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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả 

nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng 

được bảo vệ ở bất kỳ học vị nào. 
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Tác giả luận án 

 

 

Nguyễn Văn Thiện 
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DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

ADN Axit Deoxyribo Nucleic 

CARBI Dự án Dự trữ các - bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng 

ĐDSH Đa dạng sinh học 

IUCN Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên 

KBT Khu bảo tồn 

nnk Những người khác 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

TTS Trung Trường Sơn 

VCF Dự án Quỹ Bảo tồn Việt Nam 

VQG Vườn quốc gia 

WWF Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam được xem là một trong số ít nước Châu Á có khu hệ Linh trưởng 

đa dạng nhất về thành phần loài và phân loài, gồm 25 loài và phân loài thuộc ba 

họ: họ Cu li (Loridae), họ Khỉ (Cercopithecidae) và họ Vượn (Hylobatidae) bộ 

Linh trưởng (Primates), chiếm trên 39% tổng số loài Linh trưởng ở miền địa lý 

động vật Ấn Độ - Malay (64 loài) [6], [21]. So với 26 quốc gia Châu Á, Việt Nam 

chỉ đứng sau Indonesia (39 loài), nhiều hơn Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. 

Khu hệ Linh trưởng ở Việt Nam không những đa dạng về thành phần loài mà còn 

có tính đặc hữu cao, trong đó có 6 loài và phân loài là đặc hữu Việt Nam: Khỉ đuôi 

dài côn đảo (Macaca fasicularis condaoensis), Voọc mông trắng (Trachypithecus 

delacouri), Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus), Voọc đầu trắng cát bà 

(Trachypithecus poliocephalus), Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), Vượn cao 

vít (Nomascus nasutus). Có 6 loài đặc hữu Đông Dương, chỉ phân bố ở Việt Nam 

và Lào: Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Voọc đen tuyền (Trachypithecus 

ebenus), Voọc hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) hoặc ở Việt Nam và 

Campuchia: Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) hoặc ở cả ba quốc gia: Vượn 

đen má vàng (Nomascus gabriellae), Vượn đen má trắng siki (Nomascus siki) [6], 

Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis), loài này mới được xác định 

là loài mới năm 2010 [151]. 

Ở Việt Nam, N. annamensis phân bố từ phía Bắc sông Thạch Hãn (khoảng 

16°40' - 16°50' N) đến phía Nam sông Ba (khoảng 13°00' - 13°10' N), trên địa 

phận của các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum. 

Hiện nay, quần thể Vượn đen má hung trung bộ đứng trước nhiều mối đe dọa 

và bị suy giảm nghiêm trọng, trong đó săn bắn và mất môi trường sống là mối đe 

dọa lớn nhất đối với loài. Tuy nhiên, những dẫn liệu khoa học để đánh giá mức độ 

nguy cấp, các nghiên cứu về tập tính, phân bố, cấu trúc quần thể, đặc điểm sinh học, 

sinh thái của Vượn đen má hung trung bộ vẫn còn chưa được tiến hành đầy đủ. 
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Để góp phần đánh giá, cung cấp những thông tin khoa học về những nội 

dung trên đây và góp phần vào việc bảo tồn loài đặc hữu Đông Dương quý giá này, 

tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sự phân bố, cấu trúc quần thể và một số tập 

tính của Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, 

Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010) ở Việt Nam bằng phương 

pháp phân tích âm học’’. 

Luận án bao gồm 2 mục tiêu và 4 nội dung nghiên cứu chính. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu sự phân bố, số lượng đàn, cấu trúc quần thể, đặc điểm tiếng 

hót và một số tập tính và tình trạng bảo tồn loài Vượn đen má hung trung bộ ở 

khu vực nghiên cứu. 

- Nghiên cứu tình trạng bảo tồn, đề xuất một số giải pháp bảo tồn loài 

Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) ở Trung bộ Việt Nam. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định địa điểm phân bố, số lượng và cấu trúc đàn vượn trong các năm 

khác nhau tại khu vực nghiên cứu bằng phương pháp ghi âm và phân tích âm học 

tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis). 

- Xác định đặc điểm tiếng hót theo giới tính và tuổi của Vượn đen má hung 

trung bộ. 

- Thu thập dữ liệu về một số tập tính (tập tính xã hội qua tiếng hót, tập 

tính ăn uống và vận động) của Vượn đen má hung trung bộ. 

- Xác định các mối đe dọa, tình trạng bảo tồn loài Vượn đen má hung 

trung bộ, đề xuất giải pháp bảo tồn loài. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

- Lập được bản đồ phân bố, góp phần xác định được số lượng đàn và cấu 

trúc quần thể, mật độ Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) ở Khu bảo 

tồn Sao la Thừa Thiên Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, 

Vườn quốc gia Bạch Mã. 

- Bằng phần mềm Avisoft SASLab Pro xác định được đặc điểm âm thanh 
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tiếng hót vượn đực trưởng thành, vượn cái trưởng thành, vượn bán trưởng thành và 

các hình thức hót (hót sô lô, hót song ca, hót phức) của Vượn đen má hung trung bộ. 

- Góp phần xác định tập tính xã hội qua tiếng hót của vượn và tập tính ăn, 

uống, vận động trong điều kiện nuôi nhốt. 

- Góp phần ghi nhận những mối đe dọa đến động vật hoang dã, trong đó 

có vượn và đề xuất giải pháp bảo tồn. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Về mặt khoa học:  

Kết quả nghiên cứu là những thông tin về sự phân bố nơi phân bố, tập tính, 

cấu trúc quần thể, số lượng, mật độ và đặc điểm tiếng hót của Vượn đen má hung 

trung bộ (N. annamensis) ở các khu vực nghiên cứu. Đây là nguồn tài liệu phục vụ 

nghiên cứu khoa học, giảng dạy về loài Vượn đen má hung trung bộ và bảo tồn 

động vật hoang dã nói chung, cho Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, Khu bảo 

tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam và Vườn quốc gia Bạch Mã nói riêng. 

- Về mặt thực tiễn:  

Luận án đã đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển bền vững 

quần thể loài Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) tại Khu bảo tồn Sao la 

Thừa Thiên Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, Vườn quốc 

gia Bạch Mã. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1. Giới thiệu sơ lược kết quả nghiên cứu về họ Vượn (Hylobatidae) 

1.1. Phân loại học 

Các loài Linh trưởng họ Vượn (Hylobatidae) cùng với các loài Khỉ lớn 

không đuôi khác được gọi chung là Khỉ dạng người phân bố trên toàn bộ các khu 

vực rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á [48], [62], [64], [65], [71]. Chúng có một số 

đặc điểm tương tự với loài người về hình thái, sinh lý, di truyền tế bào và dữ liệu 

phân tử thuộc bộ Linh trưởng (Primates) [60], [69], [78], [81], [112]. Quan điểm này 

được khẳng định bởi các kết quả nghiên cứu so sánh về hình thái [31], [128], [133], 

[135], [136]; sinh lý [89]; di truyền tế bào [155] và dữ liệu phân tử [30], [53], [58], 

[61], [76], [77], [79], [80], [81], [132], [137], [138]. 

Họ Vượn (Hylobatidae) là một trong ba họ thuộc tổng họ Khỉ dạng người 

(Hominoidea) trong phân bộ Khỉ - Vượn (Simioidea), bộ Linh trưởng (Primates). 

Họ Vượn chỉ phân bố ở các khu rừng nhiệt đới vùng Đông Nam Á và các vùng lân 

cận, từ Assam qua Burma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, đảo Hải Nam 

(Trung Quốc), Malaysia, Indonesia (Sumatra, Java, Borneo) và phía Nam Trung 

Quốc [45], [66], [78], [79], [107]. Như vậy, vùng Đông Nam Á và các vùng lân 

cận nêu trên là nơi duy nhất trên thế giới có mặt các loài vượn trong tự nhiên. Họ 

Vượn được xem là đặc hữu của vùng Đông Nam Á và các vùng lân cận. Tuy số 

loài không nhiều và trong những thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu khác nhau tập 

trung vào phân loại học, nhưng hệ thống phân loại họ Vượn vẫn còn có những ý 

kiến khác nhau. Ban đầu họ Vượn bao gồm hai giống: giống Symphalangus, gồm 

các loài Vượn đen lớn bản địa phân bố ở các đảo của Indonesia (Sumatra, Borneo) 

và bán đảo Malaysia và giống Hylobates, bao gồm tất cả các loài vượn còn lại 

phân bố trong lục địa [117]. Tuy nhiên, theo Groves C.P. (1972) [78] dựa trên kết 

quả phân tích nhiễm sắc thể đã chia họ Vượn thành ba giống với 9 loài: giống 

Symphalangus có 50 nhiễm sắc thể chỉ có 1 loài, giống Nomascus có 52 nhiễm sắc 

thể với 1 loài và giống Hylobates với 44 nhiễm sắc thể có 7 loài. Sự phân chia họ 
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Vượn ra 03 giống như thế này đã được sự ủng hộ của một số nhà khoa học [47], 

[97]. Tuy nhiên, Corbet G.B & Hill J.E. (1992) [48] lại cho rằng, họ Vượn 

(Hylobatidae) ở phân miền Đông Dương và phân miền Sunda có 11 loài của một 

giống Hylobates và giống Hylobates được phân ra bốn phân giống: Hylobates (6 

loài), Bunopithecus (1 loài), Nomascus (3 loài) và Symphalangus (1 loài). Dựa trên 

các nghiên cứu di truyền tế bào bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, nhiều nhà khoa học đã 

thống nhất, rằng họ Vượn (Hylobatidae) có 4 giống: Hoolock (trước đây có tên 

Bunopithecus) (2n = 38), Hylobates (2n = 44), Symphalangus (2n = 50) và 

Nomascus (2n = 52) [113], [114], [125], [158]. 

Trên cơ sở phân tích âm học và di truyền, Văn Ngọc Thịnh và nnk 

(2001a), một lần nữa đã khẳng định quan điểm này, rằng họ Vượn (Hylobatidae) 

trên toàn vùng phân bố ở vùng Đông Nam Á được phân ra 4 giống với 24 loài và 

phân loài (Bảng 1.1). Chúng phân bố ở các khu vực khác nhau trong vùng Đông 

Nam Á, trong đó có 6 loài và phân loài vượn phân bố ở Việt Nam (Hình 1.1). 

1.2. Một số đặc điểm sinh học, sinh thái họ Vượn (Hylobatidae) 

Đặc điểm sinh học, sinh thái họ Vượn đã được nhiều nhà khoa học nghiên 

cứu. Dưới đây chỉ điểm lại một số kết quả đã được khẳng định có liên quan tới 

Vượn mào. 

Hình thái và cấu tạo: Vượn cũng có các đặc điểm điển hình chung với 

các loài Linh trưởng trong tổng họ Khỉ dạng người (Hominoidae), như không có 

đuôi, bộ não to, phần ngực rộng, xương bả ở phía lưng, xương đòn dài, chi trước 

rất dài, xương cánh tay có mấu ròng rọc hình thìa, vùng eo lưng thắt nhỏ, số đốt 

sống cùng nhiều hơn, đuôi tiêu giảm, xương chậu tương đối rộng và vùng chai 

sần háng tiêu giảm. Những đặc điểm đó tách biệt rõ ràng vượn với các loài Linh 

trưởng khác [60]. 

Vượn có mức độ dị hình giới tính cao, không làm tổ, chọn những cành, 

nhánh to đủ để ngủ, nghỉ vào ban đêm và kết đôi suốt đời. Tùy từng loài và phụ 

thuộc vào giới tính mà bộ lông của vượn có thể có màu từ nâu sẫm tới nâu nhạt, 

có khi đốm loang màu đen hay trắng. 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%8B_h%C3%ACnh_gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
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Bảng 1.1. Thành phần loài và phân loài họ Vượn (Hylobatidae) 

(theo Văn Ngọc Thịnh 2010) [148] 

Tên Giống 
Tên loài và phân loài 

Tên khoa học Tên tiếng Anh, tiếng Việt 

Hoolock  

(Vượn Cáo) 

H. hoolock Western hoolock gibbon 

H. leuconedys Eastern hoolock gibbon 

  H. klossii Kloss’s gibbon 

  H. pileatus Pileated gibbon 

  H. moloch Javan gibbon 

  H. agilis Agile gibbon 

  H. albibarbis White-bearded gibbon 

  H. muelleri Müller’s gibbon 

Hylobates  

(Vượn Lùn) 
H. funereus Northern Bornean gibbon 

  H. abbotti Abbott’s gibbon 

  H. lar White-handed or lar gibbon 

  H. l. lar Malayan lar gibbon 

  H. l. yunnanensis Yunnan lar gibbon 

  H. l. carpenteri Carpenter’s lar gibbon 

  H. l. entelloides Mainland lar gibbon 

  H. l. vestitus Sumatran lar gibbon 

  N. concolor 
Black crested gibbon, Vượn đen tuyền tây 

bắc 

  N. hainanus Hainan crested gibbon, Vượn hải nam 

Nomascus 

 (Vượn Mào) 
N. nasutus Cao-vit crested gibbon, Vượn đen cao vít 

  N. leucogenys 
Northern white-cheeked gibbon, Vượn đen 

má trắng 

  N. siki Southern white-cheeked gibbon, Vượn siki 

  N. annamensis 
Northern yellow-cheeked gibbon, Vượn đen 

má hung trung bộ 

  N. gabriellae 
Southern yellow-cheeked gibbon, Vượn đen 

má vàng 

Symphalangus 

(Vượn Xiêm) 
S. syndactylus Siamang 
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Hình 1.1. Khu vực phân bố các loài vượn ở vùng Đông Nam Á và phụ cận 

(theo Văn Ngọc Thịnh, 2010c) [152] 
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Thông thường, con non mới sinh ra dù đực hay cái đều có màu lông tương 

tự con cái trưởng thành. Màu lông con cái trưởng thành là màu vàng hoặc nâu và 

màu lông con đực trưởng thành là màu xám hoặc màu đen. Sau khoảng hai năm, 

lông của vượn non thay đổi thành một màu đen tối, tương tự như màu của con 

đực trưởng thành. Khi chúng đã thành thục (khoảng 5 - 8 tuổi), con cái biến đổi 

lại thành màu lông điển hình của chúng, trong khi con đực vẫn giữ màu đen tối 

[42], [63], [71], [93], [122], [127]. Khối lượng cơ thể vượn đạt đến trọng lượng 

tối đa là 15 kg [64], [67], [71], [78]. 

Tập tính sinh thái: Vượn sống trong một khu vực nhỏ, cặp đôi gồm một đực 

và một cái trưởng thành sống như vợ chồng với con cái của chúng theo đơn vị gia 

đình [81]. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng có những trường hợp 

ngoại lệ, các đơn vị gia đình bao gồm hơn một con cái và một con đực trưởng thành 

khá phổ biến trong nhiều quần thể vượn [32], [40], [93], [122], [127], [139]. Hơn 

nữa, các nghiên cứu di truyền và hành vi xác nhận thêm cặp quan hệ cha con [122], 

[127], hoặc nhập hoặc tách đàn của con trưởng thành, hoặc con bán trưởng thành tạo 

nên các đàn mới [71], [93], [120]. 

Vượn có những khác biệt với các nhóm Linh trưởng khác ở ba yếu tố 

chính: Vận động, cấu trúc xã hội và thông tin liên lạc [68], [71]. 

Về vận động: Vượn sống trên cây và chủ yếu di chuyển bằng tay [46], 

[96]. Chúng di chuyển bằng cách đu người vào cành cây bằng tay, lấy đà và đẩy 

người về phía trước bằng một tay, tay kia bám vào cành cây phía trước tiếp theo, 

cứ như thế chúng chuyển từ cành này sang cành khác và từ cây này sang cây 

khác trên không trung trên đường di chuyển của nó [72], [81], [82], [83]. Vượn 

có thói quen đứng ở tư thế thẳng [46], treo cơ thể rất độc đáo bằng cách thả lỏng 

toàn thân như người đang vít xà đơn mỗi khi ở trên cành cây. Chúng phát triển 

vượt trội so với các loài thú khác, khi di chuyển chuyền cành bằng hai tay, đu từ 

cành này sang cành khác, vận tốc cao tới 56 km/h (35 m/ph)… Chúng nhanh 

nhẹn và uyển chuyển nhất trong số các loài thú sống trên cây cao không biết bay. 

Vượn cũng có thể nhảy xa tới 8 m. Để thích ứng với lối sống trên cây, vượn có 

chân tay dài nhưng tương đối nhỏ so với đười ươi và người [46], [71]. Tuy thích 
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nghi chuyên hóa với đời sống trên cây, nhưng đôi khi vượn cũng có thể xuống 

đất, đi lại bằng hai chân với hai tay giơ lên để giữ thăng bằng [64], [71], [78]. 

Về tiếng hót: Tiếng hót của vượn đã được nghiên cứu từ lâu. Các nhà khoa 

học xác định tiếng hót của vượn non thể hiện tiếng hót điển hình của loài từ bố mẹ, 

có tính di truyền hơn là do sự học tập [35], [44], [108]. Tất cả các loài vượn đều 

được biết là tạo ra các âm lạ lớn, dài, nhiều âm tiết và rập khuôn, gọi là tiếng hót 

lứa đôi của vượn [64], [66], [69], [85], [76]. Tiếng hót được phát ra vào buổi sáng 

sớm và kéo dài khoảng từ 6 đến 30 phút. Hầu hết ở các loài vượn, các cá thể kết 

hợp tiếng hót của mình tạo nên tiếng hót song ca, rập khuôn cả về cách thức và có 

cấu trúc đặc trưng riêng của loài [41], [68]. Trong nhiều năm gần đây, quan điểm 

này đã được củng cố và ủng hộ bởi các nghiên cứu về các mô hình tiếng hót của 

vượn lai trong môi trường nuôi nhốt hoặc ngoài môi trường hoang dã tự nhiên ở 

những vùng có các loài lai tạo [39], [64], [65], [106], [107], [108]. Những nghiên 

cứu này cho thấy rằng, các nhóm lai thể hiện tiếng hót và cấu trúc tiếng hót khác 

với những tiếng hót của cả bố và mẹ. Tiếng hót của các con lai trong một số khía 

cạnh là trung gian giữa các dạng bố mẹ, cho thấy đặc tính tiếng hót đặc trưng cho 

loài vượn được xác định chủ yếu về mặt di truyền. Vì vậy, nó đã được chứng minh 

rằng, đặc điểm tiếng hót của vượn là hữu ích cho việc đánh giá các mối quan hệ 

giữa các loài trong hệ thống của giống (genus) và cho phép xác định lại hệ thống 

phát sinh loài vượn [49], [64], [69], [84], [85], [86], [87], [106]. Hơn nữa, năm 

2002, Geissmann et al. (2000a) [71] đã sử dụng phương pháp cladistic cây phát 

sinh chủng loại so sánh ba loại dữ liệu khác nhau (dữ liệu màu lông, giải phẫu/ dữ 

liệu hình thái/dữ liệu âm thanh) đã chứng tỏ chúng phù hợp cho việc sắp xếp theo 

hệ thống phát sinh các loài vượn. Trong số ba bộ dữ liệu, thì dữ liệu âm thanh 

tiếng hót tạo ra các số liệu sinh học đáng tin cậy nhất dùng để tính toán, đánh giá 

cây phát sinh loài. Các tác giả kết luận, rằng dữ liệu âm thanh xuất hiện là phù hợp 

hơn cho xây dựng lại phát sinh loài vượn hơn hai bộ dữ liệu khác về màu lông, giải 

phẫu và dữ liệu hình thái. Việc sử dụng âm thanh để nghiên cứu vượn thông qua 

phân tích tiếng hót cũng đã được tiến hành ở Việt Nam, nhưng số lượng vẫn còn ít, 

chỉ dừng lại thu âm để xác định sự phân bố của loài. Các hình ảnh phân tích âm 
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thanh Vượn đen má hung trung bộ chỉ mới được công bố trong bài báo: “Loài 

vượn mới ở Trung Trường Sơn” [152] và sau này trong số ít các nghiên cứu gần 

đây [153], [160]... 

Vì vậy, có thể sử dụng phương pháp phân tích âm thanh của vượn để nghiên 

cứu vùng phân bố, cấu trúc quần thể và một số tập tính (tập tính giao tiếp, tập tính 

hôn phối, tập tính xã hội, tập tính lựa chọn nơi sống) thực sự là cần thiết, đáng tin 

cậy và có thể khắc phục được những hạn chế của các phương pháp trước đây. 

Cấu trúc xã hội: Đa số các loài vượn đều sống một vợ một chồng cùng con 

chưa trưởng thành tạo thành gia đình, sống trong một vùng lãnh thổ riêng [41], 

[46], [96]. Tuy nhiên vẫn có những loài một đực và nhiều cái. 

Trong tự nhiên, vượn cái trong khoảng ba năm sinh một lần và thường sinh 

một con. Con non sống cùng bố mẹ cho đến khi trưởng thành khoảng 8 năm tuổi, 

vượn trưởng thành có xu hướng tách đàn để tìm bạn đời, thiết lập thành gia đình 

mới và chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ riêng. 

Giao tiếp: Tất cả các loài và phân loài vượn được biết đến là đều có ngôn 

ngữ riêng là tiếng hót để giao tiếp với đồng loại, cảnh báo kẻ thù cũng như xác 

định vùng lãnh thổ của chúng [105], [85], [66], [151]. 

Vượn có nhiều hình thức tiếng hót: Tiếng hót đơn hay sô lô, tiếng hót đôi 

và tiếng hót đa hay phức. Tiếng hót đôi là tiếng hót của con đực và con cái chủ 

yếu phát ra cùng lúc vào các thời gian cụ thể lúc sáng sớm trước khi đi ăn, tùy 

thuộc vào thời tiết và mùa trong năm. Trong hầu hết các loài và phân loài, cặp 

giao phối đặc trưng có thể kết hợp tiếng hót của chúng theo một mô hình tương 

đối đồng bộ để tạo ra tiếng hót ghép đôi phối hợp rất tình tứ. Chức năng tiếng hót 

của vượn tùy vào thời điểm mà thể hiện mục đích khác nhau, như tiếng hót buổi 

sáng khởi đầu từ con đực, tiếp theo là những con khác trong đàn (hót phức), có ý 

nghĩa là để đánh dấu lãnh thổ, duy trì giao tiếp và mối liên hệ giữa các thành viên 

trong gia đình. Ngoài ra, tiếng hót của con đực còn có ý nghĩa thu hút người bạn 

đời [68], [85], [96]. 

Tiếng hót đơn thường được tạo ra bởi các cá thể đực trưởng thành tách ra 

khỏi đàn, do bị con bố đuổi ra khỏi đàn hoặc con đực trưởng thành muốn đi tìm 
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bạn đời của mình. Vì vậy, con đực thường hót đơn nhiều hơn con cái để báo hiệu 

cho con cái trưởng thành ở đàn khác [64], [66], [71], [85]. 

Trong hầu hết các loài vượn, tiếng hót của con cái trưởng thành bắt đầu 

sau tiếng hót của con đực và bao gồm một đoạn âm lớn, bắt đầu với các đoạn kéo 

dài và tần số ngày càng tăng và dồn dập vào cuối mỗi lần hót. Tùy thuộc vào 

loài, các đoạn tiếng hót thường bao gồm từ 6 đến 100 nốt âm thanh và trong 

khoảng thời gian 6-30 phút [64], [85], [105]. Tiếng hót con đực trưởng thành tạo 

ra các pha khác nhau, diễn ra phức tạp hơn [64], [69], [71], [85]. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến giống Vượn mào (Nomascus) ở Việt Nam 

2.1. Lược sử nghiên cứu Vượn mào 

Những thông tin về vượn ở Việt Nam đã có từ thế kỷ 18 trong sách “Văn 

đài loại ngữ’’ và “Phủ biên tạp lục’’ của Lê Quý Đôn (1773, 1776) [10], [11]. 

Từ những năm đầu thế kỷ XIX, những nghiên cứu về thú nói chung, có 

các thông tin về vượn ở Việt Nam đã được tiến hành. Năm 1896, De Pousargues 

thông báo về loài vượn mới (Hylobates henrici) tìm thấy ở Lai Châu (theo Lê 

Hiền Hào, 1973) [12]. Đặc biệt năm 1904, De Pousargues trong tổng kết các tài 

liệu về thú do đoàn Pavie nghiên cứu về lịch sử tự nhiên của Đông Dương có nói 

tới loài Vượn đen (Hylobates) [54]. Từ năm 1900 về sau, có nhiều thông báo mô 

tả các dạng thú mới, trong đó có loài Vượn đen [34], [35], [36], [37], [38], [55], 

[56], [57], [121], [143], [144], [145], [146]. 

Năm 1906, trong công trình “Mười năm nghiên cứu động vật’’, Boutan 

trình bày một số dẫn liệu về hình thái, đặc điểm sinh học, phân bố địa lý của 10 

loài thú, có Vượn đen má trắng (Hylobates concolor leucogenys) (theo Lê Hiền 

Hào [12]. Năm 1925 - 1929, Thomas đã thông báo kết quả nghiên cứu các mẫu 

vật thú, trong đó có cả mẫu vượn do J. Delacour thu thập ở nhiều địa phương Bắc 

Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Bộ [143], [144], [145], [146]. Osgood (1932) 

đã thông báo 172 loài và phân loài thú ở Việt Nam, trong đó có 18 loài và phân 

loài Linh trưởng, có 1 loài Vượn Hylobates concolor với 2 phân loài: H. c. 

gabritellae và H. c. leucogenys [121]. Sau đó, Delacour (1934), có công trình 

nghiên cứu Vượn Đông Dương (Les Gibbons indochinois) [55]. Bourret (1946) 
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đã cho xuất bản công trình chuyên khảo về Vượn (Les Gibbons) [38]. Delacour 

(1951) đã công bố công trình chuyên khảo “Phân loại Vượn Đông Dương’’ (Le 

Systesmatique des Gibbons Indochinois) [57]. 

Từ năm 1962 - 1966, đã có đoàn nghiên cứu liên hợp động vật - ký sinh 

trùng, côn trùng gồm nhiều cơ quan phối hợp tiến hành điều tra trên 12 tỉnh ở 

miền Bắc Việt Nam, ghi nhận nhiều loài thú, trong đó có các loài Linh trưởng, và 

loài Vượn đen (Hylobates concolor). 

Lê Hiền Hào (1973) [12], trong “Thú kinh tế miền Bắc Việt Nam’’, Tập 1, 

đã mô tả hình thái ngoài, sự phân bố và những đặc điểm về tập tính, sinh học, sinh 

thái của 12 loài Linh trưởng, trong đó có Vượn đen (Hylobates concolor) với hai 

phân loài Vượn đen tuyền (Hylobates concolor concolor) và Vượn đen má trắng 

(Hylobates concolor leucogenys). Tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu nguồn lợi 

động vật tỉnh Hòa Bình vào những năm 1971 - 1973, Đặng Huy Huỳnh và nnk, 

(1975) đã mô tả hình thái, phân bố, giá trị kinh tế và khoa học của 5 loài Khỉ - 

Voọc phân bố trong địa phận của tỉnh, trong đó có loài Vượn đen (Hylobates) [14]. 

Ở miền Nam Việt Nam, Van Peenen et al, (1969) đã nghiên cứu về thú và 

ghi nhận 9 loài Linh trưởng, trong đó có Vượn đen (Hylobates concolor) và 

Vượn tay trắng (Hylobates lar) [154]. 

Từ năm 1975, nhiều nghiên cứu về thành phần loài, phân bố, sinh học của 

Linh trưởng được triển khai, trong đó có nhóm vượn. Những kết quả nghiên cứu 

được thể hiện trong các công trình của: Đào Văn Tiến [24], [51]; Đặng Huy Huỳnh 

và nnk [14], [15], [18]; Le Xuan Canh [5], [99]; Le Xuan Canh và nnk [101]; 

Nguyễn Xuân Đặng và nnk [8], [9]; Phạm Nhật [21]; Pham Nhat, Le Xuan Canh 

[124]; Pham Nhat, Do Tuoc [125], Trần Hồng Việt [26], [27]; 

Đặng Huy Huỳnh và nnk (1981) ở công trình “Kết quả điều tra nguồn lợi 

thú miền Bắc Việt Nam’’ đã nêu lên nguồn lợi của các loài Linh trưởng, trong 

đó có loài Vượn đen (Hylobates concolor) [14]. Năm 1997, Đặng Huy Huỳnh 

và nnk [17] đã đưa ra quan điểm “Bảo vệ và phát triển lâu bền nguồn tài 

nguyên động vật rừng Việt Nam’’, trong đó trình bày giá trị của 4 loài Linh 

trưởng đó là Vượn đen (Hylobates concolor), Voọc mũi hếch (Rhinopithecus 
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avunculus), Khỉ vàng (Macaca mulatta), Cu li lớn (Nycticebus coucang). Năm 

1983, Đào Văn Tiến đã công bố về loài Vượn (Hylobates concolor) ở miền Bắc 

Việt Nam [51]. Năm 1985, với công trình “Khảo sát thú miền Bắc Việt Nam’’, 

Đào Văn Tiến [24] đã xác định 129 loài và phân loài thú, trong đó có 17 loài 

Linh trưởng, 4 phân loài của loài Vượn đen ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam là: 

Hylobates concolor concolor (Harlan) - Vượn đen toàn phân bố ở Nghĩa Lộ, 

Sơn La; H. concolor hainanus Thomas - Vượn đen hải nam phân bố ở Cao 

Bằng; H. concolor leucogenys Ogilby - Vượn đen bạc má phân bố ở Lai Châu, 

Hòa Bình. Thanh Hóa, Nghệ An; H. concolor siki Ogilby - Vượn đen si ki phân 

bố ở Nghệ An. Trong công trình này, lần đầu tiên ở Việt Nam, Đào Văn Tiến 

[24] đã phân tích đặc điểm địa lý động vật học của khu hệ thú và đưa ra giả 

thuyết: Hòa Bình là trung tâm phát sinh và phát tán của loài Vượn đen 

(Hylobates concolor) và Voọc đen (Trachypithecus (Pressbytis) francoisi) [24]. 

