Thông Tin Về Đất Ngập Nước Ramsar (RIS)
– phiên bản 2009-2012
Có thể download từ http://www.ramsar.org/ris/key_ris_index.htm.
Các phân hạng được phê duyệt bởi Nghị Quyết 4.7 (1990), được chỉnh sửa bởi Nghị Quyết
VIII.13 của Hội Nghị thứ 8 của các quốc gia thành viên (2002) và Nghị Quyết IX.1, Phụ Lục B,
IX.6, IX.21 và IX.22 của Hội Nghị thứ 9 của các quốc gia thành viên (2005).
Ghi chú đối với người tập hợp thông tin:
1.

Mẫu RIS này nên được hoàn tất theo bản Ghi chú giải thích và Hướng dẫn cho việc
hoàn tất Trang thông tin về Đất ngập nước Ramsar đính kèm. Người soạn thảo cần
phải đọc hướng dẫn trước khi điền mẫu RIS.

2.

Thông tin thêm và hướng dẫn hỗ trợ của các điểm được công nhận Ramsar được
cung cấp tại Khung và Hướng dẫn cho xây dựng Danh sách các vùng Đất ngập nước có
tầm quan trọng quốc tế (Sổ tay Sử dụng Đất ngập nước Khôn khéo 14, tái bản lần
thứ 3). Phiên bản thứ 4 của Sổ tay này đang được soạn thảo và sẽ được xuất bản
năm 2009.

3.

Sau khi hoàn tất, bản RIS (và các bản đồ đính kèm) cần được nộp cho Ban Thư ký
Ramsar. Những người soạn thảo nên cung cấp một bản RIS bằng Word và bản
mềm của tất cả các bản đồ.

1. Tên và địa chỉ của người tập hợp thông tin:
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2. Ngày hoàn tất bản này: 01/03/2010
3. Quốc gia: Việt Nam
4. Tên của điểm Ramsar:
Ba Bể (Hồ Ba Bể và các khu vực lân cận, Vườn quốc gia Ba Bể)
5. Đề nghị điểm Ramsar mới hay là cập nhật điểm hiện tại:
Bản RIS này là cho (đánh dấu vào một ô vuông):
a) Đề nghị điểm Ramsar mới: ; hoặc
b) Cập nhật thông tin cho điểm hiện tại: 
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6. Chỉ dành cho cập nhật, các thay đổi của điểm này từ khi công nhận hoặc lần cập
nhật gần đây nhất:
a) Diện tích và ranh giới của điểm:
Diện tích và ranh giới của điểm Ramsar thay đổi: 
hoặc
Nếu ranh giới điểm ramsar thay đổi:
i) ranh giới được xác định lại chính xác hơn:

; hoặc

ii) ranh giới được mở rộng: ; hoặc
iii) ranh giới bị thu hẹp**



và/hoặc
Nếu diện tích thay đổi:
i) Diện tích đã được đo lại chính xác hơn: ; hoặc
ii) Diện tích được mở rộng ; hoặc
iii) Diện tích bị giảm**



