
 

Thông Tin Về Đất Ngập Nước Ramsar (RIS) 

Các phân hạng được phê duyệt theo Nghị Quyết 4.7 (1990), được chỉnh sửa theo Nghị 

Quyết VIII.13 của Hội Nghị lần 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 lần thứ 9 của các quốc gia 

thành viên (2005).  

Ghi chú đối với cơ quan tổng hợp thông tin: 

1. Điền đầy đủ vào bản thông tin theo đúng hướng dẫn của Bản giải thích và Hướng 

dẫn việc hoàn thành bản thông tin về khu Ramsar đính kèm. Người tổng hợp nên đọc 

hướng dẫn này trước khi điền vào bản thông tin (RIS).  

2. Thông tin thêm và hướng dẫn hỗ trợ cho các khu được công nhận là Khu Ramsar 

được cung cấp tại Khung và Hướng dẫn xây dựng Danh sách các vùng Đất ngập nước 

có tầm quan trọng quốc tế (thuộc bộ Sổ tay Sử dụng Đất ngập nước Khôn khéo số 14). 

3. Sau khi hoàn tất, nộp bản RIS (và các bản đồ đính kèm) cho Ban Thư Ký Ramsar. 

Những người soạn thảo nên cung cấp một bản RIS bằng bản Word và bản mềm số hóa 

của các bản đồ. 

 

1. Tên và địa chỉ của cơ quan tập hợp thông tin: 

Trần Ngọc Cường 

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học  

Tổng cục Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: phòng 201, nhà B, số 10 Tôn 

Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tel: +84 4 37956868, số máy lẻ 3111

 Fax: +84 4 39412028 

Email: tranngoccuong1962@gmail.com, tcuong@nea.gov.vn 

 

2. Ngày hoàn tất bản này: 

Ngày 20 tháng 02 năm 2014 

 

3. Quốc gia:  

Việt Nam 

 

4. Tên của Khu Ramsar:  

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen 

 

5. Đề nghị Khu Ramsar mới hay là cập nhật Khu đã được công nhận: 

FOR OFFICE USE ONLY. 

 DD MM YY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Designation date Site Reference Number 

mailto:tranngoccuong1962@gmail.com
mailto:tcuong@nea.gov.vn


Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 2 

2 

 

Bản RIS này là nhằm (đánh dấu vào một ô vuông): 

a) Đề nghị Khu Ramsar mới: ; hoặc  

b) Cập nhật thông tin cho một Khu đã được công nhận:   

 

6. Chỉ dành cho cập nhật, các thay đổi của Khu Ramsar từ khi công nhận hoặc 

lần cập nhật gần đây nhất: 

a) Diện tích và ranh giới của khu: 

Diện tích và ranh giới của Khu Ramsar thay đổi:   

hoặc 

Nếu ranh giới Khu 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**    

** Ghi chú quan trọng: nếu ranh giới hoặc diện tích của Khu Ramsar đã được công nhận bị thay đổi 

hoặc giảm, Quốc gia thành viên cần thực hiện theo trình tự thủ tục nêu trong 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, với ranh giới rõ ràng, được đính kèm như sau: 

i) Bản in (bắt buộc phải có): ;  

ii) Bản điện tử: (Thí dụ. bản JPEG hoặc ArcView image):  ;  

iii) File GIS cung cấp các vector có tham chiếu địa lý và các bảng thuộc tính . 

b) Mô tả ngắn gọn loại ranh giới áp dụng: 

Ranh giới của khu Ramsar là ranh giới của Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen 

hiện hữu. 

 

8. Tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ, thể hiện bằng độ và phút):  

Láng Sen nằm trong phạm vi có tọa độ như sau: 

- Vĩ độ Bắc:          Từ 10o 44’ đến 10o 48’ 

- Kinh độ Đông:      Từ 105o 41’ đến 105o 47’ 
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9. Vị trí khái quát: 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen nằm trong vùng tương đối rộng lớn thuộc 

3 xã Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi và Vĩnh Châu Á thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 

Khu đất ngập nước này cách thị xã Tân An khoảng 80km, và cách tp Hồ Chí 

Minh khoảng 100km về phía tây nam. 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen nằm trong khu vực có vị trí địa lý như sau: 

- Đông giáp xã Vĩnh Đại huyện Tân Hưng. 

- Tây giáp thị trấn Tân Hưng. 

