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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Khu BTTN Chạm Chu thuộc hai huyện Hàm Yên và Chiêm 

Hoá, tỉnh Tuyên Quang.  

Ngày 21 tháng 9 năm 2001, tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định 

công nhận Khu BTTN Chạm Chu với diện tích 58.187ha.  

Tuy nhiên, cho tới nay công tác điều tra và nghiên cứu hệ 

thực vật Khu BTTN Chạm Chu vẫn còn nhiều vấn đề chưa được 

quan tâm đúng mức, đặc biệt là việc nghiên cứu và đánh giá tính đa 

dạng hệ thực vật, thảm thực vật được đầy đủ là rất cần thiết.  

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của vấn đề trên NCS 

chọn đề tài:"Nghiên cứu đa dạng thực vật tại khu Bảo tồn thiên nhiên 

Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở cho công tác bảo tồn". 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng được danh lục các loài thực vật bậc cao có mạch ở 

Khu BTTN Chạm Chu. 

- Đánh giá được tính đa dạng HTV và thảm thực vật ở Khu 

BTTN Chạm Chu. 

- Đề xuất được các giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật ở Khu 

BTTN Chạm Chu. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học:  

- Cung cấp dữ liệu chi tiết về tính đa dạng thực vật ở Khu 

BTTN Chạm Chu. 

- Đề xuất được các giải pháp cho công tác quản lý, bảo tồn đa 

dạng thực vật tại Khu BTTN Chạm Chu. 

Ý nghĩa thực tiễn: 

- Đề tài là tư liệu nhằm góp phần vào công tác quản lý, sử dụng, 

phát triển bền vững tài nguyên thực vật tại Khu BTTN Chạm Chu, 

tỉnh Tuyên Quang. 

4. Điểm mới của luận án 

- Xây dựng được danh lục gồm 938 loài, 536 chi trong 155 họ 

thuộc 6 ngành thực vật bậc cao có mạch 

- Đã công bố 1 loài mới cho khoa học  

- Đã phát hiện 2 loài mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam 



 

 

- Đã ghi nhận vùng phân bố ở Việt Nam cho 1 loài có mặt trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

5. Bố cục của luận án 

Luận án có kết cấu 131 trang, 17 bảng, 45 hình, gồm các phần chính 

như sau: Mở đầu (3 trang); Chương 1. Tổng quan tài liệu (29 trang); 

Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

(7 trang); Chương 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận (77 trang); Kết 

luận và kiến nghị (3 trang); Tài liệu tham khảo (11 trang với 163 tài 

liệu); Phụ lục (39 trang với 4 Phụ lục). 

 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

Thuật ngữ Đa dạng sinh học (ĐDSH) (Biodiversity) xuất hiện 

lần đầu tiên vào năm 1980, từ đó đến nay có rất nhiều định nghĩa về 

ĐDSH đã được đưa ra. 

ĐDSH có vai trò sống còn đối với trái đất. ĐDSH có nhiều giá 

trị to lớn tập trung vào 3 nhóm: giá trị kinh tế, giá trị xã hội - nhân 

văn, giá trị tài nguyên và môi trường. 
1.2. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THỰC VẬT 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu đa dạng hệ thực vật 

1.2.1.1. Trên thế giới 

Việc nghiên cứu thực vật trên thế giới bắt đầu bằng các nghiên 

cứu về phân loại học thực vật. Cùng với đó là các nghiên cứu thống 

kê về số lượng loài thực vật trên thế giới. Ở mỗi quốc gia đều nghiên 

cứu, soạn thảo và công bố thực vật chí. 

*Nghiên cứu phổ dạng sống của hệ thực vật 

Thông qua các dấu hiệu vị trí chồi so với mặt đất trong thời 

gian bất lợi của năm, Raunkiaer đã chia thực vật thành 5 nhóm dạng 

sống cơ bản. 

* Nghiên cứu về yếu tố địa lý thực vật 

Địa lý thực vật là một phần của địa sinh vật học, nghiên cứu 

về sự phân bố của các loài thực vật theo sinh cảnh và không gian. 

Có nhiều công trình nghiên cứu về yếu tố địa lý thực vật đã được 

công bố. 

1.2.1.2. Ở Việt Nam 



 

 

Có nhiều công trình nghiên cứu về hệ thực vật đã được công bố. 

Các nhà nghiên cứu cũng thống kê số loài cho hệ thực vật Việt Nam. 

* Nghiên cứu về phổ dạng sống thực vật 

Hầu hết các nghiên cứu về dạng sống của hệ thực vật ở Việt 

Nam đều áp dụng theo hệ thống phân loại của Raunkiaer (1934). 

* Nghiên cứu về yếu tố địa lý thực vật 

Nguyễn Nghĩa Thìn (1999) đã xây dựng thang phân loại các 

yếu tố địa lý thực vật cho hệ thực vật Việt Nam. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu đa dạng thảm thực vật 

1.2.2.1. Trên thế giới 

Có nhiều hệ thống phân loại thảm thực vật khác nhau, tuy nhiên 

mỗi hệ thống chỉ được sử dụng để phân loại thảm cho một số khu vực 

nhất định trên thế giới. 

1.2.2.2. Ở Việt Nam 

Có nhiều bảng phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam đã được 

đưa ra như của Chevalier (1918), Cục điều tra và quy hoạch rừng 

(1959), Trần Ngũ Phương (1970), Phan Kế Lộc (1985), Thái Văn 

Trừng (1999). 
1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU BTTN 

CHẠM CHU 

1.3.1. Vị trí địa lý 

Khu BTTN Chạm Chu có tọa độ địa lý 22
o
04’16’’ đến 

22
o
21’30’’ độ vĩ Bắc và 104

o
53’27’’ đến 105

o
14’16’’ độ kinh Đông. 

