon
Xếp hạng trong danh lục đỏ IUCN: Cực kỳ nguy cấp A2acd; C2a(i); D (phiên bản 3.1)
Xếp hạng trong danh mục Sách đỏ Việt Nam 2007: Nguy cấp A1cd C2a (trong bản đồ phân

bố cho rằng nó cùng loài với Nomascus concolor)
Tình trạng bảo vệ tại Việt Nam: Thuộc nhóm 1B của Nghị định 32/2006 NĐ-CP
CITES: Phụ lục I (được liệt kê là cùng loài với Nomascus hainanus)

3.1 Tình trạng và khu phân bố toàn cầu
Trước đây Nomascus nasutus được phân loại như là loài phụ N. n. nasutus, một dạng của
vượn đen tuyền đông bắc nhưng hiện nay đã được nâng lên tình trạng là một loài hoàn chỉnh
dựa vào các bằng chứng di truyền, màu lông và tiếng hót. Toàn bộ quần thể toàn cầu của N.
nasutus giới hạn phân bố tại khu vực duy nhất dọc theo biên giới Việt-Trung. Trong lịch sử,
N. nasutus đã từng phân bố từ phía nam Trung Quốc đến miền bắc Việt Nam, trải dài đến
phía nam sông Hồng. Các ghi nhận xa nhất về phía nam là tại Vườn quốc gia Tam Đảo và
các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh của Việt Nam. Tại Trung Quốc loài này bị xem là đã tuyệt
chủng từ những năm 1950 cho đến năm 2006 có 3 đàn được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây dọc
theo biên giới Việt-Trung, là một phần của quần thể đã biết tại Việt Nam.

3.2 Tóm tắt về tình trạng và khu phân bố tại Việt Nam
3.2.1

Thay đổi về tình trạng từ năm 2000

Vào năm 2000 đã có các ghi nhận về sự xuất hiện của N. nasutus tại ít nhất là 4 địa điểm
nhưng không có đủ bằng chứng để xác nhận rằng chúng thực sự tồn tại ở các địa điểm đó.
Cho tới năm 2002 một quần thể đã được phát hiện tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
nơi có biên giới Việt- Trung. Đây là quần thể duy nhất được biết đến của N. nasutus bao
gồm cả các đàn phân bố tại khu rừng tiếp giáp thuộc hạt Trịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung
Quốc. Không có thêm ghi nhận nào về vượn từ ba khu vực còn lại do đó khó có khả năng có
vượn tồn tại ở những nơi đó.
3.2.2

Các khu vực chủ chốt trong bảo tồn

Quần thể N. nasutus xuyên biên giới tại huyện Trùng Khánh và khu vực lân cận thuộc tỉnh
Quảng Tây, Trung Quốc là quần thể duy nhất được biết đến của thế giới.
3.2.3

Các mối đe dọa

Các mối đe dọa chủ yếu lên quần thể duy nhất do đó đe dọa lên loài này chính là sự xuống
cấp của môi trường sống, áp lực di truyền do quần thể có kích thước nhỏ dễ bị tổn thương
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(bởi số lượng cá thể ít) và các hiện tượng ngẫu nhiên như dịch bênh, cháy rừng. Tất cả
những điều trên có thể dẫn tới sự biến mất đột ngột của nhiều hoặc của tất cả các cá thể.
3.2.4

Các hành động bảo tồn đang thực hiện

Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế FFI hợp tác cùng với các cơ quan Kiểm
Lâm đã thực hiện một chương trình bảo tồn vượn tại huyện Trùng Khánh kể từ năm 2003.
Nhờ đó Khu bảo tồn Vượn Cao Vít đã được thiết lập vào năm 2007 và từ đó khu vực này
nhận được nhiều hỗ trợ bảo tồn hơn.
3.2.5

Các hành động bảo tồn ưu tiên

Tiếp tục hỗ trợ các hoạt động bảo tồn dài hạn ở huyện Trùng Khánh là cần thiết đối với sự
sống còn của N. nasutus. Sự phát hiện ra các quần thể N. nasutus khác sẽ có ý nghĩa toàn
cầu, tuy nhiên điều này có vẻ không thực tế do gần đây các khu vực lịch sử đã được khảo sát.
Có khả năng là các cá nhân rải rác đã làm hơi thái quá. Ví dụ, trước khi quần thể vượn tại
huyện Trùng Khánh được phát hiện, đã có kết luận là không có vượn sinh sống tại Trùng
Khánh dựa vào một cuộc khảo sát đa dạng sinh học được thực hiện tại các xã khác của
huyện.

Chương 4
Vượn đen tuyền
Nomascus concolor

Cá thể đực Nomascus concolor
Ảnh: Zhao Chao
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Hình 3. Bản đồ ghi nhận phân bố của Nomascus concolor ở Tây Bắc Việt Nam

4 Vượn đen tuyền
Nomascus concolor (Harlan, 1826)
Tên Việt Nam: Vượn đen tuyền, vượn đen
Tên tiếng anh: Western black gibbon, Western black crested gibbon, Black gibbon, Black

crested gibbon, Indochinese gibbon
Xếp hạng trong danh lục đỏ IUCN: Cực kỳ nguy cấp a2cd (ver 3.1)
Xếp hạng trong danh mục Sách đỏ Việt Nam 2007: Nguy cấp a1cd c2a
Tình trạng bảo vệ tại Việt Nam: Nhóm 1B, nghị định 32/2006 NĐ-CP
CITES: Phụ lục I

4.1 Tình trạng và phân bố toàn cầu
Nomascus concolor hiện đang có sự phân bố không liên tục tại nhiều phần ở Tây Nam Trung
Quốc, Tây Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam. Mặc dù hơn một thiên niên kỷ trước, các loài
Nomascus có thể xuất hiện ở một khu vực rộng lớn tại miền trung và miền nam Trung Quốc,
từ phía bắc tới sông Hoàng Hà. Bốn loài phụ của Nomascus concolor đã được phát hiện ba
trong số đó xuất hiện tại Trung Quốc (Ma & Wang 1986; Ma et al. 1988; Geissmann 1993,
1994, 1995; Groves 2001; Mootnick & Fan Pengfei 2011). Nhưng một phân tích gần đây về
phát sinh loài của chi Nomascus cho rằng chỉ có hai loài phụ đó là N. c. concolor và N. c. lu
sau này phân bố hạn chế tại Lào (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Chỉ còn lại một quần thể có
khả năng tồn tại của N. c. lu được biết đến tại khu bảo tồn quốc gia Nậm Kắn ở phía tây bắc
Lào với 9 đến 14 đàn đang được bảo vệ bởi một sự án du lịch.
Hầu hết quần thể thế giới của Nomascus concolor xuất hiện tại miền trung và nam tỉnh Vân
Nam, phía tây Trung Quốc bao gồm các đàn duy nhất của Nomascus được biết là xuất hiện ở
phía tây sông Mê kông (đôi khi vẫn được xem như là loài phụ N. c. furgovaster). Không có
đánh giá đầy đủ về tổng số quần thể N. concolor tại tỉnh Vân Nam cho đến gần đây bởi sự
khác nhau về dữ liệu thực địa và không thể đạt được sự đồng thuận. Các cuộc hội thảo được
tổ chức vào năm 2010 và 2011 bởi Cục lâm nghiệp Vân Nam và Tổ chức Bảo tồn động, thực
vật hoang dã quốc tế để xây dựng một kế hoạch bảo tồn cho loài này đã có thể ước tính tổng
quần thể tại tỉnh Vân Nam gồm 1100 đến 1300 cá thể với hơn 270 đàn. Các quần thể lớn
nhất được biết đến hiện nay đang phân bố tại hai dãy núi song song Wuliangshan và
Ailaoshan ở miền trung tỉnh Vân Nam. Các cuộc khảo sát được thực hiện năm 2010 đã ước
tính có khoảng 87 đàn ở Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Wuliangshan và 124 đàn ở hạt
Ping Xing của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Ailaoshan. Có 93 đàn vượn được ghi nhận
vào năm 2005 tại các hạt Shuang Bai, Chu Xiong và Nan Hua thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên
Ailaoshan và chúng cũng được ghi nhận có phân bố tại một số phần khác của khu bảo tồn.
Do đó, nói chung dãy núi Ailao lưu giữ quần thể N. concolor lớn nhất toàn cầu.
Việt Nam có khoảng 5% số lượng Vietnam N. concolor toàn cầu. Loài này xuất hiện ở phía
bắc giữa sông Đà và sông Hồng. Có ghi nhận về sự tồn tại của chúng từ phía tây sông Đà
nhưng chưa được xác nhận. Các quần thể hiện còn đang phân bố hạn chế trên hai khu vực
trong dãy Hoàng Liên Sơn, một ở khối núi liên tục trải dài từ Khu bảo tồn loài và sinh cảnh
Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đến khu rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện lân cận Mường La,
tỉnh Sơn La và một ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
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N. concolor đã được coi là có khu phân bố trùng lặp với N. leucogenys ở Việt Nam và ở phía
nam tỉnh Vân Nam tuy nhiên một đánh giá cho thấy không có đủ bằng chứng để kết luận
nhưng khả năng này vẫn còn đó (xem thêm phần khu vực Mường Nhé ở chương N.
leucogenys).

4.2 Tóm tắt tình trạng và phân bố tại Việt Nam
4.2.1

Sự thay đổi về tình trạng từ năm 2000

Từ đánh giá về tình trạng vượn năm 2000, các cuộc khảo sát tình trạng và các hoạt động bảo
tồn mới đã được thực hiện đối với loài N. concolor nhưng vẫn xảy ra sự suy giảm đáng kể về
số lượng trên toàn quốc. Số lượng hiện nay ở Việt Nam ước tính khoảng 64-70 cá thể với ít
nhất 22-25 đàn. Vào năm 2000 quần thể đã được ước tính có khoảng ít hơn 100 cá thể nhưng
vào năm 2000-2001 đã có ước tính số lượng tại 3 địa điểm là Khu bảo tồn thiên nhiên
Hoàng Liên – Văn Bàn, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải và khu rừng phòng hộ
đầu nguồn Mường La đã cho thấy có khoảng 53 đàn với hơn 140 cá thể (xem số liệu ghi
nhận tại mỗi khu vực ở dưới đây). Từ đó, đã có thêm từ 2 đến 4 các cuộc khảo sát số lượng
khác được tiến hành và áp dụng các phương pháp thống nhất bởi các nhà nghiên cứu có kinh
nghiệm tại mỗi khu vực. Vào năm 2000-2001, cả 3 khu vực này đều có số lượng vượn tương
tự nhau nhưng qua một thập kỷ đã có sự suy giảm khác nhau đáng kể về số lượng đàn và cá
thể. Tại khu rừng liên tiếp khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải và Mường La có
khoảng 59 cá thể thuộc 20 đàn. Quần thể này đã bị suy giảm ít nhất 50% nhưng hiện nay có
thể đang phục hồi. Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên-Văn Bàn, quần thể vượn bị phân
cách rất lớn và chỉ còn lại khoảng 2-5 đàn.
Gần đây trong một cuộc khảo sát, có 2 ghi nhận về tiếng kêu bất thường của N. concolor tại
khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, phía tây sông Đà khu phân bố chủ yếu của quần thể N.
leucogenys (xem phần khu Mường Nhé). Tuy nhiên, những ghi nhận này cần được xem xét
cẩn thận cho đến khi được xác nhận.
4.2.2

Các khu vực trọng yếu trong bảo tồn

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải và khu rừng phòng hộ đầu nguồn Mường La
đang được xem là hai khu vực riêng biệt với hai chế độ quản lý khác nhau nhưng rừng của
hai khu này lại liên tiếp nhau và quần thể vượn sinh sống ở cả hai nơi. Do sự suy giảm về số
lượng vượn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn trong thập kỷ qua làm cho
khu phức hợp rừng tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải và rừng phòng hộ đầu
nguồn Mường La trở thành khu vực duy nhất tại Việt Nam hiện N. concolor còn có cơ hội
thực tế để tồn tại. Dù vậy, quần thể này khá nhỏ và bị chia cắt. Có sự khác nhau đáng chú ý
về xu hướng quần thể ở phía trong và ngoài Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải,
điều này cho thấy khu bảo tồn và các can thiệp bảo tồn đã bảo vệ vượn khi so sánh với khu
rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Mường La (nơi vẫn còn có một phần ba số các đàn vượn).
4.2.3

Các mối đe dọa

Săn bắn vượn và chặt phá rừng đang là các mối đe dọa chủ yếu đối với N. concolor ở tất cả
các khu vực mà loài này sinh sống. Hiện tượng săn bắn đang xảy ra với cường độ khá cao ở
rừng phòng hộ đầu nguồn Mường La và nếu nó không được ngăn chặn sẽ gây ra sự tuyệt
chủng cục bộ đối với các đàn còn lại tại địa phương này và sau đó mối đe dọa này có thể lan
sang Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải. Một mối đe dọa mới và quan trọng đó là
sự hoàn thành của con đường từ thị trấn Mù Căng Chải vào xã Chế Tạo cùng với một con

đường mới khác đi xuyên qua hoặc gần với khu rừng phòng hộ đầu nguồn Mường La và kéo
dài sang Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải. Cho tới gần đây, sự xa xôi của hai
khu vực này đã làm tăng mức độ bảo vệ đối với các đàn vượn tại đây tuy nhiên khi các con
đường trên được hoàn thành sẽ làm tăng khả năng tiếp cận với rừng của những kẻ săn bắn
và buôn bán. Một đập thủy điện sẽ được xây dựng ở Mường La, tiếp giáp với Khu bảo tồn
Mù Căng Chải và một con đập khác cũng dự kiến sẽ được xây dựng gần đó. Các con đập này
có thể sẽ trực tiếp dẫn đến sự biến mất hoặc suy thoái môi trường sống của loài vượn đang bị
đe dọa này và có thể chúng cũng làm tăng hiện tượng săn bắn vượn (và các động vật hoang
dã khác) để đáp ứng nhu cầu của công nhân xây dựng.
4.2.4

Các hành động bảo tồn đang thực hiện

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải được thành lập vào năm 2006 bởi các cơ quan
chức năng tỉnh Yên Bái mặc dù kế hoạch đầu tư bao gồm các hành động bảo tồn N. concolor
đã được xây dựng 4 năm trước đó. Kế hoạch đầu tư này dựa trên sự tham vấn rộng rãi các
bên liên quan ở địa phương về việc thành lập khu bảo tồn, điều này đã khuyến khích sự tham
gia của các cộng đồng địa phương vào quá trình hợp tác quản lý. Các hoạt động bảo tồn
được thực hiện bởi FFI tại Khu bảo tồn Mù Căng Chải bao gồm chương trình thu hồi súng
săn, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và giám sát, thông tin về vượn được thực
hiện bởi nhóm tuần tra cộng đồng để bảo vệ các đàn vượn còn lại. Tại khu rừng phòng hộ
đầu nguồn Mường La và Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, các hành động bảo
tồn tương tự cũng được thực hiện tuy nhiên ở mức độ ít hơn và không liên tục. Hiện nay FFI
đã tái thành lập nhóm tuần tra cộng đồng tại Mường La đồng thời phát triển kế hoạch hành
động bảo tồn vượn ở đó.
4.2.5

Các hành động bảo tồn ưu tiên

Tiếp tục tài trợ và thực hiện các hoạt động bảo tồn tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù
Căng Chải là cần thiết để duy trì sự tồn tại của loài N. concolor tại Việt Nam. Kế hoạch bảo
tồn tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải cần được cập nhật để giải quyết các mối
đe dọa mới từ việc xây dựng các con đường và đập thủy điện. Cũng cần thiết phải bảo vệ
khu rừng lân cận thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Mường La (đặc biệt là dưới độ cao 2000m)
như là vùng đệm của Khu bảo tồn Mù Căng Chải và cũng là để bảo vệ các đàn vượn di
chuyển giữa hai khu vực này. Rừng phòng hộ này trước đây bị khai thác với cường độ cao
do đó nó cần được ưu tiên để ngăn chặn sự khai thác này. Việc bảo vệ phần rừng còn lại
phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, cơ quan đã phê chuẩn
việc phát triển các con đập thủy điện và con đường gần đây cũng như phát triển các khu tái
định cư và canh tác nông nghiệp trong và gần các khu vực trên. Tại tất cả các địa điểm cần
lập tức ngăn chặn hoạt động săn bắn để bảo vệ vượn.
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Chương 5
Vượn má trắng
Nomascus leucogenys