- Nam giáp ấp Rọc Năng xã Vĩnh Châu A huyện Tân Hưng. 

- Bắc giáp xã Vĩnh Thuận huyện Vĩnh Hưng. 

 

10. Cao trình (mét: trung bình và/hoặc tối đa & tối thiểu) : 

- Cao trình cao nhất là 1,2 m 

- Cao trình thấp nhất : 0, 46 m 
-  

11. Diện tích: (ha)  

Khu Ramsar bao gồm toàn bộ 5.030 ha diện tích tự nhiên của Khu bảo tồn Đất 

ngập nước Láng Sen, được chia thành ba phân khu chức năng: 

- Phân khu sinh thái với diện tích 2.156 ha. 

- Phân khu rừng kinh tế với diện tích 1.137 ha. 

- Phân khu đa dạng sinh học với diện tích 1.930 ha. 
-  

12. Tổng quan về khu này: 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen Nằm trong khu vực trung tâm và được 

xem như một bồn trũng nội địa của vùng Đồng Tháp Mười trong hạ lưu châu thổ 

sông Mekong. Mặc dù nằm trên khu vực vùng trũng của Đồng Tháp Mười, 

nhưng Láng Sen cũng tọa lạc gần với triền đất phù sa cổ chạy dọc theo biên giới 

Việt Nam – Campuchia. Do nằm trong khu vực vùng trũng, khu vực này chịu 

ảnh hưởng trực tiếp chế độ thủy văn của sông Cửu Long và chịu ngập lũ hàng 

năm (BirdLife International & MARD 2004).  

Theo bản đồ địa lý tự nhiên (1969) thì cả khu vực ngập trũng Láng Sen chiếm 

khoảng 10.000 ha. Hiện nay, khu vực này được chia cắt ra thành nhiều vùng nhỏ 

để sản xuất nông lâm nghiệp. Trong đó, một phần thuộc sở hữu của người dân 

địa phương, phần còn lại thuộc sở hữu của nhà nước được quyết định và quản lý 

như một khu bảo tồn thiên.  

Láng Sen là địa danh được người dân ở nơi này sử dụng từ lâu, sở dĩ có tên như 

vậy bởi vì nơi này có địa hình khá thấp, thường hay bị ngập lũ trong mùa mưa 

và thảm thực vật tự nhiên phần lớn là Sen, Súng, những tràng cỏ theo mùa và 

những cây thảo mộc khác, nhất là những cây ven sông (Buckton et al. 1999). 
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13. Các tiêu chí của Ramsar: 
Đánh dấu vào ô vuông dưới mỗi Tiêu chí áp dụng cho việc công nhận Khu 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. 

 1 •  2 •  3 •  4 •  5 •  6  •  7 • 8 • 9 

                              
 

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: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu là mẫu 

chuẩn về sự độc đáo, hiếm, và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự 

nhiên có trong vùng địa lý sinh học đặc biệt. 

Hầu hết diện tích 700.000 ha cảnh quan đất ngập nước của Đồng Tháp Mười 

trước đây đã được chuyển sang canh tác nông nghiệp. Trong những mảnh còn 

sót lại của hệ sinh thái Đồng Tháp Mười, Láng Sen với diện tích hơn 2.000 héc-

ta là một trong hai mảnh lớn nhất (vùng sinh cảnh tự nhiên lớn nhất còn lại là 

Tràm Chim với diện tích hơn 7.000 héc-ta) (BirdLife International & MARD 

2004). 

Vì phần lớn khu vực Láng Sen có độ cao dưới 1,0 m (chiếm đến 4.723 ha - 93,2 

% diện tích toàn khu vực) nên khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen được xem 

là vùng bồn trũng nội địa, điểm đặc trưng điển hình đất ngập nước vùng trũng 

Đồng Tháp Mười là điểm tiêu biểu đất ngập nước nội địa của toàn bộ vùng thấp 

của hạ lưu vực sông Mê Kông (Lê Phát Quới 2013). 

Ngoài ra, khu vực Láng Sen nằm trong phía thượng nguồn của lưu vực sông 

Vàm Cỏ Tây với nhiêu rạch tự nhiên bên trong nên tạo thành những sinh cảnh 

rừng cây ven sông điển hình của vùng đất ngập nước khu vực Đồng Tháp Mười. 