Trong “Danh lục thú (Mammalia) ở Việt Nam’’ Đặng Huy Huỳnh, Đào Văn 

Tiến và nnk (1994) [16], đã ghi nhận 223 loài thú, trong đó có 25 loài và phân loài 

Linh trưởng với 6 loài và phân loài Vượn (Hylobates): H. concolor concolor 

(Harlan) H. concolor gabriellae Thomas; H. concolor hainanus Thomas; H. 

concolor leucogenys Ogilby; H. concolor siki Ogilby; H. lar Linnaeus. Lê Vũ Khôi 

(2000) [20] trong “Danh lục các loài thú ở Việt Nam’’ cũng ghi nhận 25 loài và 

phân loài Linh trưởng, trong đó có 6 loài và phân loài vượn. Các loài vượn ghi nhận 

trong hai công trình này đều mang tên giống Hylobates. 

Phạm Nhật (2002) [21] xuất bản chuyên khảo “Thú Linh trưởng của Việt 

Nam’’ cũng công bố 25 loài và phân loài Linh trưởng, trong đó có 5 loài và phân 

loài vượn: Nomascus concolor concolor (Harlan); N. concolor nasutus; N. 

leucogenys leucogenys Ogilby; N. leucogenys siki (Delacour); N. gabriellae 

(Thomas). So với tài liệu [16], [20] ở trên, lần đầu tiên 5 loài vượn này mang tên 

giống Nomascus thay cho tên Hylobates trước đây. Và tên loài và phân loài cũng 

có thay đổi. Năm 2006, trong chuyên đề: “Các loài Linh trưởng Việt Nam” 

Rawson et al (2011) [126] cũng xác định Việt Nam có 5 loài vượn thuộc giống 

Nomascus. Năm 2008, trong “Động vật chí Việt Nam”, Lớp thú (Mammalia), 
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“Bộ Linh trưởng Primates”, Lê Xuân Cảnh [5] đã công bố 20 loài và phân loài 

Linh trưởng. Về giống vượn tác giả công trình này ghi nhận tên 5 loài và phân 

loài đều mang tên giống Nomascus, đó là: N. concolor (Harlan, 1826) - Vượn đen 

với phân loài N. concolor concolor - Vượn đen tuyền; N. nasutus (Thomas, 1892) 

- Vượn đen hải nam với phân loài N. sp. cf. nasutus nasutus (Kunckel 

d’’Hairculois, 1882); N. gabriellae (Thomas, 1909) - Vượn đen má vàng; N. 

leucogenys (Ogilby, 1840) - Vượn đen má trắng với 2 phân loài: N. leucogenys 

leucogenys (Ogilby, 1840) và N. leucogenys siki (Delacouri, 1951). 

Như vậy, đến năm 2008, đã có sự thống nhất các loài vượn ở Việt Nam 

đều thuộc giống Nomascus thay vì giống Hylobates như trước đây. Tuy nhiên 

vào thời gian đó chưa có sự thống nhất ý kiến về tên và thành phần các loài vượn. 

Phân loại học phân tử dựa trên trình tự gen cytochrome b ty thể của các 

loài giống Nomascus đã ghi nhận được nhiều dạng khác nhau [123], [131]. Sự 

khác nhau giữa các cặp nucleotits trong các bậc phân loại thì giữa hai loài N. 

nasutus và N. hainanus là lớn nhất [70]. Như vậy loài Nomascus nasutus - Vượn 

cao vít là một loài riêng biệt, không phải là phân loài của N. hainanus - Vượn hải 

nam. Dựa trên các dẫn liệu về các cặp khác nhau và mối quan hệ phát sinh chủng 

loại thì các loài N. concolor, N. nasutus, N. hainanus, N. gabriellae, N. 

leucogenys được công nhận là các loài riêng biệt [70], [131]. 

Năm 2009, trong “Phân loại học lớp thú (Mammalia) và đặc điểm khu hệ 

thú hoang dã Việt Nam” Nguyễn Xuân Đặng và Lê Xuân Cảnh vẫn chỉ xác định 

có 5 loài và phân loài vượn [9]. 

Năm 2010, trong bài "A new species of crested Gibbon, from the central 

Annamite mountain range’’, Văn Ngọc Thịnh và nnk (2010c) [151] đã công bố 

loài vượn mới thuộc giống Nomascus và đặt tên là Nomascus annamensis Van 

Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010 - Vượn đen má 

hung trung bộ. 

Như vậy giống Vượn mào Nomascus có 7 loài, trong đó 6 loài và phân 

loài phân bố trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ có loài Vượn hải nam (N. hainanus) 

phân bố ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. 



15 

 

Năm 1996, Le Xuan Canh [99] đã xác định tình trạng các loài Linh trưởng 

nguy cấp, trong đó có các loài Vượn mào. Trong “Vietnam Primates 

Conservation Status Review’’, Part 1: Gibbons, Geissmann, T., Nguyen Xuan 

Dang và nnk. [72] đã công bố về tình trạng của các loài Vượn mào ở Việt Nam. 

Năm 2000, FFI - Chương trình Đông Dương đã có báo cáo về tình trạng 

bảo tồn Linh trưởng Việt Nam, đánh giá tổng quan năm 2000 về các loài vượn đã 

cảnh báo tình trạng và nguyên nhân làm suy giảm số lượng các đàn vượn trong 

toàn quốc [7]. 

Năm 2014, Roos et al [131] đã tóm tắt về phân loại và tình trạng bảo tồn 

của 113 loài linh trưởng ở châu Á, trong đó có 7 loài giống Vượn mào 

Nomascus, có 6 loài và phân loài phân bố trên lãnh thổ Việt Nam trừ Vượn hải 

nam (Nomascus hainanus). Cũng trong năm 2014, trong, “Primates of Vietnam”, 

Nadler T. và Brockman D. [117] cũng đã mô tả hình thái và tình trạng của 6 loài 

và phân loài vượn mào phân bố ở Việt Nam. 

Trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [3] ghi nhận 5 loài và phân loài, trong đó 

4 loài và phân loài đã được xếp hạng Nguy cấp (EN): Vượn đen - Nomascus 

cocolor (Harlan, 1826), Vượn đen má vàng - N. gabriellae (Thomas, 1909), 

Vượn đen má trắng N. leucogenys leucogenys (Ogiby, 1840), Vượn đen má hung 

- N. leucogenys siki (Delacour, 1951). 

2.2. Giống Vượn mào (Nomascus) 

2.2.1. Đặc điểm 

Giống Vượn mào có nhiều đặc trưng riêng về hình thái và giải phẫu so 

với các giống Vượn khác: 

- Vượn mào có trọng lượng cơ thể trung bình 7 - 8 kg nằm trung gian giữa 

giống Vượn lớn Symphalangus và giống Vượn nhỏ Hylobates, tương đương với 

trọng lượng cơ thể của giống Bunopithecus (khoảng 7 kg), lớn hơn trọng lượng 

của giống Hylobates (khoảng 5 kg) và nhỏ hơn trọng lượng của giống 

Symphalangus (khoảng 11 kg) [64], [67]. 

- Vượn mào có số lượng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 52. 

- Vượn mào thể hiện tính dị hình lưỡng tính rất rõ ràng. Túm lông ở đỉnh 
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đầu dựng đứng như vương miện ở con đực phát triển hơn tạo thành một cái mào. 

Ở những con cái trưởng thành đám lông đen trên đầu tương phản với phần lông 

màu nhạt ở xung quanh. Bộ lông vượn trưởng thành thể hiện lưỡng sắc giới tính 

rất rõ ràng. Con đực trưởng thành chủ yếu có màu lông đen còn con cái trưởng 

thành chủ yếu là màu vàng nhạt hoặc vàng da cam hoặc màu be nhạt, thường có 

vệt lông dọc màu đen, có hoặc không có đám lông bụng màu tối. Tuy nhiên, màu 

sắc bộ lông có sự thay đổi trong quá trình phát triển cá thể tùy theo độ tuổi. Con 

non sinh ra ở những năm đầu đời có màu sắc lông sáng, tương tự màu lông của 

con cái trưởng thành (Delacour, 1934) [55]. Khi được 1 đến 2 năm tuổi bộ lông 

vượn non chuyển dần sang màu đen gần giống với màu lông của con đực trưởng 

thành. Đến thời gian trưởng thành sinh dục, khoảng 5 - 8 năm tuổi, con cái thay 

đổi màu lông lần thứ hai và có bộ lông màu sáng giống với màu sắc lông điển 

hình của vượn cái trưởng thành, còn vượn đực vẫn giữ màu lông đen tuyền của 

nó [55], [56], [64], [72], [73]. 

- Tiếng hót Vượn mào thể hiện một số đặc điểm đặc trưng riêng khác với 

tiếng hót của các giống vượn khác. Giống Vượn mào Nomascus là giống duy nhất 

có tiếng hót đôi và con đực có tiếng hót ưu thế hơn con cái [71], [91], [134]. Tiếng 

hót của Vượn mào được mô tả như sau: Những cặp giao phối của giống Nomascus 

thường hót ghép đôi. Ngược lại, các cặp giao phối trong tất cả các loài thuộc giống 

Hylobates đã biết được tạo ra từ con đực hót sô lô và những bài ghép đôi (hoặc từng 

đoạn tiếng hót sô lô của con đực và con cái hót sô lô) [64], [69]. Ở Vượn mào, hót 

sô lô thường xuất hiện và được tạo ra chỉ bởi những con cái và con đực chưa ghép 

đôi và con đực hót sô lô thường xuyên hơn con cái [69]. Theo Geissmann (2002) 

[69], tiếng hót các loài Vượn mào Nomascus thể hiện rõ giới tính, các nốt âm thanh 

tiếng hót của vượn cái không trùng lặp mà có sự khác biệt so với âm thanh tiếng hót 

của vượn đực. Tiếng hót của con cái chỉ gồm các âm rất lớn, nhanh dần và cao vút 

vào cuối đoạn; trong khi con đực phát ra các đoạn âm thanh ngắn, thăng trầm, thay 

đổi các nốt âm thanh và được lặp lại tương tự cho đến kết thúc tiếng hót ghép đôi. 

Các đặc điểm đặc trưng loài của tiếng hót Vượn mào được di truyền (Geissmann, 

1984) trong [91]. Tiếng hót của Vượn mào đã được phân tích kỹ và đã trở thành 
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phương tiện quan trọng để xác định phân loài (Geissmann, 1984) trong [91]. 

2.2.2. Phân loại 

Trước đây, phân loại vượn ở Việt Nam có nhiều ý kiến khác nhau. Hầu 

hết các nhà phân loại xếp các loài vượn ở Việt Nam vào giống Hylobates và 

một loài duy nhất là Vượn đen (Hylobates concolor) gồm 6 phân loài [45], [78],  

[107] với các phân loài được xác định là: Vượn đen tuyền (H. concolor 

concolor); Vượn la (H. concolor lu); Vượn đen hải nam (H. concolor 

hainanus); Vượn bạc má (H. concolor leucogensis); Vượn đen siki (H. concolor 

siki) và Vượn đen má hung (H. concolor gabriellae) [16], [48], [51], [62], [63], 

[66], [79], [83], [102], [103], [107]. Một số tác giả khác xếp các loài vượn này 

vào giống Nomascus. Theo hệ thống phân loại mới của Groves C. (2001) [81] 

thì các loài vượn phân bố ở Việt Nam được xếp vào giống Hylobates và phân 

giống Nomascus [5]. 

Sau này, một số công trình ghi nhận phân loài vượn đen thành các loài 

riêng biệt. Phân loài Vượn đen má trắng (H. leucogenys) được xem là một loài 

riêng từ Vượn đen tuyền Tây Bắc (H. concolor) đã được đề xuất chủ yếu dựa 

trên sự khác biệt về giải phẫu, đặc biệt là kích thước xương dương vật giữa 2 

đơn vị phân loại này [51], [102]. Sự khác biệt cấp độ loài giữa ba loài 

(Nomascus concolor, N. leucogenys và N. gabrielae) được thể hiện qua sự khác 

nhau rõ rệt trong tiếng hót của chúng [64], [71]. 

Các ghi nhận về vượn ở Việt Nam đều ghi nhận hai phân loài H. c. 

concolor ở phía Tây Bắc và H. c. hainanus ở phía Đông Bắc Việt Nam [3], 

[13], [16], [20], [62]. Dựa trên đặc điểm tiếng hót và màu lông, Geissmann T. 

công nhận thêm một loài riêng biệt thứ tư là Vượn đen cao vít (N. nasutus) 

[66], [71] tách khỏi Vượn đen hải nam (H. hainanus). 

Đã có nhiều ý kiến khác nhau tranh luận về mối quan hệ phân loại liên quan 

đến Vượn đen má trắng miền nam (N. siki). Loài Vượn siki có vùng phân bố nằm 

trong khoảng giữa N. gabriellae và N. leucogenys, trước đó nó được xác định là một 

phân loài của N. gabriellae [78], [82]. Có ý kiến cho rằng, liệu Nomascus siki là một 

phân loài của N. leucogenys hay của N. gabriellae. Một số tác giả thậm chí còn đề 
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nghị cho N. siki là loài đầy đủ [81], [158]. Nhưng nhiễm sắc thể của đơn vị phân loại 

này đã được xác nhận khác với cả hai loài trên và Vượn siki chiếm vị trí trung gian 

giữa hai loài về bộ lông [134] cũng như khu vực phân bố [71]. 

Con cái trưởng thành ở loài Vượn Nomascus siki, không thể phân biệt rõ 

về màu lông với N. leucogenys, trong khi hình thái bên ngoài lại khác với con cái 

của N. gabriellae [66], [71], [72]. Ngoài ra, các mẫu tiếng hót của N. siki chặt 

chẽ hơn so với N. leucogenys và N. gabriellae [71]. Những phân tích ADN ty thể 

cho thấy, Vượn N. siki quan hệ chặt chẽ với N. leucogenys hơn N. gabriellae 

[158]. Kết quả là, Vượn N. siki không phải là một phân loài của N. leucogenys 

mà là một loài riêng biệt [66], [70], [71]. 

Dựa trên phân tích sự khác nhau về hình thái, tiếng hót và gen với các loài 

vượn mào khác, Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) được mô tả và xác 

định là một loài vượn mới trong vị trí phân loại và công bố vào năm 2010 [151]. 

2.2.3. Phân bố và tình trạng các loài Vượn mào ở Việt Nam 

Giống Vượn mào (Nomascus) hiện tại được xác định có 7 loài. Những 

hiểu biết hiện tại về phân loại đều xác định 7 loài trong giống Nomascus này hầu 

như đều phân bố ở khu vực phía Đông sông Mê Kông, sống trong rừng nhiệt đới 

thường xanh và rừng mưa bán thường xanh của Đông Dương và vùng phụ cận 

[72], bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và đảo 

Hải Nam). Trong số 7 loài Vượn mào, có 6 loài và phân loài phân bố trên lãnh 

thổ của Việt Nam; chỉ có một loài phân bố ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, đó là 

loài N. hainamensis. Các loài Vượn mào và khu vực phân bố của chúng ở Việt 

Nam từ Bắc vào Nam (Hình 1.2) là: 

1. Nomascus nasutus (Kunckel D’Herculais, 1884) - Vượn đen cao vít. 

2. Nomascus concolor (Harlan, 1826) - Vượn đen tuyền tây bắc. 

3. Nomascus leucogenys (Ogiby, 1840) - Vượn đen má trắng/Vượn đen bạc má. 

4. Nomascus siki Delacour, 1951 - Vượn siki/Vượn má trắng phương nam. 

5. Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, 

Nadler & Roos, 2010) - Vượn đen má hung trung bộ. 

6. Nomascus gabriellae (Thomas, 1902) - Vượn đen má vàng. 
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Hình 1.2. Khu phân bố của 6 loài và phân loài vượn giống Nomascus  

ở Việt Nam (theo Rawson et al, 2011) [126]. 

Phần lớn các loài vượn ở Việt Nam đều ở trong tình trạng bị đe dọa nguy 

cấp (Bảng 1.1). Nguyên nhân chủ yếu là do sự xuống cấp hay sự phá hủy môi 

trường sống của chúng và bị săn bắt trái phép. 

Nghị định 06/2019/NĐ-CP, tháng 6 năm 2019 [90] “Về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp’’ quy định Vượn đen má hung 

trung bộ được xếp vào nhóm 1B - Các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng 

cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại. 
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Bảng 1.2. Danh sách và tình trạng bảo tồn các loài vượn ở Việt Nam 

Tên loài 
Sách Đỏ VN  

(2007) [3] 

Danh lục Đỏ 

IUCN (2019) [90] 

Nomascus nasutus - Vượn đen cao vít Chưa phân hạng CR 

Nomascus concolor - Vượn đen tuyền tây 

bắc 
EN CR 

Nomascus leucogenys - Vượn đen má trắng/ 

Vượn đen má bạc 
EN CR 

Nomascus siki - Vượn siki/Vượn má trắng 

phương nam 
EN CR 

Nomascus annamensis - Vượn đen má 

hung trung bộ 
Chưa phân hạng EN 

Nomascus gabriellae - Vượn đen má vàng EN EN 

 

Ghi chú: EN: Nguy cấp - CR: Cực kì nguy cấp 

Theo Hệ thống phân loại của Mittermeier và nnk (2013) [111] và Roos 

(2014) [131]. 

1. Vượn cao vít (Nomascus nasutus) là loài đã được phát hiện lại vào 

năm 2002 ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc ở huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng [94], [95]. Đây là khu vực duy nhất trên toàn cầu được biết đến có 

sự tồn tại của loài, chỉ còn khoảng 110 cá thể sống trong một khu vực khoảng 

1.000 ha rừng núi đá vôi. Loài này có số lượng cá thể còn rất ít và phân bố 

trong khu vực hẹp; tuy Việt Nam chưa có đủ tài liệu để xếp hạng mối đe dọa, 

nhưng nhiều nghiên cứu đã xác định Vượn cao vít là loài Linh trưởng nguy 

cấp nhất trên thế giới [70], [110], [115]. Danh lục Đỏ IUCN (2019) xếp Vượn 

cao vít ở mức Rất nguy cấp (CR) [90]. Khu vực phân bố của Vượn cao vít 

được đề nghị thành lập Khu bảo tồn loài. 

Tuy vậy, những hiểu biết về đặc điểm sinh học, sinh thái và tập tính của 

Vượn cao vít ((Nomascus nasutus) chưa được nghiên cứu, chỉ thông qua kết 

quả của một số ít các nghiên cứu sơ bộ [94], [13]. 
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2. Vượn đen tuyền tây bắc (Nomascus concolor)  

Phân bố ở vùng Tây Bắc Việt Nam trong dãy núi Hoàng Liên đến khu vực 

giữa sông Đà và sông Hồng. Bên ngoài Việt Nam hầu hết các quần thể của loài 

này sống về phía Nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và một số ít quần thể nhỏ 

phân bố ở phía Tây Bắc Lào [73]. Ở Việt Nam, quần thể đã trải qua một sự suy 

giảm số lượng lớn hơn 50% kể từ khi các cuộc điều tra đầu tiên được thực hiện 

vào năm 2000 và 2001 [126]. Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn 

Bàn, số quần thể vượn đã giảm xuống đến mức độ quá thấp, được xem như nó 

không còn tồn tại [126]. Với số lượng cá thể ít, phân bố hạn chế N. concolor 

được xếp vào nhóm loài Nguy cấp (EN) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [3] và 

cực kỳ nguy cấp trong Danh lục Đỏ IUCN (2019) [90]. 

3. Vượn đen má trắng bắc bộ (Nomascus leucogenys)  

Phân bố ở một vài khu vực phía Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam đến phía Bắc 

sông Cả, tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam [149], [150], [151], [152]. Tuy nhiên, 

ở tất cả các khu vực có N. leucogenys, số lượng quần thể bị suy giảm. Nguyên nhân 

loài này bị suy giảm phần lớn là do săn bắn trái phép, trầm trọng hơn là do việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và rừng bị chia cắt do khai thác. Gần đây, 

quần thể vượn này cũng được xem là đã tuyệt chủng ở nhiều khu vực bảo tồn. 

Nomascus leucogenys được xem là tuyệt chủng ở Trung Quốc, trong khi quần thể ở 

Lào được cho là lớn hơn, vì còn có diện tích rừng lớn. Trên thế giới loài này được 

liệt kê là cực kỳ nguy cấp trong Danh sách đỏ của IUCN 2019 [90]. 

4. Vượn đen má trắng siki (Nomascus siki)  

Khu vực phân bố của loài ở Việt Nam hiện tại hẹp hơn so với trước đây. 

Chúng phân bố tập trung vào tỉnh Quảng Bình đến phía Nam sông Cả, tỉnh Nghệ 

An miền Trung Việt Nam [149]. Trên thế giới loài này chỉ mới được tìm thấy ở 

Lào, chủ yếu là các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào. Loài này cũng đang suy giảm 

về số lượng. Săn bắn là một mối đe dọa lớn dẫn đến suy giảm quần thể. May mắn 

thay vẫn còn những quần thể tương đối lớn ở những vùng rừng ở tỉnh Quảng 

Bình dọc theo biên giới với Lào, đặc biệt là trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ 

Bàng [8], [100], [123], [124]. Loài được xác định là Nguy cấp (EN) trong Sách 
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Đỏ Việt Nam (2007) [3]; được xếp hạng ở mức Nguy cấp (EN) trong Danh lục 

Đỏ IUCN (2019) [90]. 

5. Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae)  

Phân bố ở Campuchia và Việt Nam. Theo Rawson và nnk (2011) [126], ở 

Việt Nam, vượn phân bố từ phía nam sông Ba đến sông Mê Kông, là loài phân bố 

sâu về phía nam nhất. Các quần thể Vượn đen má vàng ở Việt Nam có thể chiếm 

đến hơn một nửa số cá thể vượn. Có ít nhất 300 nhóm vượn phân bố ở trong hai 

khu vực: Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Vườn quốc gia Cát Tiên. Ở các Khu bảo 

tồn và các cánh rừng xung quanh trên cao nguyên Đà Lạt mở rộng từ Vườn quốc 

gia Chư Yang Sin xuống tới Vườn quốc gia Ba Hòn khả năng có số lượng đàn lớn, 

nhưng các dữ liệu gần như không đầy đủ trên hầu hết các địa điểm này. Loài vượn 

này được xếp hạng là nguy cấp trong Danh lục Đỏ IUCN [90]. 

6. Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) 

- Loài vượn mới: 

Loài vượn này trước đây được phân loại là Vượn đen má vàng (N. 

gabriellae) vì có nhiều đặc điểm hình thái bên ngoài giống nhau và giống Vượn 

siki (N. siki) về tiếng hót [92], [151]. Tuy nhiên, trong giống Nomascus, loài N. 

annamensis (n = 22) khác biệt về gen với N. gabriellae (n = 29), N. siki (n = 32) 

và N. leucogeny (n = 29). N. annamensis khác biệt với các loài Vượn mào khác 

về đặc điểm âm học tiếng hót cũng như khác biệt về âm tần và nhịp độ âm tần 

(Hình 1.3). Trên cơ sở phân tích sự khác nhau về hình thái, tiếng hót và gen, Văn 

Ngọc Thịnh và nnk (2010c) đã mô tả và công bố Vượn đen má hung trung bộ là 

loài vượn mới [151]. 
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Hình 1.3. Hình ảnh phổ âm thanh của 6 loài và phân loài vượn ở Việt Nam 

(Văn Ngọc Thinh và nnk, 2010c) [151] 

- Hình thái: 

Vượn đen má hung trung bộ được mô tả là khá gần giống Vượn đen má 

vàng Nomascus gabriellae. Con đực (Hình 1.4) có màu lông đen và ít ánh bạc 

hay trắng. Lông đen của chúng khi ra ánh sáng mặt trời có ánh bạc. Lông ngực 

màu nâu, lông dưới má hung vàng và mảng lông này ngắn và không kéo dài lên 

phía trên mặt - khác với các loài vượn khác trong cùng giống. 
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Hình 1.4. Con đực Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis) 

(Ảnh Nguyễn Văn Thiện (2019) chụp trong điều kiện nuôi nhốt ở Cúc Phương) 

 

Hình 1.5. Con cái Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis) 

(Ảnh Nguyễn Văn Thiện (2019) chụp trong điều kiện nuôi nhốt ở Cúc Phương) 
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Vượn cái lông màu sáng hơn, màu da cam pha vàng be, có ít vệt đen trên 

đầu. Vượn đen má hung trung bộ phân biệt khá rõ với các loài Vượn mào N. 

gabriellae và N. siki khác ở các đặc điểm tần số và nhịp độ phát âm thanh tiếng 

hót gọi bầy, cảnh báo kẻ địch xâm nhập lãnh địa. Tiếng hót con cái ở tần số trung 

bình thấp (Hình 1.3, Hình 1.5). 

- Phân bố: 

Đến nay, ngoài Việt Nam, loài Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis) chỉ phân bố ở Lào và Campuchia. Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis) là loài đặc hữu Đông Dương, phân bố ở một số khu vực của Việt 

Nam, Lào, Campuchia. 

Tại Lào, N. annamensis phân bố ở miền Trung và miền Nam gồm các tỉnh 

Attoper, Champasak, Salavan, Savannakhet và Xekong [150]. 

Ở Campuchia, N. annamensis phân bố ở phía Bắc sông Srêpôk (khoảng 

13030'N), tại Stung Treng và tỉnh Rattanakiri [150]. Quần thể lớn nhất tại Campuchia 

phân bố trong Vườn quốc gia Virachey (Traeholt và nnk, (2005), [126]. 

Ở Việt Nam, N. annamensis phân bố từ sông Thạch Hãn (khoảng 16°40' - 

16°50' N) tỉnh Quảng Trị đến phía Bắc sông Ba (khoảng 13°00' - 13° 10' N) chảy 

qua tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Như vậy, khu phân bố của Vượn đen má hung 

trung bộ bao trùm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum. 

Trước và sau khi xác định Vượn đen má hung trung bộ là loài vượn mới với 

tên N. annamensis, ở Việt Nam có nhiều cuộc điều tra, khảo sát, nghiên cứu đã được 

tiến hành và kết quả đã xác định được sự có mặt của chúng ở 11 Khu bảo tồn, 2 khu 

vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên [126]. 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những ghi nhận sự hiện diện của Vượn 

đen má hung trung bộ tại: Khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông, Khu bảo tồn 

thiên nhiên Phong Điền [1], Khu rừng đầu nguồn A Lưới, Khu bảo tồn Sao la 

Thừa Thiên Huế [1], [148]; Khu vực rừng đầu nguồn Nam Đông [148]; Vườn quốc 

gia Bạch Mã [148]. 
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Tại tỉnh Quảng Nam có những ghi nhận tại: Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao 

la Quảng Nam [109], Khu vực Quế Sơn tỉnh Quảng Nam [118], Khu bảo tồn thiên 

nhiên Sông Thanh và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam [109]. 

Tại tỉnh Kon Tum: Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tỉnh Kon Tum [28], 

[99]. Năm 2009, đã ghi nhận tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ tại rừng đặc 

dụng Kon Plong, tỉnh Kon Tum [59], [104]. Nhiều cuộc điều tra nghiên cứu đã ghi 

nhận được sự hiện hữu của Vượn đen má hung trung bộ ở Vườn quốc gia Chư Mom 

Ray [50], [154]. 

Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận được Vượn đen má hung trung bộ tại Vườn quốc 

gia Kon Ka Kinh [88]. Kết quả điều tra của WWF (2010) [156] đã ghi nhận được 

tiếng hót của nhiều đàn vượn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đăkrông và lâm trường 

Tam Lập tỉnh Gia Lai. Lưu Quang Vinh và nnk (2010) đã ghi nhận được sự hiện 

diện một số đàn vượn tại khu vực phía Bắc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Rang, 

tỉnh Gia Lai [101]. 

Tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận được một số đàn vượn tại khu vực xã Ba Nam, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi [119]. 