** Ghi chú quan trọng: nếu ranh giới và/hoặc diện tích của khu ramsar được công nhận
bị giảm, Quốc gia thành viên nên theo trình tự thủ tục theo Nghị Quyết IX.6 của Hội
nghị các quốc gia thành viên lần thứ 9 (COP9) và cung cấp một báo cáo theo đoạn 28
của Phụ Lục đó, trước khi nộp bản RIS cập nhật.
b) Mô tả những thay đổi chính về đặc điểm sinh thái của khu Ramsar, bao gồm việc
áp dụng các tiêu chí, từ lần cập nhật trước của khu này:
7. Bản đồ:
Xem Phụ Lục III của phần Ghi chú và Hướng dẫn, để biết hướng dẫn chi tiết về việc cung
cấp bản đồ phù hợp, bao gồm bản đồ số.
a) Một bản đồ của khu này, với ranh giới rõ rang, được đính kèm như là:
i) bản in (bắt buộc phải có): ;
ii) bản điện tử: (Thí dụ. bản JPEG hoặc ArcView image) ;
iii) Một file GIS cung cấp các vector biên có tham chiếu địa lý và các bảng thuộc
tính .
b) Mô tả ngắn gọn loại ranh giới áp dụng:
Ranh giới của vùng được tiến cử là ranh giới hiện tại của Vườn Quốc gia Ba Bể như thể
hiện trên bản đồ.
8. Tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ, thể hiện bằng độ và phút):
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22°25'N, 105°38'E
9. Vị trí khái quát:
Khu này nằm ở miền nào của quốc gia và vùng hành chính nào hoặc gần vùng đô thị
nào.
Vườn Quốc gia (VQG) Ba Bể nằm trên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuộc vùng Đông Bắc
Việt Nam. VQG nằm cách thị trấn Chợ Rã (huyện lỵ của Ba Bể) khoảng 18km về phía
tây nam và cách Hà Nội khoảng 240km về phía Tây Bắc.
10. Cao trình (mét: trung bình và/hoặc tối đa & tối thiểu)
Độ cao của vùng dao động khoảng từ 150 đến 1.098 m.
11. Diện tích: (hectares)
10.048 ha, trong đó có 3.846 ha bảo vệ nghiêm ngặt, 6.162 ha phục hồi sinh thái, và 40 ha
phân khu hành chính dịch vụ (UBND tỉnh Bắc Kạn 2004).
12. Tổng quan về khu này:
Viết một đoạn ngắn tóm tắt mô tả các đặc tính sinh thái chính và tầm quan trọng của
khu đất ngập nước.
VQG Ba Bể có trung tâm là Hồ Ba Bể nằm trên độ cao 178m được xác định là hồ tự
nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam (Scott 1989). Tên hồ
có nghĩa là Ba hồ tuy nhiên trên thực tế, Ba Bể là một thủy vực liên tục với chiều dài tới
8 km và chiều rộng tới 800m có nhiều đảo đá vôi nhỏ. Độ sâu trung bình của hồ dao
động từ 17 đến 23 m với chỗ sâu nhất lên tới 29m.
Hồ Ba Bể nhận nước từ các sông Tà Han, Nam Cường và Chợ Lèn, là ba con sông này
hợp thành hệ thuỷ văn nổi phía nam của VQG. Nước Hồ Ba Bể đổ ra sông Năng, là con
sông chảy qua phía bắc của VQG. Ba Bể là một khu bảo vệ độc đáo trong hệ thống rừng
đặc dụng Việt Nam do là nơi có các sinh cảnh nước ngọt rất đa dạng, trong đó có rất
nhiều các ao tù nhỏ và các vùng đầm lầy.
Cấu trúc địa chất trong vùng với ưu thế đá vôi với nhiều đỉnh cao lởm chởm, độ phân
cắt lớn, các thung lũng, sông suối với các sườn dốc đứng. Cảnh quan núi đá vôi có
nhiều hang động, trong đó động Puông là động lớn nhất, dài tới 300 m, đây cũng là nơi
có sông Năng chảy qua. Rừng Ba Bể gồm hai kiểu rừng chính là rừng trên núi đá vôi và
rừng thường xanh đất thấp. Rừng trên núi đá vôi phân bố trên các sườn núi đá vôi dốc
có tầng đất mỏng và có tỷ trọng độ che phủ lớn nhất trong VQG.
13. Các tiêu chí của Ramsar:
Đánh dấu vào ô vuông dưới mỗi Tiêu Chí áp dụng cho việc công nhận điểm Ramsar.
Xem Phụ Lục II của Ghi chú và Hướng dẫn về các Tiêu chí và hướng dẫn áp dụng (theo
Nghị Quyết VII.11). Tất cả các Tiêu chí được áp dụng nên được đánh dấu.
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14. Giải trình về việc áp dụng các tiêu chí trong mục 13 ở trên:
Giải trình cho từng Tiêu chí, và xác định rõ ràng Tiêu chí nào phù hợp (xem Phụ Lục II
về Hướng dẫn giải trình).
Tiêu chí 1:
Hồ Ba Bể là hồ tự nhiên trên núi duy nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở Việt Nam,
và VQG Ba Bể rất độc đáo trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam do rất đa dạng về
các sinh cảnh nước ngọt. VQG Ba Bể nằm trong vùng địa hình Cát-tơ cổ, với một phức
hệ sông, suối, núi đá vôi và hồ nước ngọt. Trong VQG có kiểu rừng nhiệt đới núi thấp
trên núi đá vôi điển hình cho vùng Đông Bắc Việt Nam, và rừng thường xanh đất thấp;
đây là hai kiểu sinh cảnh điển hình cho Vùng Sinh thái Á nhiệt đới Bắc Đông Dương (xem
thêm phần 15) và VQG là mẫu đại diện quan trọng cho các kiểu sinh cảnh này trong
Vùng Sinh thái. Khu vực Ba Bể nổi bật với sự đa dạng của các dạng thù cát-tơ bao gồm
các cao nguyên cát-tơ đai cao và đai thấp, dãy các khối cát-tơ có sườn không đối xứng,
các cánh đồng cát-tơ, các hẻm cát-tơ và hệ thống hang động cát-tơ rộng lớn.
Tiêu chí 2:
Ba Bể là nơi phân bố của các loài bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu theo IUCN 2008 (2008
IUCN Red List of Threatened Species http://www.redlist.org/) sau: (Thú) Tê tê vàng
Manis pentadactyla (Nguy cấp - EN), Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi (Nguy
cấp - EN), Cu ly lớn Nycticebus coucang (Sắp nguy cấp - VU), Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides
(Sắp nguy cấp - VU), Gấu ngựa Ursus thibetanus (Sắp nguy cấp - VU), Cầy vằn bắc
Chrotogale owstoni (Sắp nguy cấp - VU) và Sơn dương Naemorhedus sumatraensis (Sắp
nguy cấp - VU); (Chim) Vạc hoa Gorsachius magnificus (Nguy cấp - EN); và (Bò sát và
Ếch nhái) Rùa đầu to Platysternon megacephalum (Nguy cấp - EN), Rùa đất Spengle
Geoemyda spengleri (Nguy cấp - EN), Rùa sa nhân Pyxidea mouhotii (Nguy cấp - EN), Ba
ba trơn Pelodiscus sinensis (Sắp nguy cấp - VU) và Cá cóc bụng hoa Paramesotriton
deloustali (Sắp nguy cấp - VU).
Tiêu chí 3:
Ba Bể là nơi còn có các quần thể của một số loài động vật rất quan trọng trong việc duy
trì tính đa dạng sinh học của vùng địa sinh học như trình bày ở phần 15. Ba Bể là nơi
duy nhất ở Việt Nam ghi nhận một loài linh trưởng có vùng phân bố hẹp là Voọc đen
má trắng Trachypithecus francoisi. Ngoài ra, Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus tuy
không được ghi nhận trong các điều tra gần đây tại khu vực VQG, tuy nhiên, do vùng
phân bố của chúng ở các khu vực Na Hang và Sinh Long ngay gần đó, nên VQG cũng