Với địa hình và hệ thống sông rạch tự nhiên như thế, khu vực này được xem như 

một vùng đầm lầy ngập nước chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thủy văn của sông 

Mê Kông và chịu ngập lũ hàng năm, có sự đa dạng về hệ sinh thái: hệ sinh thái 

rừng tràm, rừng ven sông, đồng cỏ ngập nước theo mùa, lung trấp, thủy vực 

nước chảy. Buckton et al. (1999) đã xác định Láng Sen là khu vực duy nhất ở 

khu vực Hạ Mê Kông còn lưu giữ những sinh cảnh đại diện của kiểu rừng tràm 

bán tự nhiên dọc các kênh rạch tự nhiên có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học 

(BirdLife International & MARD 2004). 

Tiêu chí 2: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó là nơi 

phân bố của các loài cực kỳ nguy cấp, hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị 

đe dọa. 

Kết quả nghiên cứu các loài động thực vật trong khu vực Láng Sen từ năm 1990 

đến năm 2011 cho thấy khu vực Láng Sen là nơi cư trú và sinh sống của một số 

loài động thực vật tiêu biểu của vùng đất Đồng Tháp Mười, một số loài động 

thực vật có nguy cơ tuyệt chủng trên Toàn cầu (WETTI 2011, Lê Phát Quới 

2013). 
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam IUCN VNRB CITES CMS 

 I  Lớp Bò sát      

1 Naja siamensis (naja) Rắn hổ mang VU EN II  

2 Amyda cartilaginea Cua đinh VU VU II  

3 Cuora amboinensis Rùa hộp lưng đen VU VU II  

4 Indotestudo elongate Rùa núi vàng EN EN II  

 II  Lớp Chim      

5 Già đẫy lớn Leptoptilos dubius EN DD   

6 Grus antigone Sếu VU VU II II 

 III Lớp cá      

7 Pangasianodon gigas Cá tra dầu CR VU I I 

8 Catlocarpio siamensis Cá hô CR EN   

9 Betta splendens Cá thia xiêm VU    

 

Ghi chú:  

IUCN (2013) và Sách đỏ Việt Nam (2007): CR (Critial Endangered) = rất nguy cấp; 

EN (Endangered) = nguy cấp; và VU (Vulnerable)  = sẽ nguy cấp. 

I hoặc II = có tên trong Phụ lục I hoặc II của CITES và CMS 

Tiêu chí 5: Khu đất ngập nước được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thường xuyên 

hỗ trợ từ 20.000 cá thể chim nước trở lên. 

Theo số đếm các năm gần đây (Ban Quản lý Khu BTTN Láng Sen pers. comm. 

Và Lê Phát Quới pers. comm.), một số loài chim nước có số lượng cá thể khá 

lớn trú ngụ trong vùng lõi của Láng Sen được trình bày bảng dưới đây: Kết quả 

đếm năm 2013. 

TT Loài chim có số lượng cá thể lớn Cá thể 

1 Cò ốc (Anastomus oscitans)  > 2.000 

2 Còng Cộc (Phalacrocorax niger) > 4.000 

3 Le Nâu Dendrocygna javanica) > 1.000 

4 Điêng Điểng (Anhinga melanogaster) > 1.000 

5 Cò Trắng (Egretta garzetta) > 3.000 

6 Trích (Porphyrio porphyrio) > 1.000 

7 Cò ngàng Lớn (Casmerodius albus), Cò Ruồi (Bubulcus ibis 

coromandus), Cò lửa lùn (Ixobrychus sinensis). 

> 1.000 

8 Những loài chim khác > 9.000 

 Tổng số > 21.000 

Tiêu chí 6: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu là nơi cư trú 

thường xuyên của hơn 1% số lượng quần thể của một loài hoặc phân loài chim nước.  