- Tình trạng bảo tồn 

Cũng như các loài Linh trưởng khác ở Việt Nam, N. annamensis đứng 

trước các mối đe dọa lớn như bị săn bắt và sinh cảnh sống bị tác động. Nạn săn 

bắt vẫn diễn ra gây nguy hại lớn nhất đối với loài. Chúng được sử dụng để phục 

vụ cho nhu cầu về thịt, nấu cao, y học cổ truyền và thú nuôi làm cảnh. Các công 

trình giao thông, thủy điện, hồ chứa nước, khai thác gỗ trái phép, phá rừng 

chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp đã tác động mạnh đến vùng sống và 

khu vực phân bố của loài. Mặc dù là loài phân bố hẹp, số lượng suy giảm 

nghiêm trọng, nhưng ở Việt Nam cũng như thế giới chưa đủ dẫn liệu để xếp 

hạng trong Sách Đỏ Việt Nam [3] và trong Danh lục Đỏ IUCN [90]. Gần đây, 

Vượn đen má hung trung bộ được xếp trong danh lục IB của Nghị định chính 

phủ 06/2019/NĐ-CP “Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp’’ [4]. 
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3. Sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu thu âm tiếng hót của Vượn má hung trung bộ được tiến hành 

ở ba khu vực chính sau: 

3.1. Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên Huế 

       Theo “Dự thảo Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2018 - 2023’’ của Sở NN & PTNN tỉnh Thừa Thiên Huế và Khu Bảo tồn Sao la tỉnh 

Thừa Thiên Huế (2018) [23], thì những thông tin về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã 

hội của Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên Huế tóm lược như sau: 

+ Tọa độ địa lý:  Từ 1603’7” đến 1609’50” Vĩ độ Bắc 

                             Từ 107025’41” đến 107033’39” Kinh độ Đông 

+ Quy mô diện tích: Tổng diện tích 15519,93 ha, gồm 15 tiểu khu: 

Huyện A Lưới có 9 tiểu khu: 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353. 

Huyện Nam Đông có 6 tiểu khu: 398, 402, 403 (trừ khoảnh 1); 404, 405, 409. 

+ Khí hậu: Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế có điều kiện khí hậu mang 

những nét đặc trưng chung của vùng khí hậu gió mùa, tuy nhiên do ảnh hưởng của 

địa hình là phần sườn Đông dãy Trường Sơn, nên mùa mưa ở đây đến sớm và kéo 

dài hơn, nhiệt độ thấp và lượng mưa lớn hơn. Mùa mưa bắt đầu khoảng tháng 5, 6 

và kéo dài đến tháng 12, lượng mưa bình quân từ 3.400 - 3.800 mm/năm. Mưa tập 

trung vào tháng 9 - 12, trong giai đoạn này lượng mưa thường chiếm 80 - 85% 

lượng mưa trong năm, độ ẩm trung bình 87 - 88%. Nhiệt độ trung bình năm của khu 

vực từ 22 - 24,50C, nhiệt độ thấp nhất trong năm đo được là 11-120C. 

+ Địa hình và địa lý: Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế có địa hình núi 

thấp và núi trung bình, độ cao thấp dần về hướng Bắc, độ cao thấp nhất là 120 m, 

độ cao lớn nhất là 1.232 m. Độ dốc của khu vực khá lớn, độ dốc thấp nhất 200, độ 

dốc cao nhất hơn 350, độ dốc bình quân của khu vực 250. Do địa hình bị phân cắt 

mạnh và sâu nên thung lũng thường hẹp và gần như không có, thay vào đó là các 

lòng suối hẹp dốc, nhiều thác ghềnh. Trong khu vực có cả các kiểu rừng nguyên 

sinh phân bố chủ yếu ở các vùng núi cao và dốc. 
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+ Thủy văn: Các con suối và sông chính ở Khu bảo tồn Sao la Thừa 

Thiên Huế đều bắt nguồn từ phía tây và chảy về hướng Đông. Hầu hết các khe 

suối đều đổ về sông Hữu Trạch, là một trong những nhánh chính của sông Hương 

ở Huế. Khu vực thuộc đầu nguồn của sông Hữu Trạch, do địa hình chia cắt mạnh 

và sâu nên các dòng chảy trong khu vực thường hẹp, dốc và nhiều thác. Tuy 

nhiên, do có rừng che phủ trên 90% diện tích nên các dòng chảy của các con suối 

ít khi bị cạn kiệt. 

+ Khu hệ thực vật và thảm thực vật rừng: Khu bảo tồn Sao la Thừa 

Thiên Huế là rừng nguyên sinh rậm thường xanh cây lá rộng ở đất thấp, là kiểu 

rừng địa đới duy nhất của thảm thực vật. Hệ thực vật: Tổng số có 1035 loài, 

thuộc 162 họ thực vật bậc cao. 

+ Khu hệ động vật: Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế là khu vực có hệ 

động vật phong phú và đa dạng với 564 loài động vật, gồm thú, chim, bò sát, ếch 

nhái, cá, côn trùng, trong đó có 48 loài động vật đang bị đe doạ tuyệt chủng. Đặc 

biệt, đây là nơi duy nhất có sự hiện diện của các loài thú lớn có giá trị bảo tồn 

toàn cầu là Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Megamuntiacus 

vuquangensis), Mang Trường Sơn (Caninmuntiacus truongsonensis), Chà vá 

chân nâu (Pygathrix nemaeus), Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus 

annamensis)... Đây là một trong ít khu vực ở Việt Nam có sự ghi nhận đồng thời 

tất cả các loài này, chúng là những loài cần được ưu tiên bảo tồn trong khu vực, 

hiện tại và trong tương lai. 

+ Dân cư: Trong vùng lõi của khu bảo tồn không có dân cư sinh sống. Tại 

5 xã vùng đệm khu bảo tồn có 2.681 hộ với 10.851 khẩu. Mật độ dân số trung 

bình rất thấp 23.9 người/km², xã Thượng Long có mật độ dân cao nhất 52.9 

người/km², Hương Nguyên có mật độ thấp nhất 4,1 người/km². 

Trên địa bàn 5 xã có 3 nhóm dân tộc sinh sống, trong đó người Kinh 

chiếm 23,35%, người Cơ Tu chiếm 45,60%, người Tà Ôi chiếm 21,28%, dân tộc 

khác 9,77% như Mường, Ba Na, Pa cô… 

Nhân lực trong khu vực vùng đệm tập trung chủ yếu vào sản xuất nông 

nghiệp chiếm 90,5% số lao động; còn lại là các ngành nghề khác như thương mại 
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dịch vụ 3,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 2% và lao động khác 

3,9%. Theo kết quả điều tra, hiện có tới 15% lao động thiếu việc làm, đây là 

nguy cơ tiềm ẩn làm giảm tính đa dạng sinh học trong vùng do những lao động 

trên vào rừng khai thác lâm sản làm kế sinh nhai chính. 

3.2. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam 

         Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam được tóm tắt sơ lược theo “Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn loài và 

sinh cảnh Sao la Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 

2020’’ của Sở NN & PTNN tỉnh Quảng Nam và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

Sao la tỉnh Quảng Nam (2012) [22] như sau: 

+ Toạ độ địa lý: 17056’57’’ đến 18005’25’’ Vĩ độ Bắc. 

       105051’07’’ đến 106004’ 36’’ Kinh độ Đông. 

+ Tổng diện tích tự nhiên: 15508,45 ha, gồm 22 tiểu khu và vùng đệm 

diện tích là: 35135,44 ha. 

+ Khí hậu: Khu vực quy hoạch nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa 

thuộc tiểu vùng chuyển tiếp giữa vùng Bắc và Nam dãy Trường Sơn, nóng ẩm 

mưa nhiều theo mùa. Tuy trong năm bắt đầu có sự phân chia thành hai mùa khô 

và mưa như ở khu Nam Trường Sơn nhưng chưa thực sự điển hình; mùa mưa từ 

tháng 9 đến tháng 2 dương lịch và mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch. 

Tổng lượng mưa bình quân/năm phổ biến từ 2.000 - 2.500 mm, có khi lên đến 

4.000 mm. Lượng mưa phân bố không đều trong năm, hàng năm có từ 4 - 5 tháng 

có lượng mưa < 100 mm, lượng mưa ít nhất xảy ra vào tháng 6 và nhiều nhất tập 

trung vào tháng 10, 11 dương lịch. 

Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm 23,50C, cao nhất là 380C, thấp nhất 

là 80C. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6 và tháng 7, tháng có nhiệt độ thấp 

nhất vào tháng 12. 

+ Địa hình: Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam hầu hết là 

núi cao trung bình, nổi trội bởi dãy núi chạy theo hướng từ Tây sang Đông và từ 

Bắc xuống Nam, với đỉnh cao nhất là 1.446 m nằm trên ranh giới giữa hai tỉnh 

Quảng Nam và Thừa Thiên Huế; còn lại các đỉnh khác cao trên dưới 1.000 m. Do 
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sự phức tạp trong quá trình kiến tạo địa hình nên khu vực có địa hình rất dốc, gồ 

ghề. Phía Bắc và Đông Bắc dốc mạnh, phía Tây Nam ít dốc hơn. Độ chia cắt sâu 

rất lớn, đặc biệt là ở phía Bắc và Đông Bắc (300 – 500 m); mức độ chia cắt ở 

phía Tây Nam yếu hơn (100 – 300 m), các thung lũng thường hẹp và gần như 

không có, thay vào đó là các lòng suối hẹp, dốc, nhiều thác ghềnh. 

+ Thủy văn: Với địa hình khu vực hầu hết là núi cao trung bình, độ dốc 

lớn và bị chia cắt thành nhiều vùng, đã hình thành nên hệ thống thủy văn sông 

suối lớn nhỏ với mật độ sông suối biến động từ 0,5 - 1 km/km² như: sông Kôn, 

sông A Vương, sông A Bốc, suối Kanin, suối Za Vua, suối Bruah, suối R’Lai, 

suối B’Nơ. 

+ Dân số: Tổng dân số trong vùng đệm có 10.294 người, thuộc 6 xã, 43 

thôn và 2.277 hộ. Tỷ lệ tăng dân số trung bình trong vùng khá cao 1,89%. Mật độ 

dân số trung bình trong vùng thấp 21 người/km². 

+ Khu hệ thực vật và thảm thực vật rừng: Khu hệ thực vật khu bảo tồn 

chưa được điều tra đầy đủ, nhưng kết quả thống kê bước đầu đã ghi nhận 9 loài 

trong Sách Đỏ Thế giới (IUCN 2010), 50 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam 

(2007) và 9 loài xếp vào nhóm IA và IIA của Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Những 

loài cây gỗ quý hiếm điển hình như: Trầm hương (Aquilaria crassna), Sến mật 

(Madhuca pasquiari), Trắc (Dalbergia cochinchinensis), Gụ lau (Sindora 

tonkinensis). Khu KBT Sao la được ghi nhận là nơi có tính đa dạng cao do chỉ trong 

một diện tích không lớn lắm nhưng có chứa đựng nhiều kiểu sinh cảnh khác nhau. 

Thêm vào đó, khu vực KBT lại nằm trong vùng ranh giới địa lý sinh vật giữa Bắc và 

Nam Việt Nam, giữa dãy Trường Sơn và vùng đồng bằng ven biển. Các kiểu rừng 

chủ yếu tìm thấy trong KBT là rừng thường xanh đất thấp phân bố ở độ cao dưới 

900 m Ngọc Linh và rừng thường xanh núi thấp phân bố ở độ cao trên 900 m. 

+ Khu hệ động vật: 

Đặc điểm chung: Các kết quả nghiên cứu trước đây về khu hệ động vật 

trong khu bảo tồn cho thấy tại đây đã ghi nhận được 154 loài động vật có xương 

sống trên cạn thuộc 48 họ, 17 bộ. Khu hệ thú, bao gồm 31 loài thú, thuộc 12 họ, 

6 bộ. Khu hệ chim: có 61 loài, 22 họ, 8 bộ. Khu hệ Bò sát và ếch nhái: Bò sát có 
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34 loài, 9 họ, 2 bộ, Ếch nhái 28 loài, 5 họ, 1 bộ. Trong số đó có 33 loài được ghi 

vào Sách Đỏ Việt Nam (2007), 10 loài ghi vào Danh lục đỏ của IUCN (2006) và 

34 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Đặc biệt, trong các loài trên có 5 loài 

đặc hữu Đông Dương: Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang Trường Sơn 

(Muntiacus truongsonensis), Voọc vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Trĩ sao 

(Rheinardia ocellata) và Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis). 

3.3. Vườn quốc gia Bạch Mã 

Theo Kế hoạch quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2012 - 2015 và 

định hướng đến năm 2020 của Tổng cục lâm nghiệp và Vườn quốc gia Bạch Mã 

tỉnh Thừa Thiên Huế (2012) [25], thì điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của 

Vườn quốc gia Bạch Mã được tóm lược như sau: 

+ Tọa độ địa lý: 16°05′ tới 16°15′ vĩ Bắc 

                            107°43′ tới 107°53′ kinh Đông. 

+ Diện tích: Diện tích của vườn là 37.487 ha, nằm trên 3 huyện: huyện 

Phú Lộc và huyên Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Đông Giang 

thuộc tỉnh Quảng Nam. Đỉnh Bạch Mã với độ cao 1.450 m so với mực nước biển 

là đỉnh núi cao nhất của vườn. 

+ Khí hậu: Vườn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Khí hậu nhiệt đới 

của vùng Bạch Mã chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng chính: gió mùa Tây Nam 

kéo theo khô hạn từ tháng 5 đến tháng 9 và gió mùa Đông Bắc kéo theo mưa từ 

tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ bình quân năm của vùng Bạch Mã là 250C 

(chân núi), Nam Đông là 240C, khu vực đỉnh Bạch Mã là 190C (độ cao >1.200 

m). Lượng mưa trung bình hàng năm được ghi nhận là 3.440 mm, phân bố không 

đều ở các vùng. Mưa từ tháng 9 đến tháng 12 chiếm trên 70% tổng lượng mưa cả 

năm và độ ẩm bình quân năm là 85%. Có sự khác nhau đáng kể về khí hậu thời 

tiết giữa các khu vực ở huyện Phú Lộc và Nam Đông. 

+ Địa hình và địa lý: VQG Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn 

Bắc, có nhiều dãy núi với các đỉnh núi cao trên 1.000 m chạy ngang theo hướng 

từ Tây sang Đông và thấp dần ra biển. Địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh và rất 

dốc, độ dốc bình quân toàn khu vực là 150 - 250, nhiều nơi có dốc đứng trên 400. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_B%E1%BA%A1ch_M%C3%A3
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+ Thủy văn: Do đặc điểm của địa hình địa thế nên hệ thống thuỷ văn của 

khu vực Bạch Mã rất dày đặc. Đây cũng là nơi điều hòa nguồn nước cho các con 

sông lớn trong vùng như: Sông Truồi, sông Cuđê và nhất là sông Tả Trạch (đầu 

nguồn của sông Hương). Bạch Mã là nguồn dự trữ nước cực kỳ quan trọng cho 

các xã vùng đệm của Vườn. 

+ Hiện trạng rừng: VQG Bạch Mã phân bố ở 2 tỉnh với tổng diện tích là 

37.487 ha, trong đó 34.380 ha thuộc tỉnh TT Huế và 3.107 ha thuộc tỉnh Quảng 

Nam. Diện tích đất có rừng, bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng khoảng 

32.428,2 ha, trong đó phần lớn diện tích là rừng tự nhiên khoảng 31.845,3 ha 

(chiếm 86,5% tổng diện tích tự nhiên của VQG) và diện tích rừng trồng là 582,9 

ha (1,65%). Rừng tự nhiên có 4 trạng thái rừng: rừng giàu, rừng trung bình, rừng 

nghèo và rừng phục hồi. 

+ Khu hệ thực vật: Theo danh lục năm 2011 (Huỳnh Văn Kéo và nnk, 2011), 

đã xác định hệ nấm và thực vật có là 2.373 loài, cụ thể là: Nấm 332 loài, Rêu 87 loài, 

Dương xỉ & họ hàng thân cận 183 loài, Ngành Hạt trần và kín 1.771 loài. 

+ Khu hệ động vật: Khu hệ động vật hoang dã rất phong phú với nhiều 

loài đặc hữu, quý hiếm và đặc biệt phần diện tích mở rộng là vùng cư trú của loài 

Sao la. 

Theo kết quả báo cáo điều tra thiết lập các bản kê ĐDSH, dự án VCF, năm 

2011 đã ghi nhận được 2.151 loài thuộc 51 bộ và 292 họ và được thống kê chi 

tiết như sau: Côn trùng có 18 bộ, 166 họ và 1.429 loài. Cá 6 bộ, 18 họ và 76 loài. 

Bò sát - lưỡng cư có 3 bộ, 21 họ và 145 loài. Chim có 15 bộ, 57 họ, 365 loài. Thú 

có 10 bộ, 31 họ, 136 loài. Trong tổng số các loài động vật ghi nhận ở VQG Bạch 

Mã có 79 loài được ghi vào Sách Đỏ Việt. VQG Bạch Mã có nhiều loài động vật 

quý hiếm như Voọc vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Vượn đen má hung 

trung bộ (Nomascus annamensis), Gà so trung bộ (Arborophila merlini), Trĩ sao 

(Rheinardia ocellata), Khướu mỏ dài (Jabouilleia danjoui), Chích chạch má 

xám (Macronous kelleyi) và đặc biệt là Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) và Gà 

lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi). 
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+ Dân số: Trong vùng lõi của VQG Bạch Mã hiện nay không có dân cư 

sinh sống. Khu vực vùng đệm nằm trên địa bàn 15 xã, thị trấn có 4 dân tộc anh 

em sinh sống là: Kinh, Ka Tu, Vân Kiều và Mường với số hộ là: 12.960 hộ, số 

dân: 62.974 nhân khẩu. Tập quán canh tác của tất cả các xã trong vùng đệm chủ 

yếu là trồng lúa nước và chăn nuôi, một số vùng dân cư như: Thị trấn Phú Lộc, 

Lộc Điền, Lộc Trì (huyện Phú Lộc); Thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) là 

những khu vực trung tâm cho nên có nhiều thuận lợi về phát triển kinh tế, bên 

cạnh việc sản xuất nông nghiệp, các ngành như: công nghiệp, thương nghiệp, 

dịch vụ... phát triển mạnh, đời sống nhân dân có phần cao hơn. 

Bản đồ ba khu vực nghiên cứu được thể hiện ở Hình 1.6 dưới đây: 
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Hình 1.6. Bản đồ ba khu vực nghiên cứu Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis): Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên 

Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã. (Nguồn từ WWF)
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Chương 2 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Địa điểm nghiên cứu  

Để thực hiện những nội dung nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành thực địa 

thu âm tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus annamensis) tại ba 

khu vực sau: 

- Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế. 

- Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam. 

- Vườn quốc gia Bạch Mã.  

Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và bản đồ ba khu vực trên đã 

được trình bày ở mục 4 của Chương 1 (Hình 1.6). 

Việc điều tra thu âm tiếng hót vượn chỉ thực hiện ở một số khu vực xác 

định. Tại mỗi khu vực nghiên cứu, trong mỗi năm từ năm 2012 đến 2018 lập 10 

điểm thu âm tiếng hót vượn (Hình 2.1). Tuy nhiên, sau 3 năm đầu thu âm (2012 - 

2016) có một số điểm không ghi nhận được sự hiện hữu của vượn nên vào năm 

2018, những điểm đó không tiến hành thu âm nữa, số điểm thu âm giảm xuống 

còn 8 điểm.  

Ngoài ra, để bổ sung những dẫn liệu về một số tập tính khó thực hiện 

trong điều kiện tự nhiên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu tập tính ăn và vận 

động của vượn trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy 

cấp Cúc Phương. 

 2.2. Thời gian nghiên cứu  

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2018. Nhân lực 

điều tra thực địa, ngoài nghiên cứu sinh còn được trợ giúp từ cán bộ kỹ thuật 

(trình độ thạc sĩ) của WWF, kiểm lâm 3 khu vực nghiên cứu và người dân địa 

phương (đều được tập huấn phương pháp thu âm).  

Tại mỗi điểm tiến hành thu âm 3 ngày liên tiếp, trừ ngày mưa lớn. Tổng số 

ngày thu âm tiếng hót Vượn má hung trung bộ tại mỗi khu vực nghiên cứu như sau:  
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1/ Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên Huế: 114 ngày. 

2/ Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam: 108 ngày. 

3/ Vườn quốc gia Bạch Mã: 111 ngày (Bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Thời gian và số điểm thu âm tiếng hót của Vượn đen má hung 

trung bộ tại các khu vực nghiên cứu 

STT 
Khu vực 

nghiên cứu 
Năm 

Số điểm 

thu âm 

Số ngày 

thu âm 

 

 

1 

 

 

KBT Sao la  

Thừa Thiên Huế 

2012 10 30 

2014 10 30 

2016 10 30 

2018 08 24 

Cộng: 38 114 

 

 

2 

 

KBT loài và sinh 

cảnh Sao la 

 Quảng Nam 

2012 10 30 

2014 10 30 

2016 10 30 

2018 08 18 

Cộng: 38 108 

 

 

3 

 

 

VQG Bạch Mã 

2012 10 27 

2014 10 30 

2016 10 30 

2018 08 24 

Cộng: 38 111 

Tổng cộng: 2012 - 2018 114 333 

 

Tổng thời gian thu âm tiếng hót vượn tại ba khu vực nghiên cứu là 333 

ngày (Bảng 2.1). Kết quả đã thu được 128 files âm tiếng hót của Vượn đen má 

hung trung bộ với tổng thời lượng 68927 s.  
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Hình 2.1. Sơ đồ phân bố các điểm thu âm vượn tại ba khu vực nghiên cứu
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2.3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus 

annamensis Van Ngoc Thinh, Mootnick, Vu Ngoc Thanh, Nadler & Roos, 2010), 

họ Vượn (Hylobatidae), bộ Linh trưởng (Primates). 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp phỏng vấn và kế thừa thông tin  

Để thu nhận các thông tin ban đầu về các lối mòn lên núi, khả năng gặp 

vượn, những nơi có thể nghe được tiếng vượn hót tốt nhất, chúng tôi đã phỏng 

vấn các nhân viên kiểm lâm, nhân viên dự án, các nhà khoa học nghiên cứu về 

vượn và cả một số người dân địa phương thường đi vào rừng. Cách phỏng vấn là 

nói chuyện trực tiếp cởi mở với từng đối tượng phỏng vấn, không sử dụng bảng 

câu hỏi và những công cụ để tránh sự căng thẳng không cần thiết trong giao tiếp. 

Những thông tin phỏng vấn này là nguồn thông tin ban đầu để lập kế hoạch 

nghiên cứu cụ thể.  

Kế thừa các thông tin cùng dữ liệu về vượn của Tiến sĩ Văn Ngọc Thịnh 

và WWF đã thu thập trước đây tại khu vực nghiên cứu nhưng chưa sử dụng vào 

công trình nghiên cứu nào và đã được phép dùng để làm cơ sở thông tin cho việc 

lập kế hoạch thu âm vượn. 

2.4.2. Xác định điểm thu âm và cách thu âm tiếng hót của vượn 

Vượn đen má hung trung bộ cũng như các loài vượn khác trong giống 

Nomascus có tập tính hót vào các buổi sáng sớm, mỗi đàn có một khu vực phân 

bố riêng biệt so với các nhóm khác. Mỗi cá thể trong các nhóm phát ra tiếng hót 

có những điểm khác biệt nhất định. Vì vậy việc thu âm tiếng hót của vượn và 

phân tích có thể cho phép biết được mật độ và khu vực phân bố qua các cuộc 

điều tra khảo sát. 

Để thu thập các files tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ trong tự 

nhiên tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao 

la Quảng Nam và Vườn quốc gia Bạch Mã, chúng tôi dựa vào bản đồ địa hình kết 

hợp thông tin qua phỏng vấn, đồng thời tiến hành khảo sát thực địa để lập địa 

điểm ô lưới thu âm. Tại mỗi khu nghiên cứu lập 10 ô lưới thu âm. Tổng số trên 
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cả ba khu vực nghiên cứu là 30 ô lưới thu âm, (Hình 2.1). Mỗi ô lưới có diện tích 

khoảng 2 km². Máy thu âm được đặt tại vị trí đỉnh núi cao nhất trong mỗi ô lưới 

để có thể thu âm từ nhiều hướng khác nhau nhất mà không bị ngọn núi khác cao 

hơn cản trở âm thanh vượn.  

Thu âm được thực hiện từ 4h30 đến 8h00 trong 3 ngày liên tiếp. Không 

tiến hành thu âm trong điều kiện thời tiết có mưa lớn.  

Thu âm tiếng hót vượn bằng máy thu âm IC Recorder của hãng Sony sản 

xuất. Micro định hướng Mke 300 do Đức sản xuất (Hình 2.2). Máy hoạt động tiến 

hành thu âm tiếng hót vượn từ lúc bắt đầu hót đến lúc kết thúc.  

  

Hình 2.2. Máy thu âm IC Recorder (trái) và ảnh hiện trường sử dụng Micro 

định hướng Mke 300 thu âm vượn tại Khu bảo tồn loài  

và sinh cảnh Sao la Quảng Nam 

Tất cả các cuộc thu âm vượn đều được ghi chép rõ các thông tin theo mẫu ở 

(Phụ Lục 3) 

Khi nghe được tiếng hót của hai hoặc nhiều nhóm vượn tại một điểm thu 

âm, nhóm thu âm sẽ ghi âm từng nhóm một và không di chuyển vị trí của micro 

định hướng để đảm bảo ghi âm được tiếng hót của vượn chính xác. 

2.4.3. Phương pháp phân tích số liệu âm học 

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu: 
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1) Phân tích các files âm thanh tiếng hót của vượn thu thập từ hiện 

trường bằng phần mềm Avisoft SASLab Pro (Đức)  

Để xác định chính xác âm thanh N. annamensis hay của loài khác, 

chúng tôi dựa trên ảnh phổ âm thanh. Quá trình phân tích được tiến hành qua 

các bước sau:  

Chuyển files âm thanh thu được từ dạng Mp3 hay các đuôi định dạng khác 

thành files âm thanh chất lượng cao có đuôi WAV.  

Mở phần mềm Avisoft SASLab Pro rồi mở files âm thanh có đuôi WAV 

cần phân tích và chuyển files đó về tần số âm thanh 8000 Hz, điều chỉnh khung 

màn hình kích thước hiển thị tần số khoảng 75%, độ dài hình ảnh tần số là 512 

hoặc 1024, điều chỉnh để có ảnh phổ âm thanh các nốt tiếng hót vượn (Hình 2.3). 

  

 

Hình 2.3. Hình ảnh âm thanh Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) 

qua phân tích tiếng hót bằng phần mềm Avisoft SASLab Pro (Đức) 
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Dựa trên kết quả phân tích hình ảnh âm thanh, sử dụng phần mềm SPSS, 

excel để thống kê các thông số, từ đó có thể xác định số lượng cá thể trong files 

âm thanh, cấu trúc đàn (số vượn đực, vượn cái, con bán trưởng thành), đặc điểm 

âm thanh của vượn đực, vượn cái và các thông số về năng lượng âm thanh, thời 

gian tiếng hót… 

2) Sử dụng phần mềm MapInfo: Các điểm thu âm, các điểm ghi nhận 

vượn hót được đưa lên bản đồ và biễu diễn thông tin thông qua phần mềm 

MapInfo. 

3) Sử dụng “Phần mềm tính mật độ vượn từ số liệu điều tra tiếng 

hót’’ của Vũ Tiến Thịnh và B. M. Rawson (2011) [160]  

Phương pháp ước lượng xác suất phát hiện sử dụng số liệu thu thập từ các 

điểm nghe trong nghiên cứu này được điều tra 3 lần, tức là thu âm vượn 3 ngày 

tại một điểm nghe, nên i = 3 

Mật độ đàn (D) cho toàn bộ cuộc điều tra được tính theo công thức  

 

D: Mật độ đàn (đàn/km2); i: Số ngày điều tra, chạy từ 1 - 5, nhưng trong 

nghiên cứu này số liệu thu thập từ điểm nghe được điều tra 3 lần, tức là thu âm 

vượn 3 ngày tại một điểm nghe nên i = 3; Ti: Tổng số đàn từ lớp số liệu I; Ai: 

Tổng diện tích điều tra ở lớp số liệu i (km2). 

Phương sai của D (Mật độ đàn) được tính theo công thức: 

 

+ Trong phần mềm tính mật độ Vượn từ số liệu điều tra tiếng hót của Vũ 

Tiến Thịnh và B. M. Rawson (2011) [160] mặc định là chạy từ 1 đến 5, tùy 

theo nghiên cứu và tùy theo điều kiện từng khu vực khảo sát thu âm vượn mà 

có thể chọn thu âm vượn tại một điểm nghe vượn là từ 1 ngày, 2 ngày, 3 

ngày, 4 ngày hoặc 5 ngày. Trong nghiên cứu này số ngày điều tra là 3 ngày tại 
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1 địa điểm nghiên cứu nên i = 3. Với thời gian 3 ngày có thể thu thập đủ số 

liệu để đánh giá khá chính xác số lượng đàn vượn tại địa điểm nghiên cứu. 

