n nay, ti KBTTN Bà Nà - Núi Chúa ã ghi nhn 795 loài thuc 487 chi và 134 h ca 4 ngành thc vt
bc cao có mch, trong ó có 25 loài quý him có trong sách Vit Nam 2007 và 14 loài theo ngh nh
32/2006/N-CP. Trc s phát trin dân s, áp lc phát trin kinh t - xã hi dn n s m rng các khu dân c, ô th,
công nghip, du lch ã tng thêm áp lc cho công tác bo tn dn ti nhiu loài thc vt ang ng trc nguy c b
tuytchng nh: P mu (Fokiena hodginsii), Trm hng (Aquilaria Crasna Pierre), Sa (Dalbergia
tonkinensis Prain,... Suy thoái DSH dn n mt cân bng sinh thái, nh hng trc tip n môi trng sng ca con
ngi, e da s phát trin bn vng ca t nc. Vì vy, vic nghiên cu ánh giá thc trng a dng các loài thc vt c hu,
quý him là mt hot ng ht sc cn thit nhm to c s d liu cho các gii pháp bo tn, hoch nh chính sách và k
hoch phát trin s dng bn vng tài nguyên ca thành ph à Nng.
Nm 2017, S Khoa hc và Công ngh ã ký hp ng vi Công ty TNHH Môi trng xanh SUSTECH v vic
thc hin tài“Nghiên cu thc trng các loài thc vt nguy cp, quý him ti Khu bo tn thiên nhiên Bà Nà - Núi
Chúa” do TS. Phm Th Kim Thoa làm ch nhim tài. tài kt thúc vào tháng 02/2018 và ã c Hi ng t vn
nghim thu ánh giá xp loi t.
tài thc hin 10 tuyn kho sát kt hp b sung 10 ô tiêu chun (1.000m2) ghi nhn s có mt ca 53 loài thc
vt c hu, quý him thuc 33 h ca 3 lp và 2 ngành.

nh: V trí Khu Bo tn Thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa
Dng sng ch yu ca các loài thc vt c hu, quý him thuc cây thân g vi 35 loài, sau ó là dng dây leo 7
loài, cây thân tho 6 loài, cây bi 3 loài và thp nht có 2 loài ph sinh.
a dng mc nguy cp ca các loài thc vt có giá tr bo tn. Các loài quý him theo tiêu chun ca IUCN
(2015) có 15 loài chim 28,3%, trong ó nhóm các loài b e da là 6 loài, nhóm các loài ít nguy cp LR
có 2 loài, nhóm dn liu cha y DD có 1 loài. Theo sách Vit Nam 2007 trong tng s 53 loài thc vt c hu,
quý him ã ghi nhn 44 loài chim 83%, trong ó nhóm các loài b e da có 41 loài chim 77,4%, nhóm
các loài ít nguy cp LR có 3 loài. Theo Ngh nh 32/2006/N-CP xác nhn s có mt ca 9 loài chim 17%.
Theo Thông t 04/2017 trong danh lc ca CITES có 5 loài chim 9,4%. Loài c hu có 6 loài chim
11,3%.
a dng giá tr s dng ca 53 loài c phát hin thì có n 28 loài cho g chim 52,8%, nhóm dùng làm thuc
có 23 loài chim 43,4%, nhóm cây cho nha và tinh du có 3 loài chim 5,7%. Trong nghiên cu cng ch
ra s phân b ca các loài thc vt nguy cp, quý him theo ai cao c th s lng loài và s lng cá th tp trung ai
cao 200-300 m, 700-900 m và 1.000-1.200 m tp trung s lng loài và cá th ca bt gp là nhiu nht. ai
cao 600-700m thuc a phn xã Hòa Ninh ch bt gp duy nht 1 cá th ca loài Ba gc. Trên các ai cao còn

li có s bt gp ng u cá th ca các loài c hu, quý him khu vc nghiên cu. ây là c s ban u cho vic xây dng
c s d liu vùng phân b các loài c hu quý him ca KBTTN Bà Nà - Núi Chúa, nhm nh hng phát trin bn
vng ngun tài nguyên a dng sinh hc ca thành ph à Nng.

nh: a dng sng ca các loài thc vt nguy cp, quý him ti KBTTN Bà Nà- Núi Chúa
Các loài quý him nguy cp c phân b ch yu ti xã Hòa Ninh, tha tht và ít dn ti Hòa Bc và Hòa Phú.
iu ó cho thy a hình t cao 102m -1.483m ti Hòa Ninh là iu kin thun li cho các loài quý him phát trin.
tài so sánh vi nghiên cu v a dng thc vt thân g ti KBTTN Bà Nà - Núi Chúa, ã xác nhn s có mt
ca 12/24 loài c thng kê. Ngoài ra, khi so sánh vi các nghiên cu khác t trc ti nay thì còn 25 loài thc vt
quý him-nguy cp c nhóm nghiên cu công b mà cha h có trong bt c công b nào. Trong ó phi k n loài
Wenchengia alternifolia (Lamiaceae) c phát hin ti KBTTN Bà Nà - Núi Chúa.

nh: Loài Wenchengia alternifolia (Lamiaceae)
Trên c s kt qu nghiên cu tài cng ã lp các loi bn phân b thc vt nguy cp quý him ti KBTTN Bà Nà Núi Chúa;
- Bn phân b thc vt nguy cp, quý him ti khu vc khu bo tn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.

- Bn v trí các tuyn kho sát và ô tiêu chun thc hin ti khu bo tn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.
- Bn phân b thc vt nguy cp, quý him trên tuyn kho sát ti xã Hòa Ninh, Hòa Phú – Tp. à Nng.
- Bn phân b thc vt nguy cp, quý him trên tuyn kho sát ti xã Hòa Bc - Tp. à Nng.
ây là ngun c s d liu quý giá cho các nhà qun lý, hoch nh chính sách trong vn qun lý, bo tn và phát
trin ngun tài nguyên a dng sinh hc nói chung và ngun thc vt nguy cp, quý him ti thành ph à Nng nói
riêng.
Nhóm nghiên cu a ra các kin ngh cn có nhng nghiên cu sâu rng hn na ánh giá mt cách toàn din v
tr lng, tim nng ca các loài thc vt quý him, nguy cp ti khu vc. Nhng loài cây quý him có giá tr kinh t,
khoa hc cn khoanh vùng bo v và có k hoch bo tn song song vi nghiên cu phát trin trng thêm mi. Cn
có nhng bin pháp qun lý cht ch, kt hp vi các c ch, chính sách phát trin sinh k vùng m, gim áp lc
khai thác tài nguyên rng nói chung và các loài thc vt quý him nói riêng ti khu vc.
(Ngc Oanh)
Ngun: Báo cáo tng kt tài cp c s nm 2017 “Nghiên cu thc trng các loài thc vt nguy cp, quý him ti
Khu bo tn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa” ca TS. Phm Th Kim Thoa.