là sinh cảnh đệm cho loài đặc hữu Việt Nam và bị đe dọa ở mức Rất nguy cấp trên toàn
cầu này (BirdLife International and MARD 2004).
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Ba Bể đã được BirdLife International xác định là một Vùng Chim Quan trọng (và là
Vùng Đa dạng Sinh học Trọng yếu) do vùng này đặc biệt quan trọng đối với một loài bị
đe dọa toàn cầu (xem ở trên) và có vùng phân bố hẹp (Vạc hoa, tại Vùng Chim Đặc hữu
Vùng núi Đông nam Trung Quốc) là loài chỉ phân bố trong các vùng địa sinh học Á nhiệt
đới Trung Quốc-Hymalaya và Rừng ẩm Nhiệt đới Đông Dương (theo xác định của
BirdLife International 2004), và có một loài có sự tập trung cá thể cao (Vạc hoa) (Tordoff
ed. 2002). Ngoài ra, Ba Bể còn là nơi phân bố của nhiều loài phân bố hạn chế trong một
đơn vị địa sinh học (biome) Á nhiệt đới Trung Quốc-Hymalaya và Rừng ẩm Nhiệt đới
Đông Dương rất ít được ghi nhận ở các vùng khác tại Việt Nam như Đuôi cụt nâu Pitta
phayrei, Khướu đá hoa Napothera crispifrons, và Khướu mỏ dẹt to Paradoxornis ruficeps.
Loài sắp nguy cấp Cá cóc bụng hoa Paramesotriton deloustali, một loài ếch nhái đặc hữu
của Việt Nam đã được phát hiện trong một số đợt khảo sát gần đây (Lê Trọng Trải et al.
2004). Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây còn phát hiện 1 loài lưỡng cư mới cho khoa học
ở khu vực Ba Bể là Ếch bắc bộ Rana bacboensis dựa trên mẫu chuẩn thu thập tại khu vực
hồ Ba Bể (Bain et al. 2003).
Tiêu chí 6
Ba Bể là nơi phân bố thường xuyên của hơn 1% quần thể toàn cầu của loài Vạc hoa.
BirdLife International (2009) ước tính số lượng quần thể toàn cầu của loài này hiện tại là
khoảng 250-999 cá thể. Pilgrim et al. (2009) ghi nhận ít nhất có hai đôi Vạc hoa được
quan sát tại Ba Bể vào năm 2009, trong đó có 1 đôi đang nuôi ít nhất là 2 con non, đồng
thời cũng ghi nhận thông tin từ thợ săn và dân địa phương về các cá thể khác bị bắt
hoặc được quan sát trong thời gian gần đây.
Tiêu chí 7:
Hồ Ba Bể là khu có sự đa dạng của khu hệ cá nước ngọt cao nhất trong hệ thống các
khu bảo vệ của Việt Nam. Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Hữu Dực (2003) đã công bố
danh sách 87 loài cá của vùng hồ Ba Bể. Tập hợp các dẫn liệu nghiên cứu khu hệ cá hồ
Ba Bể và các sông suối phụ cận từ trước đến nay đã thống kê và xác định được 106 loài
cá. Trong số này có một số loài có thể là đặc hữu của khu vực, tuy nhiên cần có thêm
các nghiên cứu. Trong loại hình hồ tự nhiên, hồ Ba Bể có số lượng loài cá phong phú
nhất ở Việt Nam nếu so với các hồ nước khác như đầm An Khê: 19 loài, đầm Dưng: 24
loài, Biển Hồ: 27 loài, hồ Lắk: 35 loài, hồ Tây: 36 loài, hồ Châu Trúc: 47 loài.
15. Vùng địa lý sinh học (bắt buộc khi áp dụng Tiêu Chí 1 và/hoặc 3 và/hoặc 2)
Tên của vùng địa lý sinh học tương ứng mà khu Ramsar nằm trong đó, và xác định hệ
thống phân vùng địa lý sinh học được áp dụng.
a) Vùng địa lý sinh học:
Ba Bể nằm trong vùng đông bắc Việt Nam theo hệ thống phân loại của Wikramanayake
et al. (1997), thuộc vào vùng “Rừng Á nhiệt đới bắc Đông Dương” bao gồm một diện tích
nhỏ ở đông bắc Thái Lan, phần lớn của vùng nam Trung Quốc, phía bắc Myanma, bắc
Lào và bắc Việt Nam, trên vĩ tuyến 19°N. Theo hệ thống phân loại của MacKinnon
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(1997), Ba Bể nằm trong “Phân vùng 6a (Nhiệt đới Nam Trung Quốc)” bao gồm toàn bộ
vùng đông bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc.
b) Hệ thống phân vùng địa lý sinh học (bao gồm Tài liệu Tham Khảo):
MacKinnon, J. R. (1997) Protected areas systems review of the Indo-Malayan Realm. [Rà soát
các khu bảo vệ ở vùng sinh thái Indo-Malay] Canterbury, U.K.: The Asian Bureau for
Conservation and the World Conservation Monitoring Centre.
Wikramanayake, E., Dinerstein, E., Hedao, P. and Olson, D. (1997) A Conservation
Assessment of Terrestrial Ecoregions of the Indo-Pacific Region. [Đánh giá các vùng sinh thái
trên cạn ở vùng Indo-Pacific] Washington D.C.: WWF-US Conservation Science
Programme. (see www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial_im.html)
16. Đặc điểm vật lý của khu Ramsar:
Mô tả, nếu phù hợp, đặc tính địa chất; địa mạo; nguồn gốc-tự nhiên hoặc nhân tạo; thủy
văn, loại đất; chất lưọng nước; độ sâu ngập nước; nước cố định; biến thiên mực nước;
biến thiên triều; vùng hạ lưu; khí hậu khái quát, vân vân.
Địa chất và địa mạo. VQG là một phức hệ bao gồm hồ - sông - suối - núi đá vôi từ dốc
mạnh đến dốc đứng với nhiều hang động. Bao bọc xung quanh Hồ Ba Bể là các dãy núi
có độ cao từ 800 -1.500 m. Phía Bắc có dãy núi Lung Nham, núi Án với các đỉnh núi có
độ cao từ 689 đến 829m. Phía Đông là núi Khau Vay (cao từ 600-799m). Phía Tây là dãy
Pù Nộc Chắp, Pù Che (cao từ 677-1.043m). Phía Nam và Đông Nam là dãy núi đá
Quảng Khê và vùng đất của dãy Phia Bjoóc với nhiều đỉnh núi cao như Phia Bjoóc
(1.502m), Hoa Sơn (1.517m).
Hai khối đá Ba Bể Chợ Rã và Chợ Đồn, Chợ Điền nằm phía Nam sông Năng được cấu
tạo bằng đá vôi Givét (Đêvôn giữa) nằm cạnh khối đá Granít Phia Bjoóc và hoạt động
của khối Granít này làm đá vôi ở đây biến thành đá hoa cương, được gọi là Đá Hoa
cương Ba Bể. Theo Đào Trọng Năng (1979) quá trình này diễn ra vào kỷ Créta muộn,
nghĩa là khối đá này đã trải qua chế độ lục địa trong khoảng thời gian 200 triệu năm.
Điều đó lý giải sự già nua của địa hình Cát-tơ và sự hình thành hồ. Trong vùng Chợ Rã
có nhiều thung lũng và cánh đồng cát-tơ rộng ăn thông với nhau. Độ cao trung bình của
các núi Cát-tơ khoảng 800 - 900 m. Do địa hình, độ cao lớn nên nhiều chỗ sông Năng và
sông Chợ Lèn trở thành các lát xẻ sâu, đặc biệt ở núi Lung Nham và Bó Lù sông suối
chảy ngầm với chiều dài 300 - 800m, chiều rộng có chỗ tới hơn 10 m. Nhiều nơi lòng
sông đào tới các lớp đá phiến Proterozoi tạo nên thác ghềnh, như thác Đầu Đẳng, Nà
Phoòng (Anon. 1992).
Thủy văn. Hệ thống thuỷ văn VQG Ba Bể bao gồm 3 con sông, suối chính nối với hồ Ba
Bể. Phía Nam và Tây Nam có sông Chợ Lèn, suối Bó Lù và Tà Han đổ nước vào hồ với