 Diện tích được điều tra tại mỗi điểm nghe (A) được xác định: 2 Ar = πr2. 

(trong đó r là khoảng cách nghe); Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 

khoảng cách nghe vượn tối đa để ước tính mật độ là 2 km.   

Ước lượng tổng số đàn vượn trong khu vực quan tâm: 

 

2.4.4. Phương pháp xác định số lượng và nơi phân bố của vượn 

Xác định khu phân bố của vượn theo phương pháp Brockelman et al. 

(1987) [40]. Với những thông tin thu được ở hiện trường, xác định được tọa độ 

vị trí thu âm. Từ đó xác định được hướng vượn hót (Góc phương vị). Dựa trên 

bản đồ kết hợp với góc phương vị có thể ước lượng khoảng cách giữa vị trí đàn 

vượn hót so với vị trí thu âm. Từ ba thông tin trên (tọa độ điểm thu, góc phương 

vị, khoảng cách ước lượng) có thể xác định vị trí đàn vượn hót (Hình 2.4). Quá 

trình phân tích âm học cho phép xác định những đàn trùng nhau. 

 

Hình 2.4. Hình minh họa thu âm vượn ở đỉnh núi cao nhất 

(Hình theo Brockelman và Ali, 1987) [40] 

Chú thích: G: Điểm vượn hót   Stream: Suối Listening post: Điểm nghe và thu âm vượn 

                                NG = D.AH 

Trong đó: NG: Tổng số đàn trong khu vực nghiên cứu 

                 D: Mật độ đàn (đàn/km2) 

                 AH: Diện tích sinh cảnh của vượn trong khu vực nghiên cứu 
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2.4.5. Phương pháp thu thập các thông tin về tập tính sinh thái  

- Thông tin về tập tính hót của vượn được thu thập trong khi thu âm và 

phân tích âm thanh tiếng hót.  

- Các tập tính khác như thức ăn, ăn và uống, tập tính vận động được thu 

thập trong điều kiện nuôi nhốt vượn tại Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp 

Vườn quốc gia Cúc Phương. 

Sử dụng máy ảnh và máy quay phim Canon EOS để ghi nhận những hình 

ảnh hoạt động của N. annamensis.  

Thông tin về tập tính ăn của vượn: 

- Thời gian, thành phần thức ăn cho vượn ăn ghi chép theo kế hoạch của 

trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp Cúc Phương.  

- Quan sát trực tiếp các hành vi của vượn khi lấy thức ăn, ăn và uống nước. 

Ghi nhận các loại thức ăn, cách thức lấy thức ăn, ăn và uống, mối quan hệ giữa các 

cá thể khi có thức ăn, các tập tính vận động, quan hệ xã hội.   

Các thông tin thu thập được ghi chép vào sổ thực địa. Các số liệu sau khi 

thu thập được thống kê và xử lí qua excel.  
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Chương 3  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. Phân bố và mật độ phân bố của Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis) tại ba khu vực nghiên cứu 

Trong toàn bộ thời gian hoạt động thu âm tại các ô lưới ở 3 khu vực 

nghiên cứu từ năm 2012 đến 2018, chúng tôi đã thu được 128 files âm tiếng hót 

của Vượn đen má hung trung bộ với tổng thời lượng 68927 s. Kết quả phân tích 

các files âm thanh tiếng hót của vượn bằng phần mềm Avisoft SASLab Pro 

(Đức), kết hợp với các số liệu về góc phương vị, khoảng cách từ điểm thu âm 

đến vị trí vượn hót đã cho phép xác định đó là âm tiếng hót của Vượn đen má 

hung trung bộ (Nomascus annamensis) và số đàn vượn ghi nhận được vào mỗi 

năm nghiên cứu ở từng khu vực nghiên cứu. 

3.1.1. Tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam 

Năm 2012, xác định được 13 đàn và vị trí phân bố của chúng (Bảng 3.1 

và Hình 3.1). 

Bảng 3.1. Kết quả thu âm tiếng hót Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus 

annamensis) ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam 

STT Tên đàn Ngày thu 
Toạ độ đàn 

Thời gian hót 
Tiểu 

khu Tọa độ (X) Tọa độ (Y) 

1 Đàn 1 19/10/2012 781506 1770138 6:32:06 - 6:35:49 25 

2 Đàn 2 20/10/2012 781815 1771660 7:12:56 - 7:14:47 25 

3 Đàn 3 6/11/2012 765924 1773813 6:02:00 - 6:18:15 12 

4 Đàn 4 7/11/2012 764565 1772706 5:51:48 - 6:02:47 12 

5 Đàn 5 7/11/2012 765329 1771810 5:55:35 - 6:10:08 12 

6 Đàn 6 8/11/2012 765329 1771810 6:15:10 - 6:25:55 12 

7 Đàn 7 8/11/2012 766022 1773988 7:07:12 - 7:16:44 12 

8 Đàn 8 9/11/2012 764859 1771306 5:45:42 - 5:57:13 12 

9 Đàn 9 10/11/2012 764392 1771646 5:52:21 - 6:03:52 12 

10 Đàn 10 11/11/2012 764509 1772153 5:34:42 - 5:47:20 12 

11 Đàn 11 11/11/2012 766027 1771236 5:52:39 - 6:11:01 12 

12 Đàn 12 6/11/2012 764516 1772891 5:47:38 - 6:02:47 12 

13 Đàn 13 10/11/2012 765348    1770883 5:47:40 - 5:58:33 12 

Chú thích: X: Vĩ độ;  Y: Kinh độ 
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Vị trí 13 đàn vượn (tương ứng với các hình vượn trên Hình 3.1), ghi âm được 

tiếng hót nằm trong 3 ô lưới ở tiểu khu 25 và 12 trong vùng lõi của Khu bảo tồn loài 

và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, 7 ô lưới khác không thấy xuất hiện tiếng hót của 

vượn. Đặc biệt ở những khu vực bị tác động mạnh như gần nơi nương rẫy, đường 

Hồ Chí Minh, những nơi bị khai thác gỗ thì không ghi nhận được tiếng hót của 

vượn. Điều đó chứng tỏ khu phân bố của Vượn đen má hung ở Khu bảo tồn Sao 

la Quảng Nam chỉ ở trong khu rừng còn cây gỗ lớn, ít bị tác động như tiểu khu 

25 và 12, tuy diện tích không lớn.  

Năm 2014, xác định được 6 đàn và vị trí phân bố của chúng (Bảng 3.2 và 

Hình 3.2). Vị trí 6 đàn vượn (tương ứng với các chấm ở Hình 3.2) ghi âm được 

tiếng hót nằm ở tiểu khu 12 và 35 trong vùng lõi của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh 

Sao la Quảng Nam.  

Bảng 3.2. Vị trí phân bố của 6 đàn Vượn đen má hung trung bộ tại Khu bảo 

tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2014 

STT 
Tên 

đàn 

Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 765565 1773107 200o/1500 m 766078 1771697 

2 Đàn 2 765565 1773107 240o/1200 m 766604 1772507 

3 Đàn 3 765261 1771879 255o/1500 m 766710 1771491 

4 Đàn 4 765261 1771879 330o/ 600 m 765561 1772399 

5 Đàn 5 765261 1771879 155o/1500 m 764627 1770519 

6 Đàn 6 786426 1770749 170o/1800 m 786113 1768976 
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Hình 3.1. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2012 
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Hình 3.2. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2014
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Năm 2016, xác định được 5 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.3 và 

Hình 3.3). Vị trí 6 đàn vượn (tương ứng với các chấm ở Hình 3.3) ghi âm được 

tiếng hót nằm ở tiểu khu 12, 13 và 22 trong vùng lõi của Khu bảo tồn loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng Nam.  

Bảng 3.3. Vị trí phân bố của 5 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2016 

STT Tên đàn 
Tọa độ thu 

Góc phương 

vị/ khoảng 

cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 765788 1772995 270o/600 m 766388 1772995 

2 Đàn 2 775285 1772669 60o/500 m 774852 1772919 

3 Đàn 3 765295 1771877 34o/350 m 765099 1772167 

4 Đàn 4 765295 1771877 309o/500 m 765684 1772192 

5 Đàn 5 765295 1771877 120o/700 m 764689 1771527 

 

Năm 2018, xác định được 2 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.4 và 

Hình 3.4). Vị trí 2 đàn vượn (tương ứng với các chấm xanh ở Hình 3.4) nằm ở tiểu 

khu 12 và 22 trong vùng lõi của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam.  

Bảng 3.4. Vị trí phân bố của 2 đàn Vượn đen má hung trung bộ 

tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2018 

STT 
Tên 

đàn 

Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 765222 1771883 270o/600 m 765822 1771883 

2 Đàn 2 775285 1772669 191o/650 m 775409 1772031 
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Hình 3.3. Bản đồ phân bố vượn tại điểm điều tra Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2016
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Hình 3.4. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, năm 2018
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Từ những kết quả trên đây có thể nhận xét như sau: Trong thời gian điều 

tra Vượn đen má hung trung bộ tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng 

Nam từ năm 2012 đến năm 2018, đã ghi nhận được nhiều đàn vượn ở 5 tiểu khu: 

tiểu khu 12 (trong 4 năm nghiên cứu đều ghi nhận được tiếng hót của vượn), tiểu 

khu 22 (ghi nhận được tiếng vượn trong 2 năm 2016 và 2018); còn 3 tiểu khu 13, 

25 và 35 chỉ ghi nhận vào một năm. Trong mỗi năm điều tra đều ghi nhận tiếng 

hót của vượn ở 2 - 3 tiểu khu có lập ô lưới thu âm. Các tiểu khu này nằm trong 

vùng lõi của Khu bảo tồn. Như vậy, các đàn Vượn đen má hung trung bộ ở Khu 

bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam phân bố tập trung ở vùng lõi khu 

bảo tồn. Sự giảm số lượng từ 13 đàn năm 2012, 6 đàn năm 2014 xuống 5 đàn 

năm 2016 và chỉ còn 2 đàn năm 2018 có thể do một số đàn di chuyển qua khu 

vực khác bên ngoài những ô lưới thu âm tiếng hót của vượn hoặc cũng có thể 

một vài đàn nào đó đã bị săn bắt. 

3.1.2. Tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế 

Năm 2012, xác định được 21 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.5 và 

Hình 3.5). Vị trí 21 đàn vượn (tương ứng với các hình ảnh vượn ở Hình 3.5) nằm ở 

tiểu khu 346, 347, 348, 349, 352, 353 và 404 trong vùng lõi của Khu bảo tồn loài 

Sao la Thừa Thiên Huế.  

Bảng 3.5. Vị trí phân bố của 21 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2012 

STT Tên đàn 
Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 761817 1784921 2000/1000 m 762159 1783981 

2 Đàn 2 761817 1784921 3200/1000 m 762460 1785687 

3 Đàn 3 761817 1784921 2700/1000 m 762817 1784921 

4 Đàn 4 764090 1783611 3200/1500 m 765054 1784760 

5 Đàn 5 764090 1783611 200/1300 m 763645 1784833 

6 Đàn 6 764090 1783611 2500/1300 m 765312 1783166 

7 Đàn 7 764090 1783611 3050/1000 m 764909 1784185 

8 Đàn 8 765346 1783593 2600/1000 m 766331 1783419 
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9 Đàn 9 765346 1783593 2800/1200 m 766528 1783801 

10 Đàn 10 765346 1783593 3000/1300 m 766472 1784243 

11 Đàn 11 771384 1776695 900/1000 m 770384 1776695 

12 Đàn 12 771384 1776695 150/1000 m 771125 1777661 

13 Đàn 13 771384 1776695 2100/500 m 771634 1776262 

14 Đàn 14 768438 1775010 2900/500 m 768908 1775181 

15 Đàn 15 768934 1775037 2550/800 m 769514 1774882 

16 Đàn 16 768934 1775037 2550/800 m 769707 1774830 

17 Đàn 17 767370 1783250 2200/700 m 767820 1782714 

18 Đàn 18 763290 1782363 600/800 m 762597 1782763 

19 Đàn 19 763290 1782363 3500/1200 m 763498 1783545 

20 Đàn 20 764763 1776408 2400/1000 m 765629 1775908 

21 Đàn 21 767328 1775953 1800/900 m 767328 1775053 

 

Năm 2014, xác định được 3 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.6 và 

Hình 3.6). 

Bảng 3.6. Vị trí phân bố của 3 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2014 

STT Tên đàn 
Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 763290 1782363 550/800 m 762635 1782822 

2 Đàn 2 763290 1782363 3500/1200 m 763498 1783545 

3 Đàn 3 763290 1782363 600/1000 m 762424 1782863 
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Hình 3.5. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2012 
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Hình 3.6. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2014 
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Năm 2016, xác định được 15 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.7 và 

Hình 3.7). 

Bảng 3.7. Vị trí phân bố của 15 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2016 

STT 
Tên 

đàn 

Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 767238 1783212 2600/1000 m 768223 1783038 

2 Đàn 2 767238 1783212 2200/1300 m 768074 1782216 

3 Đàn 3 764858 1782031 800/1300 m 763578 1782257 

4 Đàn 4 764093 1783610 3000/1000 m 764959 1784110 

5 Đàn 5 764093 1783610 2400/1800 m 765652 1782710 

6 Đàn 6 763221 1782406 3500/1400 m 763464 1783785 

7 Đàn 7 763285 1782355 750/1300 m 762029 1782691 

8 Đàn 8 761757 1784914 3500/500 m 761844 1785406 

9 Đàn 9 761757 1784914 400/1100 m 761050 1785757 

10 Đàn 10 761757 1784914 2500/400 m 762133 1784777 

11 Đàn 11 761757 1784914 3300/400 m 761957 1785260 

12 Đàn 12 765348 1783594 3000/1500 m 766647 1784344 

13 Đàn 13 764757 1776414 3200/1800 m 765914 1777793 

14 Đàn 14 771392 1776700 1000/650 m 770752 1776587 

15 Đàn 15 771392 1776700 3400/1300 m 771837 1777922 
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Hình 3.7. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2016 
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Năm 2018, xác định được 14 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.8 và 

Hình 3.8). 

Bảng 3.8. Vị trí phân bố của 14 đàn Vượn đen má hung trung bộ 

tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2018 

STT Tên đàn 
Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 761800 1784905 2250/1700 m 763002 1783703 

2 Đàn 2 765348 1783588 2600/1200 m 766530 1783380 

3 Đàn 3 765348 1783588 2150/1900 m 766438 1782032 

4 Đàn 4 765348 1783588 2600/1500 m 766825 1783328 

5 Đàn 5 767230 1783312 900/2000 m 765230 1783312 

6 Đàn 6 767230 1783312 2000/1800 m 767846 1781621 

7 Đàn 7 763287 1782367 2750/1800 m 765080 1782524 

8 Đàn 8 763287 1782367 3550/1700 m 763435 1784061 

9 Đàn 9 763287 1782367 2500/1000 m 764227 1782025 

10 Đàn 10 767267 1778599 3400/1500 m 767780 1780009 

11 Đàn 11 767267 1778599 1200/2000 m 765535 1777599 

12 Đàn 12 767290 1775987 430/1100 m 766540 1776791 

13 Đàn 13 771398 1776706 400/1800 m 770241 1778085 

14 Đàn 14 771398 1776706 1000/1200 m 770216 1776498 
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Hình 3.8. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, năm 2018
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Từ những kết quả trên đây, có thể nhận xét rằng: Tại Khu bảo tồn Sao la 

Thừa Thiên Huế, trong những năm điều tra Vượn đen má hung trung bộ từ 2012 

đến 2018, đã ghi nhận được 21 đàn năm 2012, 15 đàn vào năm 2016 và 14 đàn 

năm 2018. Năm 2014 ghi nhận số đàn vượn ít nhất, chỉ ghi nhận được 3 đàn. Sự 

thay đổi số lượng đàn có thể là do chúng di chuyển khu vực cư trú. Tuy nhiên 

những năm gần đây số lượng đàn vượn ghi nhận được tương đối ổn định: năm 

2016 ghi nhận được 15 đàn, năm 2018 là 14 đàn. Điều này có thể là do công tác 

bảo vệ rừng ở khu vực này tốt lên, đặc biệt là có sự hỗ trợ của các đội bảo vệ 

rừng WWF phối hợp với kiểm lâm thường xuyên tuần tra thực thi pháp luật bảo 

vệ rừng. 

3.1.3. Tại Vườn quốc gia Bạch Mã 

Năm 2012, xác định được 12 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.9 và 

Hình 3.9). 

Bảng 3.9: Vị trí phân bố của 12 đàn Vượn đen má hung trung bộ 

tại Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2012 

STT Tên đàn 
Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 781542 1776275 3400/650 m 781764 1776886 

2 Đàn 2 781542 1776275 200/750 m 781285 1776980 

3 Đàn 3 780518 1774312 2300/600 m 780978 1773926 

4 Đàn 4 780518 1774312 1200/1700 m 779046 1773462 

5 Đàn 5 780518 1774312 1350/1600 m 779387 1773181 

6 Đàn 6 780518 1774312 450/1300 m 779599 1775231 

7 Đàn 7 795438 1781878 3050/650 m 795970 1782251 

8 Đàn 8 796912 1775222 050/700 m 796851 1775919 

9 Đàn 9 796912 1775222 2450/2000 m 798997 1774250 

10 Đàn 10 796912 1775222 600/1900 m 795007 1776322 

11 Đàn 11 796912 1775222 3550/500 m 796956 1775720 

12 Đàn 12 793669 1776574 520/240 m 793480 1776722 
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Hình 3.9. Bản đồ nơi phân bố vượn tại khu vực điều tra Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2012
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Năm 2014, xác định được 9 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.10 và 

Hình 3.10). 

Bảng 3.10. Vị trí phân bố của 9 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2014 

STT 
Tên 

đàn 

Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 782761 1775747 3300 /1500 m 783511 1777046 

2 Đàn 2 796919 1775222 100/1500 m 796659 1776699 

3 Đàn 3 796919 1775222 600/2000 m 795187 1776222 

4 Đàn 4 794035 1777929 120/1500 m 793723 1779396 

5 Đàn 5 799983 1781469 300/1900 m 798483 1784067 

6 Đàn 6 795449 1782002 900/500 m 794949 1782002 

7 Đàn 7 795240 1781993 1700/2000 m 794719 1779039 

8 Đàn 8 799928 1779656 3500/250 m 799971 1779902 

9 Đàn 9 799928 1779656 2200, 500 m 800249 1779273 

Năm 2016, xác định được 12 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.11 và 

Hình 3.11). 

Bảng 3.11. Vị trí phân bố của 12 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2016 

STT 
Tên 

đàn 

Tọa độ thu Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 781542 1776275 3400 /853 m 781834 1777077 

2 Đàn 2 794308 1777823 950 /1300 m 793013 1777710 

3 Đàn 3 794308 1777823 980/1500 m 792823 1777614 

4 Đàn 4 793945 1776442 150/1000 m 793686 1777408 

5 Đàn 5 795462 1781963 1200/1000 m 794596 1781463 

6 Đàn 6 796912 1775222 900/1480 m 795432 1775222 

7 Đàn 7 799966 1779745 50/400 m 799931 1780143 

8 Đàn 8 799966 1779745 3000/1000 m 800832 1780245 

9 Đàn 9 799966 1779745 1900/500 m 800053 1779253 

10 Đàn 10 799966 1779745 3300/1200 m 800566 1780784 

11 Đàn 11 799427 1781576 2500/1800 m 801118 1780960 

12 Đàn 12 799427 1781576 1350/900 m 798791 1780940 
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 Hình 3.10. Bản đồ phân bố vượn tại điểm điều tra Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2014
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Hình 3.11. Bản đồ phân bố vượn tại điểm điều tra Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2016   
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Năm 2018, xác định được 13 đàn và sự phân bố của chúng (Bảng 3.12 và 

Hình 3.12). 

Bảng 3.12. Vị trí phân bố của 13 đàn Vượn đen má hung trung bộ  

tại Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2018 

STT 
Tên 

đàn 

Tọa độ thu 
Góc phương 

vị/ khoảng 

cách 

Tọa độ đàn 

X Y X Y 

1 Đàn 1 781542 1776275 3080/874 m 782231 1776813 

2 Đàn 2 794308 1777823 1050/800 m 793535 1777616 

3 Đàn 3 794308 1777823 1260/200 m 794227 1777764 

4 Đàn 4 794308 1777823 600/1700 m 792836 1778673 

5 Đàn 5 795438 1781878 1500/1500 m 794688 1780579 

6 Đàn 6 799427 1781576 1300/1000 m 798661 1780933 

7 Đàn 7 799427 1781576 1750/1000 m 799340 1780580 

8 Đàn 8 799427 1781576 3500/1700 m 799722 1783250 

9 Đàn 9 799985 1779685 3600/1000 m 799985 1780685 

10 Đàn 10 799985 1779685 50/900 m 799907 1780582 

11 Đàn 11 799985 1779685 1900/950 m 800150 1778749 

12 Đàn 12 799985 1779685 1700/1900 m 799638 1777715 

13 Đàn 13 799985 1779685 1700/1500 m 799725 1778208 

 

 

  

 



65 

 

Hình 3.12. Bản đồ phân bố vượn tại điểm điều tra Vườn quốc gia Bạch Mã, năm 2018
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Từ những kết quả trình bày trên đây, có thể nhận xét rằng: tại Vườn quốc 

gia Bạch Mã đã ghi nhận được vào năm 2012 là 12 đàn, năm 2014 là 9 đàn, năm 

2016 là 12 đàn và năm 2018 là 13 đàn vượn đen má hung trung bộ. Như vậy về 

cơ bản số lượng đàn vẫn giữ được tương đối ổn định. Có thể công tác bảo vệ 

rừng ở đây tương đối tốt và rừng ít bị tác động từ bên ngoài nên vượn không di 

chuyển nơi cư trú. 

Kết quả phân tích các điểm ghi nhận vị trí có tiếng hót của các đàn vượn 

trong các tiểu khu của khu vực nghiên cứu, kết hợp với đối chiếu trên thực địa có 

thể nhận xét tổng quát, rằng vượn phân bố chủ yếu ở những khu vực rừng kín 

thường xanh, là rừng nguyên sinh ít bị tác động hoặc chỉ bị tác động nhẹ (ví dụ ở 

tiểu khu 12, 22, 25 thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam); 

không thấy vượn xuất hiện ở khu vực rừng trồng và rừng bị tác động mạnh. Vượn 

là loài thú thích nghi cao với đời sống trên cây nên cần rừng cây gỗ cao có độ che 

phủ và khép tán tốt. Đồng thời, vượn cần có nguồn thức ăn chủ yếu là quả cây. 

Rừng kín thường xanh có hệ thực vật đa dạng, có nguồn thức ăn phong phú hơn. 

Loại rừng kín thường xanh cũng giúp vượn an toàn hơn khi cung cấp những nơi ở 

an toàn có những cây cao, tán rậm. Ngược lại những khu rừng trồng hoặc bị tác 

động mạnh các nguồn thức ăn ít hơn, các cây thưa, không phù hợp với tập tính di 

chuyển trên cây cao. Ở đây, các hoạt động khai thác lâm sản, chăn thả gia súc, săn 

bắn… của con người diễn ra mạnh hơn nên ảnh hưởng đến sự phân bố của vượn. 

3.1.4. Mật độ phân bố của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) tại ba 

khu vực nghiên cứu 

Điều tra, thu âm tiếng hót vượn được tiến hành trong 4 năm: 2012 - 2018. Tuy 

nhiên, để tính mật độ phân bố của vượn, chúng tôi chỉ sử dụng những dẫn liệu kết quả 

thu âm tiếng hót vượn vào năm đầu (năm 2012) và năm cuối (năm 2018). 

Mật độ Vượn đen má hung trung bộ tại ba khu vực nghiên cứu năm 2012, 

2018 được tính theo chương trình tính toán tự động nhằm ước tính mật độ và kích 

thước quần thể vượn từ số liệu điều tra qua tiếng hót theo công thức: NG = D.AH 

(Vũ Tiến Thịnh, Benjamin Miles Rawson, 2011) [159] với NG: Tổng số đàn trong 

khu vưc nghiên cứu; D: Mật độ đàn (đàn/km²); AH: Diện tích sinh cảnh của vượn 
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trong khu vực nghiên cứu. Kết quả phân tích được thể hiện ở Bảng 3.13: 

Bảng 3.13. Mật độ phân bố của Vượn đen má hung trung bộ  

tại ba khu vực nghiên cứu, năm 2012 và 2018 

Khu vực 

Số đàn    

trong năm 

Mật độ 

(đàn/km²) năm 

(D) 

Diện tích khu 

vực nghiên 

cứu 

Ước tính số 

đàn trong toàn 

bộ khu vực 

nghiên cứu 

năm 

2012  2018  2012 2018 Ha Km²  2012 2018 

KBT Sao la 

Thừa Thiên 

Huế  

21 14 0,1836 0,1221 15519 155,19 
28,5 18,9 

KBT loài và 

sinh cảnh Sao 

la Quảng Nam 

13 2 0,1134 0,0165 15822 158,22 
17,9 2,6 

VQG Bạch Mã 12 13 0,1026 0,1134 37487 374,87 38,5 42,5 

 

Mật độ đàn vượn ước tính trong Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế: 

Năm 2012 là 0,1836 (đàn/km²) cao hơn năm 2018 là 0,1221 (đàn/km²). Theo số 

liệu hiện trạng phân bố tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng của Khu bảo tồn Sao la 

Thừa Thiên Huế [23] thì, tổng diện tích rừng phù hợp cho sự tồn tại của Vượn 

đen má hung trung bộ là 15519 ha tương ứng 155,19 km². 

Điều tra xác định số đàn vượn ở khu vực Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên 

Huế năm 2012, 2014, 2016, 2018. Nhưng để tìm hiểu sự thay đổi mật độ đàn 

vượn, chúng tôi chỉ sử dụng số liệu điều tra năm đầu (2012) và năm cuối (2018) 

nghiên cứu. Tổng số đàn vượn ước tính trong Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế: 

Năm 2012: NG = D.AH = 0,1836 x 155,19 = 28,5 đàn. 

Năm 2018: NG = D.AH = 0,1221 x 155,19 = 18,9 đàn. 

Qua đó cho thấy mật độ vượn năm 2018 giảm so với năm 2012 từ 28,5 

đàn xuống còn 18,9 đàn, tức giảm mất 1/3 số đàn vượn trong khu vực này. 

Mật độ đàn vượn ước tính trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam: Năm 2012 là 0,1134 (đàn/km²) cao hơn mật độ năm 2018 là 0,0165 

(đàn/km²). Theo số liệu hiện trạng phân bố tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng của 

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam [22] thì, tổng diện tích rừng 
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phù hợp cho sự tồn tại của Vượn đen má hung trung bộ với diện tích là 15822 ha 

tương ứng 158,22 km². 

Tổng số đàn vượn ước tính trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam: 

Năm 2012: NG = D.AH = 0,1134 x 158,22 = 17,9 đàn. 

Năm 2018: NG = D.AH = 0,0165 x 158,22 = 2,6 đàn. 

Qua đó cho thấy mật độ vượn năm 2018 giảm nhiều so với năm 2012, từ 

17,9 đàn xuống còn 2,6 đàn, tức giảm mất 2/3 số đàn vượn trong khu vực này. 

- Mật độ đàn vượn ước tính trong năm 2012 tại Vườn quốc gia Bạch Mã là 

0,1134 (đàn/km²) cao hơn mật độ năm 2018 là 0,0165 (đàn/km²). Theo số liệu 

hiện trạng phân bố tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng Vườn quốc gia Bạch Mã 

[25] thì, tổng diện tích rừng phù hợp cho sự tồn tại của Vượn đen má hung là 

37487 ha tương ứng 374,87 km². 

Tổng số đàn vượn ước tính trong Vườn quốc gia Bạch Mã: 

Năm 2012: NG = D.AH  = 0,1026 x 374,87 = 38,5 đàn. 

Năm 2018: NG = D.AH   = 0,1134 x 374,87 = 42,5 đàn. 

Qua đó cho thấy mật độ đàn vượn năm 2018 so với năm 2012 không giảm 

như ở hai khu bảo tồn nói trên mà còn hiện hữu nhiều hơn chút ít. Như vậy, có thể 

nhận xét rằng, mật độ đàn vượn ở Vườn quốc gia Bạch Mã là tương đối ổn định. 

Mật độ vượn tại ba khu vực nghiên cứu có sự khác nhau qua các năm: 

Năm 2012, Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế có mật độ đàn vượn cao nhất 

(0,1836 đàn/km²). Năm 2018, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam 

có mật độ đàn vượn thấp nhất (0,0165 đàn/km²). Tại Vườn quốc gia Bạch Mã, 

mật độ các đàn vượn tương đối ổn định và nằm ở mức trung bình (0,1026 

đàn/km² năm 2012 và 0,1134 đàn/km² vào năm 2018). 