Diện tích quy hoạch của khu bảo tồn là 15. 262 ha. 

1.3.2. Địa hình 

Khu BTTN Chạm Chu là hệ thống các đỉnh núi cao. Khu bảo 

tồn bị chia cắt mạnh bởi các hệ thống khe, suối dày đặc. 

1.3.3. Địa chất  

Đất đai ở đây là đất Feralit, với 5 loại chính. 

1.3.4. Khí hậu 

Khí hậu vùng Chạm Chu có những nét tương đồng với chế độ 

khí hậu vùng Đông Bắc với hai mùa rõ rệt. 

1.3.5. Thủy văn 

Hệ thống sông suối dày đặc, tổng chiều dài sông suối trong toàn 

khu vực đạt 1113,7 km tương ứng khoảng 1,9 km/km
2
. 



 

 

1.3.6. Điều kiện kinh tế - xã hội 

1.3.6.1. Dân số 

Theo thống kê dân số tính hết năm 2017, dân số trong vùng là 

29.703 nhân khẩu, của 8 dân tộc sinh sống trong khu bảo tồn. 

1.3.6.2. Lao động, tập quán và kinh tế 

Phần lớn là sản xuất nông nghiệp, chiếm 85% dân số toàn vùng, 

còn lại là lao động thuộc các ngành nghề khác.  

1.3.6.3. Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đường đi lại khó khăn. 

 

CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG  

VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Toàn bộ các loài thực vật bậc cao có mạch ở Khu BTTN 

Chạm Chu. 

- Các kiểu thảm thực vật ở Khu BTTN Chạm Chu. 

- Thu mẫu tại Khu BTTN Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang. 

- Xử lý mẫu vật, phân tích, định tên khoa học tại Bảo tàng Sinh 

vật, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. 

- Nghiên cứu được thực hiện trong 3 năm từ 2014 đến 2017. 
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Thu thập, định loại và lập danh lục thực vật của toàn bộ khu 

hệ. 

- Đánh giá tính đa dạng về phân loại, đánh giá tính đa dạng về 

dạng sống, đa dạng các yếu tố địa lý, đa dạng nguồn tài nguyên, xác 

định các loài nguy cấp, quý, hiếm cần bảo tồn. 

- Đánh giá tính đa dạng thảm thực vật của Khu BTTN Chạm 

Chu. 

- Tổng hợp các số liệu, đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

các yếu tố có vai trò quyết định đến đặc tính và sự phân bố của tài 

nguyên thực vật, thảm thực vật trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp 

bảo tồn và phát triển bền vững khu hệ. 
2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phƣơng pháp kế thừa 

2.3.2. Phƣơng pháp chuyên gia 

2.3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu hệ thực vật 



 

 

Áp dụng theo phương pháp nghiên cứu hệ thực vật của Nguyễn 

Nghĩa Thìn (2007). 

2.3.4. Đánh giá đa dạng sinh học 

2.3.4.1. Đánh giá đa dạng của các taxon bậc ngành, họ, chi 

2.3.4.2. Đánh giá tính đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật 

2.3.4.3. Đánh giá tính đa dạng về dạng sống 

2.3.5. Phƣơng pháp nghiên cứu thảm thực vật 

- Áp dụng theo phương pháp Nguyễn Nghĩa Thìn (2007).  

- Sắp xếp các kiểu thảm thực vật theo thang phân loại thảm của 

Thái Văn Trừng (1999). 

2.3.6. Phương pháp điều tra nguyên nhân suy giảm đa dạng thực vật 

Sử dụng phương pháp PRA - Đánh giá nhanh nông thôn có sự 

tham gia của cộng đồng. 

 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
3.1. ĐA DẠNG HTV KHU BTTN CHẠM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG 

3.1.1. Xác định loài và xây dựng danh lục thực vật  

Trên cơ sở những mẫu thu được trong khu vực nghiên cứu đã 

tiến hành phân tích, định tên, bổ sung thông tin, kết quả là xây dựng 

được một Danh lục thực vật (Phụ lục 1). 

Theo danh lục này, HTV Khu BTTN Chạm Chu có tổng số 938 

loài, 536 chi và 155 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao có mạch.  

Trong đó đáng chú ý, công bố 1 loài mới cho khoa học là loài 

Rung khôi - Rungia khoii D.V. Hai, Y.F. Deng & Joongku Lee (họ Ô 

rô - Acanthaceae), 

Bổ sung 2 loài mới cho hệ thực vật Việt Nam là loài Mộc 

hương - Aristolochia chlamydophylla C.Y. Wu ex S.M. Hwang 

(Aristolochiaceae - họ Mộc hương) (hình 3.4) và loài Sung vảy - 

Ficus squamosa Roxb. (Moraceae - họ Dâu tằm) (Hình 3.5). 

Ghi nhận vùng phân bố ở Việt Nam cho 1 loài mà trước đây chưa 

tài liệu nào của Việt Nam ghi nhận loài này có mặt trên lãnh thổ Việt 

Nam là loài Chàm lông - Strobilanthes hossei C. B. Clarke 

(Acanthaceae - họ Ô rô) (Hình 3.3). 
3.1.2. Đa dạng về phân loại hệ thực vật 

3.1.2.1. Đa dạng ở mức độ ngành 



 

 

Kết quả từ Bảng 3.1 cho thấy ngành Hạt kín (Angiospermae) 

có số loài lớn chiếm tới 90,19%, số chi chiếm tới 90,30% và số họ 

chiếm 84,51%, tiếp đến là ngành Dương xỉ (Polypodiophyta). 