tổng diện tích lưu vực là 420 km² (sông Chợ Lèn: 194 km², suối Bó Lù: 137 km² và suối
Tà Han: 89km²). Ba con sông, suối này đổ nước vào hồ, sau khi được điều tiết, một phần
nước hợp lưu với sông Năng ở phía Bắc hồ, tiếp tục chảy về sông Gâm. Sông Năng là
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thượng nguồn của sông Hồng, chảy theo hướng Đông Tây. Tổng diện tích lưu vực sông
Năng là 1.420 km². Vào mùa lũ, ngoài 3 con sông, suối ở phía Nam, nước từ sông Năng
có thể chảy vào hồ và mực nước ở hồ có thể dâng lên từ 2 - 3 m. Khi nước lũ sông Năng
giảm xuống, nước trong hồ lại tiếp tục chảy vào sông Năng. Mực nước tích lại trong hồ
có thể đạt tới 80 - 90 triệu m³, có tác dụng phân lũ sông Năng, sông Gâm và sông Lô
(Anon. 1992). Độ sâu trung bình của hồ Ba Bể là 17 m đến 23 m, chỗ sâu nhất đạt đến 29
m.
Khí hậu. Do đặc điểm địa hình, khí hậu của vùng ba bể rất ôn hòa quanh năm. Nhiệt độ
trung bình hàng năm của khu vực là 22°C với tháng thấp nhất là 14,1°C vào tháng Một
và cao nhất là 27,5°C vào tháng Bảy. Lượng mưa bình quân các tháng dao động từ 18,2
mm vào tháng Một đến 249,4 mm vào tháng Bảy và tổng lượng mưa hàng năm là 1.343
mm. Độ ẩm hàng năm dao động từ 81 đến 85% (Anon. 1992).
17. Tính chất vật lý của vùng lưu vực:
Mô tả diện tích bề mặt, các đặc tính địa chất khái quát, loại đất, và khí hậu (bao gồm
loại khí hậu).
Ba Bể đổ nước vào sông Năng rồi chảy vào sông Gâm, do đó, nó nằm trong vùng phân
thủy của Lưu vực Lô hình thành từ sông Lô, sông Gâm, sông Chảy và Phó Đáy, diện
tích tổng lưu vực là 37.878km², nằm ở Trung Quốc (15.249km²) và trong địa phận của
các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, nột phần của Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn,
Phú Thọ, và Vĩnh Phúc, (22.629km²).
Lưu vực sông Lô được giới hạn giữa cánh cung Ngân Sơn và cánh cung sông Gâm, phía
đông nam là dãy núi Tam Đảo và phía tây là dãy Con Voi. Hướng dốc chung theo
hướng đông bắc-tây nam, độ cao trung bình của khu vực từ 500-1.000m. Dòng chính
sông Lô có thung lũng rất hẹp, có nơi chỉ còn 4-5km. Phía thượng nguồn sông có nhiều
thác ghềnh, độ dốc lớn. Càng về hạ lưu, độ dốc giảm dần, thung lũng rộng ra. Hai phụ
lưu chính của sông Lô là sông Gâm và sông Chảy.
Thổ nhưỡng. Nằm trong vùng Đông Bắc Bộ, lưu vực sông Lô có nền thổ nhưỡng phát
triển chủ yếu các thành tạo trầm tích Proterozoi và Cambri hạ, ngoài ra còn có các đá
vôi Đevon trung uốn nếp thoải. Dọc một số đứt gãy có các hố sụt tuổi Creta và các
trũng Kainozoi kề đứt gãy. Đá biến chất Tiền Cambri lộ ở vòm nâng Sông Chảy cùng
với xâm nhập granit phức hệ Sông Chảy, plagiogranit dạng gnai phức hệ Ca Vịnh, các
xâm nhập Mesozoi phát triển ở các rìa đông và tây nam (các phức hệ Điện Biên Phủ,
Bản Xang và Phan Xi Pan).
Khí hậu. Khu vực này có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm điển hình. Trong khu vực
có một số tâm mưa lớn với lượng mưa lên đến trên 4.000 mm/năm (ví dụ, Bắc Quang,
tỉnh Hà Giang) (Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc 1993).
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18. Các giá trị thủy văn:
Mô tả chức năng và giá trị của đất ngập nước trong việc cung cấp nước ngầm, kiểm soát
lũ, tích tụ phù sa, ổn định bờ, vân vân.
Có 3 sông suối chính đổ vào phía nam hồ Ba Bể là sông Chợ Lèn, Bó Lù và Tà Han có
diện tích lưu vực là 420 km², chiều dài dòng chính từ 19  27 km, tổng lưu lượng là 840
m³/s. Hồ Ba Bể đổ ra sông Năng ở phía Bắc qua thác Đầu Đẳng. Sông Năng có diện tích
lưu vực 1.420 km²; tốc độ dòng chảy vào mùa lũ là 980 m³/s, và mùa cạn là 80 m³/s.
Hồ Ba Bể có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết nguồn cấp nước cho các cộng
đồng địa phương. Do có dung tích lớn, hồ Ba Bể có khả năng điều tiết hơn 40 triệu m³
nước cho sông Năng và sông Gâm, điều hoà lưu lượng và mực nước cho một vùng
rộng lớn. Giảm bớt tác hại của lũ dồn về của 4 con sông với lưu vực gần 2000km². Mặt
khác, hồ còn bổ sung nước mùa kiệt vào sông Năng phục vụ cho sản xuất và đời sống
nhân dân.
19. Loại đất ngập nước
a) loại hình:
Khoanh tròn hoặc gạch dưới những mã áp dụng cho các loại đất ngập nước Ramsar
“Hệ Thống Phân Loại Đất Ngập Nước” có mặt ở điểm Ramsar. Mô tả từng loại mã đất
ngập nước được cung cấp ở Phụ lục I của bản Ghi chú và Hướng dẫn.
Biển/ven biển:: A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • Zk(a)
Nội địa: L • M • N • O• P • Q • R • Sp • Ss • Tp • Ts • U • Va •
Vt • W • Xf • Xp • Y • Zg • Zk(b)
Nhân tạo: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c)
b) Tính trội:
Liệt kê các loại đất ngập nước được xác định trong mục a) ở trên theo thứ tự trội (theo
diện tích) trong khu Ramsar, bắt đầu từ loại đất ngập nước có diện tích lớn nhất.
Hồ có nước thường xuyên (O) - Sông suối có nước thường xuyên (M) - và Các hệ thống
nước ngầm trong vùng cát-tơ (Zk(b)).
20. Các đặc điểm sinh thái chính:
Mô tả thêm, nếu phù hợp, về các loại sinh cảnh chính, loại thực vật, các quần xã động
thực vật có mặt trong khu Ramsar, và các dịch vụ hệ sinh thái của khu này và những lợi
ích do chúng mang lại.
VQG Ba Bể có một phức hệ khảm các kiểu sử dụng đất đan xen, bao gồm các khoảnh
rừng nguyên sinh, các thảm thực vật thứ sinh, và các diện tích canh tác định canh và du
canh. Nét sinh cảnh nổi bật của vùng là hồ Ba Bể và địa hình của khu vực đặc trưng bởi
các núi đá vôi dốc, đan xen là các vùng không có nền địa chất đá vôi nhấp nhô hơn.
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Rừng Ba Bể có thể chia thành hai kiểu rừng chính là rừng trên núi đá vôi và rừng
thường xanh đất thấp. Rừng trên núi đá vôi phân bố trên các sườn núi đá vôi dốc có
tầng đất mỏng. Rừng trên núi đá vôi che phủ tỉ lệ lớn diện tích của VQG. Kiểu rừng ưu
thế bởi các loài Nghiến Burretiodendron hsienmu, Mạy tèo Streblus tonkinensis. Rừng
thường xanh đất thấp phân bố ở những sườn thấp và có tầng đất mặt dày hơn. Sự đa
dạng về thành phần loài khu hệ thực vật của rừng thường xanh đất thấp cao hơn nhiều
so với rừng trên núi đá vôi. Ở độ cao khoảng 700 m trở lên, có một vài diện tích của