Cá thể đực Nomascus leucogenys
Ảnh: Terry Whittaker
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Hình 4. Bản đồ ghi nhận phân bố của Nomascus leucogenys ở miền bắc Việt Nam

5 Vượn má trắng
Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840)
Tên Việt Nam: Vượn má trắng, vượn má trắng bắc, vượn đen má trắng, vượn bạc má
Tên tiếng anh: Northern white-cheeked gibbon, Northern white-cheeked crested gibbon
Xếp hạng trong Danh lục đỏ IUCN: Cực kỳ nguy cấp A2cd+3cd (phiên bản 3.1)
Xếp hạng trong Sách đỏ Việt Nam 2007: Nguy cấp A1cd C2a
Tình trạng bảo vệ tại Việt Nam: Nhóm 1B Nghị định 32/2006/NĐ-CP
CITES: Phụ lục I

5.1 Tình trạng và phân bố toàn cầu
Trong danh lục đỏ IUCN, tình trạng của Nomascus leucogenys vừa thay đổi từ “chưa đủ dữ
liệu”thành cực kỳ nguy cấp. Loài này xuất hiện ở Tây Bắc Việt Nam, Bắc Lào và phía nam
tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nó bị giới hạn về phía tây bởi sông Mê Kông và phía đông bởi
sông Đà. Ở phía bắc khu phân bố của loài, trước đây N. leucogenys được coi là trùng với khu
phân bố của N. concolor tại Việt Nam và Vân Nam, tuy nhiên một tái đánh giá đã cho rằng
không có đủ bằng chứng để kết luận điều này nhưng khả năng này vẫn còn đó (xem phần
khu vực Mường Nhé). Tại Lào, mức độ trùng lặp với khu phân bố của N. concolor là không
rõ ràng, có thể xảy ra trong lịch sử hơn là hiện tại. N. leucogenys trước đây được cho rằng đã
xuất hiện xa nhất về phía nam là tại sông Cả thuộc tỉnh Nghệ An nhưng dựa vào các bằng
chứng di truyền và tiếng hót thì khu phân bố xa nhất được biết đến ít nhất là đến sông Rào
Nậy gần Vườn quốc gia Vũ Quang (nơi có N. leucogenys) và khu bảo tồn Khe Nét (nơi có
thể có N. siki). Tại Lào, giới hạn về phía nam của N. leucogenys được cho là sông Nam
Kading. Hiểu biết về sự mở rộng về phía nam về phân bố toàn cầu của loài này (sau khi đã
loại trừ các khu phân bố của N. siki) bao gồm cả một số khu vực có các quần thể vượn quan
trọng.
Ở Trung Quốc, các quần thể N. leucogenys đã suy giảm nghiêm trọng trong vài thập kỷ qua
do hiện tượng săn bắn. Các quần thể ở Vân Nam phân bố hạn chế tại huyện Xishuangbanna
nơi hiện nay có 2 khu dự trữ được biết đến đó là Mengla và Shangyong. Các cuộc điều tra
phỏng vấn tại các khu vực này vào năm 2008 chỉ ghi nhận được sự có mặt của vượn tại 3 địa
điểm riêng biệt trong khi đó vào những năm 1980 đã có 9 đàn được xác nhận có mặt tại 3 địa
điểm này với ít nhất 36 cá thể. Vào những năm 1960, ước tính có ít nhất 1000 cá thể sinh
sống tại Xishuangbanna (Bangjie Tan 1985). Hiện nay quần thể của loài này tại Trung Quốc
có thể chỉ còn khoảng 10 cá thể với 3 đàn bị chưa cắt bởi khoảng cách lớn và không có nhiều
cơ hội tồn tại kể cả về ngắn hạn.
Tại Lào, tình trạng của N. leucogenys phần lớn là không rõ, nhưng dựa vào các dữ liệu có
sẵn và diện tích rừng còn lại lớn ở một số khu vực cho thấy khả năng Lào đang lưu giữ các
quần thể lớn nhất của loài này. Các quần thể có ý nghĩa có thể đang sinh sống ở các khu bảo
tồn quốc gia Nam Et-Phou Louey và Nam Kading tại phía bắc sông Kading. Các báo cáo địa
phương cho rằng loài này có thể tồn tại ở khu bảo tồn quốc gia Phou Dendin tuy các quần
thể này có thể có kích thước nhỏ. Vượn bị săn bắn khá phổ biến tại Lào mặc dù mức độ săn
bắn là khác nhau giữa các khu vực. Săn bắn mang tính cơ hội nhiều hơn mục đích chủ định
nhưng nó vẫn cho thấy một mối đe dọa đáng kể đối với loài linh trưởng dễ bị phát hiện vào
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ban ngày này. Cần thiết thực hiện các cuộc điều tra sâu hơn tại Lào để có được số liệu về
các quần thể N. leucogenys còn lại.

5.2 Tóm tắt về tình trạng và khu phân bố tại Việt Nam
5.2.1

Thay đổi về tình trạng từ năm 2000

Tại thời điểm của Bản đánh giá tình trạng vượn ở Việt Nam đầu tiên, các dữ liệu về N.
leucogenys chỉ hạn chế ở mức độ có mặt hay không tại tất cả các khu vực được đề cập đến
mà không có dữ liệu định lượng về quần thể. Từ đó các khảo sát về N. leucogenys đã được
tiến hành ở nhiều khu bảo tồn mà Geissmann và cộng sự đã xác định là có trữ lượng lớn. Các
cuộc khảo sát này được tiến hành bởi một loạt các cơ quan trong nước và quốc tế đã giúp
hiểu rõ hơn về các khu vực ưu tiên của loài này. Một tái đánh giá về khu phân bố của vượn
Nomascus tại Việt Nam cũng cho thấy sự mở rộng về phía nam về giới hạn khu phân bố đã
biết của N. leucogenys trong đó bao gồm các Vườn quốc gia Pù Mát và Vũ Quang cùng một
số các khu bảo tồn trước đây được cho là có N. siki .
5.2.2

Các khu vực chủ chốt trong bảo tồn

Dựa vào các thông tin hiện có thì khu vực quan trọng nhất trong bảo tồn N. leucogenys ở
Việt Nam là Vườn quốc gia Pù Mát với quần thể ước tính có khoảng 130 đàn chứa 455 cá
thể. Các khu vực quan trọng khác với các quần thể vượn có ý nghĩa đã được xác nhận gần
đây là Vườn quốc gia Vũ Quang và khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, có thể còn có một
quần thể N. concolor cùng tồn tại ở đây.Các khu vực này có thể là các ưu tiên bảo tồn quốc
gia cũng như quốc tế đối với loài này. Các khu vực có ưu tiên thấp hơn bao gồm các khu bảo
tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Xuân Liên và Pù Huống. Tại hai khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang
và rừng Hương Sơn cần có các cuộc điều tra bổ sung để xác định kích thước của các quần
thể và liệu chúng có thể được bảo tồn hiệu quả. Đối với các khu vực còn lại, loài này dường
như đã bị tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng trong thập kỷ qua.
5.2.3

Các mối đe dọa

Săn bắn và mất sinh cảnh là các mối đe dọa chủ yếu đối với N. leucogenys ở Việt Nam. Và
nó đã dẫn đến sự tuyệt chủng cục bộ đã được xác nhất tại ít nhất 4 địa điểm: các khu bảo tồn
Hang Kia-Pà Cò, Ngọc Sơn-Ngổ Luông và Pù Luông, khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất Khe
Nét trong khi quần thể ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ là rất bé có thể sẽ không tồn tại
được lâu hơn. Hầu hết các quần thể còn lại đang bị cô lập, bị chia tách nội bộ và chịu nhiều
áp lực khác nhau. Nếu không có các nỗ lực bảo tồn hiệu quả rất có thể hầu hết các quần thể
tại Việt Nam sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai gần.
5.2.4

Các hành động bảo tồn đang thực hiện

Hiện nay không có dự án bảo tồn nào tập trung vào loài N. leucogenys tại Việt Nam. Loài
này ngẫu nhiên nhận được sự bảo vệ về pháp luật ở các khu bảo tồn mà nó xuất hiện nhưng
với tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng của N. leucogenys tại Việt Nam thì điều đó rõ ràng là
chưa đủ để bảo vệ các quần thể còn lại.
5.2.5

Các hành động bảo tồn ưu tiên

Sự hiện diện thường trực của các tuần rừng đem lại sự bảo vệ suốt ngày đêm cho các đàn
vượn tại Vườn quốc gia Pù Mát và khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có thể là phương

pháp hữu hiệu duy nhất để bảo đảm sự tồn tại của các quần thể N. leucogenys còn lại ở Việt
Nam. Các dự án ở mức độ cảnh quan và khu vực dường như là không đủ. Ví dụ ở Pù Mát
các dự án tích hợp bảo tồn và phát triển ở quy mô lớn đã thất bại trong việc ngăn chặn sự suy
giảm số lượng các linh trưởng và các đa dạng sinh vật khác. Tại thời điểm này, duy trì các
cam kết từ tất cả các cơ quan nhà nước là cần thiết để bảo vệ quần thể vượn ở Vườn quốc gia
Pù Mát. Diện tích rừng lớn xung quanh Vũ Quang đem lại những hi vọng mới cho loài này ở
Việt Nam, mặt khác cần có các khảo sát bổ sung để khẳng định được điều này.
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Chương 6
Vượn má trắng siki
Nomascus siki

Cá thể đực Nomascus siki
ảnh: Terry Whittaker
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Hình 5. Bản đồ ghi nhận phân bố của Nomascus siki ở miền trung Việt Nam

6 Vượn má trắng siki
Nomascus siki (Delacour, 1951)
Tên Việt Nam: Vượn má trắng siki, vượn má trắng nam, vượn đen má trắng, vượn bạc má,

vượn hót, vượn đen siki, vượn đen má hung
Tên tiếng anh: Southern white-cheeked gibbon, southern white-cheeked crested gibbon, siki

gibbon
Xếp hạng trong danh lục đỏ IUCN: Nguy cấp A2cd (phiên bản 3.1)
Xếp hạng trong Sách đỏ Việt Nam 2007: Nguy cấp A1cd C2a
Tình trạng pháp lý tại Việt Nam: Thuộc nhóm 1B Nghị định 32/2006 NĐ-CP (được xem là

loài phụ của N. leucogenys)
CITES: Phụ lục I

6.1 Tình trạng và phân bố toàn cầu
Nomascus siki xuất hiện tại một khu vực rất nhỏ ở miền trung Việt Nam và ở Lào, khu phân bố của
chúng bị giới hạn bởi sông Mê Kông về phía tây và khu vực nông nghiệp ven biển Việt Nam về phía
đông (Geissmann et al. 2000). Tình trạng phân loại của N. siki đã được đánh giá khác rất khác nhau
bởi các tác giả khác nhau do đó cần thận trọng khi đánh giá các ghi nhận về loài này. Nomascus siki
đầu tiên được coi như là loài phụ của N. concolor (Groves 1972; Đào Văn Tiến 1983) sau đó được
phân loại lại là loài phụ của N. gabriellae (Groves & Wang Yingxiang 1990) sau đó là của N.
leucogenys (Geissmann 1993, 1994, 1995; Geissmann et al. 2000; Roos 2004; Roos et al. 2007) và
sau này được nâng lên tình trạng loài (Zhang 1997; Groves 2001; Mootnick 2006; Geissmann 2007b;
Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010c; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e;
Mootnick & Fan Pengfei 2011; Văn Ngọc Thịnh et al. 2011). Dựa vào các dữ liệu về di truyền và
tiếng hót ghi nhận được trên toàn khu phân bố của giống Nomascus, khu phân bố của N. siki đã được
sửa đổi và có sự cắt giảm đáng kể khu phân bố của loài này ( Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Loài này
hiện nay chắc chắn có thể được xếp hạng “Cực kỳ nguy cấp”và đòi hỏi phải có sự đánh giá lại về tình
trạng của nó trong danh lục đỏ IUCN. Hiện nay các quần thể N. siki tại Lào không được ước tính vào
quần thể toàn cầu mặc dù nó được cho rằng các quần thể này còn lớn hơn so với quần thể ở Việt Nam
(Geissmann et al. 2000; Duckworth 2008). Tất cả các quần thể đều bị đe dọa bởi hiện tượng săn bắn
và sự suy thoái của môi trường sống.
Tại Lào, N. siki được cho là xuất hiện từ khu bảo tồn quốc gia Nam Kading, phía nam sông Kading
về phía bắc đến ít nhất là khu bảo tồn quốc gia Phou Xang He về phía nam và có thể xa hơn về phía
nam đến tận khu bảo tồn quốc gia Dong Phou Vieng. Không có sự ước lượng về số lượng nào đối với
loài ở Lào tuy nhiên có một số quần thể quan trọng tại các khu vực có sự quản lý hiệu quả bao gồm
khu bảo tồn quốc gia Nam Kading và khu bảo tồn Nakai-Nam Theun (mặc dù sự phân bố tại khu vực
này là chưa rõ ràng), và tại các khu vực được bảo vệ tốt bởi các điều kiện tự nhiên như các khu bảo
tồn quốc gia Phou Hin Boun và Hin Nậm Nô .
Ở Việt Nam, N. siki xuất hiện tại các điểm thuộc các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Có 6
khu vực đã ghi nhận được các quần thể là: 2 khu bảo tồn (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, khu
bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa), hai khu dự trữ tự nhiên dự kiến (Khe Ve, Giang Man) và 2 lâm
trường quốc doanh (Trường Sơn và Khe Giữa).
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6.2 Tóm tắt về tình trạng và phân bố tại Việt Nam
6.2.1

Thay đổi về tình trạng từ năm 2000

Các thông tin mới đáng quan tâm về phân loại, phân bố và sinh thái của N. siki ở Việt Nam đã được
ghi nhận từ Bản đánh giá tình trạng vượn ở Việt Nam đầu tiên. Nomascus siki trước đó được cho là
xuất hiện tại năm tỉnh thuộc bắc miền trung Việt Nam với giới hạn phân bố về phía bắc và phía nam
tương ứng là sông Cả (tỉnh Nghệ An) và Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế). Tuy nhiên,
là kết quả của việc nâng cấp tình trạng loài của nó cũng như sự tách ra của một dạng mới ở miền
trung (N. annamensis), làm cho sự phân bố quốc gia của nó đã bị giảm xuống thành một khu vực nhỏ
hơn từ tỉnh Hà Tĩnh về phía bắc đến khoảng sông Thạch Hãn về phía nam. Giới hạn phân bố về phía
bắc của N. siki ở Việt Nam chưa được biết rõ, khu vực ranh giới giữa N. siki và N. leucogenys nằm ở
gần khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất Khe Net (tỉnh Quảng Bình) và khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
(tỉnh Hà Tĩnh) nhưng tình trạng phân loại của các quần thể vượn ở các nơi này vẫn chưa được xác
định. Từ năm 2000, các khảo sát về N. siki đã được tiến hành ở tất cả các khu vực của Việt Nam mà
trước đó được biết là có sự xuất hiện của loài này. Mặc dù vậy, có rất ít các hoạt động bảo tồn để bảo
vệ các quần thể còn lại được khởi xướng. Hiện nay không có bất kì một sự bảo vệ đặc biệt hay giám
sát nào được dành cho N. siki tại bất kỳ địa điểm nào ở Việt Nam. Các hoạt động săn bắt không kiểm
soát và sự mất sinh cảnh vẫn là những mối đe dọa lớn nhất đối với N. siki. Loài này đang bị suy giảm
trên phạm vi quốc gia và rõ ràng là không có trường hợp bảo tồn thành công nào kể cả trực tiếp hay
là một phần của các sáng kiến đa dạng sinh vật khác. Quần thể ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
có thể đang ổn định nhưng có sự điều đó là không rõ ràng do dữ liệu cơ bản về một số phần của
Vườn quốc gia mới có được trong các năm gần đây.