Mật độ đàn vượn tại khu vực nghiên cứu cũng tương đương với mật độ 

quần thể Vượn đen má hung (Nomascus annamensis) ở những vùng lân cận. Mật 

độ quần thể Vượn đen má hung (Nomascus annamensis) được ghi nhận 0,22 

đàn/km² tại khu bảo tồn Kon Chư Răng [162], 0,06 đàn/km² tại Khu bảo tồn Đăk 

Rông [160]. Trong nghiên cứu của Hà Thăng Long (2011) [88] mật độ quần thể 
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vượn được ước tính 0,12 đàn/km² tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Cũng tại khu 

vực này [161] mật độ quần thể vượn ước tính 0,112 đàn/km², thấp hơn so với 

nghiên cứu trước đó của Hà Thăng Long (2011) [88]. 

3.1.5. Mức độ ghi âm tiếng hót vượn ở các điểm thu âm tại ba khu vực nghiên cứu 

Để đánh giá mức độ về khả năng có vượn ở các điểm thu âm chúng tôi căn 

cứ vào tỷ lệ các điểm thu âm ghi được tiếng hót của vượn tại ba khu vực nghiên 

cứu được trình bày ở bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Tỷ lệ các điểm ghi được âm tiếng hót của Vượn đen má hung 

trung bộ ở ba khu vực trong các năm 2012 - 2018 

Tên Khu bảo tồn Năm 
Số điểm 

thu âm 

Số điểm ghi 

được tiếng 

hót vượn 

Tỷ lệ các 

điểm có 

vượn 

KBT Sao la Thừa 

Thiên Huế 

2012 10 9 90% 

2014 10 8 80% 

2016 10 10 100% 

2018 8 6 75% 

KBT loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng 

Nam 

2012 10 3 30% 

2014 10 5 50% 

2016 10 3 30% 

2018 6 5 83% 

VQG Bạch Mã 

2012 10 7 70% 

2014 10 6 60% 

2016 10 7 70% 

2018 6 4 67% 

 

Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế: Năm 2012, số lượng các điểm thu 

âm có vượn chiếm tỷ lệ là 90%; Năm 2014, tỷ lệ đó là 80%; Năm 2016 là 100% 

và năm 2018 là 75%.  

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam với tỷ lệ các điểm ghi 

âm được tiếng hót của vượn: Năm 2012 là 30%; Năm 2014 là 50%; Năm 2016 là 
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30% và Năm 2018 là 83%.  

Vườn quốc gia Bạch Mã, tỷ lệ tương ứng: Năm 2012 là 70%, năm 2014 là 

60%, năm 2016 là 70% và năm 2018 là 67%.  

Như vậy, số điểm ghi được tiếng hót vượn tại Khu bảo tồn Sao la Thừa 

Thiên Huế là cao nhất, cao hơn so với 2 khu vực còn lại: Khu bảo tồn loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng Nam có mức độ ghi nhận tiếng hót của vượn xếp thứ hai; thấp 

nhất là ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Điều đó cũng có nghĩa ở Khu bảo tồn Sao la 

Thừa Thiên Huế có nhiều đàn vượn nhất. 

3.2. Số lượng đàn và cấu trúc quần thể vượn ghi nhận được qua kết quả thu 

âm và phân tích âm học tiếng hót 

3.2.1 Số lượng đàn vượn 

         Kết quả xác định số đàn bằng phương pháp thu âm và phân tích âm tiếng 

hót của vượn ở ba khu vực nghiên cứu vào các năm 2012, 2014, 2016 và 2018 

được thể hiện ở bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Số đàn vượn ghi nhận được tại các điểm thu âm  

ở ba khu vực nghiên cứu 

Khu vực 

nghiên cứu 

Số 

đàn 

năm 

2012           

Số đàn 

TB/điểm 

thu âm 

năm 

2012 

Số 

đàn 

năm 

2014           

Số đàn 

TB/điểm 

thu âm 

năm 

2014 

Số 

đàn 

năm 

2016              

Số đàn 

TB/điểm 

thu âm 

năm 

2016 

Số 

đàn 

năm 

2018              

Số đàn 

TB/điểm 

thu âm 

năm  

 2018 

KBT Sao la 

Thừa Thiên  Huế 
21 2.1 3 0.3 15 1.5 14 1.75 

KBT loài & 

sinh cảnh Sao 

la QN 

13 1.3 6 0.6 5 0.5 2 0.25 

VQG  

Bạch Mã 
12 1.2 9 0.9 12 1.2 13 1.63 

Tổng: 46 # 1.53 18 # 0.6 32 # 1.07 29 # 0.97 

Năm 2012, ghi nhận được tổng số 46 đàn vượn tại các điểm thu âm ở ba 

khu vực nghiên cứu. Trong đó, số lượng đàn vượn ghi nhận được tại KBT Sao la 

Thừa Thiên Huế là 21 đàn (trung bình 2.1 đàn/điểm thu âm); tại KBT loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng Nam là 13 đàn (trung bình 1.3 đàn/điểm); tại VQG Bạch Mã 

là 12 đàn (trung bình 1.2 đàn/điểm) (Bảng 3.15, Hình 3.13).  
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Hình 3.13. Biểu đồ số đàn vượn ghi nhận được trên một điểm thu tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2012 

Năm 2014, ghi nhận được 18 đàn vượn. Trong đó, ở KBT Sao la Thừa 

Thiên Huế là 3 (trung bình 0.3 đàn/điểm); KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng 

Nam là 6 đàn (trung bình 0.6 đàn/điểm); VQG Bạch Mã là 9 đàn (trung bình 0.9 

đàn/điểm) (Bảng 3.15, Hình 3.14).  

 

Hình 3.14. Biểu đồ số đàn vượn ghi nhận được trên một điểm thu tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2014 

Năm 2016, ghi nhận được 32 đàn vượn, trong đó, ở KBT Sao la Thừa 

Thiên Huế là 15 đàn (trung bình 1.5 đàn/điểm); KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam là 5 đàn (trung bình 0.5 đàn/điểm); VQG Bạch Mã là 12 đàn (trung 

bình 1.2 đàn/điểm) (Bảng 3.15, Hình 3.15).  
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Hình 3.15. Biểu đồ số đàn vượn ghi nhận được trên một điểm thu tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2016 

Năm 2018, ghi nhận được 29 đàn vượn. Trong đó, ở KBT Sao la Thừa 

Thiên Huế là 14 đàn (trung bình 1.75 đàn/điểm); KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam là 2 đàn (trung bình 0.25 đàn/điểm); VQG Bạch Mã là 13 đàn (trung 

bình 1.63 đàn/điểm) (Bảng 3.15, Hình 3.16).  

Như vậy, số đàn vượn ghi nhận qua thu âm nhiều nhất vào năm 2012 ở 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế với tổng số 21 đàn và ít nhất ở KBT loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng Nam vào năm 2018, chỉ ghi nhận được 2 đàn. Sự biến đổi số 

lượng đàn vượn đã được giải thích ở mục 3.1. 

 

Hình 3.16. Biểu đồ số đàn vượn ghi nhận được trên một điểm thu tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2018 
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3.2.2. Cấu trúc quần thể 

Xác định được đặc điểm âm tiếng hót của các vượn đực, vượn cái, con bán 

trưởng thành và con non qua phân tích âm học tiếng hót vượn cho phép xác định 

thành phần cấu trúc quần thể vượn ở các khu vực nghiên cứu vào các năm điều tra. 

Năm 2012, trong 46 đàn vượn ghi nhận được có tổng số 121 cá thể, trong 

đó có 47 con đực, 45 con cái trưởng thành và 29 con bán trưởng thành, trong đó 

có 29 đàn có 3 cá thể (1 đực, 1 cái trưởng thành và 1 con bán trưởng thành), 

chiếm 63,0% tổng số đàn ghi nhận được; 15 đàn có 2 cá thể (1 đực, 1 cái trưởng 

thành) chiếm tỷ lệ 32,6% và 2 đàn chỉ có một cá thể (tỷ lệ 4,3%), tương ứng với 

2 files ghi âm tiếng hót sô lô thu được ở KBT Sao la Thừa Thiên Huế. Trung 

bình mỗi đàn có 2,63 cá thể/đàn (Bảng 3.16).  

Tuy nhiên, số đàn và cấu trúc đàn vượn ở ba khu vực nghiên cứu có khác 

nhau chút ít: KBT Sao la Thừa Thiên Huế ghi nhận được 15 đàn 3 cá thể; 4 đàn 2 

cá thể và 2 đàn chỉ có 1 cá thể; KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam có 7 

đàn 3 cá thể và 7 đàn khác có 2 cá thể; VQG Bạch Mã ghi nhận được 7 đàn có 3 

cá thể và 5 đàn khác có 2 cá thể (Bảng 3.16).  

Bảng 3.16. Số đàn và cấu trúc quần thể vượn tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2012 

Khu vực nghiên cứu Đực Cái 
Bán 

TT 

Số  

cá thể 

Số 

đàn 

Số cá thể 

TB/đàn 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 21 19 15 55 21 2.62 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
14 14 7 35 13 2,7 

VQG Bạch Mã 12 12 7 31 12 2.58 

Tổng: 47 45 29 121 46 2.63 

 

Năm 2014, trong 18 đàn vượn ghi nhận được có tổng số 46 cá thể, trong 

đó có 17 con đực, 16 con cái và 13 con bán trưởng thành, trong đó có 13 đàn 3 cá 

thể (1 đực, 1 cái trưởng thành và 1 con bán trưởng thành), chiếm tỷ lệ 72,2%; 4 



74 

đàn có 2 cá thể (1 đực, 1 cái trưởng thành) (22,2%), 1 đàn chỉ có 1 con đực 

(5,6%). Trung bình mỗi đàn có 2,56 cá thể/đàn (Bảng 3.17).  

Số đàn, cấu trúc đàn vượn ở mỗi khu vực như sau: KBT Sao la Thừa Thiên 

Huế ghi nhận được 1 đàn 3 cá thể, 1 đàn 2 cá thể và 1 đàn chỉ có 1 cá thể; KBT loài 

và sinh cảnh Sao la Quảng Nam có 5 đàn đều có 3 cá thể; VQG Bạch Mã ghi nhận 

được 9 đàn, trong đó 7 đàn có 3 cá thể và 2 đàn có 2 cá thể (Bảng 3.17).   

Bảng 3.17. Số đàn và cấu trúc quần thể vượn tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2014 

Khu vực nghiên cứu Đực Cái 
Bán 

TT 

Số  

cá thể 

Số 

đàn 

Số cá thể  

TB/đàn 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 3 2 1 6 3 2.00 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
5 5 5 15 6 2.5 

VQG Bạch Mã 9 9 7 25 9 2.78 

Tổng: 17 16 13 46 18 2.56 

 

Năm 2016, trong 32 đàn vượn ghi nhận được có tổng số 85 cá thể, trong 

đó có 32 con đực, 31 con cái và 22 con bán trưởng thành, trong đó có 22 đàn 3 cá 

thể (68,8%), 9 đàn 2 cá thể (28,1%) và 1 đàn chỉ có 1 con đực (3,1%). Trung bình 

mỗi đàn có 2,66 cá thể/đàn (Bảng 3.18).  

Số đàn, cấu trúc đàn vượn ở mỗi khu vực nghiên cứu trong năm 2016 

như sau: KBT Sao la Thừa Thiên Huế ghi nhận được 12 đàn 3 cá thể, 3 đàn 2 

cá thể; KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam có 4 đàn 3 cá thể, 1 đàn chỉ 

có một cá thể; VQG Bạch Mã ghi nhận được 6 đàn 3 cá thể và 6 đàn khác 2 cá 

thể (Bảng 3.18).   

  



75 

Bảng 3.18. Số đàn và cấu trúc quần thể vượn 

tại các khu vực nghiên cứu, năm 2016 

Khu vực nghiên cứu Đực Cái 
Bán 

TT 

Số  

cá thể 

Số 

đàn 

Số cá thể   

TB/ đàn 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 15 15 12 42 15 2.80 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
5 4 4 13 5 2.6 

VQG Bạch Mã 12 12 6 30 12 2.5 

Tổng: 32 31 22 85 32 2.66 

 

Năm 2018, trong 29 đàn vượn ghi nhận được có tổng số 62 cá thể, trong đó có 28 

con đực, 23 con cái và 11 con bán trưởng thành, trong đó có 11 đàn có 3 cá thể 

(37,9%), 13 đàn có 2 cá thể (44,9%) và 5 đàn chỉ có 1 con đực (17,2%). Trung 

bình mỗi đàn có 2,14 cá thể/đàn (Bảng 3.19). 

Bảng 3.19. Số đàn và cấu trúc quần thể vượn  

tại các khu vực nghiên cứu, năm 2018 

Khu vực nghiên cứu Đực Cái 
Bán 

TT 

Số  

cá thể 

Số 

đàn 

Số cá thể   

TB/đàn 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 14 11 5 30 14 2.14 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
1 2 0 3 2 1.50 

VQG Bạch mã 13 10 6 29 13 2.23 

Tổng: 28 23 11 62 29 2.14 

Số đàn, cấu trúc đàn vượn ở mỗi khu cực nghiên cứu, năm 2018, như sau: 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế ghi nhận được 5 đàn 3 cá thể, 6 đàn 2 cá thể và 3 

đàn chỉ có 1 cá thể; KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam có 1 đàn 2 cá thể, 

1 đàn chỉ có một cá thể cái; VQG Bạch Mã ghi nhận được 6 đàn 3 cá thể, 4 đàn 2 

cá thể và 3 đàn chỉ có 1 cá thể đực (Bảng 3.19).  
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Như vậy, trên toàn bộ ba khu cực nghiên cứu, trong thời gian điều tra vào 

các năm 2012 - 2018, số đàn có 3 cá thể (1 đực, 1 cái trưởng thành và 1 bán 

trưởng thành) chiếm tỷ lệ nhiều nhất (63,0% - 72.2%), số đàn có 2 cá thể (1 đực, 

1 cái trưởng thành) đứng thứ hai (22,2% - 44.8%), tỷ lệ thấp nhất là số đàn 1 cá 

thể (đực hoặc cái) chỉ có 3,1% - 17,2%. Trung bình mỗi đàn có từ 2,14 cá thể - 

2,66 cá thể/đàn, tùy theo năm điều tra. 

3.3. Đặc điểm tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) tại 

ba khu vực nghiên cứu  

Kết quả thu âm tiếng hót của vượn qua các năm 2012, 2014, 2016, 2018 

tại 3 khu nghiên cứu được trình bày ở Bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Số lượng files và thời lượng ghi âm tiếng hót Vượn đen má hung 

trung bộ tại ba khu vực nghiên cứu trong các năm 2012 - 2018 

Tên Khu bảo tồn Năm Số files ghi âm vượn Thời lượng ghi âm (s) 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 

2012 24 10646 

2014 3 1139 

2016 15 9983 

2018 13 6791 

Cộng: 55 28559 -> 519/files 

KBT Sao la Quảng Nam 

2012 5 4208 

2014 5 3448 

2016 5 2732 

2018 13 7785 

Cộng: 28 18173 -> 725/files 

Vườn quốc gia Bạch Mã 

2012 12 9399 

2014 9 5458 

2016 11 7028 

2018 13 7785 

Cộng: 45 29670  659/files 

Tổng cộng: 128 68927  597/files 
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Bảng 3.20 cho thấy trong thời gian nghiên cứu ở ba khu vực đã thu được 

128 files với tổng thời lượng là 68927 s. Số lượng files thu được ở KBT Sao la 

Thừa Thiên Huế nhiều nhất (55 files với thời lượng 28559 s), nhưng thời lượng 

thu âm tại VQG Bạch Mã lại nhiều nhất (45 files với 29670 s). Như vậy, thời 

lượng tiếng hót của vượn có sự khác nhau chút ít ở ba khu vực nghiên cứu. 

3.3.1. Đặc điểm chung tần số âm thanh tiếng hót của vượn đực  

Đặc điểm âm thanh tiếng hót của vượn được xác định theo tần số âm thanh.  

Kết quả phân tích files tiếng hót của 100 vượn đực bằng phần mềm thống kê 

SPSS với độ tin cậy 85% cho thấy giá trị tần số âm thanh trung bình thấp nhất của 

vượn đực tại 3 khu vực nghiên cứu là 0,8233 kHz với sai số chuẩn 0,0758, độ lệch 

chuẩn 0,77 kHz, trung vị 0,8 kHz và giá trị thấp nhất 0,6 kHz (Bảng 3.21, Hình 3.17). 

Bảng 3.21. Kết quả phân tích tần số trung bình thấp nhất và cao nhất 

của 100 con vượn đực bằng phần mềm thống kê SPSS 

 Tần số trung bình 

thấp nhất 

Tần số trung bình 

cao nhất 

N 100 100 

Giá trị tần số trung bình 0,8233 1,7107 

Sai số chuẩn 0,0758 0,0395 

Độ lệch chuẩn 0,77 0,4 

Tần số trung vị 0,8000 1,50 

Tần số thấp nhất 0,60 1,20 

 

Chú thích: - Số mẫu phân tích: N     

         - Giá trị tần số trung bình: Mean 

                   - Sai số chuẩn: Std. Error of Mean    - Độ lệch chuẩn: Std. Dev; 

                   - Tần số trung vị: Median                  - Tần số thấp nhất: Minimum. 

Giá trị tần số âm thanh trung bình cao nhất của vượn đực tại 3 khu vực 

nghiên cứu là 1,7107 kHz với sai số chuẩn 0,0395, độ lệch chuẩn 0,4 kHz, trung 

vị 1,5 kHz và giá trị thấp nhất 1,2 kHz (Bảng 3.21, Hình 3.18). 

Từ kết quả trên có thể nhận xét: tần số âm thanh trung bình của vượn đực 

tại khu vực nghiên cứu trong khoảng 0,8233 kHz đến 1,7101 kHz. 
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Hình 3.17. Biểu đồ phân phối các giá trị tần số âm thanh  

trung bình thấp nhất của vượn đực 

 

Hình 3.18. Biểu đồ phân phối các giá trị tần số âm thanh 

trung bình cao nhất của vượn đực 

 

Chú thích: - Frequency: Số mẫu phân tích   - Histogram: Giá trị tần số âm thanh    
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- MinDuc: Tần số trung bình thấp nhất vượn đực 

-  MaxDuc: Tần số trung bình cao nhất vượn đực 

- Mean: Giá trị tần số trung bình 

- Error of Mean: Sai số chuẩn: Std     - Std. Dev: Độ lệch chuẩn; 

- Median: Tần số trung vị                   - Minimum: Tần số thấp nhất. 

3.3.2. Đặc điểm chung tần số âm thanh tiếng hót của vượn cái 

Kết quả phân tích các files tiếng hót của 86 vượn cái bằng phần mềm 

thống kê SPSS với độ tin cậy 85% cho thấy giá trị tần số âm thanh trung bình 

thấp nhất của vượn cái tại 3 khu vực nghiên cứu là 0,64 kHz với sai số chuẩn 

0,01562, độ lệch chuẩn 0,143 kHz, trung vị 0,6 kHz và giá trị thấp nhất 0,2 kHz 

(Bảng 3.22, Hình 3.19). 

Bảng 3.22. Kết quả phân tích tần số trung bình thấp nhất và cao nhất của 

86 vượn cái bằng phần mềm thống kê SPSS 

 Tần số trung bình 

thấp nhất 

Tần số trung bình 

cao nhất 

N 86 86 

Giá trị tần số trung bình 0,6393 2,7 

Sai số chuẩn 0,01562 0,0633 

Độ lệch chuẩn 0,143 0,58 

Tần số trung vị 0,6 2.8 

Tần số thấp nhất 0,2 1.60 

 

. 
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Hình 3.19. Biểu đồ phân phối các giá trị tần số âm thanh 

trung bình thấp nhất của vượn cái 

 

Hình 3.20. Biểu đồ phân phối các giá trị tần số âm thanh 

trung bình cao nhất của vượn cái 

Ghi chú: MinCai: Tần số trung bình thấp nhất vượn cái 

                MaxCai: Tần số trung bình cao nhất vượn cái 
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Giá trị tần số âm thanh trung bình cao nhất của vượn cái tại 3 khu vực 

nghiên cứu là 2,7 kHz với sai số chuẩn 0,0633, độ lệch chuẩn 0,58 kHz, trung vị 

2,8 kHz và giá trị thấp nhất 1,6 kHz (Bảng 3.22, Hình 3.20). 

Từ kết quả trên có thể nhận xét tần số âm thanh trung bình của vượn cái 

tại khu vực nghiên cứu trong khoảng 0,64 kHz đến 2,7 kHz.  

3.3.3. So sánh đặc điểm tiếng hót của vượn đực và vượn cái tại 3 khu vực 

nghiên cứu 

3.3.3.1. So sánh chung tần số âm thanh vượn đực và vượn cái 

Kết quả trên cho thấy tần số âm thanh vượn đực và vượn cái là khác nhau. 

Tần số âm thanh trung bình của vượn đực trong khoảng 0,8233 kHz đến 1,7101 

kHz và vượn cái là 0,64 kHz đến 2,7 kHz. Như vậy, tần số âm thanh trung bình 

thấp nhất ở vượn đực (0,82343 kHz) cao hơn vượn cái (0,633 kHz) còn tần số âm 

thanh trung bình cao nhất ở vượn cái (2,7 kHz) lại cao hơn ở vượn đực (1,7101 

kHz). Biên độ âm thanh của vượn cái rộng hơn vượn đực. Biên độ tần số âm 

thanh thấp nhất được thể hiện qua biểu đồ (Hình 3.21) và cao nhất được thể hiện 

qua biểu đồ (Hình 3.22). 
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Hình 3.21. Biểu đồ so sánh biên độ tần số âm thanh thấp nhất của vượn đực (trái) và vượn cái 
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Hình 3.22. Biểu đồ so sánh biên độ tần số âm thanh cao nhất của vượn đực (trái) và của vượn cái 
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3.3.3.2. So sánh tần số âm thanh vượn đực tại ba khu vực nghiên cứu 

So sánh tần số âm thanh tiếng hót vượn, nhận thấy có sự sai khác tần số 

âm thanh vượn đực ở 3 khu vực nghiên cứu. 

Kết quả phân tích so sánh tần số âm thanh tiếng hót của vượn đực ở 3 khu 

vực được mô tả chi tiết ở (Bảng 3.23). Tần số âm thanh trung bình của con đực 

tại KBT Sao la Thừa Thiên Huế trong khoảng 0,83 kHz đến 1,64 kHz; tại KBT 

loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam là 0,84 kHz đến 1,81 kHz; ở VQG Bạch Mã 

là 0,81 kHz đến 1,73 kHz. Sự sai khác tần số âm thanh con đực ở VQG Bạch Mã 

và KBT Sao la Thừa Thiên Huế là nhiều nhất. Tuy nhiên sự sai khác này giữa 

các khu vực là không lớn. 

3.3.3.3. So sánh tần số âm thanh vượn cái tại ba khu vực nghiên cứu 

Kết quả phân tích so sánh tần số âm thanh con cái của 3 khu vực được mô 

tả chi tiết ở (Bảng 3.24). Tần số âm thanh trung bình của con cái tại KBT Sao la 

Thừa Thiên Huế trong khoảng 0,64 kHz đến 2,56 kHz; tại KBT loài và sinh cảnh 

Sao la Quảng Nam là 0,61 kHz đến 2,91 kHz; VQG Bạch Mã là 0,65 kHz đến 

2,7 kHz. Như vậy, tần số âm thanh tiếng hót của vượn cái ở 3 khu vực nghiên 

cứu cũng có sự sai khác. Sự sai khác này ở KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng 

Nam và KBT Sao la Thừa Thiên Huế là nhiều nhất, tuy nhiên sự sai khác giữa 

các khu vực là không nhiều. 
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Bảng 3.23. Bảng mô tả so sánh tần số âm thanh trung bình thấp nhất và cao nhất của vượn đực tại 3 khu vực nghiên cứu 

Tần số âm thanh 

trung bình  
Khu vực nghiên cứu 

Số con 

đực 

Giá trị 

trung 

bình 

(kHz) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Độ tin cậy 95% Tần số 

Giới 

hạn 

dưới 

Giới hạn 

trên 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Thấp nhất 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 39 0.83 0.078 0.802 0.853 0.8 1.2 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam  
20 0.84 0.088 0.794 0.876 0.6 1 

VQG Bạch Mã 41 0.81 0.071 0.792 0.836 0.7 1 

Tổng cộng 100 0.82 0.077 0.808 0.838 0.6 1.2 

Cao nhất 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 39 1.64 0.35 1.531 1.754 1.3 2.6 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
20 1.81 0.406 1.62 2 1.2 2.4 

VQG Bạch Mã 41 1.73 0.439 1.593 1.863 1.2 3 

Tổng cộng 100 1.71 0.401 1.632 1.789 1.2 3 
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Bảng 3.24. So sánh tần số âm thanh trung bình thấp nhất và cao nhất vượn cái tại 3 khu vực nghiên cứu 

Tần số âm thanh trung 

bình 
Khu vực nghiên cứu 

Số Giá trị 

trung 

bình 

(kHz) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Độ tin cậy 95% Tần số 

con cái 
Giới hạn 

dưới 

Giới 

hạn trên 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Thấp nhất 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 30 0.64 0.157 0.585 0.702 0.4 1 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
22 0.61 0.137 0.546 0.674 0.4 0.8 

VQG Bạch Mã 34 0.65 0.135 0.606 0.7 0.2 0.9 

Tổng cộng 86 0.64 0.143 0.608 0.67 0.2 1 

Cao nhất 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 30 2.56 0.544 2.354 2.76 1.8 3.6 

KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam 
22 2.91 0.614 2.623 3.197 1.6 3.6 

VQG Bạch Mã 34 2.67 0.569 2.469 2.866 1.8 3.6 

Tổng cộng 86 2.69 0.58 2.56 2.812 1.6 3.6 
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3.3.4. Các kiểu tiếng hót điển hình của vượn tại 3 khu vực nghiên cứu 

Tiếng hót của vượn rất điển hình ở ba loại hình thức hót là: hót đơn, tiếng 

hót đôi (song ca) và hót đa (phức). 

Hót đơn là tiếng hót để đánh thức đàn, kêu gọi đàn, là giai đoạn đầu rất 

đơn điệu, ít âm tiết (Hình 3.23), hoặc hót đơn sô lô của con đực, con cái mới 

trưởng thành bị đuổi ra khỏi đàn, tách đàn để tìm bạn tình ghép đôi. 

 

Hình 3.23. Tiếng hót đơn: Con đực hót Sô lô (thu 09/9/2018, VQG Bạch Mã) 

Tiếng hót đôi song ca giữa con đực và con cái trưởng thành trong gia đình 

vượn thường diễn ra vào buổi sáng trước khi đi kiếm ăn (Hình 3.24).  

 

Hình 3.24. Tiếng hót đôi: tiếng hót con đực, con cái song ca 
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Tiếng hót đa (hay hót phức) là sự hòa âm tiếng hót của con đực, con cái 

trưởng thành và các con bán trưởng thành trong cùng một đàn - gia đình. (Hình 3.25). 

 

Hình 3.25. Tiếng hót đa giữa vượn đực, vượn cái và bán trưởng thành 

(Files MA 49 - QN - 2012) 

Bảng 3.25. Số lượng các loại hình thức tiếng hót Vượn đen má hung trung 

bộ (N. annamensis) ở ba khu vực nghiên cứu vào các năm khác nhau 

Năm  Khu vực nghiên cứu Hót đơn Hót đôi Hót đa 

 

2012 

 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 2 5 14 

KBT Sao la Quảng Nam 1 4 8 

VQG Bạch Mã 0 7 5 

 

2014 

 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 1 1 1 

KBT Sao la Quảng Nam 2 0 4 

VQG Bạch Mã 0 3 6 

 

2016 

 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 0 4 11 

KBT Sao la Quảng Nam 1 1 3 

VQG Bạch Mã 0 6 6 

 

2018 

 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế 3 6 5 

KBT Sao la Quảng Nam 1 1 0 

VQG Bạch Mã 2 7 4 

Tổng số: 13 45 67 

% 11% 35,6% 53.4% 
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Trong ba loại hình thức hót này thì tiếng hót đa hòa âm nhiều cá thể 

vượn chiếm tỷ lệ cao nhất (53,4%) trong tổng số các loài hình thức hót của 

vượn, tiếp đến là tiếng hót đôi (35,6%) và cuối cùng là tiếng hót đơn (11%) 

(Bảng 3.25, Hình 3.26). 