dạng rừng núi thấp. Kiểu rừng này tương đối khác với dạng rừng trên đất thấp ở cấu
trúc tầng tán đơn giản hơn (ở các độ cao thấp hơn, tầng tán phức tạp và chia nhiều tần
hơn), kiểu rừng này có chiều cao tầng tán thấp hơn và sự hiện diện của các loài dây leo
thưa thớt hơn.
21. Hệ thực vật đáng chú ý:
Cung cấp thông tin thêm về các loài cụ thể và tại sao chúng lại đáng chú ý (mở rộng
thông tin ở mục 14 nếu cần. Giải trình về việc áp dụng Tiêu chí), chỉ ra thí dụ như
loài/quần xã nào độc đáo, hiếm, bị đe dọa, và quan trọng về mặt địa lý sinh học, vân
vân. Không kèm danh sách phân loại loài ở đây-có thể cung cấp thêm trong phần phụ lục)
Các nghiên cứu đa dạng sinh học gần đây đã khẳng định tính đa dạng cao của khu hệ
thực vật VQG Ba Bể. Đáng chú ý là loài bị đe dọa toàn cầu ở mức Nguy cấp (EN),
Nghiến Burretiodendron hsienmu, tương đối phổ biến và gần như là loài ưu thế ở các
vùng cát-tơ xung quanh hồ Ba Bể; đây là loài phân bố hẹp ở các vùng đá vôi của bắc
Việt Nam và nam Trung Quốc. Dạng rừng hỗn giao cây lá kim và cây lá rộng trên dông
cát-tơ đặc trưng bởi sự có mặt của nhiều loài hạt trần hiếm, trong đó có loài Sắp Nguy
cấp Amentotaxus cf. argotaenia, các loài Gần bị đe dọa là Nageia fleuryi (NT) (là hạt trần
phổ biến nhất ở dạng rừng này), Pinus kwangtungensis và Dacrydium elatum..
22. Hệ động vật đáng chú ý:
Cung cấp thông tin thêm về các loài cụ thể và tại sao chúng lại đáng chú ý (mở rộng
thông tin ở mục 12 nếu cần. Giải trình về việc áp dụng Tiêu chí), chỉ ra thí dụ như
loài/quần xã nào độc đáo, hiếm, bị đe dọa, và quan trọng về mặt địa lý sinh học, vân
vân. Không kèm danh sách phân loại loài ở đây-có thể cung cấp thêm trong phần phụ lục)
Lê Trọng Trải et al. (2004) đã ghi nhận 64 loài thú (trong đó có 26 loài dơi) tại VQG Ba
Bể, trong đó có 7 loài được liệt kê trong Danh lục Đỏ các Loài Bị đe dọa Toàn cầu 2008
của IUCN (xem mục 14), và 3 loài ở cấp độ gần bị đe dọa (NT) ở cấp độ toàn cầu (Rái cá
thường Lutra lutra, Beo lửa Pardofelis temminckii, và Dơi tai Miến Điện Miniopterus
schreibersii), và một loài bị đe dọa ở mức độ thiếu thông tin (DD) là Sóc bay lông chân
Belomys pearsonii.
Ba Bể đặc biệt quan trọng do là nơi phân bố của các quần thể của các loài Sắp nguy cấp
là Cầy vằn bắc Hemigalus owstoni và Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi, tuy
nhiên theo các báo cáo gần đây chỉ còn một đàn khoảng 7 đến 13 cá thể Voọc đen má
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trắng còn tồn tại trong vùng (Grieser Johns & Potess in litt. 2004). Theo thông tin từ cán
bộ VQG Ba Bể, loài bị đe dọa ở mức Cực kỳ nguy cấp là Voọc mũi hếch Rhinopithecus
avunculus có thể vẫn còn phân bố ở khu vực Tây bắc của Vườn Quốc gia theo ghi nhận
năm 1997 (theo lời N. Lormée 2000), nhưng các khảo sát do BirdLife International và
Fauna & Flora International thực hiện vào các năm 2002 và 2003 đã không phát hiện
được chứng cớ nào về sự tồn tại của loài này ở khu vực Ba Bể (A. Grieser Johns & F.
Potess in litt. 2004).
Có tổng số 235 loài chim đã được ghi nhận cho VQG Ba Bể (Lê Trọng Trải et al. 2004,
Pilgrim et al. 2009), trong đó có 1 loài bị đe dọa toàn cầu là Vạc hoa Gorsachius magnificus
(Nguy cấp) và 2 loài Gần bị đe dọa là Hồng hoàng Buceros bicornis và Diều cá đầu xám
Ichthyophaga ichthyaetus). Theo các thông tin hiện có, Ba Bể là khu vực quan trọng nhất
đối với bảo tồn loài Vạc hoa tại Việt Nam, và Pilgrim et al. (2009) ghi nhận ít nhất có hai
đôi Vạc hoa tại Ba Bể vào năm 2009, trong đó có 1 đôi đang nuôi ít nhất là 2 con non.
Trong số 69 loài lưỡng thê và bò sát được ghi nhận tai Ba Bể theo Lê Trọng Trải et al.
(2004), có 5 loài bị đe dọa ở mức độ toàn cầu theo Danh lục Đỏ IUCN 2008 (xem phần
14) và một loài Gần bị đe dọa (NT) ở cấp độ toàn cầu la Trăn đất Python molurus.
Hồ Ba Bể là khu có sự đa dạng của khu hệ cá nước ngọt cao nhất trong hệ thống các
khu bảo vệ của Việt Nam. Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Hữu Dực (2003) đã công bố
danh sách 87 loài cá của vùng hồ Ba Bể. Tập hợp các dẫn liệu nghiên cứu khu hệ cá hồ
Ba Bể và các sông suối phụ cận từ trước đến nay đã thống kê và xác định được 106 loài
cá. Trong số này có một số loài có thể là đặc hữu của khu vực, tuy nhiên cần có thêm
các nghiên cứu.
Trong các khảo sát năm 1997 và 1998, có tổng số có 332 loài bướm đã được ghi nhận cho
VQG Ba Bể, trong đó có 22 loài là ghi nhận mới cho Việt Nam (Monastyrskii et al. 1998).
23. Các giá trị văn hóa và xã hội:
a) Mô tả nếu khu này có những giá trị văn hóa và xã hội thí dụ: thủy sản, lâm nghiệp,
tầm quan trọng về tôn giáo, các điểm khảo cổ, mối quan hệ xã hội với đất ngập nước,
vân vân. Phân biệt giữa tầm quan trọng lịch sử/khảo cổ/tôn giáo với các giá trị kinh tế
xã hội hiện tại:
Dân số và dân tộc
Các dân tộc bản địa sinh sống ở vùng Ba Bể gồm người Tày (cư trú ở ven sông và hồ
chiếm 44%), người H’Mông (sống ở vùng núi cao chiếm 54%), người Dao, Nùng và
Kinh chiếm 2%. Mỗi dân tộc đều có văn hoá và tập quán canh tác riêng của mình.
Người Tày thường sống ở những nhà sàn bằng gỗ, đánh bắt cá, dệt vải, người H’Mông
chủ yếu trên các nương rẫy du canh và săn bắt chim thú rừng. Vườn Quốc gia Ba Bể và
vùng đệm có tổng dân số khoảng 25.332 người, trong đó vùng đệm có 22.728 người,
vùng lõi có 2.604 người. Hiện tại trong VQG có 12 thôn đồng bào các dân tộc sinh sống,
trong đó xã Nam Mẫu có 8 thôn, xã Quảng Khê 2 thôn và xã Khang Ninh có 2 thôn.
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Người H’Mông sống tập trung tại 3 thôn:Đán Mẩy, Nặm Dài và Khau Qua xã Nam
Mẫu. Người Tày sinh sống chủ yếu tại các thôn Pác Ngòi, Bản Cám, Bó Lù và Cốc Tộc
xã Nam Mẫu và các thôn thuộc các xã Quảng Khê và Khang Ninh.
b) Ngoài những giá trị sinh thái, khu này có phải được xem là có tầm quan trọng quốc
tế vì có những giá trị văn hóa quan trọng, vật chất hoặc phi vật chất, liên quan đến
nguồn gốc, bảo tồn và/hoặc chức năng sinh thái của chúng?
Nếu có, đánh dấu vào ô vuông  và mô tả tầm quan trọng theo các loại sau đây:
i)