6.2.2

Các khu vực chủ chốt trong bảo tồn

Hai phức hợp rừng lớn giữa Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với lâm trường quốc doanh Trường
Sơn và lâm trường quốc doanh Khe Giữa và khu bảo tồn thiên nhiên Bác Hướng Hóa lưu giữ hầu hêt
quần thể N. siki đã biết của Việt Nam. Gom lại, các khu vực này nằm giữa các tỉnh Quảng Bình và
Quảng Trị và giáp với khu rừng ở phía Lào nơi xuất hiện N. siki bao gồm khu bảo tồn quốc gia Hin
Nậm Hô. Các quần thể khác bao gồm các đàn rải rác và bị cô lập ở các khu bảo tồn hiện tại hoặc
đang được đề xuất. Tại các khu bảo tồn đề xuất Khe Vẽ và Giang Man có các quần thể nhỏ nhưng
chúng bị cô lập bởi sự phát triển nông thôn và quá trình canh tác.

6.2.3

Các mối đe dọa

Săn bắn tiếp tục là mối đe dọa chủ yếu lên N. siki ở Việt Nam, điều này dẫn tới sự tuyệt chủng cục bộ
của loài tại một số địa phương. Không có số liệu về số lượng cá thể bị săn bắn qua thời gian và xu
hướng về săn bắn của loài này (ổn định, tăng hay giảm) cũng chưa biết đến. Nhưng rõ ràng rằng các
nỗ lực trong thập kỷ qua để kiểm soát săn bắn vượn (và nhiều động vật hoang dã khác) ở Việt Nam
đã phần lớn thất bại. Ở hầu hết các khu vực, tác động của hiện tượng săn bắn đã kết hợp với sự liên
tục biến mất hoặc suy thoái của sinh cảnh cũng như sự cô lập và kích thước rất nhỏ của hầu hết các
quần thể. Các đàn vượn còn lại đang bị đe dọa nghiêm trọng do áp lực di truyền đến từ số lượng cá
thể ít và các hiện tượng ngẫu nhiên như dịch bệnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

6.2.4

Các hành động bảo tồn đang thực hiện

Các nỗ lực bảo tồn của các cơ quan Kiểm Lâm nhằm quản lý rừng và giảm thiểu các hoạt động săn
bắn, buôn bán bất hợp pháp các động, thực vật hoang dã đã có những đóng góp quan trọng hỗ trợ cho
sự tồn tại của N. siki, tuy nhiên đến nay hầu hết các quần thể N. siki vẫn chỉ nhận được rất ít sự bảo
vệ và tiếp tục bị săn bắn. Các nỗ lực bảo tồn linh trưởng tăng cường tại Vườn quốc gia Phong NhaKẻ Bàng bao gồm nâng cao nhận thức bảo tồn, cứu hộ linh trưởng và các hoạt động nghiên cứu đang
được hỗ trợ bởi một số tổ chức quốc tế (Vườn thú Cologne, Hội động vật Frankfurt, FFI, KfW và
WWF).

6.2.5

Các hành động bảo tồn ưu tiên

Kiểm soát hiện tượng săn bắn N. siki là hành động tối quan trọng đối với tất cả các quần thể còn lại
của loài này tại Việt Nam. Săn bắn vượn hiện rất thịnh hành do đó cần có sự tuần tra liên tục để bảo
vệ cá quần thể còn lại. Các khu vực quan trọng nhất cần được bảo vệ và giám sát vượn N. siki là
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Các nguồn tài trợ
cũng như các nỗ lực kỹ thuật ban đầu nên được tập trung tại các địa điểm trên. Ở các khu vực còn lại
với các quần thể có tiềm năng đặc biệt là tại các khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất Khe Vẽ và Giăng
Màn cần có các đánh giá về tình trạng vượn từ đó có thể phát triển các phương pháp bảo vệ chúng.
Tại các lâm trường quốc doanh có vượn cần có biện pháp khai thác gỗ bền vững và cần phải có kế
hoạch bảo vệ đa dạng sinh vật tại các địa điểm khai thác gỗ. Một chương trình quốc gia về giám sát
N. siki cũng nên được thực hiện.
Các cuộc khảo sát tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa,
khu bảo tồn thiên nhiên Giăng Màn và lâm trường quốc doanh Khe Giữa vẫn chưa được hoàn thiện.
Các khu vực này có thể còn có các quần thể vượn khác chưa được ghi nhận do đó cần có các điều tra
sâu hơn để cung cấp đầy đủ về ước tính quần thể.
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Chương 7
Vượn đen má hung Trung Bộ
Nomascus annamensis

Female Nomascus annamensis
Ảnh: Ben Rawson / CI
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Hình 6. Bản đồ ghi nhận sự phân bố của Nomascus annamensis ở miền trung Việt Nam

7 Vượn đen má hung Trung Bộ
Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc
Thanh, Nadler & Roos, 2010
Tên Việt Nam: Vượn đen má hung, vượn Trường Sơn
Tên tiếng anh: Northern yellow-cheeked gibbon, northern buff-cheeked crested gibbon;

annamites crested gibbon
Xếp hạng trong danh lục đỏ: Chưa đánh giá được
Xếp hạng trong Sách đỏ Việt Nam 2007: Chưa đánh giá được
Tình trạng bảo vệ ở Việt Nam: Chưa được liệt kê vào nghị định 32/2006 NĐ-CP
CITES: Phụ lục I

7.1 Tình trạng và phân bố toàn cầu
Nomascus annamensis là loài mới được mô tả gần đây nhất của giống Nomascus. Trước đây
loài này được coi như là N. gabriellae do giống về hình thái hoặc là N. siki do giống về tiếng
hót (Konrad & Geissmann 2006; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010c; Văn Ngọc Thịnh et al..
2010d). Dựa vào cả phân tích về di truyền và phân tích về tiếng hót, loài này đã được xác
định là khác biệt với hai loài trên và do đó đã được mô tả (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010c; Văn
Ngọc Thịnh et al. 2010e). Xem thêm chương 9 về các tranh luận đầy đủ về phân loại của
loài này. Nomascus annamensis xuất hiện về phía đông sông Mê Kông ở miền trung và miền
nam Lào và Việt Nam, chúng cũng có mặt tại đông bắc Cam-pu-chia.
Tại Lào, N. annamensis xuất hiện ở các tỉnh miền trung và miền nam là Attapu, Champasak,
Salavan, Savannakhet và Xekong (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Lào có thể đang có các
quần thể lớn nhất toàn cầu của N. annamensis mặc dù có rất ít dữ liệu về số lượng của quốc
gia này (Duckworth 2008). Tại Cam-pu-chia, N. annamensis xuất hiện tại phía bắc sông
Srepok (khoảng 13°30’ vĩ độ bắc) tại các tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Văn Ngọc Thịnh
et al. 2010b). Quần thể lớn nhất của Cam-pu-chia có thể đang sống tại Vườn quốc gia
Virachey (Traeholt et al. 2005; Rawson 2010), trong khi tại khu rừng tiếp giáp thuộc khu bảo
tồn Veun Sai-Siem Pang nằm ở phía nam Vườn quốc gia đang có khoảng 500 đàn (tài liệu
chưa công bố của B. Rawson).
Tại Việt Nam, N. annamensis phân bố về phía bắc khoảng từ sông Thạch Hãn (khoảng
16°40’-16°50’ vĩ độ bắc) thuộc tỉnh Quảng Trị đến sông Ba (khoảng 13°00’-13°10’ vĩ độ
bắc) chảy xuyên qua các tỉnh Gia Lai và Phú Yên về phía nam.

7.2 Tóm tắt về tình trạng và phân bố tại Việt Nam
7.2.1

Thay đổi về tình trạng từ năm 2000

Nomascus annamensis là loài mới duy nhất được mô tả kể từ khi ấn bản Đánh giá tình trạng vượn tại
Việt Nam đầu tiên (Geissmann et al. 2000). Trong suốt thập kỷ qua, các thông tin mới đáng chú ý về
tình trạng và phân bố của các quần thể vượn được xem là N. siki và N. gabriellae đã được thu thập
như là một phần của các nghiên cứu về tiếng hót và tình trạng di truyền của nó (Văn Ngọc Thịnh et
al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010d; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Việc này đã đem đến mô tả
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loài N. annamensis và đã xác định sự xuất hiện của loài này tại ít nhất 9 tỉnh ( Văn Ngọc Thịnh et al.
2010c; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e), trong 11 khu bảo tồn đã được thành lập, 2 khu bảo tồn thiên
nhiên đề xuất và 2 khu rừng đầu nguồn.

7.2.2

Các khu vực chủ chốt đối với bảo tồn

Quần thể N. annamensis lớn nhất ở Việt Nam phân bố ở các khu bảo tồn thiên nhiên Đắk
Rông và Phong Điền. Các khu bảo tồn này là liên tiếp nhau và có khoảng 80000 ha rừng phù
hợp đối với vượn. Các khu bảo tồn này cùng với các huyện xung quanh thuộc các tỉnh
Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã được lựa chọn để thực hiện các cuộc điều tra và giám sát
đa dạng sinh học đáng kể trong suốt thập kỷ qua do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi có
quần thể lớn nhất sinh sống tại đây. Tại hai phức hợp rừng khác có ít khảo sát được thực hiện
hơn đó là các Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và Ngọc Linh thuộc các tỉnh Quảng Nam
và Quảng Ngãi, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang và
xung quanh các khu rừng sản xuất của tỉnh Kon Tum cũng có thể có các quần thể quan trọng
sinh sống.
7.2.3

Các mối đe dọa

Sắn bắn và mất môi trường sống là các mối đe dọa chủ yếu đối với N. annamensis ở Việt
Nam. Loài này bị săn bắn để cung cấp cho nhu cầu thương mại về buôn bán thú nuôi và các
vườn thú cũng như nhu cầu làm dược phẩm truyền thống và sử dụng tại chỗ (Văn Ngọc
Thịnh et al. 2007; Nguyễn Quang Hoa Anh et al. 2010). Tuy nhiên, mối đe dọa từ buôn bán
làm thú nuôi có thể ít hơn so với loài N. gabriellae như ở một phân tích di truyền các cá thể
vượn đen má hung bị tịch thu thì chỉ có 8% (N=80) số chúng là N. annamensis số còn lại là
N. gabriellae (thông tin cá nhân của C. Roos). Sự biến mất hoặc suy thoái của môi trường
sống do khai thác gỗ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, do xây dựng đường xá và các đập thủy
điện cũng đang xảy ra trên suốt khu phân bố toàn quốc của N. annamensis. Một số con đập
đã được xây dựng hoặc đang có kế hoạch xây dựng gần các khu bảo tồn có chứa loài này. Sự
xây dựng các con đường trong và gần các khu bảo tồn có vượn đang gây ra sự biến mất hoặc
phân mảnh sinh cảnh của chúng đồng thời làm tăng khả năng tiếp cận của những kẻ săn bắn.
7.2.4

Các hành động bảo tồn đang thực hiện

Hiện nay hầu hết các quần thể N. annamensis đang nhận được rất ít sự bảo vệ. Một dự án
bảo tồn trong năm năm của WWF (2011-2015) tại “trung Trường Sơn” và “Nam Lào” đã
xem N. annamensis như loài cần ưu tiên bảo tồn để phát triển các hoạt động bảo vệ và giám
sát.
7.2.5

Các hành động bảo tồn ưu tiên

Kiểm soát hiện tượng săn bắn là hành động quan trọng nhất để bảo vệ tất cả các quần thể của
loài này ở Việt Nam. Các nghiên cứu về tác động môi trường cần được thực hiện tại tất cả
các nơi dự kiến xây dựng các đập thủy điện và các con đường giao thông tại các địa điểm đã
được xác định là có sự tồn tại của các quần thể N. annamensis. Đồng thời các biện pháp để
tránh hoặc giảm thiểu các tác động của quá trình phát triển cần được thực hiện bởi các cơ
quan liên quan ở cấp huyện và tỉnh. Các nghiên cứu sâu hơn về ranh giới phân bố giữa N.
annamensis và N. siki cần được tiến hành bởi điều này vẫn chưa rõ ràng. (xem thêm phần N.
siki).

Chương 8
Vượn đen má vàng
Nomascus gabriellae

Cá thể đực Nomascus gabriellae
Ảnh: Terry Whittaker
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Hình 7. Bản đồ ghi nhận sự phân bố của Nomascus gabriellae tại miền nam Việt Nam

8 Vượn đen má vàng
Nomascus gabriellae (Thomas, 1909)
Tên Việt Nam: Vượn má vàng, vượn đen má vàng, vượn đen má hung
Tên tiếng anh: Southern yellow-cheeked gibbon, yellow-cheeked crested gibbon, buff-

cheeked gibbon, red-cheeked gibbon
Xếp hạng trong danh lục đỏ: Cực kỳ nguy cấp A2cd (phiên bản 3.1)
Xếp hạng trong Sách đỏ Việt Nam 2007: Nguy cấp A1cd C2a
Tình trạng pháp lý tại Việt Nam: Thuộc nhóm 1B Nghị định 32/2006 NĐ-CP
CITES: Phụ lục I

8.1 Tình trạng và phân bố toàn cầu
Nomascus gabriellae đã từng được cho là có khu phân bố toàn cầu bao gồm phía tây Cam-pu-chia,
miền nam Việt Nam và nam Lào (Groves 2001; Geissmann et al. 2008). Loài này được cho là đã
không còn tồn tại tại Lào nữa do gần đây có sự phân chia phân loại học và dẫn đến việc mô tả một
loài mới N. annamensis, loài này có khu phân bố bao trùm một phần đáng kể khu vực trước đây được
cho là khu phân bố của N. gabriellae (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Tại Cam-pu-chia, N. gabriellae
xuất hiện ở phía đông sông Mê Kông và phía nam sông Srepok (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Rào
cản sinh địa học thực tế giữa hai loài N. gabriellae và N. annamensis ở Cam-pu-chia có thể là các
rừng khộp rụng lá khô thay vì các con sông như thường thấy (Traeholt et al. 2005; Rawson đăng
báo), giống như trường hợp vượn ở Thái Lan (Srikosamatara & Doungkhae 1982) .
Tại Việt Nam, ghi nhận xa nhất về phía bắc của loài N. gabriellae là tại khu bảo tồn thiên nhiên A
Yun Pa (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e) . Nó bị chia cắt khỏi loài N. annamensis về phía bắc bởi sông
Ba chảy xuyên qua các tỉnh Gia Lai và Phú Yên tại khoảng 13°00-13°10 vĩ độ Bắc. Về phía nam,
khu phân bố hiện nay của loài này mở rộng đến 1101’39-1103’15 vĩ độ Bắc, tại khu bảo tồn thiên
nhiên Núi Ông.
Quần thể N. gabriellae tại Cam-pu-chia đã được ghi nhận tương đối đầy đủ trong các tài liệu và cho
thấy có các quần thể quan trọng nhất toàn cầu tại đây (Rawson đăng báo). Các khảo sát vượn đã được
tiến hành tại rừng phòng hộ Seima (Clements et al. 2008; Rawson et al. 2009) và khu bảo tồn động
vật hoang dã Phnom Prich (Phan Channa & Gray 2009) cùng với các cuộc khảo sát điểm được thực
hiện tại các khu bảo tồn quan trọng khác. Khu rừng phòng hộ Seima chứa quần thể có ý nghĩa quan
trọng hơn bất kỳ khu bảo tồn nào khác với ước tính mật độ phân bố các đàn khoảng từ 0.71 đàn km-2
đến 0.74 đàn km-2 và được các tác giả tương ứng ước tính có 646-972 và 432-832 đàn tại các phần
khác nhau của vùng lõi. Khu bảo tồn động vật hoang dã Phnom Prich chứa quần thể nhỏ hơn do môi
trường sống bị chia cắt tự nhiên và do diện tích hạn chế của khu rừng thường xanh với mật độ phân
bố khoảng 0.12-0.19 đàn km-2 và có tổng số đàn là 15-273. Tại các khu vực khác nơi có các quần thể
quan trọng tiềm năng chưa có nhiều khảo sát được thực hiện đồng thời chưa được bảo vệ hiệu quả, kể
cả các khu bảo tồn động vật hoang dã Snoul và Nam Lyr.