Trong khi đó, các ngành khác chiếm tỉ lệ rất nhỏ. 
Bảng 3.1. Sự phân bố các taxon trong các ngành của HTV                 

Khu BTTN Chạm Chu 

Tên ngành 

Loài Chi Họ 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

Psilotophyta 1 0,11 1 0,19 1 0,64 

Lycopodiophyta 13 1,39 3 0,56 2 1,28 

Equisetophyta 1 0,11 1 0,19 1 0,64 

Polypodiophyta 60 6,40 35 6,53 14 8,97 

Gymnospermae 17 1,81 12 2,24 6 3,85 

Angiospermae 846 90,19 484 90,30 131 84,51 

Tổng: 938 100 536 100 155 100 

So sánh tỷ trọng các ngành của HTV Khu BTTN Chạm Chu với 

HTV Việt Nam, kết quả cho thấy sự chiếm ưu thế của ngành Hạt kín 

với trên 90% tổng số loài của cả hệ, tiếp theo là Dương xỉ, các ngành 

còn lại có tỷ trọng không đáng kể. So với HTV Việt Nam, HTV 

Chạm Chu cho thấy tỷ trọng cao của Thông đất và Hạt trần, so về số 

loài, Chạm Chu chỉ chiếm 8,86% số loài của cả nước nhưng ngành 

Thông đất đóng góp đến 22,81% và ngành Hạt trần là 26,98% số loài 

của ngành này trong HTV Việt Nam. Kết quả ở Bảng 3.2. 
Bảng 3.2. Tỷ trọng của HTV Khu BTTN Chạm Chu                   

so với HTV Việt Nam 

Tên ngành 

Chạm Chu Việt Nam * Chạm Chu/ 

Việt Nam 

(%) 
Số loài 

Tỉ lệ 

(%) 
Số loài 

Tỉ lệ 

(%) 

Psilotophyta 1 0,11 2 0,02 50,00 

Lycopodiophyta 13 1,39 57 0,54 22,81 

Equisetophyta 1 0,11 2 0,02 50,00 

Polypodiophyta 60 6,40 644 6,08 9,32 

Gymnospermae 17 1,81 63 0,60 26,98 

Angiospermae 846 90,19 9812 92,74 8,62 



 

 

Tổng 938 100 10580 100 8,86 

* Nguồn: Nguyễn Nghĩa Thìn và Đặng Quyết Chiến (2006) 

Bảng 3.3 cho thấy trong ngành Hạt kín lớp Hai lá mầm đóng vai 

trò chủ đạo so với lớp Một lá mầm.  
Bảng 3.3. Sự phân bố của các taxon trong ngành Hạt kín của 

HTV Khu BTTN Chạm Chu 

Lớp 

Họ Chi Loài 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

Liliopsida 24 18,32 91 18,80 149 17,61 

Magnoliopsida 107 81,68 393 81,20 697 82,39 

Angiospermae 131 100 484 100 846 100 

Tỉ lệ M/L 4,46 4,32 4,68 

Tính trung bình thì cứ 4,46 họ : 4,32 chi và 4,68 loài của 

Magnoliopsida (lớp Hai lá mầm) thì tương ứng với 1 họ : 1 chi : 1 

loài của Liliopsida (lớp Một lá mầm). 

Xét đến các chỉ số đa dạng, kết quả đƣợc chỉ ra 

trong Bảng 3.4. 
Bảng 3.4. Các chỉ số đa dạng ở các cấp độ của các ngành và cả HTV 

Khu BTTN Chạm Chu 

Cấp bậc chỉ số Chỉ số chi Chỉ số họ Số chi/số họ 

Psilotophyta 1,00 1,00 1,00 

Lycopodiophyta 4,33 6,50 1,50 

Equisetophyta 1,00 1,00 1,00 

Polypodiophyta 1,71 4,28 2,50 

Gymnospermae 1,42 2,83 2,00 

Angiospermae 1,74 6,46 3,69 

HTV 1,75 6,05 3,46 

Từ kết quả (Bảng 3.4.) cho thấy HTV Khu BTTN Chạm Chu có 

các chỉ số đa dạng như sau: 

- Chỉ số họ là 6,05  tức là trung bình mỗi họ có 6,05 loài 

- Chỉ số chi là 1,75 tức là trung bình mỗi chi có 1,75 loài. 

- Chỉ số chi/số họ là 3,46 tức là trung bình mỗi họ có 3,46 chi. 

3.1.2.2. Đa dạng ở mức độ họ 



 

 

Đánh giá mức độ đa dạng các loài và chi trong họ đã xác định 

được 10 họ đa dạng nhất (có từ 17 loài trở lên). 

Kết quả Bảng 3.5 cho thấy HTV Khu BTTN Chạm Chu có 10 

họ có từ 17 loài trở lên, chiếm 6,45% tổng số họ, với 299 loài, 

chiếm 31,88% tổng số loài, thuộc 143 chi, chiếm 26,67% tổng số 

chi của HTV. 