Các khu có sự trình diễn mô hình sử dụng đất ngập nước, trình diễn sự áp dụng
các phương pháp và kiến thức truyền thống trong việc quản lý và sử dụng có thể
duy trì đặc tính sinh thái của đất ngập nước:

ii)

Các khu có các truyền thống văn hóa đặc biệt hoặc dấu tích của các nền văn minh
trước đây có ảnh hưởng đến đặc tính sinh thái của đất ngập nước:

iii)

Các khu có đặc tính sinh thái của đất ngập nước phụ thuộc vào sự tương tác giữa
các cộng đồng địa phương hoặc người bản địa:

iv)

Các khu có các giá trị phi vật chất như các khu linh thiêng và sự có mặc của chúng
được liên kết chặc chẽ với sự gìn giữ đặc tính sinh thái đất ngập nước:

24. Chủ quyền/sở hữu đất đai:
a) Bên trong khu Ramsar:
100% diện tích của VQG thuộc sở hữu của Nhà Nước. Các hoạt động trên phạm vi của
VQG do Ban quản lý VQG Ba Bể chịu trách nhiệm quản lý và điều hành.
b) Ở vùng xung quanh:
Vùng đệm của VQG thuộc địa bàn các xã Cao Trĩ, Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ,
Quảng Khê và Khang Ninh thuộc huyện Ba Bể; các xã Nam Cường, Xuân Lạc thuộc
huyện Chợ Đồn. Quản lý đất đai là UBND các cấp huyện Ba Bể và Chợ Đồn. Quyền sử
dụng đất nông nghiệp và thổ cư ở các khu vực xung quanh VQG được chia cho các hộ
gia đình nông dân.
25. Hình thức sử dụng đất hiện tại (bao gồm nước):
a) Bên trong khu Ramsar:
Bảo tồn đa dạng sinh học. VQG Ba Bể là khu bảo vệ do Nhà nước sở hữu quản lý. Theo
Dự án đầu tư, Vườn Quốc gia Ba Bể có diện tích là 10.048 ha, bao gồm: phân khu bảo vệ
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nghiêm ngặt 3.846 ha, phân khu phục hồi sinh thái 6.162 ha và phân khu dịch vụ hành
chính 40 ha.
Sản xuất nông nghiệp: Phương thức canh tác chủ yếu là trồng lúa nước và canh tác
nương rẫy, thu nhập bình quân mỗi năm vào khoảng 553 kg lương thực quy thóc/người
(Báo cáo thống kê năm 2009, UBND huyện Ba Bể). Toàn vùng lõi có 448 ha đất nông
nghiệp (bình quân 0,73 ha/hộ và 0,12ha/người) chủ yếu là ruộng 1 vụ, ngoài ra còn một
vài diện tích đất trồng màu tại các bãi soi ven sông suối và cửa sông suối đổ vào bờ hồ.
Hầu hết diện tích này chỉ canh tác được 1 vụ và thường xuyên bị cát bồi lấp nên năng
suất rất thấp. Chăn nuôi trong vùng chủ yếu là ở quy mô nhỏ lẻ. Các loài vật nuôi chính
là: bò, trâu, dê, lợn và gà. Hình thức chăn thả theo kiểu cũ, giống địa phương cho năng
suất thấp, công tác thú y chưa được chú trọng nên các loài vật nuôi tăng trưởng rất
chậm và chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại gia đình.
Sản xuất lâm nghiệp: Tình trạng dân cư sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
và xung quanh VQG, đã và đang gây sức ép lớn đối với công tác bảo tồn ở VQG. Để
giải quyết vấn đề đó, bên cạnh các chính sách chung của Nhà nước, Vườn đã có các giải
pháp, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội như việc thực hiện công tác giao
khoán quản lý bảo vệ rừng cho đồng bào ở các xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Cao Trĩ,
Quảng Khê và Nam Cường. Từ 1994-2001, 3000ha rừng đã giao khoán cho 592 hộ
khoanh nuôi, trồng bổ sung cây lâm nghiệp tại phân khu phục hồi sinh thái. Từ năm
2001 đến 2010 đã giao khoán trên 5000 ha rừng cho 766 hộ bảo vệ, khoanh nuôi. Thông
qua các hoạt động này các hộ gia đình trong vùng đã có thêm công ăn việc làm thu
nhập cũng như nâng cao được nhận thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi
trường, giảm sức ép lên vùng lõi VQG.
Dịch vụ du lịch và thương mại: Ban quản lý VQG đã kết hợp với chính quyền địa phương
xây dựng được các mô hình dịch vụ du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng rất
có hiệu quả (xem thêm phần 31). Cùng với hệ thống sông ngòi, Hồ Ba Bể là tuyến giao
thông quan trọng của các cộng đồng địa phương, các tuyến đường ở bờ đông và bờ tây
của hồ được liên kết bằng các đò ngang, tuy nhiên, hệ thống đường giao thông mới làm
xung quanh hồ cũng đã giúp giảm bớt nhu cầu giao thông bằng đò ngang.
b) ở vùng xung quanh:
Toàn bộ vùng xung quanh VQG thuộc các xã như đề cập ở trên. Đất ở đây gồm các loại
đất nông nghiệp và lâm nghiệp (có hoặc không có rừng). Đất nông nghiệp gồm cả đất
canh tác thường xuyên và nương rẫy.
26. Các yếu tố (quá khứ, hiện tại, tiềm năng) có ảnh hưởng tiêu cực đến đặc tính sinh
thái của khu này, bao gồm những thay đổi về sử dụng đất (kể cả nước) và các dự án
phát triển:
a) Bên trong khu Ramsar:


Phát triển cơ sở hạ tầng. Việc xây dựng mới đường giao thông và các cơ sở hạ tầng
phục vụ du lịch trong VQG tăng các xáo trộn đối với các loài động vật hoang dã, đặc
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biệt trong bối cảnh hồ Ba Bể đang là trọng tâm thu hút các hoạt động phát triển du
lịch. Ngoài ra, hiện đang có đề xuất xây dựng một tuyến đường dọc theo sông
Năng, chạy qua khu vực phía bắc VQG cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực
đáng kể đến vườn (Grieser-Johns in litt. 2004).


Ô nhiễm và bồi lắng: Trong vài năm gần đây, xuất hiện việc sử dụng chất độc và chất
nổ để đánh bắt cá trong hồ Ba Bể nhưng việc đánh bắt cá bằng các phương thức hủy
diệt hiện đã hầu như được kiểm soát. Tuy nhiên, tàu thuyền du lịch đi lại trong hồ là
nguồn chất thải rắn và cặn bã xăng dầu vào hồ. Một vấn đề lớn là hiện tượng bồi
lắng lòng hồ do việc canh tác ở các vùng đầu nguồn của ba con sông nhánh chính đổ
vào hồ.



Săn bắn: Săn bắn trong VQG vẫn tiếp diễn để phục vụ cho cả nhu cầu tại chỗ và bán
ra bên ngoài và đây có lẽ là mối đe dọa lớn nhất đến các loài chim lớn như các loài
trĩ và niệc (Hill 2000). Một số thợ săn đã cung cấp thông tin cho Pilgrim et al. (2009)
là họ đã bắt giết Vạc hoa trong VQG.



Khai thác quá mức lâm sản phi gỗ: Do hoạt động khai thác LSPG trước đây, trong VQG
còn rất ít diện tích rừng hoàn toàn chưa bị tác động. Le Trong Trai et al. (2004) ghi
nhận hoạt động khai thác LSPG vẫn diễn ra tràn lan trong VQG và đã ghi nhận rất
nhiều dạng LSPG khác nhau bị kiểm lâm Vườn tịch thu.