8.2 Tóm tắt tình trạng và phân bố tại Việt Nam
8.2.1

Thay đổi về tình trạng từ năm 2000

Có rất ít hiểu biết về tình trạng của N. gabriellae tại thời điểm xuất bản Bản đánh giá tình trạng vượn
tại Việt Nam lần đầu tiên. Nó đã được cho là loài vượn mào phổ biến nhất tại Việt Nam và đến này
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điều này vẫn còn đúng. Tại thời điểm đó, Cam-pu-chia không được cho là có các quần thể có ý nghĩa
nhưng dựa vào các nỗ lực điều tra đáng kể tại Cam-pu-chia và Việt Nam sau thời điểm đó hiện nay
Cam-pu-chia được xem là có các quần thể lớn hơn và ít bị chia cắt hơn các quần thể ở Việt Nam. Các
nghiên cứu phân loại học về N. gabriellae đã dẫn đến sự mô tả một loài mới N. annamensis, và sau
đó dẫn đến sự giảm đáng kể kích thước khu phân bố toàn cầu của N. gabriellae. Do đó cần tái thiết
đánh giá tình trạng của loài này trong danh lục đỏ của IUCN.
Trong Bản đánh giá tình trạng vượn năm 2000, không có bất kỳ dữ liệu về quần thể của bất kỳ bậc
phân loại vượn nào, nhưng các quần thể N. gabriellae đã gần như chắc chắn giảm tại hầu hết các khu
phân bố ở Việt Nam kể từ năm 2000. Săn bắn và mất sinh cảnh đang diễn ra ở hầu như tất cả các khu
vực vẫn còn có vượn N. gabriellae. Các khảo sát vượn đã được thực hiện ở nhiều khu vực kể từ năm
2000 và hiện có đầy đủ các dữ liệu cơ bản để giám sát các quần thể N. gabriellae tại một số các khu
vực đó.

8.2.2

Các khu vực chủ chốt cho bảo tồn

Các Vườn quốc gia Cát Tiên và Bù Gia Mập có các quần thể N. gabriellae lớn nhất tại Việt Nam.
Tầm quan trọng bảo tồn của các khu vực này càng được nâng lên do sự kết nối giữa chúng với các
khu rừng lân cận nơi cũng đang có các quần thể vượn sinh sống. Tại Vườn quốc gia Cát Tiên, quần
thể N. gabriellae được bổ sung bởi các quần thể sống tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai và các
lâm trường quốc doanh lân cận bao gồm các lâm trường Vĩnh An, Mã Đà và Hiếu Liêm ở phía tây
nam và các lâm trường Đa Teh, Lộc Bắc và Bảo Lâm ở phía bắc và đông bắc. Các khu vực này cũng
kết nối với khu bảo tồn thiên nhiên Tà Dùng và cao nguyên Đà Lạt. Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập,
các quần thể vượn tiếp giáp một phần với các quần thể ở các khu vực khác của Việt Nam đồng thời
tiếp giáp với khu rừng phòng hộ Seima của Cam-pu-chia (Rawson et al. 2009; Rawson đăng báo). Cả
hai Vườn quốc gia Cát Tiên và Bù Gia Mập nên là trung tâm của các nỗ lực bảo tồn quốc gia đối với
loài N. gabriellae tại Việt Nam. Tình trạng của loài này ở phức hợp rừng Bì Đúp - Núi Bà - Chư
Yang Sin - Phước Bình và các khu rừng xung quanh mới được khảo sát sơ sài nhưng đây là khu rừng
phòng hộ liên tục lớn nhất ở Việt Nam và đã có một số ghi nhận về vượn tại đây. Nó có thể là một
cảnh quan ưu tiên cho bảo tồn phân loại và nên tiến hành các khảo sát về quần thể bổ sung tại đây để
xác định giá trị của nó.

8.2.3

Các mối đe dọa

Săn bắn để đáp ứng nhu cầu buôn bán các động vật hoang dã là mối đe dọa nghiêm trọng đối với N.
gabriellae ở Việt Nam. Các cá thể cái và con non là các đối tượng trong buôn bán thú nuôi (WCS
2009). Vượn thường bị nuôi nhốt như thú cưng tại các khách sạn và các vườn thú tư nhân ở miền
nam Việt Nam và dường như hầu hết số chúng có nguồn gốc hoang dã (WCS 2009). Sự phổ biến của
súng săn là mối quan ngại chính tại các khu vực có vượn trong khi các phương pháp săn bắn trên mặt
đất khác (các loại bẫy) không tác động đến loài này. Dựa vào các điều tra phỏng vấn các lái buôn, có
ít nhất 24 cá thể N. gabriellae đã bị buôn bán tại tỉnh Đồng Nai trong năm 2007-2008 và chúng có
nguồn gốc từ Vườn quốc gia Cát Tiên hoặc khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai. Xét rằng nếu chỉ các
con non được mua bán (con mẹ đã bị bắn) và chỉ một trong hai mươi cá thể có thể tới đích trong cuộc
mua bán và rằng tỷ lệ sinh sản của vượn thấp thì có thể thấy rõ ràng rằng việc buôn bán này là mối đe
dọa nghiêm trọng tới các quần thể N. gabriellae tại Việt Nam.
Môi trường sống bị mất hoặc suy thoái cũng là một nhân tố chính đang tác động lên N. gabriellae.
Canh tác nông nghiệp, khai thác gỗ hợp pháp và bất hợp pháp trong và xung quanh các khu bảo tồn
cũng như tại các lâm trường quốc doanh đang làm giảm các sinh cảnh hiện có của vượn (Geissmann
et al. 2008) cũng như làm giảm số lượng các cây làm thức ăn của vượn và gây phân mảnh các khối
rừng. Điều này trở nên phức tạp bởi tình trạng suy thoái sinh cảnh do chất làm rụng lá được rải trong
chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam (Geissmann et al. 2000). Việc liên tục phát triển hạ tầng trong và
xung quanh các khu bảo tồn cũng đang làm giảm kích thước và chất lượng môi trường sống của vượn
và làm tăng khả năng tiếp cận đối với thợ săn. Các hoạt động này dẫn đến việc rừng bị mất và phân
mảnh nhanh chóng cũng như gây ra sự cô lập đối với các đàn vượn.

8.2.4

Các hoạt động bảo tồn đang thực hiện

Hiện nay các nỗ lực bảo tồn N. gabriellae đang được thực hiện tại một số khu vực. Tại Vườn quốc
gia Bù Gia Mập đang triển khai đánh giá các mối đe dọa đối với loài này cùng các hoạt động giáo
dục môi trường và tập huấn cho các nhân viên Vườn quốc gia về kỹ thuật điều tra vượn (Vườn quốc
gia Bù Gia Mập 2010). Tại Vườn quốc gia Cát Tiên các hoạt động tương tự đã được tiến hành từ
những năm 2004-2006 (Nguyễn Xuân Đặng et al. 2005). Năm 2008, trung tâm cứu hộ linh tưởng
nguy cấp Đảo Tiên đã được thành lập để tái thả về tự nhiên các cá thể vượn cũng như các linh trưởng
nguy cấp khác tịch thu được và trung tâm đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các chuyên gia quốc tế. Từ
tháng Tám 2011, vượn đã bắt đầu được thả về tự nhiên từ trung tâm này. Việc giải phóng các cá thể
vượn bị bắt giữ đòi hỏi cần thận trọng và yêu cầu phải thực hiện theo các phương thức nghiêm ngặt (
Eudey 1991-1992; Baker 2002; Cheyne 2004) và hiện nay nó không phải là một ưu tiên đối với bảo
tồn N. gabriellae tại Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động thực địa tăng cường, sự bảo vệ và hoạt
động giáo dục được thực hiện cùng với việc giải phóng này đang giúp cải thiện tình trạng của loài ở
Cát Tiên và khu vực xung quanh. Đồng thời việc có sẵn một địa điểm dành cho các cá thể vượn tịch
thu được cũng giúp cho các nhân viên kiểm lâm sẵn sàng hơn trong việc tịch thu các cá thể vượn bị
nuôi nhốt bất hợp pháp (quan điểm cá nhân của U. Streicher).

8.2.5

Các hành động bảo tồn ưu tiên

Các nỗ lực bảo tồn đối với N. gabriellae nên tập trung vào việc giảm thiểu săn bắn vượn và mất sinh
cảnh ở trong và xung quanh các Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Cát Tiên cũng như duy trì sự liên hệ
giữa các quần thể vượn trong các Vườn quốc gia với các cảnh quan khác, ví như cao nguyên Đà Lạt.
Các hành động đặc biệt nên bao gồm kiểm soát súng, thực thi pháp luật chống lại săn bắn và buôn
bán động vật hoang dã và cải thiện quản lý rừng đối với các khu bảo tồn cũng như các lâm trường lân
cận. Việc duy trì các khối rừng rộng lớn là rất quan trọng vì vượn không có khả năng tồn tại trong
các mảnh rừng nhỏ. Do việc săn bắn hầu hết là để cung cấp cho hoạt động thương mại nên các nỗ lực
thực thi pháp luật và chiến dịch nâng cao nhận thức cần tập trung vào các đối tượng là các lái buôn,
các vườn thú tư nhân và các địa điểm du lịch.

Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo

Chương 9
Phân loại & Phân bố của các loài
vượn mào

Con cái và con non Nomascus concolor
Ảnh: Zhao Chao
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9 Phân loài và phân bố của các loài vượn mào
9.1 Phân loại và phát sinh loài của vượn (Hylobatidae)
Các loài vượn thuộc họ linh trưởng Hylobatidae, cùng với các loài khỉ hình nhân lớn và con
người đã tạo nên siêu họ là Hominoidea (Napier & Napier 1967; Groves 1989; Geissmann
1993, 1995; Fleagle 1999; Groves 2001; Geissmann 2003). Chúng có một số đặc điểm
nguồn gốc chung với các thành viên khác trong họ Hominoidea, bao gồm: ngực rộng, xương
bai nằm ngang, xương đòn dài, xương cẳng tay, cẳng chân rất dài, xương cánh tay là xương
ống hình ròng rọc, vùng thắt lưng nhỏ hơn, số đốt xương cùng nhiều hơn, đuôi tiêu giảm và
xương chậu tương đối rộng (Fleagle 1999; Geissmann et al. 2000; Geissmann 2003). Trong
số các loài khỉ hình nhân, các loài vượn cùng với các loài khỉ hình nhân lớn và con người có
quan hệ họ hàng gần gũi (Hình 8). Dựa vào các dữ liệu phân tử, Hylobatidae tách ra khỏi khỉ
hình nhân lớn và loài người từ 16-22 triệu năm trước (Goodman et al. 1998; Chan et al.
2010; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Israfil et al. 2011).

Hình 8. Vị trí hệ thống của vượn (Hylobatidae) trong bộ linh trưởng
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Trong Hylobatidae, hiện nay đã có sự đồng thuận rằng có bốn dòng chính cần được công
nhận (Geissmann 1995; Groves 2001; Roos & Geissmann 2001; Geissmann 2002a, 2003;
Brandon-Jones et al. 2004; Mootnick & Groves 2005; Mootnick 2006; Geissmann 2007b;
Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b). Trong những nghiên cứu ban đầu, vượn chỉ được chia thành
hai dòng hoặc giống chính, một là Symphalangus bao gồm các loài vượn Xiêm (siamang), và
dòng còn lại là Hylobates gồm tất cả các loài còn lại (Schultz 1933; Simmonetta 1957;
Napier & Napier 1967). Chỉ đến khi các loài vượn được nghiên cứu chi tiết hơn và nó trở
nên rõ ràng rằng các loài vượn phải được chia thành bốn nhóm chính và đã được công nhận
là các giống phụ của giống Hylobates (Prouty et al. 1983; Marshall & Sugardjito 1986;
Geissmann 1994, 1995; Rowe 1996; Nowak 1999; Groves 2001). Sau đó các giống phụ này
đã được nâng cấp lên thành các giống, và hiện nay điều này đã được chấp nhận rộng rãi
(Roos & Geissmann 2001; Geissmann 2003; Brandon-Jones et al. 2004; Mootnick & Groves
2005; Takacs et al. 2005; Mootnick 2006; Geissmann 2007b; Roos et al. 2007; Chan et al.
2010; Matsudaira & Ishida 2010; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Israfil et al. 2011; Kim et al.
2011).
Mặc dù sự phân loại của Hylobatidae và của bốn giống đã được chấp nhận rộng rãi nhưng
mối quan hệ về phát sinh loài giữa các giống vẫn còn chưa được giải quyết. Hầu như tất cả
các mối quan hệ có thể đã được đề xuất (để có cái nhìn tổng quát xin xem thêm Geissmann
1993, 2002a; Takacs et al. 2005), điều này cho thấy rằng bốn giống vượn này mới chỉ xuất
hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Căn cứ vào các dữ liệu phân tử, sự phân chia này có
thể chỉ xuất hiện khoảng 5-9 triệu năm về trước (Goodman et al. 1998; Chan et al. 2010;
Matsudaira & Ishida 2010; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Israfil et al. 2011).
Mối quan hệ về phát sinh loài giữa các thành viên của bốn giống và phân loại học của chúng
vẫn đang được tranh cãi rộng rãi. Ở đây chúng tôi theo hệ thống phân loại được trình bày bởi
Văn Ngọc Thinh et al. (2010b) với một số thay đổi (Bảng 3).
Bảng 3. Phân loại học của Hylobatidae
Chi

Hoolock
Hylobates

Nomascus

Loài và dưới loài
Tên thông dụng

Tên khoa học

Vượn hoolock phía tây
Vượn hoolock phía đông
Vượn Kloss
Vượn mào
Vượn Javan
Vượn Agile
Vượn râu trắng Bornean
Vượn Müller
Vượn xám phía bắc
Vượn xám Abbott
Vượn Lar
Vượn lar Malay
Vượn lar vân nam
Vượn lar Carpenter
Vượn lar Mainland
Vượn lar Sumatra
Vượn đen tuyềnc
Vượn đen tuyềnc
Vượn đen Lào
Vượn Hải Nam
Vượn Cao Vít

H. hoolock
H. leuconedys
H. klossii
H. pileatus
H. moloch
H. agilis
H. albibarbis
H. muelleri
H. funereus
H. abbotti
H. lar
H. l. lar
H. l. yunnanensis
H. l. carpenteri
H. l. entelloides
H. l. vestitus
N. concolor1
N. c. concolor
N. c. lu
N. hainanus
N. nasutus

Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam

Symphalangus
1

Vượn má trắng
Vượn má trắng siki
Vượn đen má hung Trung Bộ
Vượn đen má vàng
Vượn Saimang