 

 

 
Bảng 3.5. Các họ đa dạng nhất của HTV Khu BTTN Chạm Chu 

TT 
Tên họ Số loài 

Tỉ lệ 

(%) 
Số chi 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Rubiaceae 65 6,93 26 4,85 

2 Euphorbiaceae 42 4,48 18 3,36 

3 Orchidaceae 38 4,05 25 4,66 

4 Lauraceae 32 3,41 10 1,87 

5 Annonaceae 25 2,67 12 2,24 

6 Acanthaceae 23 2,45 10 1,87 

7 Myrsinaceae 21 2,24 4 0,75 

8 Fabaceae 18 1,92 11 2,05 

9 Melastomataceae 18 1,92 12 2,24 

10 Asteraceae 17 1,81 15 2,80 

10 họ đa dạng nhất (6,45%) 299 31,88 143 26,67 

3.1.2.3. Đa dạng ở mức độ chi 
Bảng 3.6. Các chi đa dạng nhất của HTV Khu BTTN Chạm Chu 

TT Tên chi Thuộc họ 
Số loài 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

1 Ardisia Myrsinaceae 14 1,49 

2 Begonia Begoniaceae 13 1,39 

3 Strobilanthes Acanthaceae 12 1,28 

4 Ficus Moraceae 12 1,28 

5 Litsea Lauraceae 10 1,07 

6 Psycchotria Rubiaceae 9 0,96 

7 Antidesma Euphorbiaceae 8 0,85 

8 Piper Piperaceae 8 0,85 

9 Ophiorrhiza Rubiaceae 8 0,85 



 

 

10 Selaginella Selaginellaceae 8 0,85 

Tổng: 102 10,87 

Kết quả đã ghi nhận được 10 chi đa dạng nhất (có từ 8 loài trở 

lên) thuộc 9 họ. 10 chi chỉ chiếm 1,87% tổng số chi của toàn khu hệ 

nhưng lại chiếm tới 10,87%  (102 loài) tổng số loài trong khu hệ.  

3.1.3. Đa dạng về các yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật  

3.1.3.1. Đa dạng các yếu tố địa lý của các chi  

Yếu tố địa lý bậc chi của các chi thực vật ở Khu BTTN Chạm Chu 

được thống kê theo thang phân chia của Nguyễn Nghĩa Thìn (1999). 

Kết quả Bảng 3.7 cũng cho thấy, các chi thuộc nhóm yếu tố 

nhiệt đới chiếm ưu thế gần như tuyệt đối với 378 chi chiếm 

70,52% trong khi đó các chi thuộc nhóm yếu tố ôn đới chỉ có 58 

chi chiếm 10,82%. 
Bảng 3.7. Sự phân bố yếu tố địa lý bậc chi của HTV                   

Khu BTTN Chạm Chu 

Ký  

hiệu 
Các yếu tố địa lý 

Chạm Chu 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

1 Yếu tố toàn thế giới 21 3,92 

2 Yếu tố liên nhiệt đới Liên 

nhiệt 

đới 

24,63% 

104 19,40 

2.1 Yếu tố nhiệt đới Á - Úc - Mỹ 2 0,37 

2.2 Yếu tố nhiệt đới Á - Phi - Mỹ 6 1,12 

2.3 Yếu tố nhiệt đới Á - Mỹ 20 3,73 

3 Yếu tố cổ nhiệt đới Cổ 

nhiệt 

đới 

23,32% 

55 10,26 

3.1 Yếu tố nhiệt đới Á - Úc 36 6,72 

3.2 Yếu tố nhiệt đới Á - Phi 34 6,34 

4 Yếu tố châu Á nhiệt đới 
 

Nhiệt 

đới 

châu Á 

22,57% 

77 14,55 

4.1 
Yếu tố lục địa Đông Nam Á - 

Malêzi 
25 4,66 

4.2 Lục địa Đông Nam Á 4 0,75 

4.3 Yếu tố lục địa châu Á nhiệt đới 4 0,75 

4.4 Đông Dương - Nam Trung Quốc 11 2,05 

5 Yếu tố ôn đới  

 

Ôn đới 

10,82% 

23 4,29 

5.1 Ôn đới châu Á - Bắc Mỹ 19 3,54 

5.2 Ôn đới cổ thế giới 2 0,37 

5.3 Ôn đới Địa Trung Hải 1 0,19 



 

 

3.1.3.1. Đa dạng các yếu tố địa lý của các loài  

Theo thang phân chia yếu tố địa lý của Nguyễn Nghĩa Thìn 

(2007), kết quả phân tích yếu tố địa lý của các loài trong khu hệ 

cho kết quả như sau: 
Bảng 3.8. Sự phân bố yếu tố địa lý các loài của HTV                   

Khu BTTN Chạm Chu 

TT Các yếu tố địa lý 

Loài 
Tổng 

số loài 

Tỉ lệ 

(%) 
Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Yếu tố toàn thế giới 6 0,64 6 0,64 

2 Yếu tố liên nhiệt đới 26 2,77 

38 4,05 
2.1 

Yếu tố nhiệt đới Á - Úc - 

Mỹ 
3 0,32 

2.2 Yếu tố nhiệt đới Á - Phi - Mỹ 4 0,43 

2.3 Yếu tố nhiệt đới Á - Mỹ 5 0,53 

3 Yếu tố cổ nhiệt đới 10 1,07 

60 6,40 3.1 Yếu tố nhiệt đới Á - Úc 42 4,48 

3.2 Yếu tố nhiệt đới Á - Phi 8 0,85 

4 Yếu tố châu Á nhiệt đới 154 16,42 

630 67,16 

4.1 
Yếu tố lục địa Đông Nam 

Á- Malêzi 
59 6,29 

4.2 Lục địa Đông Nam Á 161 17,16 

4.3 
Yếu tố lục địa Đông Nam Á 

- Himalaya 
57 6,08 

4.4 
Đông Dương - Nam Trung 

Quốc 
167 17,80 

4.5 Đặc hữu Đông Dương 32 3,41 

5 Yếu tố ôn đới 4 0,43 

53 5,65 

5.1 Ôn đới châu Á - Bắc Mỹ 2 0,21 

5.2 Ôn đới cổ thế giới 6 0,64 

5.3 Ôn đới Địa Trung Hải 3 0,32 

5.4 Đông Á 38 4,05 

5.4 Đông Á 13 2,43 

6 Đặc hữu Việt Nam  0 0 

6.1 Cận đặc hữu Việt Nam  2 0,37 

 Chưa xác định 76 14,18 

Tổng:  536 100 



 