Láng Sen là nơi thường xuyên có hai loài chim nước có số lượng vượt quá 

ngưỡng 1% quần thể trên toàn cầu hoặc quần thể địa sinh học. 
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Tên Việt 

Nam 

Tên khoa 

học 

Số 

lượng 

Mùa/nguồn thông tin  Ngưỡng 1% * 

Sếu đầu đỏ1 Grus 

antigone 

sharpie 

13 Tháng 3/2010: vanZalinge et al. (2010) 9 

  4 2011, Ban QL Khu BTTN  

  2 2012  

  2 2013  

Điềng điễng Anhinga 

melanogaster 

1,000 Mùa nước năm 2010 (Ban Quản lý Khu 

BTTN Láng Sen) 

330 

  1,200 2011  

  1,300 2012  

  1,000 2013  

Tiêu chí 7: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó được 

nuôi dưỡng một phần lớn các loài, phân loài hoặc các họ cá bản địa, các giai đoạn của lịch 

sử sự sống, các mối tương tác giữa các loài và/hoặc các quần thể mà có tính đại diện cho các 

lợi ích và hoặc giá trị của đất ngập nước và do đó đóng góp vào sự đa dạng sinh học toàn 

cầu. 

Do đặc điểm của khu vực Láng Sen là có hệ thống sông rạch tự nhiên và các con 

kênh nhân tạo, nên có khu hệ cá khá phóng phú. Đã có tổng số 87 loài cá được 

ghi nhận (9 loài chưa định danh đến loài) cho khu vực Láng Sen, chủ yếu là các 

loài bản địa. Có 27 loài trong số này là các loài chỉ phân bố ở vùng hạ Mê Kông, 

trong số đó có những loài bị đe dọa toàn cầu như cá Hô Catlocarpio siamensis, 

cá Tra dầu Pangasianodon gigas và cá Thia xiêm Betta splendens (xem tiêu chí 

2) và nhiều loài bị đe dọa ở các cấp Dễ bị tổn thương hoặc Rất dễ bị tổn thương 

theo Fishbase (fishbase.org). 

Tiêu chí 8: Khu đất ngập nước được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó cung cấp 

nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng và đường di cư mà 

nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi nảy nở tại khu đất ngập nước hay ở nơi khác tuỳ thuộc vào 

điều kiện cụ thể. 

Một trong những nguồn thức ăn chính cho các loài thủy sản là các thành phần 

động vật đáy và các loài động thực vật nổi có trong vùng ngập nước. Kết quả 

nghiên cứu trong khu vực Láng Sen từ năm 2008 – 2009 ghi nhận có 11 loài 

thuộc 3 ngành động vật đáy, 114 loài tảo thuộc 6 ngày, và 68 loài động vật nổi 

thuộc 6 ngành. Các loài sinh vật đáy và sinh vật nổi phát triển khá nhiều trong 

khu vực trũng thấp và thường bị ngập nước quanh năm của Láng Sen được xem 

là nguồn thức ăn rất cần thiết cho các loài cá khi chung trú ngụ và sinh sống 

trong khu vực này.  

Khảo sát khu hệ cá của Láng Sen cho thấy có hai nhóm chính: 

Nhóm cá ưa nước chảy (nhóm cá sông hay còn gọi là nhóm cá trắng): là nhóm 

cá chỉ thích hợp ở những vùng nước giàu oxy, ít bị nhiễn phèn. Chúng thường 

                                              

1 Sếu đầu đỏ bắt đầu được kiểm kể từ năm 1988, tuy nhiên trong các năm gần đây số lượng có chiều hướng giảm 
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sống ở các sông, kênh rạch vào mùa cạn và di cư đến các vùng ngập trũng trong 

mùa lũ để sinh sản, trú ngụ hoặc kiếm ăn. Các loài cá thuộc nhóm này bao gồm: 

cá Linh (Henycorhyuchus siamensis), cá Dảnh (Puntioplites proctozysron), cá 

Chốt (Mystus gulio), cá Thác Lác (Notopteridae), cá Hú, cá Khoai (Acanthopsis 

sp.), cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus), cá Ngựa Nam (Hampala 

macrolepidota), cá Sơn (Parambassis ranga)… 

Nhóm 2: Nhóm cá ưa nước tĩnh (nhóm cá đồng hay còn gọi là nhóm cá đen): 

nhóm cá này chịu đựng được nước phèn có hàm lượng oxy hòa tan thấp (nhờ có 

cơ quan hô hấp khí trời), bao gồm các loài cá có nguồn gốc tại chỗ, ít di chuyển 

xa: cá Lóc (Channa spp.), cá Rô đồng (Anabas testudineus), cá Trê (Clarias 

spp.), cá Sặc (Trichogaster spp.). Mặc dù Láng Sen là khu vực dạng bàu nhưng 

có sự thông thương với sông Vàm Cỏ nên vào mùa nước lớn, có sự thay đổi 

thành phần loài giữa sông và khu vực nên yếu tố này cũng đã góp phần đáng kể 

trong việc giá tăng tính đa dạng sinh học của khu hệ cá tại đây. 