 

Hình 3.26. Biểu đồ tỷ lệ các loại hình thức tiếng hót của N. annamensis 

Đặc điểm tiếng hót của các hình thức nêu trên sẽ được phân tích kĩ ở 

những mục sau: 

3.3.4.1. Tiếng hót đơn của con đực trưởng thành tách đàn hót Sô lô 

Tiếng hót Sô lô là tiếng hót đơn của vượn, tức là chỉ có con đực hoặc con 

cái hót. Hót Sô lô thông thường là con đực, không ghi nhận con cái hót đơn ở 

khu vực nghiên cứu. Quá trình thu và phân tích các files tiếng hót của vượn đã 

xác định được 13 vượn đực hót Sô lô. Con đực trưởng thành hót Sô lô có thể để 

tìm bạn tình ghép đôi thành lập gia đình mới, khi nó bị bố đuổi ra khỏi đàn. Con 

đực trưởng thành có xu hướng tranh giành tình dục những con cái trưởng thành 
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trong đàn, bao gồm cả vượn mẹ với con đực đầu đàn. Vượn bố thường khỏe 

hơn sẽ có xu thế đánh đuổi con đực đã trưởng thành để bảo vệ những con cái 

của nó, đánh đuổi con đực đã trưởng thành ra khỏi đàn, dẫn đến tách đàn. Tuy 

nhiên con cái vẫn có thể ở lại với đàn khi chưa ghép đôi với con đực khác. Khi 

gọi bạn tình, vượn đực tách đàn hót Sô lô, phát ra tiếng hót đặc trưng, không 

giống tiếng hót của con đực trưởng thành khi hót song ca, hòa ca với con cái 

trong đàn. Tiếng hót Sô lô thường đơn điệu. Tần số âm thanh tiếng hót Sô lô 

thường giống nhau, ít có sự thay đổi biên độ các nốt so với con đực đã có gia 

đình, khoảng cách giữa các lần hót 12 - 14 s (Hình 3.23). 

3.3.4.2. Đặc điểm tiếng hót của con đực trưởng thành đã ghép đôi 

Kết quả phân tích files tiếng hót của 100 con đực và 86 con cái như đã 

trình bày ở trên cho biết: tần số âm thanh trung bình vượn đực trong khoảng 0,82 

kHz đến 1,71 kHz và vượn cái là 0,64 kHz đến 2,7 kHz. Tuy nhiên, những kết 

quả thu được ở trên cũng cho thấy, không phải tất cả đợt hót nào của vượn cũng 

đạt được tần số đó. Tần số âm thanh tiếng hót của vượn đực trưởng thành thấp 

nhất là 0,6 kHz tại KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam và cao nhất là 2,6 

kHz (Bảng 3.20) thu được ở KBT Sao la Thừa Thiên Huế. Tần số âm thanh tiếng 

hót của con đực thường thấp hơn con cái trưởng thành, khoảng âm cũng hẹp hơn 

so với con cái.   

Các sonagrams của con đực trưởng thành khi phân tích trên phần mềm 

Avisoft SASLab Pro (Hình 3.24) quang phổ thấp hơn con cái.  

Ngoài tần số âm thanh tiếng hót khác với con cái và con bán trưởng thành 

thì quang phổ âm thanh tiếng hót của vượn đực trưởng thành cũng có sự khác 

nhau qua từng giai đoạn của tiếng hót (Hình 3.27). 

Tiếng hót của con đực trưởng thành đã ghép đôi diễn ra qua các giai đoạn sau: 
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Hình 3.27. Hình ảnh quang phổ tiếng hót vượn đực ghép đôi 

Giai đoạn khởi đầu: Hình 3.28 cho thấy, giai đoạn đầu của tiếng hót con 

đực hót những đoạn âm thanh bằng phẳng, ít lên xuống và kéo dài. Tần số kéo 

dài trong khoảng 1 đến 1,4 kHz. Các đoạn âm thanh được lặp lại tương đối đơn 

điệu, ban đầu là 1 nốt kéo dài, tiếp đến là 2 nốt, 1 nốt kéo dài và một nốt ngắn, 

nốt ngắn có tần số thấp hơn và sau đó 3 nốt, các nốt này không có sự luyến láy 

âm thanh mà kéo dài. 

 

Hình 3.28. Giai đoạn khởi đầu vào hót song ca tiếng hót  

vượn đực trưởng thành (Files Z0000007, BM 2014) 
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Giai đoạn chuẩn bị vào hót song ca: Hình 3.29, cho thấy giai đoạn chuẩn 

bị vào hót song ca, tần số âm thanh có biên độ rộng hơn trong khoảng 0,8 đến 1,6 

kHz, có nhiều nốt khác nhau, lên xuống, không đơn điệu như đoạn khởi đầu. Các 

nốt âm thanh bắt đầu có sự luyến láy, lên xuống, có độ dốc, số nốt tăng lên. 

 

Hình 3.29. Giai đoạn chuẩn bị vào hót song ca tiếng hót vượn đực trưởng 

thành (Files Z0000007, BM 2014) 

 

Hình 3.30. Giai đoạn vào hót song ca tiếng hót vượn đực trưởng thành 

(Files Z000007, BM 2014) 

Giai đoạn vào hót song ca: Hình 3.30, cho thấy giai đoạn vào hót song ca, 

tiếng hót của con đực trưởng thành có tần số âm thanh biến động mạnh nhất, 
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quang phổ con đực biến động từ 0,5 đến 2,6 kHz, có nhiều nốt âm thanh khác 

nhau, nhanh và đa biến. Trong đoạn này, con đực sẽ hót tiếng khởi đầu rồi đến 

con cái vào đoạn cao trào và đến con đực vào đoạn cao trào. Các nốt có độ dốc 

cao, lên xuống luyến láy. Quá trình hòa âm này được lặp lại nhiều lần trong đoạn 

hòa âm. Trong đoạn này có thể có sự tham gia hót của con bán trưởng thành. 

Giai đoạn kết thúc: Hình 3.31, cho thấy giai đoạn kết thúc biên độ sóng 

âm tiếng hót giảm, các nốt đơn điệu hơn và kéo dài trước khi kết thúc. Tần số 

trong khoảng 0,8 đến 1,5 kHz. Các nốt đơn điệu, ít luyến láy và số nốt giảm 

xuống so với đoạn cao trào. 

 

Hình 3.31. Giai đoạn kết thúc tiếng hót vượn đực trưởng thành 

 (Files Z00009, BM 2014) 

3.3.4.3. Đặc điểm về tiếng hót của vượn cái trưởng thành 

Kết quả phân tích tần số âm thanh tiếng hót 86 con cái trưởng thành, cho 

biết tần số âm thanh giao động trong biên độ từ 0,4 kHz đến 3,6 kHz, trung bình 

trong khoảng 0,64 kHz đến 2,7 kHz (Bảng 3.24). Biên độ âm thanh tiếng hót của 

con cái rộng hơn con đực là 0,6 kHz đến 2,6 kHz, và biên độ tần số trung bình 

của con cái cũng rộng hơn con đực là 0,82 đến 1,71 kHz. Tiếng hót của con cái 

tương đối đơn điệu, ít luyến láy so với con đực. Các đoạn âm thanh ban đầu là 

những quãng ngắn, sau đó kéo dài hơn và liên tục so với tiếng hót con đực. Độ 

dốc của tiếng hót lớn, từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất, biên độ kéo dài. Đoạn 

khởi đầu bài hót (Hình 3.32), vượn cái hót một đoạn riêng rẽ với con đực, con 

đực hót xong đến con cái, xong lại đến con đực và lại đến con cái. Đoạn này ít có 
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sự tham gia của con non hay con bán trưởng thành. Số nốt trong đoạn này tăng 

dần từ 7 đến 8 nốt, sau đó tăng dần lên. 

 

Hình 3.32. Đoạn khởi đầu tiếng hót vượn cái trưởng thành  

(Files Z00007, Bạch Mã 2014) 

Hình 3.33, cho thấy tiếng hót của vượn cái vào đoạn song ca, các nốt âm 

thanh vẫn là các nốt giống như đoạn đầu nhưng kéo dài hơn, có thể từ 0,4 - 3,7 

kHz. Đoạn song ca có sự kết hợp giữa con cái và con đực cùng lúc. Các nốt khá 

đơn điệu, lên xuống tăng dần từ 11 đến 14 nốt. 

 

Hình 3.33. Đoạn song ca tiếng hót vượn cái trưởng thành  

(Files Z00007, Bạch Mã 2014) 
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Hình 3.34, cho thấy tiếng hót của vượn cái vào giai đoạn kết thúc. Đoạn 

âm thanh nhỏ dần và ngắn hơn, độ dốc của âm thanh cũng ngắn lại. Số nốt giảm 

dần so với đoạn cao trào. Đoạn cao trào có thể lên tới 14 nốt nhưng đoạn kết thúc 

giảm dần chỉ còn 7 đến 8 nốt hoặc ít hơn. 

 

Hình 3.34. Đoạn kết thúc tiếng hót song ca vượn cái trưởng thành  

(Files Z00009, Bạch Mã 2014) 

          3.3.4.4. Đặc điểm tiếng hót đôi song ca, hót đa giữa các cá thể trong đàn 

Tiếng hót song ca của vượn thường tạo ra do những tiếng hót hòa âm lớn 

giữa con đực trưởng thành và con cái trưởng thành (Hình 3.35) và đôi khi còn là 

sự phối hợp của cả con bán trưởng thành (Hình 3.36).  

 

Hình 3.35. Vượn đực và vượn cái hót đôi song ca 
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Hình 3.36, cho thấy đoạn tiêu biểu cho hót đa giữa con đực, con cái và 

con bán trưởng thành. Đây là đoạn hót dài nhất, có nhiều nốt âm thanh nhất, 

đặc biệt con đực có nhiều đoạn luyến láy. Chỉ có đoạn này, con non hoặc con 

bán trưởng thành mới hót theo bố mẹ. 

 

Hình 3.36. Files thể hiện đoạn tiêu biểu loại hình thức hót đa của đàn 4 con 

(Files MA 56 - QN 2012 - s232) 

3.3.4.5. Đặc điểm tiếng hót của con bán trưởng thành, con non  

Tiếng hót của con bán trưởng thành, con non giống với tiếng hót của 

bố mẹ (Hình 3.37). Âm thanh tiếng hót con bán trưởng thành, con non cũng 

được thể hiện qua các quang phổ phân tích trên phần mềm Avisoft SASLab 

Pro. Tuy nhiên tần số âm thanh của con non, con bán trưởng thành thường 

thấp hơn con trưởng thành và có tính rập khuôn lại những âm thanh bố mẹ 

phát ra. Con non, con bán trưởng thành thường chỉ hót theo bố mẹ vào đoạn 

song ca, không thấy hót ở đoạn đầu và đoạn kết thúc. 

 

Hình 3.37. Con non, bán trưởng thành hót theo bố mẹ  

(Files MA010 - 43 - 1/9/2012)  
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3.4. Một số tập tính của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) 

3.4.1. Tập tính hót của Vượn đen má hung trung bộ theo thời gian 

Tiếng hót của các loài trong giống Vượn mào (Nomascus) có đặc trưng 

riêng của loài [41], [46], [68]... Năm 2010, trên cơ sở phát hiện có sự khác biệt 

âm tiếng hót và trình tự gen của Vượn mào ở Trung bộ so với các loài Vượn mào 

khác gần nó, Văn Ngọc Thịnh và nnk. [152] đã xác định, đó là một loài mới - 

Vượn đen má hung trung bộ (Nomascus anamensis). 

Đặc điểm tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) tại 

ba khu vực nghiên cứu, đã được trình bày kĩ ở mục 3.3 ở trên. Những dẫn liệu và 

mô tả tiếng hót của vượn đực, vượn cái trưởng thành, con bán trưởng thành và ba 

loại hình thức hót: hót đơn sô lô của cá thể đã trưởng thành tách đàn, hót song ca 

giữa vượn đực, vượn cái trưởng thành, hót đa song ca hay đa thức của các cá thể 

trong cùng đàn thể hiện tập tính sinh thái tiếng hót và sự giao tiếp của Vượn đen 

má hung trung bộ. Trong phần này, chúng tôi chỉ tập trung mô tả tập tính sinh 

thái của vượn hót trong ngày được xác định theo phương pháp phân tích các 

phiếu thông tin thu âm ở hiện trường tại ba khu vực nghiên cứu: KBT Sao la 

Thừa Thiên Huế, KBT Sao la Quảng Nam, VQG Bạch Mã ghi nhận được trong 

năm 2012 làm ví dụ. 

Kết quả phân tích 137 phiếu thông tin thu âm tại hiện trường năm 2012, 

thì Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) đều bắt đầu hót và chỉ hót vào 

các buổi sáng (Bảng 3.26, Hình 3.38). 

Bảng 3.26. Thời gian hót của vượn ghi nhận tại  

ba khu vực nghiên cứu, năm 2012 

Khu vực 

nghiên cứu 

Số 

lần  

hót 

ghi 

nhận 

Trước 

5h 

 

5h - 

6h 

 

6h - 

7h 

Sau 

7h 

Thời 

gian 

bắt đầu 

hót sớm 

nhất 

Thời 

gian kết 

thúc hót 

muộn 

nhất 

Tháng 

thu 

âm 

KBT Sao la  

Thừa Thiên Huế 

63 1 47 12 3  

4:47:25 

 

9:02:32 

7,  

8 % 1,5 74,7 19,1 4,7 

KBT Sao la 

Quảng Nam  

25 0 12 11 2 
5:34:25 7:12:56 

10,  

11 % 0 48,0 44,0 8,0 

VQG  

Bạch Mã 

49 1 18 22 8 
4:58:32 9:02:00 

8, 9 

10 % 2,0 36,7 44,9 16,3 

Tổng: 
137 2 77 45 13 4:47:25 9:02: 32 7, 8, 9, 

10, 11 % 1,5 56,2 32,8 9,5 
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Bảng 3.26 cho thấy, trong 137 phiếu thông tin ghi nhận được tiếng hót của 

vượn vào các tháng khác nhau trong năm 2012, thì chỉ ghi nhận được 2 lần vượn 

“hót chào buổi sáng’’ trước 5h, chiếm 1,5%; từ 5h - 6h, tỷ lệ ghi nhận vượn hót 

tăng lên và cao nhất trong ngày, chiếm 56,2%, từ 6h - 7h, tỷ lệ đó giảm, chiếm 

32,8%. Sau 7h chỉ còn có 13 lần vượn hót, chiếm 9,5%. Sau 9h, chỉ lác đác vượn 

hót. Sau 10h, hoàn toàn không ghi nhận được tiếng vượn hót. Theo thông tin của 

những người được phỏng vấn và điều tra thực địa chúng tôi không ghi nhận được 

vượn hót vào buổi chiều và buổi tối. 

Tuy nhiên tại ba khu vực nghiên cứu, tỷ lệ vượn hót theo thời gian trong 

buổi sáng có sự khác nhau ở ba khu vực nghiên cứu và khác nhau vào các tháng 

ghi âm tiếng hót của vượn (Hình 3.39). 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.38. Biểu đồ tỷ lệ vượn hót theo thời gian trong ngày 

tại ba khu vực nghiên cứu, năm 2012     

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Hình 3.39. Biểu đồ so sánh thời gian bắt đầu hót của vượn 

tại ba khu vực nghiên cứu 

Khoảng thời gian từ 5h - 6h, có nhiều tiếng vượn hót nhất: Tại KBT Sao 

la Thừa Thiên Huế, vào tháng 7 - 8, cuối mùa hè, tỷ lệ vượn hót vào thời gian 

này chiếm 74,6%; Tại KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, vào tháng 10 - 

11, cuối mùa thu đầu mùa đông, tỷ lệ đó chiếm 48%; còn tại VQG Bạch Mã, thu 

âm vào tháng 8 - 9 - 10, mùa thu, thì chỉ ghi được 18/49 phiếu, chiếm 36,7%, ít 

hơn so với thời gian sau: 6 - 7h. 

Khoảng thời gian từ 6h - 7h, số phiếu ghi nhận được tiếng hót của vượn 

giảm so với thời gian trước đó. Tỷ lệ số vượn hót tương ứng ở: KBT Sao la Thừa 

Thiên Huế: 19,1%; KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam: 44,0%; nhưng tại 

VQG Bạch Mã tỷ lệ này lại tăng cao hơn so với thời gian trước đó (5 - 6h) và đạt 

được tỷ lệ cao nhất trong ngày: 44,9%.  

Thời gian sau 7h, tỷ lệ tương ứng giảm đáng kể: Tại KBT Sao la Thừa 

Thiên Huế giảm xuống chỉ còn 4,7%, KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng 

Nam: 8,0%, VQG Bạch Mã: 16,3%. 
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Vào các mùa khác nhau thì thời gian vượn bắt đầu hót nhiều cũng 

khác nhau. Ví dụ, vào mùa hè, mặt trời mọc sớm hơn thì vượn có xu thế hót 

sớm hơn như ở KBT Sao la Thừa Thiên Huế (tháng 7 - 8), 5h - 6h tỷ lệ vượn 

hót chiếm tới 74,6%.  

Tháng 9, 10, 11 (mùa thu, đầu đông), tại VQG Bạch Mã, KBT loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng Nam mưa nhiều hơn, mặt trời mọc muộn hơn, thời gian vượn hót 

“chào buổi sáng’’ muộn hơn. Tỷ lệ vượn hót từ 5h - 6h ít hơn các tháng khác và 

giảm chỉ còn chiếm 48% và 36,7%. Nhưng tỷ lệ vượn tham gia hót từ 6h - 7h lại 

tăng từ 19% tại KBT Sao la Thừa Thiên Huế lên 44% và 44,9% tại KBT loài và sinh 

cảnh Sao la Quảng Nam và VQG Bạch Mã. 

Kết quả thống kê các đoạn tiếng hót của vượn ở trên, cho thấy tại 

VQG Bạch Mã (Phụ lục 4.1) từ 23/8 đến 27/9/2012, thời lượng trung bình 

tiếng hót trên 29 đoạn tiếng hót của vượn vào khoảng 9’06’; tại KBT Sao la 

Thừa Thiên Huế (Phụ lục 4.2) từ 18/7 đến 3/8/2012, thời lượng trung bình 

tiếng hót của vượn trên 61 đoạn tiếng vượn hót là 9’75’, thời lượng trung 

bình tiếng hót vượn cho cả hai khu vực nghiên cứu trên vào khoảng 9’07’’ 

cho một lần vượn hót. Thời lượng tiếng hót của vượn như trên phù hợp với 

dẫn liệu tiếng hót phát ra vào buổi sáng sớm và kéo dài 6 đến 30 phút của 

các tác giả khác [41], [46].  

Vượn bắt đầu ngày mới bằng tiếng hót. Vượn thường hót vào buổi 

sáng, đặc biệt là sáng sớm lúc mặt trời mọc. Tiếng hót buổi sáng sớm thường 

phát ra âm thanh lạ, lớn, dài, nhiều âm tiết được gọi là tiếng hót lứa đôi [64], 

[66], [69], [76], [85]… Các cá thể kết hợp tiếng hót của mình tạo nên tiếng 

hót song ca. Đó là những đoạn song ca phối hợp giữa vượn đực và vượn cái 

trưởng thành đã được mô tả tỉ mỉ ở mục 3.3 ở trên. Thông qua tiếng hót các 

cá thể đực, cái trưởng thành, con bán trưởng thành trong đàn thể hiện những 

tập tính, thông tin, các mong muốn riêng khác nhau. Vượn đực thường bắt 

đầu hót đoạn ngắn, vượn cái đáp lại bằng tiếng hót, tiếng hú khá lớn những 

âm dài to cho đến khi đạt cực đại. Con trưởng thành đơn lẻ có thể phát ra 

tiếng hót đơn để gọi bạn tình.  
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Các loài vượn sống thành gia đình, một vợ, một chồng và con bán 

trưởng thành trong một vùng lãnh thổ riêng [41], [46], [96]. Tập tính xã hội 

Vượn đen má hung trung bộ cũng sống theo gia đình nhỏ gồm bố mẹ và con 

của chúng. Chúng hòa âm với nhau (Hình 3.40) trong các tiếng hú buổi sáng 

thể hiện sự giao lưu gắn kết trong gia đình, cảnh báo kẻ thù chung và chiếm 

cứ một khu vực lãnh thổ và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ bằng cách hú và phô 

trương với những đàn xung quanh. 

 

Hình 3.40. Bố mẹ và con bán trưởng thành hót hòa âm với nhau (hót phức) 

(Files Z0000009 - 2014 Bạch Mã) 

Kết quả ghi nhận vị trí tiếng hót kết hợp từ ba thông tin: tọa độ điểm thu, 

góc phương vị, khoảng cách ước lượng, chúng tôi xác định tiếng hót của vượn có 

thể vang vọng qua các cánh rừng có thể đi xa đến 2 km (xem phụ lục 4).  

Trong những ngày ghi âm tiếng hót của vượn, không tiến hành ghi âm sau 

8h. Nhưng theo thông tin từ những người được phỏng vấn và trực tiếp điều tra, 

chúng tôi không ghi nhận Vượn đen má hung trung bộ hoạt động hót vào buổi 

chiều và tối. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt tại trung tâm cứu hộ Linh 

trưởng nguy cấp Cúc Phương, Vượn đen má hung trung bộ thỉnh thoảng có hót 

vào buổi chiều, nhưng số lượng không nhiều, không thấy vượn hót vào buổi tối. 
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3.4.2. Tập tính ăn, uống 

Vượn sống ở tầng tán cao trong rừng nguyên sinh, di chuyển, nhất là khi 

ăn rất ít gây tiếng động lớn nên rất khó quan sát trực tiếp chúng trong điều kiện 

tự nhiên. Để khắc phục hạn chế này chúng tôi đã quan sát tập tính ăn của vượn 

trong điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã tại Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy 

cấp Cúc Phương.  

Khác với Voọc trong điều kiện nuôi nhốt, vượn rất ít ăn lá. Thức ăn chủ 

yếu là củ, quả. Chúng ăn được hầu hết tất cả củ quả mà con người ăn được (Hình 

3.41). Theo dẫn liệu của Trung tâm, chúng tôi thống kê được 40 loại thức ăn, 

gồm: 21 loại quả, 5 loại củ, 8 loại lá, 4 loài côn trùng và 2 loại thức ăn khác mà 

Vượn đen má hung trung bộ ăn được (Bảng 3.27). Tuy nhiên độ ưa thích của các 

loại thức ăn có sự khác nhau. Vượn rất thích ăn các loại quả mềm, ngọt, trứng 

luộc và cháo, rất ít ăn lá. Chúng cũng thích ăn các loại củ như cà rốt, củ đậu còn 

sống hay đã luộc chín như khoai lang, khoai tây, nhưng ăn ít lá rau, nhất là các 

loại lá cây tự nhiên như lá tre, lá ngải.  

 

Hình 3.41: Thức ăn của Vượn tại Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp  

Cúc Phương 
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Bảng 3.27. Thành phần thức ăn của Vượn đen má hung trung bộ  

trong điều kiện nuôi nhốt tại Cúc Phương 

STT Tên thức ăn Tên Khoa học 

1 Mận Prunus salicina 

2 Ổi Psidium guajava 

3 Táo Tàu Ziziphus jujuba 

4 Chuối Musa paradisiaca 

5 Dứa Ananas comosus 

6 Cà Chua Solanum lycopersicum 

7 Xoài chín Mangfera indica 

8 Thanh Long Hylocereus undatu 

9 Dưa Hấu Citrullus lannatus 

10 Chôm Chôm Nephelium lappaceum 

11 Cam Citrus aurantuim 

12 Quýt Citrus deliciosa 

13 Bưởi Citrus grandis 

14 Na Annona squamosa 

15 Đu Đủ Carica papaya 

16 Đào Anacardium occidentale 

17 Nho Vifis vinƒfera 

18 Bí Đỏ Benicasa cerƒera 

19 Dưa chuốt Cucumis sativus 

20 Lê Prunus pyrƒolias 

21 Cà Tím Solanum melongena 

22 Cà rốt Dancus carota 

23 Khoai Lang luộc Ipomoea bafafas 

24 Khoai Tây luộc Solanum tuberosum 

25 Xu Hào Brassica caulorapa 

26 Củ đậu Pachyrhizus erosus 
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STT Tên thức ăn Tên Khoa học 

27 Bắp Cải Brassica oleracea  

28 Rau muống Ipomoea aquatica 

29 Lá cải 

 30 Xà lách Lactuca sativa 

31 Lá chuối non Mlusu paradisiaca 

32 Lá ngái Ficus hispida 

33 Lá xoan Melia azedarach 

34 Lá Tre Bambuseae sp 

35 Bọ ngựa Mantis regiliosa 

36 Châu chấu Oxya chinenssi 

37 Cào cào Acrida chinenssi 

38 Chấy Pediculus humanus capitis 

39 Cháo Tổng hợp   

40 Trứng gà, vịt luộc   

 

Vượn đen má hung trung bộ thường chơi đùa, nhưng rất khi tranh giành trong 

quá trình ăn. Khi lấy được thức ăn vượn tìm chỗ ngồi một chỗ để ăn. Thời gian ăn chủ 

yếu vào buổi sáng và đầu giờ chiều theo lịch cho vượn ăn của Trung tâm. 

Vượn thường dùng một tay cầm nắm thức ăn, tay khác đưa thức ăn vào 

miệng (Hình 3. 42). 

Đôi khi vượn xuống mặt đất để uống nước. Trong điều kiện nuôi ở Cúc 

Phương, đã quan sát được hai phương thức vượn uống nước: Cách thứ nhất, vượn 

cúi mặt xuống mặt nước, thò lưỡi ra liếm nước trong chậu. Với cách thức uống 

nước này hai tay và có khi cả hai chân phải bám được vào cánh cây hoặc giá thể 

nào đó. Cách thứ hai, vượn nhúng ngón cái vào nước, sau đó vượn ngửa cổ, há 

miệng, đưa ngón tay cái nhỏ giọt nước vào miệng. Cả hai động tác uống nước 

này cho thấy vượn uống được ít nước. Có lẽ do sống trên cây cao và ăn quả 

mọng nên nhu cầu uống nước của vượn vì thế cũng không nhiều. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_b%E1%BA%AFp_d%E1%BA%A1i
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Hình 3.42. Tư thế vượn đực ngồi ăn. Tay trái cầm thức ăn 

Tay phải đưa thức ăn lên miệng 

(Ảnh tác giả chụp ở Cúc Phương) 

3.4.3. Tập tính vận động 

Tập tính vận động gồm hai hình thức là tư thế và vận động được các loài 

Linh trưởng sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Kiểu tư thế nào chúng 

sử dụng và sử dụng khi nào và ở đâu sẽ giúp xác định sinh thái của loài. Sinh thái 

của loài tức là mối quan hệ tương tác giữa các cấp độ tổ chức (thường là quần 

thể) với môi trường sống của chúng. Hiểu biết về sinh thái động vật nói chung và 

Linh trưởng nói riêng sẽ giúp cho chúng ta có các thông tin vững chắc phục vụ 

cho công tác bảo tồn. 

Vượn là loài thú thích nghi với đời sống trên cây cao. Di chuyển của 

chúng chủ yếu bằng cách đu mình, nhảy hoặc ngồi trên cây, thỉnh thoảng chúng 

cũng xuống đất để uống nước. Khi di chuyển trên mặt đất, vượn đi bằng hai chân 
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sau, trong khi đó hai tay có thể dơ thẳng lên trời để giữ thế thăng bằng, hoặc đôi 

khi tì lên mặt đất. Hai tay vượn dài nên khi đó thân vượn đứng hơi ngả về phía 

trước, không giống như tư thế đi của các loài thú đi bằng bốn chân. 

Quan sát các kiểu tư thế của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) 

trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp Cúc Phương và 

ảnh hiện trường đã ghi nhận được một số kiểu tư thế vận động của vượn như sau: 

 Tư thế ngồi (sit):  

Vượn thường có nhiều tư thế ngồi, có thể ngồi dưới đất để nhặt thức ăn và 

uống nước (hình 3.43) hoặc ngồi xổm trên cành cây (Hình 3.44). 

 

 

Hình 3.43. Kiểu ngồi dưới đất của Vượn đen má hung trung bộ 

(Ảnh tác giả chụp ở Cúc Phương) 
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Hình 3.44. Kiểu ngồi xổm trên cành cây của Vượn đen má hung trung bộ 

(Ảnh: Nguyễn Ái Tâm - Hội động vật Frankfurt) 

 Treo (Cling on) (Hình 3.45) 

 

Hình 4.45. Treo mình bằng một tay 

(Ảnh: Nguyễn Ái Tâm - Hội động vật Frankfurt) 

 Di chuyển bằng chi trước (Forellimb-suspend) (Hình 3.46). 

Đây là kiểu vận động bằng hai chi trước. Hai chi trước nắm giữ cành cây ở 

phía trên. Trọng lượng cơ thể được tập trung lên hai chi trước, hai chi sau buông 

thõng, không bám vào cành cây nào cả. Kiểu vận động này diễn ra khi vượn di 

chuyển hoặc chạy trốn để nhảy hoặc chuyền sang cây khác. 
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Hình 3.46. Kiểu vận động đu cây của Vượn đen má hung trung bộ 

(Ảnh: Nguyễn Ái Tâm - Hội động vật Frankfurt) 

 Leo lên thẳng đứng (Vertical climb) (Hình 3.47) 

Leo là vận động thường ngày khi di chuyển lên các cây cao hơn. 4 chi của 

vượn bám vào thân/cành cây, dây leo thẳng đứng. Các chi bám vào cây hoặc 

cành cây và chân nọ tay kia thay nhau bám vào thân cây ở phía trên kéo toàn bộ 

trọng lượng cơ thể lên cao. 