 

6 Đặc hữu Việt Nam 76 8,10 

139 14,82 6.1 Cận đặc hữu Việt Nam 18 1,92 

6.2 Đặc hữu Bắc Việt Nam 45 4,80 

7 Yếu tố cây trồng và nhập nội 3 0,32 3 0,32 

 Chưa xác định 9 0,96 9 0,96 

Tổng: 938 100 938 100 

Kết quả cho thấy yếu tố nhiệt đới là chủ yếu với 728 loài, chiếm 

tới 77,61% trong đó nhóm các yếu tố thuộc về khu vực Châu Á nhiệt 

đới chiếm tỉ lệ lớn nhất với tổng số 630 loài, chiếm 67,16% tổng số 

loài của khu hệ. Đáng chú ý là HTV Khu BTTN Chạm Chu có 

tổng số 139 loài, chiếm 14,82% thuộc yếu tố đặc hữu. 

3.1.4. Đa dạng về dạng sống của hệ thực vật 

Căn cứ theo thang phân loại Raunkiaer (1934) đã xác định được 

số lượng loài và tỉ lệ các nhóm dạng sống, kết quả này được trình 

bày trong Bảng 3.9. 
Bảng 3.9. Số lƣợng loài và tỉ lệ các nhóm dạng sống HTV Khu 

BTTN Chạm Chu 

TT Dạng sống Ký hiệu Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

1 Chồi trên Ph 683 72,81 

2 Chồi sát đất Ch 90 9,59 

3 Chồi nửa ẩn Hm 33 3,52 

4 Chồi ẩn Cr 87 9,28 

5 Cây một năm Th 33 3,52 

6 Chưa xác định 12 1,28 

Tổng: 938 100 

Từ số liệu trọng Bảng 3.9, tính trên tổng số loài đã xác định được 

dạng sống, đã thành lập phổ dạng sống cho HTV Khu BTTN Chạm Chu 

như sau:  

SB = 72,81Ph+ 9,59Ch + 3,52Hm + 9,28Cr + 3,52Th 

Xét riêng trong nhóm cây chồi trên, nhóm này lại được phân 

nhỏ thành các dạng nhỏ hơn (Bảng 3.10). 
Bảng 3.10. Số lượng và tỉ lệ phần trăm các nhóm dạng sống thuộc nhóm Ph 

TT Ký hiệu Dạng sống Số loài Tỉ lệ (%) 

1 Mg Chồi trên to 66 9,66 

2 Me Chồi trên nhỡ 120 17,57 

3 Mi Chồi trên nhỏ 119 17,42 



 

 

4 Na Chồi trên lùn 203 29,72 

5 Ep Cây bì sinh 41 6,00 

6 Suc Cây mọng nước 9 1,32 

7 Lp Dây leo gỗ 106 15,52 

8 Hp Cây có chồi trên, thân thảo 18 2,64 

9 Pp Cây kí sinh hay bán kí sinh 1 0,15 

Tổng: 683 100 

Như vậy, trong nhóm cây chồi trên nhóm cây chồi trên lùn (Na) 

với 203 loài, chiếm tỉ lệ cao nhất với 29,72% tổng số loài của toàn 

khu hệ. Chiếm tỉ lệ thấp nhất là cây kí sinh hay bán kí sinh chỉ chiếm 

có 0,15%. 

3.1.5. Đa dạng về giá trị tài nguyên của hệ thực vật  

3.1.5.1. Đa dạng về giá trị sử dụng 

Kết quả phân tích giá trị sử dụng của các loài thực vật được 

thể hiện ở Bảng 3.11. 
Bảng 3.11. Giá trị sử dụng của HTV Khu BTTN Chạm Chu 

TT Đặc điểm Số loài Tỉ lệ (%) 

1 Tổng số loài 938 100 

2 Loài có công dụng 585 62,37 

3 Loài một công dụng 284 30,28 

4 Loài nhiều công dụng 301 32,09 

Kết quả Bảng 3.11 và Hình 3.16 cho thấy tỉ lệ các loài cây có 

công dụng của HTV rất cao với 585 loài, chiếm 62,37% tổng số loài 

của Khu BTTN Chạm Chu. Trong đó, tỉ lệ loài nhiều công dụng với 

301 loài, chiếm tỉ lệ lớn tới 32,09%. Điều này chứng tỏ, Khu BTTN 

Chạm Chu là một nơi rất đa dạng về tài nguyên thiên nhiên thực vật. 

Kết quả đa dạng giá trị sử dụng của các loài thực vật Khu 

BTTN Chạm Chu (Bảng 3.12) đáng lưu ý có 442 loài có công dụng 

làm thuốc, chiếm 47,12% tổng số loài của hệ. Bên cạnh đó số cây gỗ 

cũng chiếm tỉ lệ khá cao với 14,82%. Bên cạnh đó là một tỉ lệ nhỏ 

những công dụng khác. 
 