Với sự phân chia nhóm cá như trên, có thể thấy rằng khu hệ cá khu vực Láng 

Sen có hai nguồn, một là các loài cá sống cố định tại khu vực Láng Sen (các loài 

sống trong khu vực nước chảy chậm hoặc nước tù) và nguồn thứ hai là các loài 

cá du nhập từ sông vào. Các loài cá du nhập từ sông vào như cá Chốt (Mystus 

gulio), cá Lăng (Mystus spp.), cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus),… Các loài cá 

du nhập này góp phần đáng kể vào tính đa dạng sinh học của khu hệ, hay chính 

xác hơn chúng góp phần lớn hơn cho tính đa dạng sinh học của khu vực (23 trên 

tổng số 36 loài, chiếm 63,89%). Nguyên nhân khiến các loài cá sông này xuất 

hiện trong khu vực Láng Sen là do di cư kiếm ăn hoặc di cư vào để sinh sản.  
 

15. Vùng địa lý sinh học (bắt buộc khi áp dụng Tiêu chí 1, 3 và 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: 

Vùng này nằm trong vùng IM164 (Vùng Rừng Đầm Lầy Ngập Nước Tonle Sap) 

và IM 0165 (Vùng Rừng Đầm Lầy Than Bùn Tonle Sap-Mekong), trong vùng 

rừng ẩm lá rộng nhiệt đới và bán nhiệt đới Indo-Malayan. 

b. Hệ thống phân vùng địa lý sinh học  

Hệ thống phân loại vùng Địa lý-Sinh học dựa vào: Terrestrial Ecoregions of the 

World (National Geographic & WWF) 

(http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial_im.html) 

 

16. Đặc điểm tự nhiên của khu Láng Sen : 

Khí hậu :  

Vùng này chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa. Từ tháng 12 đến tháng 4 có gió 

mùa Đông Bắc, từ tháng 5 đến tháng 11 hướng gió chủ yếu là hướng Tây – Nam 

từ biển thổi vào mang theo nhiều hơi nước và gây mưa. Tổng lượng mưa trung 
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bình hàng năm là 1681 mm. Cường độ mưa tập trung cao nhất từ tháng 8 đến 

tháng 11, đỉnh điểm là vào tháng 10. Cường độ mưa lớn như thế đã làm xói mòn 

những vùng gò cao, đồng thời kết hợp với triều cường và nước lũ gây ra ngập 

úng. Độ ẩm hàng năm tương đối cao, trung bình là 80%.Tháng có độ ẩm cao 

nhất là tháng 7 (84.7%) và độ ẩm thấp nhất vào tháng 4 (76.7%). Tổng thời gian 

chiếu sáng trong năm là 2550 giờ và thời gian chiếu sáng bình quân trong ngày 

là 7giờ/ ngày. Nhiệt độ bình quân năm là 27,2oC, tháng 5 là tháng nóng nhất 

(29,3oC), tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất 25oC. Biên độ nhiệt trong năm dao động 

khoảng 4,3oC và biên độ nhiệt ngày và đêm dao động cao (từ 8oC đến 10oC).  

Địa hình – Địa mạo;  

Do nằm trong khu vực vùng trũng của Đồng Tháp Mười nên khu vực Láng Sen 

được đánh giá chung là một vùng trũng thấp vì phần lớn khu vực nầy có độ dưới 

1,0 m chiếm đến 4.723,49 ha (93,22% diện tích toàn khu vực). Trung bình địa 

hình dao động trong khoảng từ 0,7 – 1,0 m, chiếm diện tích 3.549,23 ha (74,33 

%). Những gò phù sa cổ với diện tích khá nhỏ có địa hình dao động từ 1,0 – 1,2 

m, với diện tích 323,30 ha (chiếm chỉ 6,78%). 