 

Hình 3.47. Kiểu vận động leo cây của Vượn đen má hung trung bộ 

(Ảnh tác giả chụp ở Cúc Phương) 
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 Nhảy (Leap) (Hình 3.48) 

Vận động nhảy thường thấy khi vượn dùng hai chi sau tạo lực bật toàn 

thân vào không trung, hai chi trước trợ giúp và bám vào cành cây phía trước. 

Khoảng cách và thời gian nhảy tùy theo kiểu nhảy.  

Đây cũng là hình thức di chuyển từ cao xuống thấp của vượn. Hình thức 

này còn diễn ra khi vượn lấy thức ăn, buông khỏi cành và cơ thể rơi xuống cành 

thấp hơn. Hai chi trước cũng bám chặt cành cây khi tiếp xúc cành cây sau khi 

buông để tránh bị rơi. 

 

Hình 3.48. Kiểu vận động nhảy của Vượn đen má hung trung bộ 

(Ảnh: Nguyễn Ái Tâm - Hội động vật Frankfurt) 

3.5. Những mối đe dọa và giải pháp bảo tồn loài 

3.5.1. Những nguyên nhân đe dọa tác động đến vượn 

Tiếng hót của vượn có thể vượt qua các khu rừng vang xa đến 2 km, chính 

điều này là một trong những nguyên nhân giúp thợ săn rất dễ phát hiện khu vực 

vượn hoạt động, sinh sống. 

Trong quá trình điều tra thực địa, chúng tôi phát hiện được rất nhiều lán 

trại, bẫy thú và sự xâm nhập trái phép của người dân địa phương, thợ săn tại khu 

vực nghiên cứu (Hình 3.49). 
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Hình 3.49. Hình ảnh lán trại (trái) và bẫy thú bị bỏ lại  

tại KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam 

Săn bắt động vật và khai thác lâm sản là một trong những nguyên nhân cơ 

bản ảnh hưởng đến hoạt động sống, sự phân bố, số lượng các đàn vượn di chuyển 

đến nơi khác sinh sống. Người dân địa phương tiến hành săn bắt động vật, khai 

thác lâm sản lén lút cho nhu cầu thực phẩm, dược liệu và mua bán, mặc dù được 

các cơ quan thực thi pháp luật cùng các đội bảo vệ rừng WWF tăng cường tuần 

tra bảo vệ rừng, tháo dỡ bẫy thú. 

Dự án CarBi của WWF được triển khai nhằm ngăn chặn nạn phá rừng 

thông qua hoạt động bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng một cách bền vững, giảm 

lượng carbon trong không khí, đồng thời bảo tồn tính đa dạng, độc đáo của các 

loài tại vùng Trung Trường Sơn. Trong đó, dự án có ở KBT Sao la Thừa Thiên 

Huế, KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, VQG Bạch Mã. Theo số liệu 

thực thi pháp luật của dự án, đội tuần tra bảo vệ rừng thuộc WWF phối hợp với 

kiểm lâm, từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 đã thực hiện 140 cuộc 

tuần tra, tổng thời gian 4.578 ngày. Họ đã phá hủy 8.778 bẫy thú và 83 lán trại 

bất hợp pháp của thợ săn, người dân địa phương, lâm tặc bị xử phạt hoặc nhắc 

nhở 149 người (Bảng 3.29). 
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Bảng 3.28. Kết quả tuần tra thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2017  

của WWF tại khu vực nghiên cứu (nguồn từ WWF) 

 

 

Đ
ộ

i 
b

ả
o

 

v
ệ 

rừ
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Số đợt tuần tra 134 6 140 

Số ngày tuần tra 4578 216 4794 

Số bẫy thú được loại bỏ 8699 79 8778 

Số lều trại được tháo dỡ 77 6 83 

Số người gặp trong rừng được nhắc nhở và xử phạt 139 10 149 

 

Kể từ khi dự án CarBi bắt đầu từ 2011 đến 2017, tại ba khu vực nghiên 

cứu, các đội bảo vệ rừng và đội liên ngành đã tiến hành tổng cộng 1.557 đợt tuần 

tra, 52.590 ngày tuần tra. Họ đã cùng nhau loại bỏ và phá hủy 95.594 bẫy và phá 

hủy 1.360 trại bất hợp pháp, gặp 3.201 người trong rừng, hầu hết trong số họ đã 

nhận được cảnh báo bằng lời nói và một số bị phạt hoặc bị bắt. 

Kết quả tích lũy của Đội bảo vệ rừng WWF, dự án CarBi và đội liên ngành, 

cũng như các đội Kiểm lâm Lào kể từ khi họ bắt đầu hoạt động, được tóm tắt ở 

bảng 3.29. 

Bảng 3.29. Kết quả tuần tra thực thi pháp luật các năm 2011 – 2017 

của WWF tại khu vực nghiên cứu (nguồn từ WWF) 

 
Đội bảo      

vệ rừng 

Đội liên 

ngành 

Tổng  

cộng 

Số đợt tuần tra 1429 128 1557 

Số ngày tuần tra 47976 4614 52590 

Số bẫy thú được loại bỏ 93422 2172 95594 

Số lều trại được tháo dở 1237 123 1360 

Số người bắt gặp trong rừng được 

nhắc nhở và xử phạt 
2653 548 3201 
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Ngoài hoạt động săn bắt động vật, khai thác lâm sản trái phép; nhu cầu đất 

nông nghiệp và khai thác gỗ của cộng đồng dân cư xung quanh cũng là nguyên 

nhân làm mất rừng, dẫn đến thu hẹp vùng sống của loài. Ngoài hoạt động khai 

thác gỗ, củi, thì khai thác thực vật ngoài gỗ cũng diễn ra mạnh: Khai thác mây, 

tre, dược liệu, phong lan… Hoạt động chăn thả gia súc ở các thôn bản gần vùng 

đệm của các Khu bảo tồn vẫn diễn ra khá phổ biến.  

Làm đường giao thông cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất sinh 

cảnh sống của Vượn đen má hung trung bộ tại đây. Đường Hồ Chí Minh chạy 

ngang KBT Sao la Thừa Thiên Huế, KBT Sao la Quảng Nam và việc xây dựng 

đường tỉnh lộ 74 qua vùng lõi KBT Sao la Thừa Thiên Huế, VQG Bạch Mã ảnh 

hưởng rất lớn đến phân bố của loài nói chung và của vượn nói riêng. Các hoạt 

động giao thông và phá rừng làm đường đã chia cắt các sinh cảnh sống của vượn. 

Ngoài những nguyên nhân trực tiếp nêu trên cũng có nhiều nguyên nhân 

gián tiếp ảnh hưởng đến loài tại đây. Đó là: 

- Kinh tế khó khăn, đói nghèo và các sinh kế thay thế còn ít là nguyên 

nhân quan trọng dẫn đến tình trạng người dân vùng đệm KBT Sao la Thừa Thiên 

Huế, KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, VQG Bạch Mã săn bắt, khai 

thác trái phép tài nguyên rừng tại khu vực này. 

- Thiếu đất sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân dẫn đến thiếu lương 

thực. Để tạo công ăn việc làm, sinh kế tại vùng đệm khu vực này, người dân lại 

phá rừng và thực hiện các hoạt động săn bắt trái phép. 

- Trình độ dân trí, nhận thức của dân cư tại khu vực này còn hạn chế, nhiều 

tập tục lạc hậu. Cộng đồng dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ dân cư cao, dẫn đến công tác 

bảo tồn tại vùng đệm các KBT và VQG Bạch Mã cũng bị ảnh hưởng lớn. 

- Gia tăng dân số, áp lực thiếu nhà ở và khai thác gỗ làm vật liệu cho nhà 

ở, việc làm, lương thực, đất sản xuất nông nghiệp dẫn đến tác động vào tài 

nguyên rừng và công tác bảo tồn tại khu vực. 

- Buôn bán động vật hoang dã tại khu vực vùng đệm của khu vực này cho 

thấy người dân đều nắm chắc giá cả của các loài động vật hoang dã có giá trị kinh tế 

cao như: Sơn dương, lợn rừng, các loài Linh trưởng, cầy, chồn, rắn, tê tê... 
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- Công tác quản lí và nhận thức bảo tồn của cộng đồng địa phương còn 

thấp. Việc quản lí súng săn trong cộng đồng địa phương vẫn chưa được chặt chẽ. 

Từ những kết quả đã phân tích trên, có thể hệ thống lạ i  nguyên nhân và 

hạn chế làm gia tăng nguy cơ và tác động đối với loài theo sơ đồ c â y , 

nguyên nhân của những hạn chế trong bảo tồn loài Vượn đen má hung trung 

bộ tại khu vực nghiên cứu (Hình 3.50).  



114 

 

Hình 3.50. Sơ đồ cây nguyên nhân và hạn chế trong bảo tồn loài  
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3.5.2. Đề xuất giải pháp bảo tồn loài 

Luận án đã trình bày kết quả nghiên cứu cùng sự phân tích, tổng hợp các 

nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến phân bố, số lượng động vật 

hoang dã nói chung, trong đó có Vượn đen má hung trung bộ tại KBT Sao la 

Thừa Thiên Huế, KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam, VQG Bạch Mã đối 

với quần thể vượn. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất những giải pháp 

nhằm bảo tồn quần thể và sinh cảnh sống của Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis) tại khu vực nghiên cứu: 

1. Nỗ lực tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức thực thi pháp luật cho 

cộng đồng địa phương 

Hoạt động 1: Các hoạt động nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi, thực 

thi pháp luật đối với bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm tại khu vực này, 

đặc biệt là Sao la, Mang Trường Sơn, Thỏ vằn, các loài Linh trưởng quý hiếm như 

Voọc Chà vá chân nâu, Vượn đen má hung trung bộ… và bảo vệ sinh cảnh sống của 

chúng. Đa dạng hóa các hình thức, nội dung, đối tượng tuyên truyền cho các tầng 

lớp dân cư trên địa bàn. Phát sóng các bản tin trên hệ thống truyền thanh, các cuộc 

họp giáo dục bảo tồn thiên nhiên tại cộng đồng vùng đệm, biểu diễn nghệ thuật kết 

hợp tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên tại cộng đồng và trong trường học. 

Tuyên truyền, thông tin ranh giới các Khu bảo tồn đến người dân, đưa các 

nội dung bảo vệ động vật hoang dã vào các hương ước của thôn bản. Thông qua 

các hoạt động của hội, đoàn thanh niên, phụ nữ… để lồng ghép tuyên tuyền nâng 

cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có Vượn đen má hung trung bộ 

và nâng cao nhận thức thực thi pháp luật về bảo vệ rừng. 

Hoạt động 2: Dựa vào cộng đồng địa phương, ngân sách nhà nước và 

kiểm lâm địa bàn; kết hợp tìm các nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ về 

bảo tồn, để thành lập các đội tuần tra bảo vệ rừng của địa phương. Những đội này 

là nòng cốt lâu dài để tăng cường bảo vệ rừng, trong đó có các loài động vật 

hoang dã quý hiếm và ưu tiên cao. Thường xuyên và định kì tuần tra các tuyến, 

các điểm cố định có sinh cảnh sống của động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có 

Vượn đen má hung trung bộ. 
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Hoạt động 3: Kiểm soát súng và bẫy thú. 

Phối hợp chính quyền địa phương, kiểm lâm và cộng đồng địa phương để 

vận động người dân giao nộp súng săn. 

Tăng cường kiểm tra để tiến hành tịch thu súng, đạn săn và xử lí kịp thời 

những người giấu súng. 

Tăng cường tuần tra, bắt giữ các hoạt động săn bắt và bẫy thú tại ba khu 

vực nghiên cứu, đặc biệt tại khu vực có vượn sinh sống. 

2. Tìm kiếm và cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm 

Hoạt động 4: Tăng cường giao khoán bảo vệ rừng gắn với trách nhiệm cá 

nhân và cộng đồng. Sử dụng một phần kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 

để gắn với trách nhiệm, các hoạt động bảo vệ rừng và động vật hoang dã cho 

cộng đồng địa phương vùng đệm. Như vậy việc bảo vệ rừng sẽ gắn với lợi ích và 

trách nhiệm của cộng đồng. 

Hoạt động 5: Quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia hơn nữa cho cộng 

đồng vùng đệm. Quy hoạch vùng chăn thả gia súc, quy hoạch vùng sản xuất nông 

nghiệp và khu vực bảo tồn rõ ràng, hài hòa lợi ích giữa công tác bảo tồn và tạo 

được không gian phát triển cho cộng đồng địa phương và bảo tồn. 

Hoạt động 6: Chuyển giao các tiến bộ khoa học kĩ thuật trồng rừng mới 

nhất, phục hồi rừng gắn với sinh kế. Hỗ trợ chuyển giao cây, con giống có năng 

suất, chất lượng phù hợp để tạo thu nhập thay thế cho người dân trong sản xuất 

nông lâm nghiệp. 

3. Nghiên cứu, điều tra, giám sát quần thể Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis), thu thập thông tin phục vụ công tác bảo tồn và phục hồi sinh cảnh 

sống của vượn 

Hoạt động 7: Tăng cường nghiên cứu khoa học bảo tồn đa dạng sinh học, 

trong đó có loài Vượn đen má hung trung bộ nhằm phục vụ công tác bảo tồn. Tại 

khu vực nghiên cứu thuộc Trung Trường Sơn là nơi có tính đa dạng sinh học rất 

cao và có nhiều loài động thực vật quý hiếm như Sao la, Mang Trường Sơn, Thỏ 

Vằn, Sơn Dương, Voọc Chà vá chân nâu, Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis)… nên có thể biến nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu, cứu hộ 
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và bảo tồn, tạo một hành lang rộng lớn cho nhiều loài động vật sinh sống. Những 

nội dung nghiên cứu khoa học tiếp theo có thể bao gồm: 

+ Khảo sát sự phân bố của Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) 

kĩ hơn. 

+ Nghiên cứu kĩ hơn một số tập tính như tập tính vận động của Vượn 

đen má hung trung bộ (N. annamensis) để làm nguồn tư liệu cho nghiên cứu về 

nguồn gốc và tiến hóa của Linh trưởng, tập tính ăn, tập tính xã hội. 

+ Nghiên cứu mối quan hệ giữa Vượn đen má hung trung bộ (N. 

annamensis) và các loài động, thực vật khác trong nơi sống của chúng, nhằm 

bảo tồn chúng. 

+ Nghiên cứu Vượn đen má hung trung bộ (N. annamensis) trong điều 

kiện nuôi về bệnh, cụ thể là các loài ký sinh, các vi khuẩn, virus gây bệnh, các 

cơ chế lây bệnh, nhằm phòng chống dịch bệnh cho vượn ngoài tự nhiên. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN 

1. Trong thời gian nghiên cứu tại KBT loài và sinh cảnh Sao la Quảng 

Nam, KBT Sao la Thừa Thiên Huế, VQG Bạch Mã vào năm 2012, đã ghi nhận 

được tọa độ vị trí hoạt động của 46 đàn (21 + 13 + 12 đàn); năm 2014: 18 đàn (3 

+ 6 + 9 đàn); năm 2016: 32 đàn (15 + 5 + 12 đàn); năm 2018: 29 đàn (14 + 2 + 

13 đàn) Vượn đen má hung trung bộ ở các khu vực rừng kín thường xanh có cây 

gỗ lớn trong các tiểu khu chủ yếu trong vùng lõi; không ghi nhận được sự hiện 

hữu của vượn ở khu vực rừng trồng và rừng bị tác động mạnh. 

2. Số đàn và mật độ đàn Vượn đen má hung trung bộ ước tính trên toàn 

diện tích của ba khu bảo tồn có sự thay đổi qua các năm. Năm 2012 và 2018, tại 

KBT Sao la Thừa Thiên Huế ước tính được 28,5 đàn, mật độ 0,1836 đàn/km² và 

18,9 đàn, 0,1221 đàn/km², giảm 1/3 số đàn; tại KBT loài và sinh cảnh Sao la 

Quảng Nam là 17,9 đàn, 0,1134 đàn/km² và 2,6 đàn, 0,0165 đàn/km², giảm 2/3 số 

đàn; tại VQG Bạch Mã là 38,5 đàn, 0,1134 đàn/km² và 42,5 đàn, 0,0165 đàn/km², 

số đàn tương đối ổn định, không suy giảm mà còn tăng chút ít. 

3. Đã ghi nhận được số đàn, số cá thể và cấu trúc đàn Vượn đen má hung 

trung bộ có sự thay đổi tùy theo khu vực và năm nghiên cứu. Trên toàn bộ ba khu 

vực nghiên cứu, vào năm 2012 và 2018, ghi nhận được 18 và 46 đàn với tổng số 

29 và 121 cá thể, trong đó có 17 - 47 đực, 16 - 45 cái trưởng thành và 13 - 29 bán 

trưởng thành, trung bình 2,14 - 2,63 cá thể/đàn. Số đàn có 3 cá thể (1 đực, 1 cái 

trưởng thành và 1 bán trưởng thành) chiếm tỷ lệ nhiều nhất (63,0% - 72.2%), số 

đàn có 2 cá thể (1 đực, 1 cái trưởng thành) đứng thứ hai (22,2% - 44.8%), số đàn 

1 cá thể (đực hoặc cái) có tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 3,1% - 17,2%. 

4. Đặc điểm tiếng hót của Vượn đen má hung trung bộ thể hiện ở tần số 

âm thanh tiếng hót của vượn đực khác vượn cái, trung bình ở vượn đực trong 

khoảng 0,8233 - 1,7101 kHz, ở vượn cái: 0,64 - 2,7 kHz. Tần số âm thanh trung 

bình thấp nhất ở vượn đực (0,82343 kHz) cao hơn vượn cái (0,633 kHz) còn tần 
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số âm thanh trung bình cao nhất ở vượn cái (2,7 kHz) lại cao hơn ở vượn đực 

(1,7101 kHz). Biên độ âm thanh của vượn cái rộng hơn vượn đực. 

Trong ba hình thức hót của Vượn đen má hung trung bộ, thì hót đa (hót 

phức) nhiều nhất (53,4%), thứ đến hót đôi (song ca) (35,6%), hót đơn (sô lô) ít 

nhất (11%). Đặc điểm tiếng hót của vượn đực, vượn cái trưởng thành ở các giai 

đoạn khởi đầu, chuẩn bị song ca, đoạn song ca và đoạn kết thúc và của con bán 

trưởng thành tham gia vào hót đa và hót đơn sô lô đã được ghi nhận. 

5. Một số tập tính của vượn đã được ghi nhận: 

- Vượn đen má hung trung bộ hót từ trước 5h đến 8h30; 5h - 6h số vượn 

hót nhiều nhất (56,2%). Thời lượng trung bình của một lần hót khoảng 9,7 

phút. Khoảng cách vang vọng tiếng hót của vượn có thể đi xa đến 2 km. 

- Trong điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã, Vượn đen má hung trung bộ ăn 

được 40 loại thức ăn, ưa thích các loại quả mềm, ngọt, các loại củ. Vượn không có 

hành vi tranh giành thức ăn, dùng hai tay cầm nắm thức ăn đưa lên miệng. 

- Đã ghi nhận một số kiểu vận động của vượn: Tư thế ngồi trên cành cây, 

dưới mặt đất, trèo, di chuyển bằng chi trước, leo lên thẳng đứng, nhảy. 

6. Hoạt động săn bắt động vật, khai thác lâm sản, chuyển đổi đất rừng là 

những nguyên nhân làm suy giảm sinh cảnh sống, số lượng và phân bố của vượn. 

Ba nhóm giải pháp với 7 hoạt động chính để bảo tồn đa dạng sinh học, 

trong đó có Vượn đen má hung trung bộ đã được đề xuất. 

KIẾN NGHỊ 

- Tiếp tục nghiên cứu xác định số lượng đàn, số lượng cá thể và cấu trúc 

đàn của Vượn đen má hung trung bộ bằng phương pháp ghi âm và phân tích âm 

học tiếng hót. 

- Nghiên cứu kĩ sinh học, sinh thái, tập tính của Vượn đen má hung trung 

bộ, xây dựng và hoàn thiện dẫn liệu khoa học phục vụ cho công tác bảo tồn loài ở 

các khu bảo tồn có Vượn đen má hung trung bộ phân bố. 
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DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ  

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

 

1. Nguyễn Văn Thiện, Văn Ngọc Thịnh, Lê Vũ Khôi (2013): Kết quả bước 

đầu nghiên cứu sự phân bố loài Vượn đen má hung Trung bộ (Nomascus 
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Phụ Lục 1:  

1. Thời gian thu âm vượn tại KBT Sao la Thừa Thiên Huế 

 Năm 2012: 30 ngày thu âm 

Năm 2012: Tiến hành thu âm trong tháng 5, tháng 7 và 8 

- Tháng 5/ 2012: Chúng tôi tiến hành đi thu âm vượn để kiểm tra phương 

pháp ngoài hiện trường dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Thomas N.E. Gray 

(WWF) và chuyên gia Vũ Ngọc Thành - Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà 

Nội cùng cộng sự. 

- Tháng 7 & 8/2012: Chúng tôi tiến hành thu âm 10 điểm sau: 

Điểm thu âm vượn 1: 10/7 đến 12/7 tại tiểu khu 347. 

Điểm thu âm vượn 2: 17/7 đến 19/7 tại tiểu khu 348. 

Điểm thu âm vượn 3: 20/7 đến 22/7 tại tiểu khu 348. 

Điểm thu âm vượn 4: 27/7 đến 29/7 tại tiểu khu 404. 

Điểm thu âm vượn 5: 30/7 đến 01/8 tại tiểu khu 353. 

Điểm thu âm vượn 6: 18/7 đến 20/7 tại tiểu khu 349 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 7: 21/7 đến 23/7 tại tiểu khu 346 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 8: 31/7 đến 02/8 tại tiểu khu 350 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 9: 06/8 đến 08/8 tại tiểu khu 352 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 10: 03/8 đến 05/8 tại tiểu khu 353 (cộng sự thu âm). 

 Năm 2014: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2016: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2018: 24 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

Năm 2014, 2016, 2018 được lặp lại những điểm trên  

Tổng số ngày thu âm vượn là: 114 ngày trong 4 năm. 

2. Thời gian thu âm vượn tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam. 

 Năm 2012: 30 ngày thu âm 

Tháng 10 & 11/2012: Chúng tôi tiến hành thu âm 10 điểm sau: 

Điểm thu âm vượn 1: 09/10 đến 11/10 tại tiểu khu 47.  

Điểm thu âm vượn 2: 18/10 đến 20/10 tại tiểu khu 25 (cộng sự thu âm). 

  



P3 

 

 
 

3. Thời gian thu âm vượn tại KBT Sao la Thừa Thiên Huế 

 Năm 2012: 30 ngày thu âm 

Năm 2012: Tiến hành thu âm trong tháng 5, tháng 7 và 8 

- Tháng 5/ 2012: Chúng tôi tiến hành đi thu âm vượn để kiểm tra phương 

pháp ngoài hiện trường dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Thomas N.E. Gray 

(WWF) và chuyên gia Vũ Ngọc Thành - Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà 

Nội cùng cộng sự. 

- Tháng 7 & 8/2012: Chúng tôi tiến hành thu âm 10 điểm sau: 

Điểm thu âm vượn 1: 10/7 đến 12/7 tại tiểu khu 347. 

Điểm thu âm vượn 2: 17/7 đến 19/7 tại tiểu khu 348. 

Điểm thu âm vượn 3: 20/7 đến 22/7 tại tiểu khu 348. 

Điểm thu âm vượn 4: 27/7 đến 29/7 tại tiểu khu 404. 

Điểm thu âm vượn 5: 30/7 đến 01/8 tại tiểu khu 353. 

Điểm thu âm vượn 6: 18/7 đến 20/7 tại tiểu khu 349 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 7: 21/7 đến 23/7 tại tiểu khu 346 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 8: 31/7 đến 02/8 tại tiểu khu 350 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 9: 06/8 đến 08/8 tại tiểu khu 352 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 10: 03/8 đến 05/8 tại tiểu khu 353 (cộng sự thu âm). 

 Năm 2014: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2016: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2018: 24 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

Năm 2014, 2016, 2018 được lặp lại những điểm trên  

Tổng số ngày thu âm vượn là: 114 ngày trong 4 năm. 

4. Thời gian thu âm vượn tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam. 

 Năm 2012: 30 ngày thu âm 

Tháng 10 & 11/2012: Chúng tôi tiến hành thu âm 10 điểm sau: 

Điểm thu âm vượn 1: 09/10 đến 11/10 tại tiểu khu 47.  

Điểm thu âm vượn 2: 18/10 đến 20/10 tại tiểu khu 25 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 3: 21/10 đến 23/10 tại tiểu khu 23 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 4: 18/10 đến 20/10 tại tiểu khu 22. 

Điểm thu âm vượn 5: 21/10 đến 23/10 tại tiểu khu 23. 
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Điểm thu âm vượn 6: 06/11 đến 08/11 tại tiểu khu 12. 

Điểm thu âm vượn 7: 09/11 đến 11/11tại tiểu khu 12.  

Điểm thu âm vượn 8: 08/11 đến 10/11 tại tiểu khu 36 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 9: 12/11 đến 14/11 tại tiểu khu 36 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 10: 22/11 đến 24/11 tại tiểu khu 26. 

 Năm 2014: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2016: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2018: 18 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

Năm 2014, 2016, 2018 được lặp lại những điểm trên những ngày cụ thể sẽ 

được trình bày ở phần phụ lục. 

Tổng số ngày thu âm vượn là: 108 ngày qua 4 năm 

3. Thời gian nghiên cứu tại Vườn quốc gia Bạch Mã  

 Năm 2012: 27 ngày thu âm 

Tháng 8&9/2012: Chúng tôi tiến hành thu âm 10 điểm sau: 

Điểm thu âm vượn 1: 22/8 đến 24/8 tại tiểu khu 410.  

Điểm thu âm vượn 2: 04/9 đến 06/9 tại tiểu khu 429 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 3: 31/8 đến 02/9 tại tiểu khu 418 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 4: 03/9 đến 05/9 tại tiểu khu 417 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 5: 13/9 đến 14/9 tại tiểu khu 42 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 6: 18/9 tại tiểu khu 42 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 7: 24/9 đến 26/9 tại tiểu khu 419 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 8: 21/9 đến 23/9 tại tiểu khu 417 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 9: 22/11 đến 24/11 tại tiểu khu 427 (cộng sự thu âm). 

Điểm thu âm vượn 10: 25/11 đến 27/11 tại tiểu khu 427. 

 Năm 2014: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2016: 30 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

 Năm 2018: 24 ngày thu âm (cộng sự thu âm). 

Năm 2014, 2016, 2018 được lặp lại những điểm trên  

Tổng số ngày thu âm vượn là: 111 ngày qua 4 năm. 

Như vậy ba khu vực chúng tôi và cộng sự đã tiến hành 333 ngày thu âm 

trong thực địa tại ba khu vực nghiên cứu trên. 
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Phụ Lục 2 

Phiếu phỏng vấn thông tin ban đầu về khu vực thu âm vượn và những 

yếu tố tác động đến vượn. 

 
Thông tin phỏng vấn Ghi chú 

Ngày điều tra 
  

Người phỏng vấn 
  

Thông tin người được phỏng vấn 
  

Địa điểm điều tra 
  

Tiểu khu, khu vực nghe vượn hót 
  

Tuyến đi, điểm có thể đóng trại 
  

Những yếu tố tác động đến vượn   

Lưu ý khác 
  

 

 

 

 

 

 

  



P6 

 

 
 

Phụ lục 3 

Bảng ghi chép các thông tin hiện trường khi thu âm vượn 

Tiểu khu  Độ cao  Mưa (Y/N)  

Khoảnh  Kiểu rừng  Nắng (Y/N)  

Ngày thu  Số ô giám sát  Sương mù (Y/N)  

UTM-E  Người thu  Gió (S/W)  

UTM-N  

Thời gian bắt đầu/ 

kết thúc thu     

Waypoint ID        

 

GIBBON GROUPS 

Góc phương vị/ 

khoảng cách 

Thời gian bắt đầu/ 

kết thúc hót 
Kiểu tiếng hót Ghi chú 
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Phụ Lục 4 

Số liệu vượn thu thập và phân tích tại ba khu vực nghiên cứu năm 2012, 2014, 2016, 2018. 