N. leucogenys
N. siki
N. annamensis
N. gabriellae
S. syndactylus

N. c. furvogasterv à N. c. jingdongensis trước đây được cho là N. c. concolor

9.2 Phân loại và phát sinh loài trong nội bộ vượn mào (giống
Nomascus)
Số lượng đơn vị phân loại được công nhận trong giống Nomascus và phân loại hệ thống của
chúng vẫn đang còn tranh cãi. Trước đây, tất cả các vượn mào được gom vào một loài duy
nhất là N. concolor (Simmonetta 1957; Napier & Napier 1967; Groves 1972; Chivers 1977;
Haimoff et al. 1982; Marshall & Sugardjito 1986). Tuy nhiên, các nghiên cứu dựa vào các
dữ liệu hình thái học, di truyền học và tiếng hót trong suốt 30 năm qua đã cho thấy nên công
nhận rằng có tồn tại nhiều hơn một loài (Đào Văn Tiến 1983; Groves 1984; Ma & Wang
1986; Fooden 1987; Ma et al. 1988; Geissmann 1989; Groves & Wang Yingxiang 1990;
Geissmann 1993; Groves 1993; Geissmann 1994, 1995, 1997; Geissmann et al. 2000;
Groves 2001; Geissmann 2002a, b; Roos 2004; Takacs et al. 2005; Mootnick 2006;
Geissmann 2007b; Monda et al. 2007; Roos et al. 2007; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn
Ngọc Thịnh et al. 2010c; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010d; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e;
Mootnick & Fan Pengfei 2011; Văn Ngọc Thịnh et al. 2011).
Đầu tiên, tất cả vượn má sáng màu (N. leucogenys) đã được tách khỏi vượn đen (N.
concolor) chủ yếu là bởi các khác biệt về giải phẫu mà đặc biệt là khác nhau về kích thước
của xương dương vật (Đào Văn Tiến 1983; Ma & Wang 1986; Ma et al. 1988). Sau đó sự
khác biệt về cấp độ loài giữa N. leucogenys và N. gabriellae đã được đề xuất bởi Groves
(1993) và Groves và Wang Yingxiang (1990). Trong hệ thống phân loại của họ, N. siki được
đề xuất là loài phụ của N. gabriellae, nhưng sau đó nó được xem là loài phụ của N.
leucogenys (Geissmann 1993, 1994, 1995; Geissmann et al. 2000; Roos 2004; Roos et al.
2007). Gần đây, N. siki được công nhận hoàn toàn là một loài đầy đủ (Zhang 1997; Groves
2001; Mootnick 2006; Geissmann 2007b; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et
al. 2010c; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e; Mootnick & Fan Pengfei 2011; Văn Ngọc Thịnh et
al. 2011). Các dữ liệu về tiếng hót và di truyền sau đó đã cho thấy rằng trong nội bộ vượn má
sáng màu nên công nhận có bốn chứ không phải 3 loài khác nhau (Geissmann 1997;
Geissmann et al. 2000; Geissmann 2003; Konrad & Geissmann 2006; Geissmann 2007b;
Ruppell 2009; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010d; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e; Văn Ngọc
Thịnh et al. 2011) và sau đó Văn Ngọc Thịnh và các cộng sự (2010c) đã mô tả nhóm phân
loại mới này là loài N. annamensis.
Cho tới những năm 1990, tất cả các loài vượn có con đực với màu lông đen tuyền vẫn còn
được xếp vào một loài duy nhất N. concolor (Groves 1993; Geissmann 1995). Căn cứ vào sự
khác biệt nổi bật về tiếng hót N. nasutus (với loài phụ N. hainanus) đã được đề nghị tách ra
khỏi N. concolor (Geissmann 1997; Geissmann et al. 2000; Geissmann 2002b). Groves
(2001) đã tách N. hainanus ra như một loài độc lập nhưng vẫn giữ N. nasutus như là loài phụ
của N. concolor. Các dữ liệu về tiếng hót và di truyền hiện nay đã cho thấy rõ ràng rằng N.
nasutus và N. concolor khác nhau ở mức độ loài (Geissmann 1997; Geissmann et al. 2000;
Roos 2004; Bosco Pui Lok Chan et al. 2005; Takacs et al. 2005; Geissmann 2007b; Monda
et al. 2007; Roos et al. 2007; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010c;
Văn Ngọc Thịnh et al. 2010d; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e; Văn Ngọc Thịnh et al. 2011)
cũng như sự khác nhau giữa hai loài N. hainanus và N. nasutus (Geissmann et al. 2000;
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Bosco Pui Lok Chan et al. 2005; Geissmann 2007b; Roos et al. 2007; Van Ngoc Thinh et al.
2010b; Van Ngoc Thinh et al. 2010e). Trong loài N. concolor có bốn loài phụ là N. c.
concolor, N. c. furvogaster, N. c. jingdongensis và N. c. lu đã được công nhận (Ma & Wang
1986; Ma et al. 1988; Geissmann 1993, 1994, 1995; Groves 2001; Mootnick & Fan Pengfei
2011). Tuy nhiên, chưa có dữ liệu nào về tiếng hót (Geissmann 1989; Geissmann et al. 2000;
Geissmann 2007a) cũng như di truyền (Geissmann 2007a) hỗ trợ cho sự phân chia này.
Tương tự như vậy, các dữ liệu di truyền cũng cho thấy N. concolor là một loài đơn mặc dù
N. c. lu có những khác biệt ở mức độ loài phụ (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc
Thịnh et al. 2010e). Do đó, cần thiết tiếp tục phân tích xem liệu N. concolor có thực sự là
một loài đơn. Kết hợp các thông tin sẵn có, chúng tôi đề xuất phân loại vượn mào thành bảy
loài (N. hainanus, N. nasutus, N. concolor, N. leucogenys, N. siki, N. annamensis and N.
gabriellae), trong đó N. concolor tạm bao gồm hai loài phụ (N. c. concolor and N. c. lu). Các
loài vượn mào được công nhận trong tài liệu này đều khác nhau về tiếng hót của chúng. (Văn
Ngọc Thịnh et al 2011).
Trong bối cảnh các mối quan hệ về phát sinh chủng loại của các giống vượn và các phân loại
Hylobates khác thì phát sinh loài của Nomascus lại đã được làm sáng tỏ (Hình 9). Theo các
dữ liệu di truyền (Roos et al. 2007; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et al.
2010e), N. nasutus và N. hainanus tạo thành một nhóm chị em với các loài còn lại. Trong
nhóm các loài còn lại này, N. concolor tách ra đầu tiên. Trong nội bộ loài N. concolor đã có
sự phân nhánh giữa N. c. concolor và N. c. lu. Trong bốn loài phía nam, xuất hiện một sự
phân chia lớn giữa vượn đen má trắng (N. leucogenys, N. siki) và vượn đen má vàng (N.
annamensis, N. gabriellae) trước khi cả hai nhóm này chia thành các loài tương ứng. Mô
hình phân nhánh này đã được chứng minh bằng các dữ liệu về tiếng hót (Geissmann et al.
2000; Geissmann 2002b; Văn Ngọc Thịnh et al. 2011), và cho thấy rằng giống này có nguồn
gốc từ phía bắc và đã di cư thành công về phía nam và đây là khu phân bố hiện nay của (Văn
Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e). Quá trình mở rộng phạm vi này có
thể đã bắt đầu 4,2 triệu năm trước và đã kết thúc từ 0,5 triệu năm trước đây (Văn Ngọc
Thịnh et al. 2010b).
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Hình 9. Mối quan hệ phát sinh loài giữa các vượn mào
Dựa vào dữ liệu chuỗi ty thể cytochrome b (chuyển thể từ Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e).

9.3 Phân bố của vượn mào (Giống Nomascus)
Các loài vượn phân bố xuyên suốt các khu rừng mưa nhiệt đới ở đông nam Á (Groves 1972;
Chivers 1977; Marshall & Sugardjito 1986; Geissmann 1995) trong khi vượn mào chỉ phân
bố hạn chế ở Đông Dương và nam Trung Quốc (Hình 10). Sông Mê Kông đóng vai trò như
là biên giới về phía tây của khu phân bố và ngăn cách chúng với các loài vượn khác thuộc
Hylobates. Chỉ duy nhất trường hợp ở phía cực bắc khu phân bố, phía tây tỉnh Vân Nam,
vượn mào (ở đây là loài N. concolor) được tìm thấy ở phía tây của sông Mê Kông. Đã có sự
chia sẻ cùng một khu phân bố nhỏ giữa loài này và Hylobates lar ở phía tây nam Vân Nam
(tổng quan của Geissmann et al. 2000). Trong khi vượn Trung Quốc ngày nay chỉ còn hạn
chế phân bố ở phía nam tỉnh Vân Nam và một khu vực riêng lẻ được biết đến thuộc tỉnh
Quảng Tây và trên đảo Hải Nam (Ma & Wang 1986; Geissmann 1989; Groves & Wang
Yingxiang 1990; Geissmann 1995; Bosco Pui Lok Chan et al. 2005; Geissmann 2007b),
trong lịch sử khu phân bố của chúng mở rộng về phía bắc đến sông Hoàng Hà (van Gulik
1967; Geissmann 1995; Geissmann et al. 2000). Danh tính của những loài vượn này vẫn
chưa rõ ràng (tổng quan của Geissmann et al. 2000).
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Hình 10. Phân bố địa lý của bốn giống vượn
Theo Geissmann (1995) và Văn Ngọc Thịnh et al. (2010b). Các đường chấm thể hiện biên giới quốc gia và các đường xanh
da trời thể hiện các con sông lớn.

Cho tới gần đây, vẫn còn rất nhiều nhầm lẫn về phân bố của các loài Nomascus đặc biệt là
đối với các loài vượn có má sáng màu, nhưng hiện nay các phân tích về tiếng hót và di
truyền đã cho phép làm rõ hơn về chi tiết các ranh giới của loài (Geissmann et al. 2000;
Konrad & Geissmann 2006; Ruppell 2009; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010b; Văn Ngọc Thịnh et
al. 2010c; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010d; Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e; Văn Ngọc Thịnh et
al. 2011). Theo đó, đối với hầu hết các loài vượn mào, ranh giới của các loài – chủ yếu được
hình thành bởi các con sông lớn – đến nay đã được biết (Hình 11).
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N. hainanus hạn chế phân bố trên đảo Hải Nam trong khi N. nasutus phân bố ở phía đông
sông Hồng và xuất hiện ở Việt Nam và vùng lân cận thuộc Trung Quốc. N. concolor xuất
hiện ở Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Tại Việt Nam, loài này phân bố giữa sông Hồng và
sông Đà, tại Trung Quốc nó phân bố ở trung và tây tỉnh Vân Nam. Tại phía tây tỉnh Vân
Nam, N. concolor xuất hiện cả ở phía tây sông Mê Kông. Sự tồn tại của loài này ở đây làm
cho khu vực này là khu vực duy nhất ở phía tây sông Mê Kông có sự xuất hiện của giống
Nomascus (Ma & Wang 1986; Ma et al. 1988). Vượn rõ ràng đã tuyệt chủng ở một khu vực
rộng lớn của tỉnh Vân Nam, giữa sông Mê Kông và sông Đà. Có thể cho rằng ở đâu đó trên
khu vực này có một vùng phân bố chung lớn giữa N. concolor và N. leucogenys đã từng tồn
tại (Geissmann et al. 2000). Tại Lào, có một quần thể bị cô lập (N. c. lu) với khu phân bố hạn
chế giữa các tỉnh Bokeo và Luang Namtha (Mootnick & Fan Pengfei 2011). Sông Mê Kông
tạo thành biên giới phía tây của loài, ở bờ bên kia có các quần thể N. leucogenys, nhưng vị trí
chính xác ranh giới liên loài thì vẫn chưa được biết rõ (Geissmann et al. 2000). N.
leucogenys xuất hiện từ phía nam Vân Nam đến bắc Lào và bắc Việt Nam. Giới hạn về phía
nam của loài này là sông Kading ở Lào và rất có thể là sông Rào Nây ở Việt Nam (Văn
Ngọc Thịnh et al. 2010e; Văn Ngọc Thịnh et al. 2011). Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để
khẳng định rằng sông Rào Nây là ranh giới của loài. N. siki có mặt ở miền trung Lào và miền
trung Việt Nam, ở phía nam khu phân bố của N. leucogenys. Tại Việt Nam, loài này phân bố
về phía nam đến khoảng sông Thạch Hãn (Văn Ngọc Thịnh et al. 2010e; Văn Ngọc Thịnh et
al. 2011), trong khi giới hạn phía nam ở Lào của nó vẫn còn chưa biết rõ. Tuy nhiên, sông
Banghiang có thể đủ rộng để là một ranh giới tự nhiên của loài. N. annamensis phân bố ở
phía nam khu phân bố của
N. siki và xuất hiện ở Lào,
đông bắc Cam-pu-chia và
miền trung Việt Nam. Khu
phân bố của loài mở rộng
đến sông Srepok ở Cam-puchia về phía nam và sông
Ba ở Việt Nam (Văn Ngọc
Thịnh et al. 2010e; Văn
Ngọc Thịnh et al. 2011). N.
gabriellae là loài có khu
phân bố xa nhất về phía
nam trong các loài vượn
mào, chúng có mặt tại đông
nam Cam-pu-chia và miền
nam Việt Nam.

Hình 11. Phân bố của các loài vượn mào
Theo Văn Ngọc Thịnh et al. (2010e). Đường chấm biểu hiện các ranh giới quốc
gia và đường màu xanh da trời biểu hiện các con sông lớn. “?” biểu hiện nghi
vấn về ranh giới của các loài.
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Chương 10
Sinh thái học và tập
tính của vượn mào

Cá thể cái và con non Nomascus nasutus
Ảnh: Huang Tao
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10 Sinh thái học và tập tính của vượn mào
10.1 Giới thiệu
Khi bắt đầu thế kỷ 21, Nomascus dường như là giống ít được nghiên cứu nhất trong họ
Hylobatidae. Có rất ít loài trong bảy loài của giống được nghiên cứu vào thời điểm đó và hầu
hết là được thực hiện ở Trung Quốc và về loài N. concolor trong một quãng thời gian rất
ngắn. Tuy nhiên, trong một thập kỷ kể từ khi Bản đánh giá tổng quát về tình trạng vượn ở
Việt Nam được xuất bản (Geissmann et al. 2000), đã có các nghiên cứu bổ sung đáng kể
được thực hiện về các thành viên khác thuộc giống Nomascus. Các nghiên cứu theo chiều
sâu hiện nay đã được hoàn thiện đối với một số loài và tiếp tục được thực hiện ở các loài còn
lại.
Mặc dù N. nasutus chỉ mới được tái phát hiện gần đây vào năm 2002 (La Quang Trung &
Trịnh Đình Hoàng 2004) nhưng việc nghiên cứu sinh thái học của loài này đang phát triển,
kể cả về cấu trúc xã hội (Fan Pengfei et al. 2010), thức ăn (Nguyễn Thị Hiền 2007; Fan
Pengfei et al. 2011) và tập tính lãnh thổ (Fan Pengfei et al. 2010),và giờ đây nó trở thành loài
được mô tả đầy đủ nhất của giống.
Nomascus concolor vẫn là tâm điểm nghiên cứu với một dòng liên tục các công bố về kết
quả nghiên cứu tại Trung Quốc kể từ những năm 1990, bao gồm các nghiên cứu về cấu trúc
đàn gần đây (Fan Pengfei et al. 2006; Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2010), thức ăn (Fan
Pengfei & Jiang Xuelong 2009; Fan Pengfei et al. 2009), tập tính lãnh thổ (Fan Pengfei &
Jiang Xuelong 2008a), các hoạt động (Fan Pengfei et al. 2008) và các khía cạnh sinh thái học
khác của loài (Fan Pengfei et al. 2007; Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2008b).
Nomascus leucogenys hiện vẫn còn một khoảng trống về nghiên cứu loài này, mới chỉ có
duy nhất một nghiên cứu đã được kết thúc vào những năm 1980 (Hu et al. 1989). Vẫn chưa
có các nghiên cứu về sinh thái đối với N. siki được xuất bản. Đã có một số kết quả sơ bộ về
thức ăn đối với N. annamensis (Traeholt et al. 2007; Phan Channa 2008); tuy nhiên một đàn
đã biết của loài này ở Cam-pu-chia đang là đối tượng của một nghiên cứu và điều này hứa
hẹn rằng sẽ có các thông tin bổ sung trong vài năm tới. N. gabriellae là loài được nghiên cứu
đầy đủ nhất trong các loài vượn má sáng màu, và nó hiện đang là đối tượng nghiên cứu của
một đề tài dài hạn (Kenyon 2007), nó sẽ đem lại các chi tiết quan trọng về tập tính lãnh thổ,
cấu trúc đàn và thức ăn của loài này.
Trong khi vẫn còn các khoảng trống về kiến thức của chúng ta, một bức tranh về giống
Nomascus đang dần hiện ra, và nó cho thấy một số khác biệt đối với các giống vượn khác
Chương này nhằm tóm tắt các thông tin sinh thái của mỗi loài vượn được tìm thấy ở Việt
Nam.