 
Bảng 3.12. Đa dạng giá trị sử dụng của HTV Khu BTTN Chạm Chu 

TT Giá trị sử dụng Kí hiệu Số loài Tỉ lệ (%) 

1 Cây dùng làm thuốc T 442 47,12 



 

 

2 Cây ăn được Ah, Aq, Ac… 123 13,11 

3 Cây lấy gỗ G 139 14,82 

4 Cây làm cảnh Ca 76 8,10 

5 Cây làm thức ăn gia súc Tag 19 2,03 

6 Cây cho tinh dầu Td 26 2,77 

7 
Cây cho tanin, nhựa, 

nhuộm 
Tn, nhựa, nhuộm 40 4,26 

8 Cây có công dụng khác Cdk 68 7,25 

3.1.5.2. Đa dạng về các loài nguy cấp,quý, hiếm 

Theo "Sách Đỏ Việt Nam năm 2007, phần thực vật" đã thống kê 

được tất cả 55 loài (5,86%) thực vật bậc cao có mạch cần phải bảo vệ 

trong đó có 3 loài ở cấp CR (rất nguy cấp), 18 loài ở cấp EN (nguy 

cấp), 34 loài ở cấp VU (sẽ nguy cấp).  

Theo The IUCN Red List of Threatened Species
TM

 ver 3.1 

(2017 - 3) thì khu BTTN Chạm Chu có 78 loài, chiếm 8,32% tổng số 

loài toàn khu hệ. Trong đó, có 13 loài thuộc nhóm bị đe dọa bao gồm 

1 loài ở mức CR, 6 loài ở mức EN, 6 loài ở mức VU; có 61 loài 

thuộc nhóm ít nguy cấp bao gồm 2 loài ở mức NT và 59 loài ở mức 

LC. Có 4 loài ở mức DD. 

Theo nghị định số 32- 2006/NĐ-CP, có 3 loài ở cấp IA và 14 loài ở 

cấp IIA, tổng cộng có 17 loài nguy cấp, quý, hiếm, chiếm 1,81% tổng số 

loài của khu hệ. 

Theo NĐ 160/2013/NĐ-CP (phần thực vật), đã xác định được 2 

loài nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ đó là Xanthocyparis vietnamensis (Bách vàng) và Berberis 

wallichiana DC. (Hoàng mộc) 

Như vậy, tổng cộng có tới 121 loài nguy cấp, quý, hiếm cần bảo 

vệ chiếm tới 12,90% tổng số loài của toàn khu hệ. 
3.2. ĐA DẠNG CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT KHU BẢO TỒN 

THIÊN NHIÊN CHẠM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG 

3.2.1. Hệ thống các kiểu thảm thực vật 

Áp dụng thang phân loại thảm của Thái Văn Trừng (Thái Văn 

Trừng, 1999) thì hệ thống các kiểu thảm thực vật ở Khu BTTN 

Chạm Chu gồm:  

Các kiểu thảm thực vật ở độ cao trên 700 m:  



 

 

- Rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới (I) 

- Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi (II) 

- Rừng kín hỗn giao cây lá rộng lá kim (III) 

- Rừng thưa thường xanh mưa nhiệt đới phục hồi sau khai thác (IV) 

Các kiểu thảm thực vật ở độ cao dưới 700m: 

- Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên đất thấp (V) 

- Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi (VI) 

- Các kiểu thảm thực vật thứ sinh nhân tác (VII) 

3.2.2. Mô tả các đơn vị phân loại trong hệ thống thảm thực vật 

3.2.2.1. Các kiểu thảm thực vật ở độ cao trên 700 m 

a. Rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới (I) 

Kiểu này phân bố trên khu vực núi Chạm Chu trên độ cao từ 

1.000m trở lên. Đây là vùng có địa hình đồi núi dốc, rừng còn khá 

tốt, trữ lượng gỗ cao hầu như chưa bị tác động bởi con người. Cấu 

trúc tổ thành thực vậtkhá đa dạng và chủ yếu là các loài chỉ thị cho 

khu vực núi đá vôi, song cấu trúc tầng thứ lại khá đơn điệu độ che 

phủ cao. Rừng có cấu trúc 4 tầng. 

b.Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi (II) 

Kiểu này phân bố trên sườn núi đá ở xã Phù Lưu, Hà Lang và 

Yên Thuận trên độ cao từ 700m trở lên cho đến dưới 1.000m. Đây là 

dạng sinh cảnh phổ biến nhất trong Khu BTTN Chạm Chu. Tổ thành 

thực vật cũng khá đa dạng và chủ yếu là các loài chỉ thị cho khu vực 

núi đá vôi, song cấu trúc tầng thứ lại khá đơn điệu độ che phủ trung 

bình. Rừng có cấu trúc 4 tầng: Tầng ưu thế sinh thái, tầng dưới tán, 

tầng cây gỗ nhỏ và cây bụi, tầng thảm tươi. 

c. Rừng kín hỗn giao cây lá rộng lá kim (III) 

Kiểu này chỉ phân bố trên đỉnh và các khu vực gần đỉnh núi 

đá vôi ở khu vực Cao Đường, độ cao trên 700m.Cấu trúc rừng 

gồm có 4 tầng. 

d. Rừng thưa thường xanh cây lá rộng phục hồi sau khai thác (IV) 

Kiểu rừng này khá phổ biến ở hầu hết các xã thuộc khu bảo tồn 

và thường phân bố xung quanh khu bảo tồn, gần khu dân cư. Rừng đã 

bị tác động tương đối mạnh do khai thác các loài cây gỗ to, cây gỗ 

quý. Mật độ cây gỗ (đường kính trên 10cm) thấp.  Đại đa số là các loài 



 

 

cây lá rộng, thường xanh, cây gỗ tạp, ưa sáng, mọc nhanh, ít có giá trị 

kinh tế, ít gặp các cây Hạt trần lớn. Cấu trúc rừng gồm 4 tầng. 