STT Tên đàn Tọa độ đàn 
Tên files ghi 

âm 

Thời 

gian 

hót (s) 

Đực Cái BTT 

SL 

cá 

thể 

Tần 

số cái 

Min 

(kHz) 

Tần số 

cái 

Max 

(kHz) 

Tần số 

đực 

Min 

(kHz) 

Tần số 

đực 

Max 

(kHz) 

Chất 

lượng 

files ghi 

âm 

Ghi chú 

Hue SL 2012 X Y 
            

1 Đàn 1 762159 1783981 MA 9 424 1 1 0 2 0.8 3.4 0.8 2 TB 
 

2 Đàn 2 762460 1785687 MA 11 740 1 1 1 3 0.6 2.6 0.8 2.2 TB 
 

3 Đàn 3 762817 1784921 MA 18 485 1 0 0 1 
  

0.8 1.3 TB Đực solo 

4 Đàn 4 765054 1784760 MA 21 572 1 1 1 3 0.6 2.4 0.8 1.8 TB 
 

5 Đàn 5 763645 1784833 MA 22 444 1 1 0 2 
    

X 
 

6 Đàn 6 765312 1783166 MA 24 426 1 1 1 3 0.6 3.3 0.8 1.5 TB 
 

7 Đàn 7 764909 1784185 MA 25 640 1 1 1 3 0.6 3.4 0.8 2.4 TB 
 

8 Đàn 8 766331 1783419 MA 47 723 1 1 2 4 0.7 3.4 0.8 2.6 TB 
 

9 Đàn 9 766528 1783801 MA 48 376 1 1 1 3 1 2 0.8 1.4 TB 
 

10 Đàn 10 766472 1784243 MA 51 315 1 1 1 3 
  

0.8 1.4 TB 
 

11 Đàn 11 770384 1776695 MA 65 1304 1 1 1 3 0.8 2.8 0.8 1.4 TB 
 

12 Đàn 12 771125 1777661 MA 68 627 1 1 1 3 0.6 2.6 0.8 1.4 TB 
 

13 Đàn 13 771634 1776262 MA 69, 75 133 1 1 1 3 0.4 3.1 1.2 1.6 T 
 

14 Đàn 14 768908 1775181 MA 78, 79 279 1 0 0 1 
  

0.8 1.4 TB 
 

15 Đàn 15 769514 1774882 MA 82 400 1 1 1 3 0.8 2.8 0.9 1.4 TB Cùng files 82 

16 Đàn 16 769707 1774830 MA 82 400 1 1 1 3 0.8 2.8 0.9 1.4 TB Cùng files 82 

17 Đàn 17 767820 1782714 M8,9,10 368 1 1 0 2 
    

X 
 

18 Đàn 18 762597 1782763 MA 17 568 1 1 1 3 0.6 2 0.8 1.5 TB 
 

19 Đàn 19 763498 1783545 MA 20 270 1 1 0 2 
  

0.8 1.4 X 
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20 Đàn 20 765629 1775908 MA 25 615 1 1 0 2 0.8 2.2 0.8 1.4 TB 
 

21 Đàn 21 767328 1775053 MA 22 537 1 1 1 3 
  

0.8 1.4 X 
 

QN SL 2012 
  

24 10646 21 19 15 55 9.7/14 38.8/14 15.8/9 30.9/19 
  

1 Đàn 1 781506 1770138 MA 9 538 0 1 0 1 0.4 3.2 
  

T 1 Cái 

2 Đàn 2 781815 1771660 MA 47 979 1 1 2 4 0.6 2.8 0.9 1.5 T Cùng files 47 

3 Đàn 3 765924 1773813 MA 47 979 1 1 2 4 0.6 2.8 0.9 1.5 T Cùng files 47 

4 Đàn 4 764516 1772891 MA 49 542 1 1 1 3 0.8 3.6 0.8 2.4 T 
 

5 Đàn 5 764565 1772706 MA 56 687 1 1 2 4 0.4 3.4 0.8 2.4 T 
 

6 Đàn 6 765329 1771810 MA 58 483 1 1 0 2 0.8 1.6 0.8 1.4 TB 
 

7 Đàn 7 765329 1771810 MA 61 860 1 1 0 2 0.5 3.4 0.9 2.2 T  

8 Đàn 8 766022 1773988 MA 62 321 1 1 0 2 0.6 3.2 0.9 1.4 TB  

9 Đàn 9 764859 1771306 MA 63 414 1 1 0 2 0.8 3 0.7 1.4 TB  

10 Đàn 10 764392 1771646 MA 66 384 1 1 0 2 0.7 3.4 0.9 2 T  

11 Đàn 11 765348 1770883 MA 67 226 1 1 0 2   0.8 1.4 X  

12 Đàn 12 764509 1772153 MA 71 410 1 1 1 3 0.8 3 1 2.1 TB  

13 Đàn 13 766027 1771236 MA 73 412 1 1 0 2 0.8 2.8 0.9 1.8 TB  

Bach Ma NP 

2012   
5 4208 5 6 7 18 3.6/6 17.4/6 4.2/5 9.2/5 

  

1 Đàn 1 781764 1776886 MA 02 1466 1 1 1 3 0.6 3.6 0.7 2.3 T 
 

2 Đàn 2 781285 1776980 MA 03 946 1 1 0 2 0.8 2.6 0.7 1.4 TB 
 

3 Đàn 3 780978 1773926 MA 09 - 43 554 1 1 0 2 
    

X 
 

4 Đàn 4 779046 1773462 MA 10 - 43 1080 1 1 0 2 0.8 2.8 0.8 1.4 TB 
 

5 Đàn 5 779387 1773181 MA 010 - 43 549 1 1 2 4 0.8 2.8 0.8 1.4 T 
 

6 Đàn 6 779599 1775231 MA 011 - 43 656 1 1 2 4 0.8 3.4 0.8 2 T 
 

7 Đàn 7 795970 1782251 MA 013- 43 789 1 1 0 2 0.6 1.9 0.8 1.5 TB 
 

8 Đàn 8 796851 1775919 MA 15 1058 1 1 1 3 0.8 2.4 0.8 1.4 TB 
 

9 Đàn 9 798997 1774250 MA 16 668 1 1 0 2 0.6 2.4 0.8 1.5 TB 
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10 Đàn 10 795007 1776322 MA 19 367 1 1 0 2 0.6 2.8 0.8 1.4 TB 
 

11 Đàn 11 796956 1775720 MA 20 616 1 1 0 2 0.8 1.8 1 1.3 TB 
 

12 Đàn 12 793480 1776722 MA 35 650 1 1 1 3 0.7 3.2 0.8 1.8 TB 
 

Hue SL 2014 
  

12 9399 12 12 7 31 7.9/11 29.7/11 8.8/11 17.4/11 
  

1 Đàn 1 762635 1782822 14102801 83 1 1 0 2 
    

X 
 

2 Đàn 2 763498 1783545 14102802 594 1 0 0 1 
    

X Đực solo 

3 Đàn 3 762424 1782863 14102803 462 1 1 1 3 0.6 1.8 0.9 1.4 TB 
 

QN SL 2014 
  

3 1139 3 2 1 6 0.6/1 1.8/1 0.9/1 1.4/1 
  

1 Đàn 1 766078 1771697 140908-005 486 1 0 0 1 
    

X Đực solo 

2 Đàn 2 766604 1772507 140910-001 772 1 1 1 3 0.6 1.8 0.6 1.4 TB 
 

3 Đàn 3 766710 1771491 14090914 735 1 1 1 3 0.6 2 0.9 1.7 T Cùng files 

4 Đàn 4 765561 1772399 14090914 735 1 1 1 3 0.6 2 0.9 1.7 T Cùng files 

5 Đàn 5 766710 1771491 14091001 717 1 1 2 4 0.4 3.6 0.8 2.4 T 
 

6 Đàn 6 786113 1768976 141005 -004 3 0 1 0 1 
    

X 
 

Bach Ma NP 

2014   
5 3448 5 5 5 15 2.0/4 9.4/4 3.2/4 7.2/4 

  

1 Đàn 1 783511 1777046 MA 02 818 1 1 1 3 0.6 3.4 0.7 1.4 TB 
 

2 Đàn 2 796659 1776699 MA 04 860 1 1 0 2 0.6 2 0.8 1.6 TB Cùng files 

3 Đàn 3 795187 1776222 MA 04 860 1 1 0 2 0.6 2 0.8 1.6 TB Cùng files 

4 Đàn 4 793723 1779396 MA 05 470 1 1 1 3 0.6 2.2 0.9 1.5 TB 
 

5 Đàn 5 798483 1784067 MA 07 -377 702 1 1 1 3 0.6 3.2 0.8 2.4 T 
 

6 Đàn 6 794949 1782002 MA 09 -377 284 1 1 1 3 0.5 3.6 0.8 3 T 
 

7 Đàn 7 794719 1779039 MA 010 -377 322 1 1 0 2 
  

0.8 1.7 TB 
 

8 Đàn 8 799971 1779902 MA 06 -378 428 1 1 1 3 0.8 1.8 0.8 1.4 TB 
 

9 Đàn 9 800249 1779273 MA 10 -378 714 1 1 2 4 0.6 2.8 0.8 1.8 T 
 

Hue SL 2016 
  

9 5458 9 9 7 25 4.9/8 17.2/8 7.2/9 5.4/9 
  

1 Đàn 1 768223 1783038 HU001 510 1 1 1 3 0.4 3.6 0.8 2.6 T 
 



P10 

 

 
 

2 Đàn 2 768074 1782216 HU002 886 1 1 1 3 0.6 2.8 0.8 1.9 T 
 

3 Đàn 3 763578 1782257 HU003 388 1 1 1 3 0.4 2.4 0.8 1.6 T 
 

4 Đàn 4 764959 1784110 HU005 1472 1 1 1 3 
  

0.8 1.5 TB 
 

5 Đàn 5 765652 1782710 HU006 508 1 1 0 2 
    

X 
 

6 Đàn 6 763464 1783785 HU009 694 1 1 1 3 
  

0.8 1.5 TB 
 

7 Đàn 7 762029 1782691 HU011 872 1 1 1 3 0.8 2.2 0.8 1.5 TB 
 

8 Đàn 8 761844 1785406 HU012 771 1 1 2 4 0.6 2.8 0.8 2 TB 
 

9 Đàn 9 761050 1785757 HU013 196 1 1 0 2 
    

X 
 

10 Đàn 10 762133 1784777 HU014 546 1 1 1 3 0.4 2.8 0.8 2.2 T 
 

11 Đàn 11 761957 1785260 HU015 1034 1 1 1 3 0.6 3 0.8 2 T 
 

12 Đàn 12 766647 1784344 HU026 640 1 1 0 2 
    

X 
 

13 Đàn 13 765914 1777793 HU031 439 1 1 1 3 
  

0.8 1.4 X 
 

14 Đàn 14 770752 1776587 HU032 586 1 1 1 3 0.8 2.2 1 1.6 TB 
 

15 Đàn 15 771837 1777922 HU033 441 1 1 0 2 
    

X 
 

QN SL 2016 
  

15 9983 15 15 12 42 4.6/8 21.8/8 9.0/11 19.4/11 
  

1 Đàn 1 766388 1772995 161122-002 505 1 1 1 3 0.6 3.4 0.8 2 T 
 

2 Đàn 2 774852 1772919 161106-005 342 1 1 1 3 0.5 3.2 0.8 1.2 T 
 

3 Đàn 3 765099 1772167 1026 826 1 1 2 4 0.5 3.4 0.8 2.4 T 
 

4 Đàn 4 765684 1772192 1027 546 1 1 0 2 
    

X 
 

5 Đàn 5 764689 1771527 1029 513 1 0 0 1 
  

0.8 1.9 T 
 

Bach Ma NP 

2016   
5 2732 5 4 4 13 1.6/3 10.0/3 3.2/4 7.5/4 

  

1 Đàn 1 781834 1777077 BMA 002 748 1 1 1 3 0.6 3 0.7 2 T 
 

2 Đàn 2 793013 1777710 BMA 019 51 1 1 0 2 
  

0.8 1.4 TB 
 

3 Đàn 3 792823 1777614 BMA 021 153 1 1 0 2 
  

0.8 1.4 X 
 

4 Đàn 4 793686 1777408 BMA 022 553 1 1 1 3 0.6 3.4 0.8 2.8 T 
 

5 Đàn 5 794596 1781463 BMA 025 351 1 1 1 3 0.5 2.4 0.8 1.8 TB 
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6 Đàn 6 795432 1775222 BMA 001 456 1 1 0 2 
    

X 
 

7 Đàn 7 799931 1780143 BMA 010 1224 1 1 1 3 0.6 3.2 0.8 2.4 T Cùng files 

8 Đàn 8 800832 1780245 BMA 010 1224 1 1 1 3 0.6 3.2 0.8 2.4 T Cùng files 

9 Đàn 9 800053 1779253 BMA 011 630 1 1 0 2 0.8 2.8 0.8 1.3 TB 
 

10 Đàn 10 800566 1780784 BMA 014 773 1 1 0 2 0.5 2.2 0.8 2.3 T 
 

11 Đàn 11 801118 1780960 BMA 005 400 1 1 0 2 
  

0.8 1.5 X 
 

12 Đàn 12 798791 1780940 BMA 008 465 1 1 1 3 0.2 2.2 0.8 1.6 T 
 

Hue SL 2018 
  

11 7028 12 12 6 30 4.4/8 22.4/8 8.7/11 20.9/11 
  

1 Đàn 1 763002 1783703 180615-002 344 1 1 0 2 
    

X 
 

2 Đàn 2 766530 1783380 180626-001 825 1 1 1 3 0.8 2 0.8 1.6 TB 
 

3 Đàn 3 766438 1782032 180627-001 524 1 0 0 1 
  

0.8 1.4 X Đực solo 

4 Đàn 4 766825 1783328 180628-002 593 1 0 0 1 0.6 1.8 0.8 1.6 TB 
 

5 Đàn 5 765230 1783312 180630-001 410 1 0 0 1 
    

X Đực solo 

6 Đàn 6 767846 1781621 180701-002 490 1 1 0 2 
  

0.8 1.3 X 
 

7 Đàn 7 765080 1782524 180616-000 290 1 1 0 2 
    

X 
 

8 Đàn 8 763435 1784061 180616-002 474 1 1 0 2 
  

0.8 1.4 X 
 

9 Đàn 9 764227 1782025 180616-002 554 1 1 1 3 0.9 2 0.8 1.5 TB 
 

10 Đàn 10 767780 1780009 180730-000 812 1 1 1 3 0.5 1.8 0.8 1.4 TB 
 

11 Đàn 11 765535 1777599 180730-001 560 1 1 1 3 0.5 1.9 0.8 1.8 TB 
 

12 Đàn 12 766540 1776791 180712-000 298 1 1 0 2 
    

X 
 

13 Đàn 13 770241 1778085 180729-000 383 1 1 0 2 0.6 2.2 
  

X 
 

14 Đàn 14 770216 1776498 180729-002 234 1 1 1 3 0.5 2.6 1 1.6 T 
 

QN SL 2018 
  

13 6791 14 11 5 30 4.4/7 14.3/7 8.2/9 13.6/9 
  

1 Đàn 1 765822 1771883 180617-000 300 1 1 0 2 
    

X 
 

2 Đàn 2 775409 1772031 180701-002 10 0 1 0 1 0.6 2.6 
  

TB 
 

Bach Ma NP 

2018   
2 310 1 2 0 3 0.6/1 2.6/1 

 
0 
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1 Đàn 1 782231 1776813 180908 - 000 462 1 1 0 2 
  

0.8 1.4 X 
 

2 Đàn 2 793535 1777616 180908 - 002 526 1 1 2 4 0.6 3.6 1 2.2 T 
 

3 Đàn 3 794227 1777764 180909 - 003 794 1 0 1 2 
  

1 1.9 T 
 

4 Đàn 4 792836 1778673 180910 - 001 628 1 1 1 3 0.8 2.6 1 1.5 TB 
 

5 Đàn 5 794688 1780579 180906 - 002 266 1 0 0 1 
  

0.9 1.2 TB Đực solo 

6 Đàn 6 798661 1780933 180905 - 000 566 1 1 1 3 0.6 2.4 0.8 1.8 T 
 

7 Đàn 7 799340 1780580 180905 - 002 828 1 1 1 3 0.7 1.9 0.8 1.4 T 
 

8 Đàn 8 799722 1783250 180905 - 003 670 1 0 0 1 
  

0.8 1.4 T Đực solo 

9 Đàn 9 799985 1780685 180908 - 000 733 1 1 0 2 0.6 2.6 0.8 2.4 T 
 

10 Đàn 10 799907 1780582 180908 - 001 685 1 1 0 2 0.8 2.6 0.8 1.4 TB 
 

11 Đàn 11 800150 1778749 180908 - 002 374 1 1 0 2 
    

X 
 

12 Đàn 12 799638 1777715 180908 - 004 519 1 1 0 2 
  

0.8 1.5 TB 
 

13 Đàn 13 799725 1778208 180909 - 002 734 1 1 0 2 0.9 1.9 0.8 1.5 TB 
 

    
13 7785 13 10 6 29 5.0/7 17.6/7 10.3/12 19.6/12 

  
Tổng 

   
117 68927 

     
22 
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Phụ lục 5 

1. Những dẫn liệu liên quan đến vị trí vượn hót, thời gian hót trong ngày và thời lượng hót của vượn hót 

vào năm 2012, tại Vườn quốc gia Bạch Mã 

STT Ngày UTM UTM 
Khoảng cách  Góc  Thời gian bắt đầu  Thời lượng  

ước tính phương vị và kết thúc hót hót (s) 

1 23/8/2012 781542 1776275 650 m 3400 7h27’13, - 7h51’38, 1465 

2 24/8/2012 781542 1776275 750 m 200 7h33’33, - 7h49’32, 959 

3 31/8/2012 780518 1774312 600 m 2300 6h23’54, - 6h35’05, 671 

4 1/9/2012 780518 1774312 1700 m 1200 5h44’29, - 5h53’31, 542 

5 1/9/2012 780518 1774312 1600 m 1350 5h52’41, - 6h03’05, 1104 

6 1/9/2012 780518 1774312 1800 m 2050 5h49’22, - 5h51’23, 121 

7 3/9/2012 795438 1781878 2000 m 1850 5h57’38, - 6h01’12, 266 

8 17/9/2012 794677 1773125 1000 m 3200 6h40’10, - 6h47’36, 446 

9 17/9/2012 794677 1773125 800 m 2800 7h50’40, - 7h59’32, 532 

10 17/9/2012 794677 1773125 1000 m 500 7h55’20, - 7h59’32, 252 

11 13/9/2012 796912 1775222 700 m 50 5h44’37, - 5h53’01, 504 

12 13/9/2012 796912 1775222 2000 m 2800 6h15’51, - 6h22’01, 370 

13 13/9/2012 796912 1775222 2000 m 950 6h34’09, - 6h39’11, 302 

14 13/9/2012 796912 1775222 2000 m 600 6h36’17, - 6h45’19, 542 

15 13/9/2012 796912 1775222 2000 m 2450 7h12’14, - 7h16’31, 137 

16 13/9/2012 796912 1775222 500 m 3550 7h15’27, - 7h24’31, 544 

17 18/9/2012 796912 1775222 1500 m 1000 5h56’05, - 5h59’42, 217 

18 18/9/2012 796912 1775222 800 m 1900 5h56’22, - 6h02’16, 320 
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19 24/9/2012 799966 1779745 200 m 1200 06h47’00 - 06h57’25 578 

20 25/9/2012 799966 1779745 300 m 2100 05h49’30 - 06h01’30 720 

21 26/9/2012 799966 1779745 1000 m 40 5h42’00, - 5h53’10, 670 

22 26/9/2012 799966 1779745 600 m 1200 5h54’00, - 6h09’00, 900 

23 26/9/2012 799966 1779745 700 m 1700 9h02’00’’ - 9h07’10 310 

24 21/9/2012 799427 1781576 2000 m 1900 5h46’44 - 5h50’20 216 

25 22/9/2012 799427 1781576 1500 m 2750 6h25’17, - 6h43’40 1103 

26 23/9/2012 799427 1781576 2000 m 1850 4h58’32 - 5h21’00 1348 

27 22/9/2012 791782 1778404 300 m 400 7h20’15 - 7h23’17 182 

28 26/9/2012 793669 1776574 240 m 520 6h10’25 - 6h21’40 690 

29 27/9/2012 793669 1776574 260 m 670 6h10’20 - 6h25’10 890 

29 đoạn vượn hót         16901 s 

   Thời gian trung bình 1 đoạn vượn hót năm 2012 tại VQG Bach Mã: 16901 s: 29 đoạn = 572 s/1đoạn = 9,06 phút/1đoạn 

 

2. Những dẫn liệu liên quan đến vị trí vượn hót, thời gian hót trong ngày và thời lượng hót của vượn hót 

vào năm 2012, tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế 

STT Ngày thu UTM UTM 
Khoảng cách  

ước tính 

Góc 

 phương vị 

Thời gian bắt đầu/ 

 Kết thúc 
Thời lượng (s) 

1 10/7/2012 761817 1784921 1500 m 2800 5:16:07 - 5:27:35 688 

2 10/7/2012 761817 1784921 1000 m 2000 5:40:25 - 5:51:35 670 

3 11/7/2012 761817 1784921 1500 m 1000 4:47:25 - 4:48:15 50 
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STT Ngày thu UTM UTM 
Khoảng cách  

ước tính 

Góc 

 phương vị 

Thời gian bắt đầu/ 

 Kết thúc 
Thời lượng (s) 

4 11/7/2012 761817 1784921 1000 m 3200 5:13:15 - 5:27:15 840 

5 11/7/2012 761817 1784921 1000 m 2200 5:23:15 - 5:37:00 825 

6 12/7/2012 761817 1784921 1000 m 2700 5:20:15 - 5:28:35 500 

7 12/7/2012 761817 1784921 700 m 2100 5:28:45 - 5:31:15 150 

8 17/7/2012 764090 1783611 1500 m 3200 5:16:35 - 5:24:50 495 

9 17/7/2012 764090 1783611 1300 m 200 5:26:10 - 5:35:45 575 

10 17/7/2012 764090 1783611 1300 m 2500 5:52:09 - 5:58:35 506 

11 17/7/2012 764090 1783611 1000 m 3050 5:58:15 - 6:14:20 965 

12 18/07/2012 764090 1783611 1300 m 2500 5:18:17 - 5:32:25 848 

13 18/07/2012 764090 1783611 1000 m 1900 5:27:15 - 5:36:15 540 

14 18/07/2012 764090 1783611 1000 m 2900 5:28:17 - 5:35:25 428 

15 18/07/2012 764090 1783611 1200 m 3050 5:45:00 - 5:53:55 535 

16 18/07/2012 764090 1783611 800 m 200 5:49:25 - 5:56:15 410 

17 18/07/2012 764090 1783611 500 m 2900 6:21:17 - 6:29:15 478 

18 18/07/2012 764090 1783611 500 m 3000 7:38:15 - 7:48:20 605 

19 18/07/2012 764090 1783611 500 m 3100 8:08:17 - 8:23:24 907 
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STT Ngày thu UTM UTM 
Khoảng cách  

ước tính 

Góc 

 phương vị 

Thời gian bắt đầu/ 

 Kết thúc 
Thời lượng (s) 

20 19/7/2012 764090 1783611 1200 m 3000 5:23:20 - 5:31:00 500 

21 19/7/2012 764090 1783611 400 m 1500 5:26:15 - 5:36:07 592 

22 19/7/2012 764090 1783611 1500 m 2700 5:34:04 - 5:44:33 629 

23 19/7/2012 764090 1783611 1700 m 2600 5:45:17 - 5:53:29 492 

24 20/7/2012 765346 1783593 1000 m 2600 5:15:19 - 5:27:07 708 

25 20/7/2012 765346 1783593 1200 m 2800 5:21:44 - 5:33:19 695 

26 20/7/2012 765346 1783593 1300 m 3100 5:40:05 - 5:52:07 702 

27 20/7/2012 765346 1783593 1300 m 3000 7:03:15 - 7:10:29 434 

28 21/7/2012 765346 1783593 1300 m 2700 5:19:17 - 5:30:29 672 

29 21/7/2012 765346 1783593 800 m 2200 5:31:11 - 5:39:27 496 

30 21/7/2012 765346 1783593 1500 m 2000 5:43:04 - 5:49:18 374 

31 21/7/2012 765346 1783593 1700 m 500 5:47:35 - 5:53:56 381 

32 21/7/2012 765346 1783593 1300 m 2950 5:52:00 - 5:58:14 374 

33 21/7/2012 765346 1783593 1500 m 1600 6:03:07 - 6:11:18 491 

34 21/7/2012 765299 17833339 1200 m 2700 8:40:39 - 8:51:52 673 

35 22/7/2012 765346 1783593 1000 m 3050 5:39:27 - 5:53:14 827 
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STT Ngày thu UTM UTM 
Khoảng cách  

ước tính 

Góc 

 phương vị 

Thời gian bắt đầu/ 

 Kết thúc 
Thời lượng (s) 

36 22/7/2012 765346 1783593 1000 m 2800 6:05:09 - 6:15:34 625 

37 22/7/2012 765346 1783593 1000 m 2700 6:18:24 - 6:27:39 555 

38 27/7/2012 771384 1776695 1000 m 900 5:25:06 - 5:36:09 603 

39 27/7/2012 771384 1776695 1000 m 600 5:35:17 - 5:48:28 791 

40 27/7/2012 771384 1776695 1200 m 3250 5:41:49 - 5:48:47 418 

41 27/7/2012 771384 1776695 1300 m 2900 5:39:13 - 5:46:13 420 

42 28/7/2012 771384 1776695 1000 m 150 5:10:15 - 5:21:21 666 

43 28/7/2012 771384 1776695 500 m 2100 5:37:07 - 5:48:13 666 

44 29/7/2012 771384 1776695 1000 m 150 5:26:11 - 5:34:09 478 

45 29/7/2012 771384 1776695 700 m 700 5:31:12 - 5:42:23 671 

46 29/7/2012 771384 1776695 500 m 2100 6:14:51 - 6:24:47 656 

47 30/7/2012 768438 1775010 500 m 2900 6:16:09 - 6:23:13 424 

48 31/7/2012 768438 1775010 1500 m 3550 5:55:14 - 6:07:17 723 

49 31/7/2012 768934 1775037 800 m 2550 9:02:32 - 9:13:39 667 

50 18/7/2012 767370 1783250 700 m 2200 6:09:25 - 6:20:25 660 

51 19/7/2012 767370 1783250 700 m 2800 6:35:20 - 6:43:15 475 
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STT Ngày thu UTM UTM 
Khoảng cách  

ước tính 

Góc 

 phương vị 

Thời gian bắt đầu/ 

 Kết thúc 
Thời lượng (s) 

52 19/7/2012 767370 1783250 1200 m 3000 8:19:21 - 8:25:20 359 

53 20/7/2012 767370 1783250 1200 m 3200 5:45:10 - 5:49:35 265 

54 1/8/2012 0763290 1782363 800 m 600 5:30:32 - 5:42:56 744 

55 1/8/2012 0763290 1782363 1000 m 3500 6:02:19 - 6:07:23 304 

56 1/8/2012 0763290 1782363 700 m 3400 5:40:15 - 5:55:25 910 

57 2/8/2012 0763290 1782363 1200 m 3500 5:43:37 - 5:49:31 354 

58 2/8/2012 0763290 1782363 1000 m 3400 5:55:11 - 6:02:33 442 

59 6/8/2012 764763 1776408 1300 m 2600 5:38:28 - 5:48:32 604 

60 7/8/2012 764763 1776408 1000 m 2400 7:52:13 - 8:09:10 1017 

61 3/8/2012 767328 1775953 900 m 1800 5:56:15 - 6:06;45 630 

Tổng 61 đoạn vượn hót 
   

35132 s 

Thời gian trung bình 1 đoạn vượn hót năm tại KBT Sao la Huế: 35132 s: 61 đoạn = 585 s/1 đoạn = 9,75 phút/1 đoạn 
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Phụ Lục 6 

1. Một số hình ảnh hiện trường thu âm vượn trong điều kiện tự nhiên 

   

 

      

 

 

 

  

Hình 1. Tại điểm tập kết chuẩn 

bị vào rừng thu âm vượn 

Hình 2. Trên đường di chuyển 

vào điểm thu âm vượn 

Hình 3&4. Ghi chép thông tin tại điểm thu âm vượn 
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2. Hình ảnh nghiên cứu trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm cứu hộ 

Linh trưởng nguy cấp Cúc Phương 

        

Hình 5. Thu âm vượn bằng máy thu âm và Micro định hướng 

Hình 6&7. Chuồng vượn trong điều kiện nuôi nhốt tại Cúc Phương 
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Một số hình ảnh về hình thái của vượn 

           

  

 

Hình 8. Vượn đang chơi đùa tại Cúc Phương 

Hình 10. Chân vượn Hình 11. Tay vượn 

Hình 9. Bắt chấy rận cho nhau 
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Hình 12. Dương vật vượn Hình 13. Vú vượn mẹ 

Hình 14. Chuẩn bị cho vượn ăn Hình 15. Vượn trong môi trường 

bán hoang dã tại Cúc Phương 