Phá rừng lấy đất canh tác: Một số diện tích trong vùng lõi của VQG đã bị phát quang
do hoạt động canh tác nông nghiệp trước đây. Le Trong Trai et al. (2004) cũng ghi
nhận dấu hiệu của việc phát rừng làm nương và ruộng trong thời gian gần đây và
dự đoán với sức ép dân số ngày càng tăng, các diện tích rừng của VQG sẽ ngày càng
phải chịu sức ép nặng nề hơn từ việc phá rừng lấy đất canh tác.



Khai thác gỗ: Ở các đai thấp trong VQG chỉ còn rất ít cây gỗ lớn do việc khai thác gỗ
trước đây đã từng diễn ra tràn lan, Tuy nhiên Le Trong Trai et al. (2004) xác định là
khai thác gỗ trong VQG hiện chỉ lẻ tẻ ở quy mô nhỏ do các nỗ lực bảo vệ của Ban
Quản lý Vườn.



Chăn thả gia súc: Trong các đợt khảo sát, Le Trong Trai et al. (2004) đã ghi nhận vài
lần bắt gặp gia súc chăn thả tự do trong vùng lõi VQG. Việc chăn thả gia súc có thể
gây ảnh hưởng trực tiếp đến thảm thực vật do ăn và dẫm đạp và cũng gây xáo trộn
đối với các quần thể động vật hoang dã.

b) Ở vùng xunh quanh:
Các mối đe dọa chính từ vùng cảnh quan lớn đối với các yếu tố sinh thái của Vườn
Quốc gia bao gồm:


Chia cắt phá vỡ cảnh quan rừng: Phức hệ rừng Ba Bể/Na Hang là nơi có hai khu bảo vệ
là Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Na Hang. Các khu bảo vệ này
là nơi còn có các diện tích rừng lớn, tuy nhiên, nhiều diện tích rừng khác hiện vẫn
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tồn tại bên ngoài ranh giới các khu bảo vệ và diện tích của các vùng rừng tương đối
liên tục này tương đương với diện tích rừng bên trong các khu bảo vệ. Nếu việc bảo
vệ không được mở rộng ra các diện tích rừng này, các khu vực này rất có thể sẽ bị
phá vỡ và các giá trị bảo tồn thiên nhiên của chúng sẽ mất đi do việc phát rừng lấy
đất canh tác, khai thác quá mức các lâm sản phi gỗ và khai thác gỗ (Le Trong Trai et
al. 2004).


Săn bắn: Việc săn bắn bên ngoài VQG cũng đe dọa đến sự sinh tồn dài lâu của các
quần thể động vật bên trong VQG.



Phá hủy thủy văn đất ngập nước: Hiện tựơng xói mòn và bồi tụ lòng hồ Ba Bể gia tăng
do phá rừng ở thượng lưu. Ngoài ra, phát triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng cũng
gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ thủy văn của vùng

27. Các biện pháp bảo tồn đã tiến hành:
a) Liệt kê loại hình khu bảo tồn theo hệ thống quốc tế hoặc quốc gia, bao gồm quan hệ
ranh giới với khu Ramsar:
Ba Bể đã được công nhận là một Khu Văn hóa Lịch sử có diện tích 5.000 ha theo Quyết
định Số 41/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Phân hạng này được giữ
nguyên theo Quyết định Số 194/CT ngày 09/08/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng.
Ba Bể được nâng hạng thành Vườn Quốc gia, hạng cao nhất của hệ thống bảo tồn tại
Việt Nam, theo Quyết định Số 83/TTg, ngày 10/11/1992. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba
Bể đã được thành lập.
Tại kỳ họp Bộ trưởng Môi trường các quốc gia ASEAN ngày 17 và 18 tháng 12 năm
2003 để đưa ra Tuyên bố chung ASEAN về các Vườn Di sản, Vườn Quốc gia Ba Bể đã
được công nhận là một trong bốn Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam. Hiện tại, Ủy ban
MAB Việt Nam đang giúp đỡ Ba Bể hoàn thiện hồ sơ để được công nhận là Khu Dự trữ
Sinh quyển Hồ Ba Bể.
b) Nếu phù hợp, liệt kê loại khu bảo vệ theo IUCN (1994) được áp dụng cho khu này
(đánh dấu vào ô vuông nào phù hợp):
Ia ;

Ib ; II ; III ; IV ; V ; VI 

c) Khu này có Kế hoạch Quản lý được chính thức công nhận không và có đang được
thực hiện không?
Theo quy chế quản lý rừng của Việt Nam (Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngay
14/08/2006), “Ban quản lý rừng đặc dụng lập báo cáo quy hoạch đầu tư cho giai đoạn 10 năm,
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời căn cứ vào báo cáo quy hoạch đầu
tư được phê duyệt, Ban quản lý rừng đặc dụng tiến hành lập các dự án đầu tư, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định.”.
Dự án đầu tư đầu tiên của VQG Ba Bể được xây dựng năm 1992 và được phê duyệt
theo Quyết định 83/TTg, ngày 10/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án cho giai
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đoạn tiếp theo được xây dựng năm 2000 và đã được phê duyệt theo Quyết định
2111/QĐ/BNN-XDCB, ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT cho giai đoạn từ
2000 trở đi. Đến năm 2003, khi VQG Ba Be được chuyển giao về cho UBND tỉnh Bắc
Kạn quản lý, để thích ứng với điều kiện mới, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định
1888/QĐ-UB, ngày 11/09/2003 cho phép VQG Ba Bể rà soát và xây dựng Dự án đầu tư
mới. Năm 2004, dự án đầu tư giai đoạn 2005-2010 được Ban Quản lý VQG Ba Bể xây
dựng và được UBND tỉnh Bắc Kạn chính thức phê duyệt (Quyết định 2766/QĐ-UBND
ngày 26/11/2004). Dự án đầu tư này hiện đang được thực hiện (UBND tỉnh Bắc Kạn
2004).
d) Mô tả các hình thức quản lý hiện tại:
Theo Dự án đầu tư đã được phê duyệt, mức ngân sách mà VQG sẽ được nhận là
khoảng hơn 100 tỷ Đồng (5,5 triệu Đô la Mỹ) trong giai đoạn 2005-2010 bao gồm các
chương trình: Chương trình quản lý bảo vệ và phục hồi sinh thái, Chương trình nghiên
cứu khoa học, Chương trình ổn định dân cư và phát triển kinh tế xã hội, Chương trình
xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị, và Chương trình phát triển du lịch
sinh thái.
Mới đây, Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF) đã phê duyệt Dự án Tăng cường các hệ thống quản
lý dựa vào cộng đồng tại Vườn Quốc gia Ba Bể với mức kinh phí hỗ trợ là 951,3 triệu Đồng.
Dự án nhằm tăng cường năng lực cho Ban Quản lý VQG, nâng cao nhận thức và
khuyến khích sự tham gia của người dân vào công tác quản lý, bảo vệ VQG.
28. Các biện pháp bảo tồn đã được đề nghị nhưng chưa được thực hiện:
Thí dụ: Kế hoạch Quản lý đang soạn thảo, Kiến nghị thành lập khu bảo tồn, vân vân.
Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học của Việt Nam (Chính phủ CHXHCN Việt Nam/GEF
1994) đưa ra đề xuất mở rộng diện tích Vườn Quốc gia Ba Bể lên 50.000 ha. Wege et al.
(1999) kiến nghị là sẽ tốt hơn nếu khu vực Na Hang và Ba Bể được hợp nhất thành một
đơn vị bảo tồn. Le Trong Trai et al. (2004) cũng đề xuất việc mở rộng hệ thống khu bảo
vệ tại Phức hệ Rừng Ba Bể/Na Hang để liên kết các khu bảo vệ hiện có và đảm bảo các
vùng rừng tại khu vực Bản Thi-Xuân Lạc, Đồng Phúc và Sinh Long cũng được đưa vào
hệ thống khu bảo vệ.
Le Trong Trai et al. (2004) cũng đưa ra kiến nghị nhiều biện pháp nhằm giải quyết các
mối đe dọa khác nhau được xác định tại vùng Ba Bể trong thời gian thực hiện Dự án
PARC (xem phần 29). Chương trình BirdLife Quốc tế tại Đông Dương cũng đang lên kế
hoạch xây dựng một kế hoạch hành động để bảo vệ loài Vạc hoa tại khu vực Ba Bể
(Pilgrim et al. 2009).
29. Phương tiện nghiên cứu khoa học hiện tại:
Thí dụ: các dự án nghiên cứu khoa học, bao gồm giám sát đa dạng sinh học, các trạm
nghiên cứu thực địa, vân vân.
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Có rất nhiều dự án nghiên cứu đã được thực hiện tại VQG Ba Bể từ những năm 1963
đến nay. Trong đó có các đợt khảo sát tập trung và toàn diện do dự án PARC thực hiện
từ năm 2001 đến 2004 (Lê Trọng Trải et al. 2004).
Hiện tại, VQG có Phòng Khoa học chịu trách nhiệm thực hiện việc giám sát tài nguyên
và các tác động của các hoạt động quản lý. Cán bộ phòng này được trang bị kiến thức
và trang thiết bị để quan trắc chim, chất lượng nước, chất lượng đất, thủy văn, thực vật,
và lửa. Phòng Khoa học hiện đang hợp tác với nhiều viện trường thực hiện các đề tài
nghiên cứu khoa học trong VQG.
30. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền liên quan đến hoặc mang lại lợi ích cho khu
này:
e.g. Trung tâm du khách, các đường mòn cho du khách, tờ bướm, phương tiện cho học
sinh tham quan, vân vân.
VQG BB có chương trình tuyên truyền bảo tồn cho cộng đồng địa phương để nâng cao
nhận thức về tầm quan trọng của bảo tồn đất ngập nước. Trong thời gian Dự án PARC
(2000-2004), VQG đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục bảo tồn. Hoạt động này hiện vẫn
tiếp tục bằng nguồn vốn đầu tư hàng năm của Nhà nước. Ví dụ:
-

Tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động về công tác bảo vệ rừng và môi trường
cho hơn 500 hộ nông dân ở các xã Khang Ninh, Mam Mẫu (huyện Ba Bể - Bắc Kạn)
và xã Đà Vị (huyện Na Hang -Tuyên Quang).

-

Xây dựng tài liệu và chương trình tuyên truyền, giáo dục môi trường cho các đối tượng
là du khách, học sinh phổ thông và nhân dân trên địa bàn.

-

Đào tạo 50 giáo viên ở các trường phổ thông thuộc các xã trên địa bàn về giáo dục
môi trường để giảng dạy cho 3.141 lượt học sinh phổ thông.

-

Tổ chức các đợt thi vẽ về bảo vệ rừng và môi trường với hơn 600 em học sinh tham
gia v.v...

-

Hàng năm vào các ngày hội “Lồng Tồng” (hội của người đồng bào dân tộc vào
tháng giêng), Vườn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vẽ tranh bảo vệ môi trường
cho cộng đồng và các cháu thanh, thiếu niên.

Vườn đã xây dựng một trung tâm du khách và một số tuyến đường du lịch. Các bảng
biểu và tờ rơi để giáo dục du khách cũng đã được xuất bản.
31. Du lịch và nghỉ dưỡng:
Khu này có được sử dụng cho du lịch/nghỉ dưỡng không? loại du lịch gì? Và tần suất?
VGQ Ba Bể là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam với những nét đẹp cảnh quan
độc đáo bao gồm các dãy núi đá vôi, bao quanh các thung lũng, hồ Ba Bể và các sông
suối. Một đặc điểm rất quan trọng tại VQG là hệ thống các hang động. Hệ thống hang
động hết sức phong phú có vẻ đẹp kỳ vĩ và gắn liền với nhiều huyền thoại. Lượng
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khách tham quan du lịch tại VQG tăng nhanh qua các năm. Nếu năm 1995 chỉ có
khoảng 2.200 lượt khách thì đến năm 2002 có tới 26.000 lượt khách, sau 7 năm, lượng
khách tăng gấp 10 lần.
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đã hợp tác với Chính quyền địa phương để xây
dựng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng một cách hiệu quả. VQG đã tiến
hành khảo sát và quy hoạch 21 diểm tham quan du lịch sinh thái, trong đó hồ Ba Bể và
các hang động đóng vai trò hết sức quan trọng. Song song với với việc quy hoạch
tuyến, điểm du lịch, VQG đã đầu tư hỗ trợ xây dựng các hợp tác xã dịch vụ du lịch, tạo
điều kiện cho cộng đồng nhân dân các dân tộc tham gia vào các hoạt động du lịch sinh
thái và nhân văn. Các thôn Pác Ngòi và Bó Lù trong vùng lõi đã được VQG hỗ trợ xây
dựng một đội thuyền du lịch, dịch vụ cho khách nghỉ tại nhà sàn dân tộc Tày, tổ chức
các đội văn nghệ dân gian, sản xuất và tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ... Các hoạt động
này nhằm giúp đồng bào tăng thu nhập, thu hút được khách du lịch, đặc biệt là khách
du lịch Quốc tế cũng như tăng thêm nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với
công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên số lượng hộ dân được
tham gia vào du lịch sinh thái chưa nhiều, nên hoạt động này cần được củng cố và nhân
rộng.
32. Quản lý hành chính:
Khu này thuộc vùng quản lý của Vùng, Tiểu Bang, hoặc Đơn vị Hành Chính nào thí dụ
thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, vân vân.
Trước năm 2002, VQG Ba Bể thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn (Bộ NNPTNT). Tuy nhiên, kể từ ngày 17/04/2002, trách nhiệm quản lý
VQG đã được Bộ NNPTNT chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo Quyết
định Số 51/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Vườn Quốc gia thuộc sở hữu nhà nước. Chính phủ đã giao quyền quản lý cho Tỉnh Bắc
Kạn. Công việc quản lý hằng ngày do Ban Quản lý VQG tiến hành. Cơ quan quản lý
trực tiếp của Ban Quản lý VQG là UBND tỉnh Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 1a phường Phùng
Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn). Ban Quản lý VQG báo cáo về mặt chuyên môn bảo tồn đến
Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Hà
Nội).
33. Chức trách quản lý:
Tên và địa chỉ của cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý khu đất ngập
nước này. Cung cấp tên và chức danh của người cụ thể, nếu được.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Tổ 1a phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn.
Ông Nông Thế Diễn, Giám đốc VQG Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

34. Tài liệu tham khảo:
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Chỉ những tài liệu kỹ thuật/khoa học. Nếu có áp dụng hệ thống phân loại địa lý sinh
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