3.2.2.2. Các kiểu thảm thực vật ở độ cao dưới 700m 

a. Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên đất thấp (V) 

Phân bố ở độ cao dưới 700m thuộc các xã Phù Lưu, Hà Lang, 

Trung Hà, Hòa Phú. Đây là kiểu rừng có diện tích không lớn chỉ gặp 

ở một số nơi gần khu dân cư và còn lại rất manh mún. Dạng sinh 

cảnh này có độ tàn che và độ che phủ khá cao song lại chịu tác động 

rất lớn từ các hoạt động canh tác nương rẫy, chăn thả gia súc của 

người dân. Rừng có cấu trúc gồm 5 tầng. 

b. Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới trên núi đá vôi (VI) 

Kiểu rừng này phân bố ở xã Yên Thuận, Phù Lưu. Rừng 

nguyên sinh chưa bị tác động (hoặc tác động ít). Dạng sinh cảnh 

này nằm đan xen trong các thung lũng núi đá vôi, chất lượng tốt 

song do dễ khai thác và rừng có trữ lượng nên nó chịu nhiều tác 

động từ con người đặc biệt là khai thác gỗ, canh tác nương rẫy và 

đường đi lại săn bắn. Rừng có cấu trúc 5 tầng. 

c.  Các kiểu thảm thực vật thứ sinh nhân tác (VII) 

Thảm cây lâm nghiệp: Được sử dụng để canh tác các loài cây 

trồng lâu năm như: Bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis), Keo 

(Acacia spp.), Xoan (Melia azedarach), Lát hoa (Chukrasia 

tabularis), Luồng (Dendrocalamus spp.),... 

Thảm cây công nghiệp như Chè (Camellia chinensis), Mía 

(Saccharum spp.) 

Thảm cây nông nghiệp ngắn ngày: Hoa màu thường là Ngô 

(Zae mays), Lúa nương (Oryza spp.), Sắn (Manihot esculenta), 

Đậu tương (Glycine max), Lạc (Arachys hypogeal), Khoai lang 

(Ipomoea batatas),… được trồng trên các nương rẫy, đồng ruộng ở 

ven rừng, chân núi đá vôi, các thung lũng. 

Thảm cây nông nghiệp dài ngày:Cây ăn quả lâu năm trồng quanh 

nhà như Cam, Quýt, Bưởi (Citrus spp.), Quất hồng bì (Clausena 

lansium)… đặc biệt là Cam sành Hàm Yên. 
3.3. NGUYÊN NHÂN GÂY SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC 

VẬT Ở KHU BTTN CHẠM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG 



 

 

3.3.1. Các hoạt động của ngƣời dân gây xâm hại đến tài nguyên 

rừng 

3.3.1.1. Khai thác gỗ trái phép 

Theo số liệu thống kê báo cáo từ năm 2015 đến hết năm 2017, 

lực lượng Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Chạm Chu  đã 

kiểm tra bắt giữ và xử lý được 329 vụ. 

3.3.1.2.  Khai thác lâm sản ngoài gỗ 

Các hoạt động khai thác lâm sản ngoài gỗ như săn bắn, lấy củi 

đun, lấy rau ăn (măng, nấm, mộc nhĩ, rau,…), cây cảnh (Phong lan) 

và đặc biệt là khai thác cây dược liệu làm thuốc,... Hoạt động khai 

thác lâm sản ngoài gỗ diễn ra theo mùa hoặc quanh năm.  

3.3.1.3. Phá rừng làm nương rẫy và chăn thả gia súc tự do 

Nằm trong vùng lõi của Khu BTTN Cham Chu có 235,8 ha đất 

sản xuất nông nghiệp, chiếm 1,51% diện tích tự nhiên toàn khu, quỹ 

đất dành cho sản xuất lương thực của người dân còn thấp, đó cũng là 

nguyên nhân khiến người dân phải tận dụng đất nương rẫy và xâm 

canh vào đất lâm nghiệp để trồng cây lương thực, cây công nghiệp 

đáp ứng cuộc sống. 

3.3.2. Công tác quy hoạch, cơ sở vật chất và nhân lực Khu BTTN 

Chạm Chu 

- Công tác quy hoạch: hiện nay diện tích rừng đặc dụng Chạm 

Chu vẫn chưa được giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp cho Ban quản lý Khu BTTN Chạm Chu để quản lý 

bảo vệ, toàn bộ diện tích rừng đặc dụng vẫn do UBND các xã quản 

lý, bảo vệ. Vì vậy, phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý 

bảo vệ nguồn tài nguyên rừng tại Khu BTTN Cham Chu. 

- Về cơ sở vật chất: Hạt kiểm lâm Khu BTTN Chạm Chu chỉ có 

1 xe Ford bán tải, 7 xe máy,3 chốt bảo vệ rừng vẫn còn đi thuê nhà ở 

của người dân. 

- Về nhân lực: đơn vị được giao 30 biên chế cán bộ 

3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG THỰC 

VẬT TẠI KHU BTTN CHẠM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG 

3.4.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách 

3.4.1.1. Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho người dân 

vùng đệm, vùng lõi 



 

 

Chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo 

3.4.1.2. Chính sách về quản lý đất đai 

Thực hiện ngay việc giao đất, giao rừng. Tổ chức xác định vị 

trí, đóng mốc và biển chỉ dẫn ranh giới các phân khu chức năng. 