10.2 Sinh thái học của vượn mào nói chung
Trong các tài liệu, kể từ tài liệu đầu tiên của Carpenter (1940), vượn thường được mô tả là
chỉ có một vợ một chồng, với các gia đình gồm một cá thể đực trưởng thành, một các thể cái
trưởng thành và có nhiều nhất ba con (Bartlett 2007). Tuy nhiên, khi các tài liệu thực địa
được thu thập thêm thì thấy rõ ràng rằng trong khi các cặp đôi chỉ gồm một vợ một chồng là
phổ biến thì vẫn có các thay đổi khác trong khía cạnh này. Đã có sự ghi nhận về hiện tượng
thay thế bạn đời hay có giao cấu với cá thể khác ở một số loài (Palombit 1994; Reichard
1995; Kenyon 2007) và trường hợp có hơn hai cá thể trưởng thành trong một đàn tăng 10%
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hoặc hơn ở tất cả các trường hợp quan sát được trong họ Hylobatidae (Fuentes 2000). Vượn
Nomascus đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tái xác định hay ít nhất là nghi vấn đối
với các mô hình trước đó cho thấy xã hội đa thê ở các loài N. concolor (Haimoff et al. 1986;
Fan Pengfei et al. 2006; Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2010), N. nasutus (Fan Pengfei et al.
2010) và N. hainanus (Liu Zhenhe et al. 1989; Jiang Zhou et al. 2005). Sự đa dạng trong
giống vượn này cần có các đánh giá sâu hơn để xác định mức độ và tần số của mô hình này.
Vẫn còn thiếu dữ liệu về quá trình trưởng thành của vượn Nomascus, tuy nhiên nói chung
chúng có thể đạt đến độ trưởng thành sớm khi đạt năm tuổi trong điều kiện nuôi nhốt mặc dù
độ tuổi trung bình, đặc biệt là trong môi trường hoang dã là gần 7-8 tuổi (Geissmann 1991),
sau đó các cá thể ở cả hai giới được tách ra khỏi lãnh thổ của bố mẹ chúng (Leighton 1987;
Bartlett 2007). Nghiên cứu về Hylobates lar về tuổi tách đàn của vượn tại nơi chúng được
tìm thấy đã cho thấy độ tuổi trung bình là 9 năm và 9 tháng (± 8.2 tháng) (Brockelman et al.
1998). Tuy nhiên, con số này không nhất thiết đúng với các loài vượn mào. Thai kỳ của N.
leucogenys là 200-212 ngày (Geissmann 1991) và dường như tương tự với tất cả các loài
Nomascus khác. Thường chỉ có một con non được sinh ra, trường hợp sinh đôi là rất hiếm.
Khoảng cách giữa các lần sinh là khoảng 3 năm, dựa vào dữ liệu từ các giống khác thuộc họ
Hilobatidea (được tóm tắt trong Traeholt et al. 2005).
Các loài Nomascus cũng như các loài vượn khác đều có tính lãnh thổ, chúng bảo vệ lãnh thổ
của chúng khỏi các đàn khác cùng loài. Kích thước khu vực lãnh thổ của chúng được xác
định bằng các nguồn tài liệu có sẵn và mật độ đàn với kích thước trung bình của mỗi gia
đình khoảng 40 hecta (Bartlett 2007). Vẫn còn thiếu dữ liệu đối với hầu hết các loài
Nomascus, những tài liệu hiện có đến từ một số tương đối ít đàn, tuy nhiên nó cho thấy rằng
các loài phân bố phía bắc của các khu vực á nhiệt đới hoặc ở những nơi có độ cao lớn có thể
có khu lãnh thổ lớn hơn (Liu Zhenhe et al. 1989; Bleisch & Chen 1991; Sheeran 1993; Fan
Pengfei & Jiang Xuelong 2008a) các loài phân bố về phía nam (Kenyon 2007) và cao hơn
con số trung bình chung của các gia đình vượn.
Thức ăn của Hylobatidae nói chung phần lớn là các loại quả cùng với một lượng nhỏ các loại
hoa và lá trong đó các loại quả sung chiếm một tỷ lệ đáng kể (Bartlett 2007). Các dữ liệu
sinh thái dinh dưỡng của các loài Nomascus vẫn còn rất hạn chế tuy nhiên một số nghiên cứu
bổ sung đã được thực hiện kể từ bản đánh giá tổng quan trước (Geissmann et al. 2000).
Nomascus concolor vẫn là loài (Lan 1993; Sheeran 1993; Chen 1995; Fan Pengfei et al.
2009). Đến nay cũng đã có các dữ liệu sơ bộ đối với N. nasutus (Geissmann et al. 2002;
Nguyễn Thị Hiền 2007; Fan Pengfei et al. 2011), trong khi N. annamensis (Traeholt et al.
2007; Phan Channa 2008) và N. gabriellae (Kenyon 2007) đã được nghiên cứu ở một số chi
tiết nhất định. Chỉ có duy nhất một nghiên cứu về Nomascus leucogenys được thực hiện vào
cuối những năm 1980 (Hu et al. 1989) trong khi cho đến nay N. siki vẫn chưa được nghiên
cứu. Mặc dù trên thực tế hầu hết các loài đã được nghiên cứu ở một mức độ nhất định (xem
Bảng 4), thì vẫn còn một lượng đáng kể công việc cần làm.
Bảng 4. Tỷ lệ thức ăn đối với các loài Nomascus ở Việt Nam
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N. concolor
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N. leucogenys
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No Data Available

N. annamensis

N. gabriellae

30.31%

12.17%

35.40%

22.12%

9

54.04%

16.36%

27.55%

2.05%

10

8.86%

7.59%
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11

43.04%
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Tham khảo: 1– Nguyễn Thị Hiền 2007; 2– Geissmann et al. 2002; 3– Fan Pengfei et al. 2011.; 4– Fan
Pengfei et al. 2009; 5– Chen 1995 cited in Bartlett 2007; 6– Lan 1993; 7– Sheeran 1993; 8– Hu et al.
1989 cited in Geissmann et al. 2000; 9– Traeholt et al. 2007; 10– Phan Channa 2008; 11– Kenyon 2007
Ghi chú: Các nghiên cứu tỷ lệ thức ăn theo các phương thức khác nhau (ví dụ bằng các lần cho ăn, bằng
tần số mẫu quét, bằng thể tích), kích thước mẫu và độ dài thời gian nghiên cứu có thể khác nhau, các
nghiên cứu sử dụng các định nghĩa khác nhau về loại thức ăn đo đó các con số tương đối nên được diễn
giải thận trọng và đối chiếu với các tài liệu gốc nếu có thể.

Một ghi chú bổ sung đề cập đến hiện tượng săn bắt và tiêu thụ protein ở các loài Nomascus
dường như khá phù hợp vào giai đoạn này, dựa vào việc gần đây phát hiện thấy ở loài N.
concolor có sự săn bắt và ăn thịt các động vật có xương sống tương đối thường xuyên. Trong
một nghiên cứu đã quan sát được loài này thực hiện 11 cuộc săn bắt các cá thể sóc bay lớn
trong đó có 4 vụ thành công (Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2009). Đây là một ngạc nhiên
bởi tập tính này chưa từng được ghi nhận trước đây ở vượn cho dù đã có nhiều nghiên cứu
chủ yếu ở các loài thuộc giống Hylobates (Bartlett 2007). Gần đây cũng đã có ghi nhận về
hiện tượng ăn thịt các động vật có vú ở N. annamensis với một vụ săn bắt thành công một cá
thể sóc sắp trưởng thành (thông tin cá nhân của A. Briggs). Thêm vào đó, cả hai loài này đều
được ghi nhận là ăn trứng và các loài thằn lằn (Traeholt et al. 2007; Phan Channa 2008; Fan
Pengfei & Jiang Xuelong 2009).

10.3

Đối với mỗi loài
10.3.1

Vượn Cao Vít Nomascus nasutus

Trước đây Nomascus nasutus xuất hiện xuyên suốt các khu vực rừng núi đá vôi trung bắc bộ
(Đào Văn Tiến 1983; Geissmann et al. 2000) nhưng hiện nay chỉ còn một khu phân bố rất
giới hạn, tại vùng núi đá vôi thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và khu bảo tồn
Bangliang thuộc tỉnh Tịnh Tây, Trung Quốc. Sinh cảnh ở đây là đại diện cho rừng trên núi
đá vôi nhiệt đới gió mùa với độ cao 500-930 m trên mực nước biển (Bosco Pui Lok Chan et
al. 2008) đó là toàn bộ khu phân bố của quần thể vượn này (Geissmann et al. 2002)
Các nghiên cứu về sinh thái và tập tính của vượn N. nasutus vẫn đang ở giai đoạn sớm bởi
loài này mới được tái phát hiện vào năm 2002 (La Quang Trung & Trịnh Đình Hoàng 2004).
Tuy nhiên, đã bắt đầu có các dữ liệu sơ bộ. Tổ chức xã hội của loài cũng giống ở N.
concolor, có tần số cao về xã hội đa thê với các kích thước đàn rất lớn. Chúng tôi đã đánh
giá kích thước đàn trung bình dựa vào tất cả các đàn quan sát được, không kể các cá thể đơn
độc và đã ước tính thấp hơn khi không gặp các đàn không thể đếm chắc chắn, từ các tài liệu
đã phát hành (Geissmann et al. 2002; Vũ Ngọc Thành et al. 2005; Lê Trọng Đạt 2007; Bosco
Pui Lok Chan et al. 2008; Fan Pengfei et al. 2010). Kích thước đàn trung bình của N. nasutus
tính được từ 32 lần quan sát là 5.91 cá thể (95% CI 5.24 - 6.57). Trong đó, nhiều trong số

Tài liệu tham khảo

chúng đã được giảm trừ ở các lần đếm trùng của cùng đàn, các dữ liệu được thu thập vào các
thời điểm khác nhau trong giai đoạn bảy năm và nhờ đó nắm bắt được sự thay đổi cấu trúc
thành phần đàn.
Kích thước đàn lớn hơn đáng kể so với các loài khác là một điểm đáng quan tâm về phương
diện sinh thái và bảo tồn. Có hai giả thiết chính cho phát hiện này. Một là, do sự giảm mạnh
kích thước của môi trường sống và/hoặc chất lượng của rừng trên núi đá vôi ở Trùng KhánhTrịnh Tây đã làm thay đổi cấu trúc đàn thông thường và/hoặc thay đổi sự tách đàn. Các khả
năng tách đàn có thể rất hạn chế đối với các cá thể sắp trưởng thành ở khu vực này, điều đó
dẫn tới các kích thước đàn lớn hơn và có thể làm tăng căng thẳng và tỷ lệ tử vong cao hơn.
Các gia đình đa thể đang tồn tại hiện nay hoặc do thiếu các sinh cảnh phù hợp hoặc thiếu bạn
đời cho các cá thể đang tách đàn như đã xảy ra đối với N. hainanus ở đảo Hải Nam, Trung
Quốc (Bleisch & Chen 1991), là một khả năng. Nếu là trường hợp này, khả năng giao phối
cận huyết và gia tăng mức độ canh tranh cũng như tỷ lệ tử vong có thể là một mối đe dọa lâu
dài đối với loài, do đó nó cần được quan tâm nghiên cứu. Việc giám sát số lượng quần thể
đang thực hiện cần được tiến hành trên các đàn tập trung để chắc chắn rằng tỷ lệ chết khác
biệt bất thường không làm lệch cấu trúc tuổi và có nguy cơ đặt quần thể vào nguy cơ tuyệt
chủng lớn hơn.
Ngoài ra, kích thước đàn có thể lớn hơn là tự nhiên ở loài này với hiện tượng đa thê là một
chiến lược thích nghi và tiến hóa. Giả thiết này đã được đưa ra cho loài N. concolor (Fan
Pengfei & Jiang Xuelong 2010) và các đàn với nhiều cá thể cái cũng là chuẩn của loài N.
hainanus (Liu Zhenhe et al. 1989; Jiang Zhou et al. 2005) mặc dù chỉ còn lại rất ít đàn của
loài này. Điều đáng quan tâm là đã quan sát thấy sự ổn định thành phần đàn theo thời gian
của N. nasutus (Fan Pengfei et al. 2010), như các đàn được quan sát của loài N. concolor với
nhiều cá thể cái (Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2010), và ít nhất đối với N. concolor sự tấn
công giữa các con cái là tối thiểu (Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2010). Điều này có thể có
nghĩa là có nhiều con cái trong một đàn sẽ tạo điều kiện cho việc bảo vệ lãnh thổ và giao
phối (Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2010).
Các quan sát ban đầu về thức ăn của N. nasutus cho thấy chủ yếu là trái cây (Geissmann et
al. 2002; Nguyễn Thị Hiền 2007), vượt quá mức độ tiêu thụ trái cây trung bình của
Hylobatidae (Bartlett 2007). Tuy nhiên sự quan sát của Geissmann và các cộng sự (2002) chỉ
được thực hiện trong một khoảng thời gian 13 ngày của tháng 8 và hơn 50% các ghi nhận
vượn ăn chỉ từ một cây ra quả duy nhất. Nguyễn Thị Hiền (2007) cũng ghi chú rằng sự tiêu
thụ quả khá cao trong quãng thời gian này của năm bởi sự sẵn có của trái cây. Nghiên cứu
dài hạn về loài này tại Trung Quốc cho thấy mức độ sử dụng trái cây thấp hơn nhưng vẫn
đáng kể và chế độ thức ăn có tính mùa vụ (Fan Pengfei et al. 2011). Sự ảnh hưởng đến tập
tính thức ăn và lãnh thổ của loài do sống trong khu rừng nhỏ bị suy thoái vẫn còn chưa được
biết đến. Tuy nhiên, ước tính ban đầu về kích thước lãnh thổ từ ba đàn thuộc phần quần thể
phía Trung Quốc là 128, 130 và 133 ha (Fan Pengfei et al. 2010), cúng là khá lớn so với tiêu
chuẩn của Hylobatidae (Bartlett 2007).
10.3.2