Địa chất – trầm tích;  

Mặc dù với một diện tích không lớn, nhưng khu vực Láng Sen được hình thành 

trên hai đơn vị trầm tích: Pleistocene và Holocene, với 6 đơn vị trầm tích phụ 

của chúng như: Trầm tích biển gió (mvQiv2-3), Trầm tích sông – đầm lầy 

(mbQiv2-3), Trầm tích sông – Proluvi (pQiv2-3), Trầm tích lòng sông cổ (ab2Qiv2-

3), Trầm tích biển (mQiv2), Trầm tích đầm lầy biển bmQiv2-3). Trong khu vực 

Láng Sen, trầm tích đầm lầy biển, trầm tích Sông trầm tích Biển, và trầm tích 

Sông – Proluvi chiếm chiếm ưu thế với một diện tích khá lớn với 4.191,09 ha 

(87,26%). 

Tính chất đất  

Dưới tác động của từ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, các vật liệu trầm tích đã 

đã bị phong hóa với một thời gian khá dài đề hình thành các nhóm đất khác 

nhau. Theo kết quả khảo sát, phân tích thành phần hóa học đất cho thấy đất xám 

phát triển trên nền trầm tích phù sa cổ chiếm diện tích 333, 29 ha. Trong khi đó, 

diện tích đất phèn (1.412 ha) và đất phù sa có nề phèn bên dưới chiếm hầu hết 

trong khu vực Láng Sen.  

Theo phân loại đất của USDA/Soil Taxonomy, phần lớn đất trong khu vực Láng 

Sen thuộc nhóm Đất phèn ngập nước theo mùa, trong đó 2 loại đất chính là Đất 

phèn tiềm tàng (typic Sufalquent) và Đất phèn hoạt động (Typic Sulfaquepts) và 

đất phù sa có nền phèn (sulfic Tropaquents/sulfic Tropaquepts); một phần diện 

tích còn lại là đất giồng cát thuộc trầm tích Pleistocene. 

Theo phân loại đất của Soil Taxonomy/USDA và chuyển nghĩa sang hệ thống 

Việt Nam thì có 4 Nhóm đất hiện diện ở Láng Sen: 1) Đất phù sa cổ: Chiếm 

diện tích ít nhất trong vùng, chỉ có 333,29 ha; 2) Đất phù sa có tầng sinh phèn; 
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Diện tích của nhóm đất nầy chiếm đến 1.738,24 ha. 3) Đất Phèn hoạt động: 

Phân bố trên diện tích khá lớn, 2.269,46 ha; 4) Đất Phèn tiềm tàng; Đặc trưng 

bởi tầng sulfidic (còn gọi là tầng sinh phèn) cách mặt đất 50 cm, với diện tích 

khoảng 109,22 ha.  

Thủy văn - Chất lượng nước  

Chế độ thủy văn tại đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Cửu Long và thay đổi 

do ảnh hưởng biến đổi về dòng chảy trong toàn vùng Tân Hưng –Vĩnh Hưng. 

Vào mùa mưa, khu vực đã bắt đầu ngập trước khi nước lũ từ sông Cửu Long 

tràn về. Vào đầu lũ, ngập chủ yếu do mưa tại chỗ và tụ nước từ vùng cao phía 

Bắc vào vùng đất phèn dọc kinh 79 nên nước trong vùng Láng Sen - Cái He hơi 

bị chua. Vào mùa khô, do biên độ triều tương đối thấp nên khả năng trao đổi 

nước giữa khu vực nội đồng và kinh rạch xung quanh không đáng kể, khả năng 

trao đổi nước từ 2 nguồn nước kinh 79 và sông Bông Súng cũng tương đối hạn 

chế.  

Ngập lũ; vùng ngập sâu trung bình ở vùng từ 2,5m -3,5m trong các năm lũ lớn 

(tương đương lũ 1996, 2000), thời gian ngập từ 3 - 4 tháng. Thời gian bị ngập 

kéo dài đến 4 tháng (từ tháng 8 đến tháng 12). Trong phạm vi KBT ĐNN Láng 

Sen, diện tích ngập trung bình cao nhất trong mùa lũ chiếm khoảng 131 ha, tập 

trung tại khu vực cù lao và rạch Cái He, Cả Sách. Độ ngập trung bình từ 1,8 - 

2,0 m chiếm diện tích khá lớn trong cả toàn vùng chiếm khoảng 1.923 ha. Vùng 

bị ngập trung bình khoảng từ 1,7 m-1,8 m chiếm diện tích 1.450 ha. Phần diện 

tích còn lại khoảng 1.238 ha thì chịu ngập trung bình khoảng 1,5 -1,7 m. 