3.4.1.3. Cho thuê môi trường rừng 

Xây dựng đề án cho các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng 

để phát triển du lịch sinh thái. 

3.4.1.4. Chính sách đầu tư và tín dụng 

Khuyến khích các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đề nghị 

tăng thời gian vay vốn cho phù hợp. 

3.4.2. Giải pháp về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 

- Về bảo vệ rừng: Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền 

phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

đến các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, các 

hộ sống ven rừng, gần rừng, bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Tiến 

hành xây dựng hương ước quản lý bảo vệ rừng trong cộng đồng. 

- Về phòng cháy, chữa cháy rừng:  

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về ý thức, trách 

nhiệm của cộng đồng. Để mọi người dân có ý thức, trách nhiệm làm 

tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. 

Xây dựng hệ thống hạ tầng về phòng cháy chữa cháy rừng. 

3.4.3. Giải pháp cho công tác bảo tồn 

3.4.3.1. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn 

Nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền địa phương thông. 

Đối với người dân cần tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của 

ĐDSH và bảo tồn. 

3.4.3.2. Nâng cao đời sống cộng đồng 

Cần khôi phục các nghề truyền thống. Giao khoán bảo vệ rừng, 

khoanh nuôi phục hồi. 

3.4.3.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo tồn 

Hoàn thiện hệ thống giao thông. Xây mới và nâng cấp các Trạm 

Kiểm lâm. Mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ 

công tác bảo tồn. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 



 

 

1.1. Lập được danh lục gồm 938 loài thuộc 536 chi, 155 họ, của 

6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó, đã công bố 1 loài mới 

cho khoa học, phát hiện 2 loài mới bổ sung cho hệ thực vật Việt 

Nam; ghi nhận vùng phân bố ở Việt Nam cho 1 loài mà trước đây 

chưa tài liệu nào của Việt Nam ghi nhận chúng có mặt trên lãnh thổ 

Việt Nam . 

Trong số 938 loài thực vật bậc cao có mạch thì ngành Hạt kín 

chiếm ưu thế tuyệt đối với 846 loài (90,19%), các ngành còn lại 

chiếm một tỉ lệ tương đối thấp. 

1.2. Có 10 họ giàu loài (từ 17 loài ở lên) với 299 loài (31,88%). 

Có 10 chi đa dạng nhất (có từ 8 loài trở lên) với 102 loài, chiếm 

10,87% tổng số loài.  

1.3. Yếu tố địa lý ở bậc chi cho kết quả là nhóm yếu tố nhiệt đới 

chiếm tới 70,79% trong khi đó các chi thuộc nhóm yếu tố ôn đới chỉ 

chiếm có 10,82%. 

Yếu tố địa lý bậc loài cho thấy yếu tố nhiệt đới là chủ yếu với 

728 loài, chiếm tới 77,61%, các yếu tố còn lại chiếm tỉ lệ nhỏ. Đáng 

chú ý có 139 loài thuộc về yếu tố đặc hữu, chiếm 14,82%. 

1.4. Về dạng sống, công thức phổ dạng sống là: SB = 72,81Ph+ 

9,59Ch + 3,52Hm + 9,28Cr + 3,52Th. 

1.5. Về giá trị sử dụng, xác định được 585 loài cây có công 

dụng chiếm 62,37% tổng số loài của khu hệ. 

1.6. Số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ theo Sách 

Đỏ Việt Nam là 55 loài (5,86%) bao gồm "3CR + 18EN + 34VU = 

55". Theo The IUCN Red List of Threatened Species ver 3.1 (2018 - 

1) có 78 loài (8,32%), bao gồm "1CR + 6EN + 6VU + 2NT + 59LC 

+ 4DD = 78". Theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP có 17 loài (1,81%) 

hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; xác định được 2 

loài nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Tổng cộng có 121 loài 

(12,90% ) nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ.  

1.7. Về  đa dạng thảm thực vật ở Khu BTTN Chạm Chu: Đã 

xác định được 2 nhóm với 7 kiểu thảm: nhóm các kiểu thảm ở độ 

cao trên 700m và nhóm các kiểu thảm thực vật ở độ cao dưới 700m 



 

 

1.8. Xác định được 2 nhóm nguyên nhân chính gây suy giảm 

ĐDSH thực vật ở Khu BTTN Chạm Chu: Các hoạt động của người 

dân gây xâm hại đến tài nguyên rừng và những khó khăn tồn tại về 

công tác quy hoạch, cơ sở vật chất và nhân lực của khu bảo tồn. Từ 

đó đề xuất 3 nhóm giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng 

thực vật. 

2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ đối với các loài đang bị 

khai thác mạnh và có nguy cơ giảm mạnh hoặc tuyệt chủng như các 

loài gỗ quý, cây thuốc đang bị khai thác và thu mua ồ ạt tại đây. 

2.2. Cần có biện pháp hữu hiệu để bảo tồn, phát triển có hiệu 

quả những nguồn gen rất  nguy cấp và nguy cấp đã tìm thấy trong 

khu bảo tồn đồng thời tiếp tục điều tra để thống kê một cách đầy đủ 

nhất các loài cây có ích (nhất là cây thuốc) và các loài nguy cấp trên 

toàn khu bảo tồn. 

2.3. Có các chính sách phát triển sinh kế cho người dân sống 

trong Khu BTTN Chạm Chu để làm giảm áp lực tác động của cộng 

đồng lên khu bảo tồn. 
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