Vượn đen tuyền Nomascus concolor

Nomascus concolor sống ở vùng cao thuộc các khu vực á nhiệt đới mùa của tỉnh Vân Nam
trong các khu rừng lá rộng thường xanh, bán ẩm và rừng thường xanh lá rộng, ẩm trên núi
bao gồm cả các khu vực rừng thấp xen lẫn với các cây lá kim (Haimoff et al. 1986; Bleisch
& Chen 1991; Jiang Xuelong et al. 2006; Tian Changcheng et al. 2007; Fan Pengfei et al.
2009). Ở khu bảo tồn quốc gia Nam Ha của Lào, loài vượn này sống trong khu rừng thường
xanh lá rộng bán nhiệt đới (Johnson et al. 2005). Tại Việt Nam chúng được tìm thấy ở các
cao nguyên trong các khu rừng nguyên sinh thường xanh trên núi (Đào Văn Tiến 1983; Long
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et al. 2001). Loài này thích nghi tốt với những nơi có độ cao lớn và nhiệt độ thấp, ghi nhận
được độ cao lên tới khoảng 2,900 m trên mực nước biển tại Ailaoshan thuộc tỉnh Vân Nam,
Trung Quốc (Bleisch & Chen 1991; Jiang Xuelong et al. 2006) và được tìm thấy ở các khu
vực cao đến khoảng 2,000 m trên mực nước biển ở Việt Nam (Nguyễn Xuân Đặng &
Lormee 1999; Long et al. 2000; Lê Trọng Đạt & Lê Minh Phong 2010).
Nomascus concolor là loài đầu tiên và cũng là loài được nghiên cứu đầy đủ nhất trong cá loài
Nomascus và cũng cho thấy dấu hiệu đầu tiên rằng đa thê có thể là một chiến lược của
Hylobatidae. Kết quả của các cuộc khảo sát của Haimoff (1986) tại tỉnh Vân Nam cho thấy
các đàn có kích thước lớn với trung bình 7-8 cá thể trong mỗi đàn. Các đàn được tìm thấy có
thành phần gồm một con đực, 1-4 con cái trưởng thành và có đến 5-6 con non. Dựa vào
những gì quan sát được, ông cho rằng vượn ở đây sống đa thê, khả năng là nhằm chuyên hóa
với chế độ ăn chỉ có toàn lá cây và thực sự điều này đã được các nghiên cứu sau đó cho rằng
là cách để chúng thích nghi. Bleisch và Chen (1991) và sau đó là Lan (1993) đã phủ nhận
điều này dựa trên các khảo sát và các nghiên cứu sinh thái lâu dài của họ. Trong khi Sheeran
(1993) tìm thấy các đàn có kích thước lớn hơn kích thước điển hình trong các đàn nghiên
cứu của bà với 5.0-5.25 cá thể mỗi đàn, điều này cho thấy sự thiếu cơ hội tách đàn trong điều
kiện môi trường sống bị chia cắt và đã không tìm thấy bằng chứng của việc sống đa thể. Tuy
nhiên, gần đây hơn, các nghiên cứu tập trung ở khu vực Wuliangshan đã thấy có ít nhất năm
đàn đa thể thường với hơn một con cái đang sinh sản mà không tìm thấy đàn đơn thê nào
(Fan Pengfei et al. 2006; Fan Pengfei et al. 2008; Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2010). Tại
Việt Nam, các đàn với hơn một con cái thường xuyên được ghi nhận (Lê Trọng Đạt & Lê
Hữu Óanh 2006; Lê Trọng Đạt & Lê Minh Phong 2010). Cũng như N. nasutus (xem ở trên),
liệu điều này thể hiện một khác biệt cơ bản trong chiến lược giao phối của N. concolor hay là
do thiếu cơ hội tách đàn và/hoặc cơ hội có bạn đời do quần thể bị chia cắt và đe dọa vẫn còn
là điều chưa được biết rõ..
Kích thước lãnh thổ của loài này dường như khá lớn. Một nghiên cứu thực địa mặc dù chỉ
được tiến hành trong một thời gian ngắn đã ước tính lãnh thổ của loài này ít nhất là 120 ha
cho mỗi đàn, 70 ha cho đàn tiếp theo và 40 ha cho đàn thứ ba ở Vân Nam, Trung Quốc
(Bleisch & Chen 1991). Sheera (1993) đã ước tính tại Wuliangshan và Ailaoshan, Trung
Quốc, kích thước lãnh thổ của các đàn trong nghiên cứu của bà vượt quá 100 ha và có thể là
200 ha. Gần đây hơn, một đàn của N. concolor đã được ghi nhận có kích thước lãnh thổ là
151 ha (Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2008b). Trong cùng nghiên cứu đó cho thấy vùng hoạt
động ban ngày trung bình là 1391 m, nó không phải là lớn bất thường đối với Hylobatidae
(Bartlett 2007) nhưng rất đa dạng và thay đổi theo mùa liên quan đến mức độ phong phú của
trái cây (Fan Pengfei & Jiang Xuelong 2008a). Kích thước lãnh thổ này là tương đối lớn so
với các loài vượn đã được nghiên cứu khác (Bartlett 2007) và có khả năng là có liên qua đến
việc các loài này thường sinh sống ở các khu vực có độ cao lớn. Các động vật có thể buộc
phải tìm kiếm thức ăn trên diện rộng hơn trong suốt cả năm do chất lượng thức ăn khá thấp
và/hoặc do mức độ sẵn có và phân bố của nguồn thức ăn (Sheeran 1993; Bartlett 2007; Fan
Pengfei & Jiang Xuelong 2008a). Điều này được phản ánh ở các thông tin ít ỏi về thức ăn
của loài, cho thấy mức độ ăn lá tương đối cao so với ăn quả, như được tóm tắt ở Bảng 4.
Chế độ ăn với mức độ tiêu thụ quả thấp và chiếm ưu thế bởi lá non và chồi mặc dù rõ ràng
quả là thức ăn được ưa thích hơn (Lan 1993; Fan Pengfei et al. 2009). Thậm chí ở các nghiên
cứu cho thấy mức độ ăn quả lớn hơn (Sheeran 1993; Fan Pengfei et al. 2009) thì mức độ ăn
lá của loài này vẫn tương đối lớn so với các loài vượn khác (Chivers 1984; Bartlett 2007) và
loài này đã được mô tả là loài ăn lá-quả (Fan Pengfei et al. 2009). Môi trường thay đổi lớn
theo mùa là nơi phần lớn quần thể toàn cầu còn lại của loài này sinh sống, điều này dẫn đến
sự phụ thuộc vào lá trong một giai đoạn dài của năm (Fan Pengfei et al. 2009), nó cho thấy
N. concolor chịu được một thái cực sinh thái của Hylobatidae.
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Mức độ sẵn có của các loại thức ăn rõ ràng đã điều khiển hoạt động của loài với tỷ lệ trung
bình năm là nghỉ ngơi (40.0%), kiếm ăn (35.1%), di chuyển (19.9%), hót (2.6%), chơi đùa
(1.2%) và các hoạt động khác (1.3%), đã được ghi lại (Fan Pengfei et al. 2008). Tỷ lệ các
loại hoạt động thay đổi theo mùa có thể liên quan đến các thay đổi đáng kể về mức độ sẵn có
của trái cây điều này đòi hỏi các chiến lược bảo tồn năng lượng vào các thời điểm có ít trái
cây (Fan Pengfei et al. 2008).
10.3.3

Vượn đen má trắng Nomascus leucogenys

Nomascus leucogenys có thể ưa thích rừng thường xanh trên đất thấp hơn nhưng chúng cũng
được tìm thấy ở những nơi cao của rừng thường xanh trên núi thấp (Geissmann et al. 2000;
Nguyễn Mạnh Hà 2005) và ở những khu rừng thường xanh lá rộng xen kẽ với lá kim ở một
số địa điểm (Lê Trọng Trãi et al. 1999a). Ở Vườn quốc gia Pù Mát, vượn thường xuất hiện ở
khu rừng thường xanh trên đất thấp mặc dù chỉ với số lượng ít (Lưu Tường Bách & Rawson
2011) và hiện nay chúng đã bị tuyệt chủng trên diện rộng tại kiểu sinh cảnh này ở Việt Nam
và bị giới hạn ở những khu rừng trên cao hơn. Ví dụ, ở các khu bảo tồn Pù Huống và Pù
Hoạt, loài này đã bị giới hạn ở các khu vực có độ cao trên 800m do thiếu các sinh cảnh phù
hợp, với các điểm nghe trên 1000m đã ghi nhận được vượn ở cả hai khu vực trên (Lưu
Tường Bách & Rawson 2009b, 2010), trong khi ở Trung Quốc chúng được tìm thấy ở một
khu vực có độ cao từ 700 đến 1,000 m trên mực nước biển (Hu et al. 1989).
Không có nhiều điều được biết về sinh thái và tập tính của N. leucogenys bởi mới chỉ có duy
nhất một nghiên cứu về sinh thái của loài được thực hiện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và nó
cho thấy loài này có mức độ tiêu thụ trái cây tương đối thấp và tiêu thụ lá cao (xem Bảng 4)
và chế độ ăn mang tính mùa vụ (Hu et al. 1989). Không có thông tin nào về kích thước trung
bình và thành phần đàn. Cần có các nghiên cứu bổ sung để xác định các đặc tính sinh thái và
tập tính của loài.
10.3.4

Vượn đen má trắng siki Nomascus siki

Nomascus siki ở Việt Nam ưa thích rừng thường xanh nhiệt đới ẩm trên đất thấp (Geissmann
et al. 2000; Nguyễn Mạnh Hà 2005). Geissmann và các cộng sự (2000) đã khẳng định loài
này phân giới hạn ở độ cao khoảng 30-100m trên mực nước biển, tuy nhiên đã ghi nhận
được loài này ở độ cao 176-600 m trên mực nước biển tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ
Bàng (Haus et al. 2009) và lên đến 1,900 m trên mực nước biển ở khu bảo tồn quốc gia
Nakai-Nam Theun, Lào (Timmins & Evans 1996), điều đó cho thấy sự linh hoạt và khả năng
tồn tại trong rừng thường xanh trên núi. Hiện chưa có nghiên cứu nào về sinh thái hay tập
tính của loài được thực hiện.
10.3.5

Vượn đen má hung Trung Bộ Nomascus annamensis

Nomascus annamensis sinh sống trong rừng thường xanh lá rộng ở Nam Trung Bộ, Việt
Nam. Loài này dường như sinh sống ở nhiều độ cao khác nhau, thấp nhất là 100 m trên mực
nước biển ở tỉnh Ratanakiri, Cam-pu-chia (dữ liệu chưa công bố của Rawson), từ 315-1,205
m trên mực nước biển ở tỉnh Quảng Nam (Minh Hoàng et al. 2005) và từ 400-800 m trên
mực nước biển ở Vườn quốc gia Bạch Mã (Tallents et al. 2001b).
Loài N. annamensis mới được mô tả gần đây là một phần của các nghiên cứu về sinh thái
vẫn đang được thực hiện. Đến nay, các thông tin hạn chế đã cho thấy kích thước và thành
phần đàn là đặc trưng. Về thức ăn, Traeholt và các cộng sự (2007) cho thấy con số thấp về
tiêu thụ quả và con số cao đối với tiêu thụ lá và chồi (xem Bảng 4). Tuy nhiên, tần số có
được từ việc đến số lần đến các cây không phải là một chế độ lấy mẫu, là phương pháp mà
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con số mong đợi có thể nghiêng về phía lá. Phát hiện của Phan Channa (2008) cho thấy mức
độ tiêu thụ lá vừa phải hơn và mức độ phụ thuộc vào quả lớn hơn. Tuy nhiên cả hai nghiên
cứu này đều phát hiện ra sự phụ thuộc khá lớn vào hoa.
10.3.6

Vượn đen má vàng Nomascus gabriellae

Nomascus gabriellae xuất hiện ở các rừng thường xanh ẩm ướt, rừng bán thường xanh và
rừng rụng lá hỗn hợp trên đất thấp thuộc Đông Dương (Geissmann et al. 2000). Rừng thường
xanh chưa bị xâm phạm với tán rừng cao vừa phải dường như là sinh cảnh tối ưu của loài
(Nguyễn Xuân Đặng & Osborn 2004b; Traeholt et al. 2005; Kenyon 2007; Rawson et al.
2009). Ở Vườn quốc gia Cát Tiên, vượn được tìm thấy ở rừng thường xanh, rừng bán thường
xanh và rừng rụng lá hỗn hợp thậm chí cả ở rừng tre nứa mặc dù kích thước lãnh thổ trên
rừng thường xanh là nhỏ nhất (Kenyon 2007). Ở phức hợp rừng tương tự nằm trên biên giới
với Cam-pu-chia, vượn được tìm thấy với mật độ tương tự nhau trên các rừng thường xanh,
bán thường xanh và rừng rụng lá hỗn hợp, mặc dù các mô hình có thể bị che khuất bởi tính
chất thảm tự nhiên của rừng (Rawson et al. 2009).
Kenyon (2007) phát hiện ra rằng mật độ đàn tương quan với chất lượng sinh cảnh, ở các khu
vực bị tác động và các khu vực có ít các cây to thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) có mật độ
đàn thấp hơn những khu vực ít bị tác động và có mật độ cây làm thức ăn cao hơn. Mối quan
hệ giữa khoảng cách từ ranh giới Vườn quốc gia của Vườn quốc gia Cát Tiên và mật độ đàn
cũng đã được tìm ra và nó cho thấy một khuynh hướng của vượn đen má vàng là có mật độ
thấp hơn tại các sinh cảnh bị suy thoái và bị tác động (Kenyon 2007). Nomascus gabriellae
sinh sống ở nhiều độ cao khác nhau, từ 100m trên mực nước biển ở Vườn quốc gia Cát Tiên
(Eames & Robson 1993) đến 904m trên mực nước biển ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Tổ
chức bảo tồn chim quốc tế 2010) và lên đến 2,287m trên mực nước biển ở cao nguyên Đà
Lạt (Eames & Nguyễn Cử 1994). Tuy nhiên, mật độ đàn dường như giảm ở những nơi cao
hơn (Eames & Robson 1993). Lãnh thổ của loài này nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết các
loài vượn Nomascus ở phía bắc. Kenyon thấy rằng kích thước lãnh thổ trung bình ở Vườn
quốc gia Cát Tiên là 41ha, cho dù điều này phụ thuộc vào sinh cảnh có diện tích là 14.2-60.5
ha (Kenyon 2007).
Chỉ có một nghiên cứu tập trung về sinh thái học của Nomascus gabriellae được tiến hành tại
Vườn quốc gia Cát Tiên, Việt Nam (Kenyon 2007). Dựa vào sự quan sát 22 đàn trong
nghiên cứu cho thấy kích thước đàn trung bình là 4.5 cá thể trong đó mối đàn có 3-6 cá
thểuals (Kenyon 2007). Tất cả các đàn đều có duy nhất một con đực trưởng thành và duy
nhất một con cái trưởng thành. Tuy nhiên dựa vào việc xét nghiệm huyết thống trên 10 đàn
thì có một con non đã được xác định có bố là một cá thể đực đơn độc chứ không phải là con
của cá thể đực trong đàn. Điều này cho thấy trong loài này có sự giao phối khác cặp (Kenyon
2007). Mối quan hệ của các cá thể với các lãnh thổ xung quanh cho thấy các cá thể cái rất
gắn bó thường chỉ tách đàn trong khoảng cách ngắn trong khi các cá thể đực có thể di trú xa
hơn (Kenyon 2007).
Các dữ liệu về thức ăn cùng từ nghiên cứu này (Kenyon 2007) cho rằng đây là loài ăn quả
đích thực (xem Bảng 4), chúng phụ thuộc lớn vào trái cây và các loại quả sung và hầu như
không ăn lá (Kenyon 2007). Tuy nhiên, những tỷ lệ này là dựa vào một bộ dữ liệu nhỏ và
đến từ các lần cho ăn chứ không phải là một chế độ lấy mẫu và có thể thay đổi khi có các
nghiên cứu bổ sung.
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Phụ lục

Phụ Lục 1. Tóm tắt các ghi nhận về vượn ở Việt Nam
Bảng dưới đây tóm tắt tất cả các ghi nhận về vượn ở các khu vực được đề cập trong bản báo cáo này.
Các tên được in nghiêng cho biết các khu vực không có thêm các thông tin mới trong thời gian tổng
quan tình trạng này được biên soạn. Chúng được trình bày ở phần cuối mỗi chương về từng loài và ở
phần này để được hoàn thiện.
Bảng 5. Tóm tắt các ghi nhận về vượn Việt Nam ở mỗi khu vực
Ghi chú: các số liệu trong các ngoặc đơn thuộc cột là “Số đàn tối thiểu”” là được ước tính cho toàn bộ quần thể. “?” nghĩa là
kích thước của quần thể vẫn chưa được biết đến. Xem các khu vực cụ thể để biết thêm chi tiết.

Không õ

Chắc chắn tuyệt
chung

Tạm thời tuyệt
chung

Đang giam

ổn định

Tình trạng quần thê

Đang tăng

Không rõ

<5%

>5%

X

Tầm quan
toàn cầu

Không rõ

X

<5%

>5%

Tầm quan
quốc gia

Nkhông có ghi
nhận

Tạm thời

Trước 2000

Chắc chắn

Tạm thời

Diện
tích
(ha)

Không biết

Tỉnh

Chắc chắn

Khu vực

Số đàn tối thiểu

Sau 2000

Nomascus nasutus
Khu bảo tồn vượn Cao
Vit
Lũng Ri
Khu bảo tồn thiên nhiên
Kim Hỷ
Khu bảo tồn thiên nhiên
Thần Sa-Phượng Hoàng
Hồ Thanh Hen
Nomascus concolor
Khu bảo tồn thiên nhiên
Hoàng Liên-Văn Bàn
Khu bảo tồn loài và sinh
cảnh Mù Căng Chải
Rừng phòng hộ đầu
nguồn Mường La
Vườn quốc gia Hoàng
Liên và vùng lân cận
Bản Pan, xã Mường Do,
huyện Phú Yên
Trạm Tấu / Bắc Yên /
Phú Yên
Vườn quốc gia Xuân Sơn
Nomascus leucogenys
Vườn quốc gia Mường
Nhé
Vườn quốc gia Sốp Cộp
NR
Vườn quốc gia Xuân Nha
Xã Lóng Luông, huyện
Mộc Châu
Khu bảo tồn thiên nhiên
Pù Hu
Khu bảo tồn thiên nhiên
Xuân Liên
Khu bảo tồn thiên nhiên
Pù Hoạt

Cao Bằng

1,656

Cao Bằng

>300

Bắc Kạn
Thái
Nguyên
Cao Bằng

19

X
X

15,416

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17,477

X

Lào Cai

25,669

2

X

X

X

Yến Bái

20,293

14

X

X

X

Sơn La

3000 to
4000

6

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Lào Cai

X

X

X

X

X

Sơn La

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Yên Bái /
Sơn La
Phú Thọ

Điện Biên

45,581

16

Sơn La

18,709

2

Sơn La

16,317

?