Vào mùa khô, do biên độ triều tương đối thấp nên khả năng trao đổi nước giữa 

khu vực nội đồng và kinh rạch xung quanh không đáng kể, khả năng trao đổi 

nước từ 2 nguồn nước kinh 79 và sông Bông Súng cũng tương đối hạn chế. Vì lý 

do này mà có sự khác biệt đáng kể về độ pH nước trong các kinh và vùng trung 

tâm Láng Sen - Cái He. Chất lượng nước trong vùng trung tâm Láng Sen ít biến 

động. 

Khu vực Láng Sen không bị ảnh hưởng mặn. Tuy không có số liệu quan trắc tại 

khu vực trước đây, nhưng kết quả quan sát định tính cho thấy chất lượng nước 

có sự thay đổi rõ từ năm 1986, đặc biệt là sau khi kinh Hồng Ngự - Long An 

được hoàn chỉnh và tiếp theo là các kinh khác (trung bình một ngày kinh này 

chuyển tải 2 triệu m3 nước từ sông Tiền sang sông Vàm Cỏ). Thực tế kết quả 

quan sát cho thấy có sự khác biệt tương đối giữa 2 nguồn cấp nước cho khu vực. 

Tuyến kinh 79 do đi qua vùng đất chua phèn mặn nên nước bị chua phèn và độ 

đục thấp, pH thường thấp dưới 4,5. Chất lượng nước chỉ được cải thiện vào mùa 

lũ, đồng thời độ đục cũng tăng lên ít nhiều. Tuyến sông Bông Súng có chất 

lượng nước tốt hơn, lượng phù sa tương đối ổn định và cao hơn. 
 

17. Đặc điểm tự nhiên của vùng lưu vực: 
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Đồng Tháp Mười, một bồn trũng nội địa rộng lớn ở phía tả ngạn sông Mekong, 

được bao bọc bởi các giồng cao ở biên giới Campuchia, đê tự nhiên ven sông 

Mekong, giồng trầm tích biển cổ dọc theo Quốc Lộ 1, và sông Vàm Cỏ ở tỉnh 

Long An. Vùng Đồng Tháp Mười được hình thành trong Kỷ Đệ Tứ (Qiv) trên 

nền trầm tích Pleistocen và Holocen trong giai đoạn chuyển tiếp của hậu 

Pleitocen. Quá trình hoàn thành của việc thành lập vùng Đồng Tháp Mười bắt 

đầu vào hậu Peitocen khoảng 8,000 năm trước đây. Nền Pleitocen có chứa vật 

chất không đồng đều và được phủ lên bởi lớp trầm tích Holocen. Vì vậy các gò 

trầm tích Pleistocen và giồng cát cổ được tìm thấy rãi rác trên các cánh đồng phù 

sa trẻ. Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và con người, các quá trình phong hóa 

và hóa sinh đã tạo ra sự đa dạng đất ở vùng Đồng Tháp Mười như là trầm tích 

Pleistocen, các giồng cát cổ, đất phèn, đất phù sa, và đất phù sa ven sông. Sự 

tương tác giữa các yếu tố tự nhiên như địa mạo, trầm tích, loại đất, nước, và các 

yếu tố khác đã tạo ra cảnh quan và hệ sinh thái đặc trưng cho Đồng Tháp Mười. 
 

18. Các giá trị thủy văn: 

Sự tồn tại của Láng Sen trong vùng Đồng Tháp Mười và vị trí của nó ở phía 

thượng nguồn của đoạn sông Mekong trong lãnh thổ Việt Nam cũng như khả 

năng điều tiết nước của nó, giúp làm giảm các tác động tiêu cực của lũ lụt và 

hạn hán cho toàn vùng Đồng Tháp Mười cũng như cho vùng hạ nguồn của 

ĐBSCL khi các vùng trũng trong Láng Sen nhận nước trong mùa lũ và tháo 

nước ra trong mùa khô khi nước lũ rút. Nước trong Khu BTTN Láng Sen cũng 

góp phần cung cấp nước cho các tầng nước ngầm địa phương và khu vực, mang 

lại lợi ích cho cộng đồng và vùng đất nông nghiệp xung quanh.  
 