Sơn La

2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thanh Hóa

27,503

Thanh Hóa

27,668

7

X

X

X

X

X

Nghệ An

35,000

10

X

X

X

X

X

X

X

Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam

Vườn quốc gia Bến En
Khu bảo tồn thiên nhiên
Pù Huống

Thanh Hóa

15,800

1

Nghệ An

50,075

7

Vườn quốc gia Pù Mát

Nghệ An

91,113

Rừng Hương Sơn

Hà Tĩnh

50,000

22
(130
)
4

Hà Tĩnh

55,029

Hà Tĩnh

21,759

Hòa Bình

7,091

X

Hòa Bình

19,254

X

Thanh Hóa

17,662

Quảng Bình

23,534

Vườn quốc gia Vũ Quang
1

Vườn quốc gia Kẻ Gỗ
Vườn quốc gia Hang Kia
- Pà Cò
Ngọc Sơn-Ngổ Luông
Khu bảo tồn thiên nhiên
Pù Luông
Khu bảo tồn thiên nhiên
1
đề xuất Khe Nét
Xã Thạch Tường
Commune
Nomscus siki
Khu bảo tồn thiên nhiên
đề xuất Khe Ve
Khu bảo tồn thiên nhiên
đề xuất Giang Man
Vườn quốc gia Phong
Nha-Kẻ Bàng
Lâm trường quốc doanh
Trường Sơn
Lâm trường quốc doanh
Khe Giữa
Khu bảo tồn thiên nhiên
Bắc Hướng Hoá
Nomascus annamensis
Khu bảo tồn thiên nhiên
Đăk Rông
Khu bảo tồn thiên nhiên
Phong Điền
Rừng phòng hộ đầu
nguồn A Lưới
Khu bảo tồn thiên nhiên
Sao La Thừa Thiên Huế
Khu bảo tồn thiên nhiên
Sao La Quảng Nam
Rừng phòng hộ đầu
nguồn Nam Đồng
Vườn quốc gia Bạch Mã
Khu bảo tồn thiên nhiên
Bà Nà-Núi Chúa
Khu bảo tồn loài và sinh
cảnh Quế Sơn

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Thanh Hóa

X

X

Không õ

Chắc chắn tuyệt
chung

Tạm thời tuyệt
chung

Đang giam

ổn định

Tình trạng quần thê

Đang tăng

Không rõ

<5%

>5%

Tầm quan
toàn cầu

Không rõ

<5%

Tầm quan
quốc gia

>5%

Nkhông có ghi
nhận

Tạm thời

Trước 2000

Chắc chắn

Tạm thời

Diện
tích
(ha)

Không biết

Tỉnh

Chắc chắn

Khu vực

Số đàn tối thiểu

Sau 2000

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

Quảng Bình

10,000

7

X

X

X

X

X

Hà Tĩnh /
Quảng Bình

60,000

5

X

X

X

X

X

Quảng Bình

85,754

50

X

Quảng Bình

40,156

10

X

X

X

X

X

Quảng Bình

150,000

4

X

X

X

X

X

Quảng Trị

25,200

23

X

X

X

X

Quảng Trị

37,640

56

X

X

X

X

X

30,262

26

X

X

X

X

X

29,838

8

X

X

X

X

12,153

14

X

X

X

X

11,732

?

17,604

4

X

37,487

8

X

X

Đà Nẵng

38,210

?

X

X

Quảng Nam

18,765

?

X

Thừa Thiên
Huế
Thừa Thiên
Huế
Thừa Thiên
Huế
Quảng Nam
Thừa Thiên
Huế
Thừa Thiên
Huế

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Loài không được ghi nhận là N. leucogenys tại khu vực này. Xem thêm ghi nhận tại mỗi khu vực để có thêm chi tiết

X
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Tầm quan
toàn cầu

Tình trạng quần thê

?

X

Kon Tum

65,077

4

X

Kon Tum

56,621

14

X

Gia Lai

41,780

9
(42)

X

Gia Lai

14,250

8

X

Gia Lai

15,900

13
(20)

X

Quảng Ngãi

10,000

3

X

Gia Lai

44,268

Đắk Lắc

115,545

2

Đắk Lắc

22,000

?

Đắk Lắc

58,947

8

X

X

X

X

X

Lâm Đồng

63,938

25

X

X

X

X

X

Khánh Hòa

25,000

?

X

X

X

X

X

Khánh Hòa

20,978

?

X

X

X

X

X

Ninh Thuận

19,814

4

X

X

X

X

X

Ninh Thuận

30,332

6

X

X

X

X

X

Đắk Nông

10,499

11

X

X

X

X

Đắk Nông

18,893

6
(12)

X

X

X

Đắk Nông

49,200

?

X

Vườn quốc gia Bù Gia
Mập

Đắk Nông

25,926

88
(124
)

X

Khu bảo tồn thiên nhiên
Cát Tiên

Lâm Đồng,
Đồng Nai,
Bình Phước

73,878

149

X

Lâm Đồng

34,851

?

X

X

X

X

Đồng Nai

100,303

15

X

X

X

X

X

25,468

?

X

X

X

X

X

X

X

Vườn quốc gia Ea So
Vườn quốc gia Chư Yang
Sin
Vườn quốc gia Bì ĐúpNúi Bà
Lâm trường quốc doanh
Khánh Hòa và công ty
lâm nghiệp Trầm Hương
Khu bảo tồn thiên nhiên
Hòn Bà
Vườn quốc gia Phước
Bình
Lâm trường quốc doanh
Ninh Sơn
Khu bảo tồn thiên nhiên
Nậm Nung
Khu bảo tồn thiên nhiên
Tà Dùng
Xã Quang Trúc, huyện
Đăk Rlap

Lâm trường quốc doanh
Lộc Bắc
Khu bảo tồn thiên nhiên
Đồng Nai
Khu bảo tồn thiên nhiên
Núi Ông
Huyện Ea Sup / Ea H'leo

Bình Thuận
Đắk Lắc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Không õ

41,424

Tạm thời tuyệt
chung

Kon Tum

X

Đang giam

X

ổn định

X

Đang tăng

X

Không rõ

13

<5%

18,430

>5%

Quảng Nam

Không rõ

X

<5%

X

Tạm thời

X

Chắc chắn

15

Tạm thời

93,249

Khu bảo tồn thiên nhiên
Sông Thanh
Khu bảo tồn thiên nhiên
đề xuất Ngọc Linh
Vườn quốc gia Ngọc
Linh
Huyện Kon Plông
Vườn quốc gia Chư Mom
Rây
Vườn quốc gia Kon Ka
Kinh
Lâm trường quốc doanh
Đăk Rông và Tam Lập
Vườn quốc gia Kon Cha
Rang
Xã Ba Nam, huyện Ba
Tơ
Nomascus gabriellae
Khu bảo tồn thiên nhiên
đề xuất A Yun Pa
Vườn quốc gia Yok Đôn

Tỉnh

Không biết

Quảng Nam

Khu vực

Chắc chắn

>5%

Tầm quan
quốc gia

Chắc chắn tuyệt
chung

Trước 2000

Nkhông có ghi
nhận

Diện
tích
(ha)

Số đàn tối thiểu

Sau 2000

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam
Tình trạng quần thê

Chắc chắn tuyệt
chung

Tầm quan
toàn cầu

Tạm thời tuyệt
chung

Nkhông có ghi
nhận

Diện
tích
(ha)

Tầm quan
quốc gia

X

X

Huyện Cu Jut

Đắk Nông

X

X

X

X

X

Không õ

X

Đang giam

X

ổn định

X

Đang tăng

Đắk Nông

Không rõ

Huyện Krông Nô

<5%

X

>5%

X

Không rõ
X

<5%

X

>5%

X

Tạm thời

Đắk Lắc

Tạm thời

Xã Ea Trang, M'drak

Chắc chắn

Chắc chắn

Tỉnh

Trước 2000

Không biết

Khu vực

Số đàn tối thiểu

Sau 2000

Phụ lục

Phụ Lục 2. Danh mục các mối đe dọa trong Sách đỏ Việt Nam
2007
Danh mục dưới đây dựa theo Danh Sách đỏ của IUCN và các tiêu chí: Bản 3.1 có một số thay đổi.

Các mức độ đe dọa của sự tuyệt chủng
Ba mức độ dưới đây thể hiện các mức độ đe dọa của các loài hoang dã trong Sách đỏ Việt Nam
Rất nguy cấp (CR) – Một taxon được coi là Cực kỳ nguy cấp khi có bằng chứng cho thấy nó đang
đối mặt với một mối đ dọa cực kỳ lớn có thể dẫn tới tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương
lai trước mắt
Nguy cấp (EN) – Một taxon được xem là nguy cấp khi có bằng chứng cho thấy nó chưa phải là Cực
kỳ nguy cấp nhưng đang đối mặt với nguy cơ rất cao có thể dẫn tới tuyệt chủng ngoài thiên nhiên
trong một tương lai gần.
Sẽ nguy cấp (VU) – Một taxon được coi là sẽ nguy cấp khi có bằng chứng cho thấy nó chưa phải là
Cực nguy cấp hoặc Đang nguy cấp nhưng đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng ngoài thiên
nhiên cao trong một tương lai tương đối gần.

Rất nguy cấp (CR)
Một taxon được coi là rất nguy cấp khi đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ bị tuyệt chủng
ngoài thiên nhiên trong một tương lai trước mắt, được xác định bởi một tiêu chuẩn bất kỳ nào dưới
đấy (A-E).
A) Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào sau đây:
1) Suy giảm ít nhất 80%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hoặc phỏng đoántrong 10 năm cuối
hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được)một trong
các điểm dưới đây:
a) Quan sát trực tiếp
b) Chỉ số về sự phong phú thích hợp với taxon đó
c) Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi sinh cư trú
d) Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng.
e) ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh hoặc ký
sinh.
2) Suy giảm ít nhất 80%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán, sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 thế
hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong các điểm
(b), (c), (d) hoặc (e) trên đây.
B) Khu phân bố ước tính dưới 100 km2 hoặc nơi cư trú ước tính dưới 10 km2, ngoài ra còn chỉ ra
được ít nhất 2 trong các điểm sau đây:
1) Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở một điểm.
2) Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau:

Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam
a) Khu phân bố
b) Nơi cư trú
c) Phạm vi hoặc chất lượng nơi cư trú
d) Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể.
e) Số lượng cá thể trưởng thành.
3) Dao động cực lớn của một yếu tố bất kỳ nào dưới đây:
a) Khu phân bố.
b) Nơi cư trú
c) Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể
d) Số lượng cá thể trưởng thành
C) Quần thể ước tính chỉ dưới 250 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây:
1) Suy giảm liên tục ít nhất 25% trong 3 năm cuối hoặc trong thế hệ cuối (lấy khoảng thời gian
nào dài nhất) hoặc:
2) Suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và
cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau:
a) Bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không một tiểu quần thể nào ước tính có trên 50 cá thể
trưởng thành).
b) Tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất
D) Quần thể ước tính chỉ dưới 50 cá thể trưởng thành.
E) Phân tích định lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên ít nhất là 50%
trong 10 năm hoặc 3 thế hệ (lấy khoảng thời gian nào dài nhất).

Nguy cấp (EN)
Một taxon được coi là Nguy cấp khi chưa phải là rất nguy cấp nhưng đang đứng trước một nguy cơ
rất lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần, được xác định bởi một tiêu chuẩn
bất kỳ nào dưới đây ( A-E):
A) Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào sau đây:
1) Suy giảm ít nhất 50%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm cuối
hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong
những điểm dưới đây:
a) Quan sát trực tiếp
b) Chỉ số về sự phong phú thích hợp với taxon đó
c) Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi sinh cư trú
d) Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng
e) Ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh hoặc
ký sinh.
2) Suy giảm ít nhất 50%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán, sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 thế
hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong các điểm
(b), (c), (d) hoặc (e) trên đây.
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B) Khu phân bố ước tính dưới 5000 km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 500 km2, ngoài ra còn chỉ ra
được ít nhất 2 trong các điểm sau đây:
1) Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở một không nhiều hơn 5 điểm.
2) Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau:
a) Khu phân bố
b) Nơi cư trú
c) Diện tích hoặc chất lượng của nơi cư trú
d) Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể
e) Số cá thể trưởng thành
3) Dao động cực lớn của một yếu tố bất kỳ nào dưới đây:
a) Khu phân bố
b) Nơi cư trú
c) Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể
d) Số các cá thể trưởng thành
C) Quần thể ước tính dưới 2500 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây:
1) Suy giảm liên tục ước tính ít nhất 20% trong 5 năm cuối hoặc 2 thế hệ cuối (lấy khoảng thời
gian nào dài nhất),
2) Suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và
cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau:
a) Bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không một tiểu quần thể nào ước tính có trên 250 cá
thể trưởng thành).
b) Tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất.
D) Quần thể ước tính chỉ dưới 250 cá thể trưởng thành
E) Phân tích định lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên ít nhất là 20% trong 20
năm tới hoặc 5 thế hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất).

Sẽ nguy cấp (VU)
Một taxon được coi là Sẽ nguy cấp khi chưa phải là Rất nguy cấp hoặc Nguy cấp nhưng đang đứng
trước một nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai tương đối gần, được
xác định bởi một tiêu chuẩn bất kỳ nào dưới đây (từ A đến E):
A) Suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào sau đây:
1) Suy giảm ít nhất 20%, theo quan sát, ước tính hoặc phỏng đoán trong 10 năm cuối hoặc 3 thế
hệ cuối (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong những
điểm dưới đây:
a) Quan sát trực tiếp
b) Chỉ số về sự phong phú thích hợp của taxon
c) Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi sinh cư trú
d) Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng
e) ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh hoặc ký
sinh.
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2) Suy giảm ít nhất 20%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán, sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 thế
hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong các điểm
(b), (c), (d) hoặc (e) trên đây.
B) Khu phân bố ước tính dưới 20000 km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 2000 km2, ngoài ra còn chỉ
ra được ít nhất 2 trong các điểm sau đây:
1) Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở một không nhiều hơn 10 điểm.
2) Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau:
a) Khu phân bố
b) Khu cư trú
c) Diện tích hoặc chất lượng nơi cư trú
d) Số lượng địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể
e) Số cá thể trưởng thành
3) Dao động cực lớn của một yếu tố bất kỳ nào dưới đây:
a) Khu phân bố
b) Nơi cư trú
c) Số lượng địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể
d) Số cá thể trưởng thành
C) Quần thể ước tính dưới 10000 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây:
1) Suy giảm liên tục, ước tính ít nhất 10% trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng
thời gian nào dài nhất) hoặc
2) Suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và
cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau:
a) Bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không một tiểu quần thể nào ước tính trên 1.000 cá thể
trưởng thành).
b) Tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất
D) Quần thể rất nhỏ hoặc thu hẹp lại dưới một trong các dạng sau:
1) Quần thể ước tính chỉ dưới 1.000 cá thể trưởng thành.
2) Đặc trưng bởi sự thu hẹp nơi cư trú (điển hình là dưới 100 km2) hoặc số địa điểm tìm thấy
(điển hình là dưới 5).
Taxon loại này sẽ dễ bị tác động bởi những hoạt động của con người (hoặc các biến cố mà
tác động được tăng cường bởi các hoạt động con người) có thể có phản ứng rất nhanh trong
một tương lai không lường trước được và do vậy, có thể sẽ trở thành Cực kỳ nguy cấp, Nguy
cấp hoặc ngay cả Tuyệt chủng trong một thời gian rất ngắn.
E) Phân tích định lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên ít nhất là 10% trong 100
năm.

Phụ lục

Tình trạng bảo tồn vượn ở Việt Nam