19. Các kiểu đất ngập nước 

a) Kiểu hình:  

Khoanh tròn hoặc gạch dưới những mã áp dụng cho các kiểu đất ngập nước Ramsar “Hệ Thống Phân Loại Đất 

Ngập Nước” có mặt ở Khu 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 ưu thế: 
Liệt kê các kiểu đất ngập nước được xác định trong mục a) ở trên theo thứ tự trội (theo diện tích) trong Khu 

Ramsar, bắt đầu từ kiểu đất ngập nước có diện tích lớn nhất. 

Khu BTTN Đất ngập nước Láng Sen thuộc kiểu hình Đất ngập nước nội địa, 

nước ngọt, đầm lầy trên đất khoáng, đồng cỏ ưu thế, ngập nước theo mùa. (Ts), 

tiếp theo là kiểu đất ngập nước ngọt, ưu thế cây gỗ (Xf). 
 

20. Các đặc điểm sinh thái chính: 
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Khu BTTN Đất ngập nước Láng Sen rất đa dạng về sinh cảnh, trong đó sinh 

cảnh rừng tràm chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp đó là hệ sinh thái đống cỏ ngập nước 

theo mùa với bốn kiểu quần xã, ngoài ra là các sinh cảnh lung trấp ưu thế bởi 

sen, súng hoặc bèo cái và sinh cảnh rừng ven sống cây tạp (xem chi tiết ở mục 

21 bên dưới). 

Khu BTTN Đất ngập nước Láng Sen là nơi cung cấp sinh cảnh quan trọng cho 

các loài chim nước và đã được xác định là một Vùng Chim Quan trọng (Tordoff 

(eds.) 2002) và cũng là nơi cư trú của nhiều loài cá đang được quan tâm bảo tồn 

và có giá trị kinh tế cao (xem Tiêu chí 7 và 8) 
 

21. Hệ thực vật đáng chú ý:  

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen là một trong hai vùng sinh cảnh đặc trưng 

còn sót lại của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Thực vật trong khu vực 

Láng Sen khá phong phú với 156 loài thực vật thuộc 60 họ. Láng Sen là khu vực 

duy nhất còn có đại diện của kiểu sinh cảnh rừng tràm bán tự nhiên dọc các kênh 

rạch tự nhiên có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học (Buckton et al. 1999). Ngoài 

rừng tràm, Láng Sen còn rất phong phú với các quần xã thực vật nổi ưu thế bởi 

sen súng và bèo cái, rừng cây tạp ven sông, và các đồng cỏ ngập nước theo mùa 

(xem bảng bên dưới) (WETTI 2011). 

TT Thảm thực vật  Loài ưu thế Diện tích (ha) 

1 Rừng Tràm 

Rừng tràm dầy 731,12 

Rừng tràm thưa 25,78 

Rừng tràm trồng 1481,21 

Rừng tràm – cỏ dại 167,97 

Rừng tràm – cây buội 92,3 

Rừng tràm lúa 92,66 

2 Rừng ven song Cây tạp 30,2 

3 
Đồng cỏ ngập nước 

theo mùa 

Năng (Eleocharis spp.) 468,4 

Cỏ Ống (Panicum repens ) 186,7 

Cỏ Mồm (Ischaemum rogusum)  17,62 

Cỏ Gạo (Sclerachne punctata) 150,05 

4 Lung, trấp 
Sen - súng  106,55 

Bèo cái (Pistia) 8,23 
 

22. Hệ động vật đáng chú ý:  

Láng Sen là một trong 8 vùng chim quan trọng ở đất ngập nước ngọt của Việt 

Nam (Tordoff (eds.) 2002). Trong số 122 loài chim đã được ghi nhận, ngoài các 

loài bị đe dọa toàn cầu đã liệt kê ở tiêu chí 2, nơi đây còn có nhiều loài chim bị 

đe dọa ở cấp Gần bị Đe dọa như Giang Sen (Mycteria leucocephala), và Điềng 

điễng (Anhinga melanogaster). Trong 6 loài của khu hệ thú có một loài gần bị 

đe dọa là Rái cá thường (Lutra lutra). Trong 17 loài bò sát đã được ghi nhận, 

ngoài 3 loài bị đe dọa toàn cầu (tiêu chí 2) có loài Trăn đất (Python molurus) là 

loài gần bị đe dọa. Ngoài 3 loài cá bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp độ toàn cầu, có 4 

loài được IUCN liệt kê ở mức chưa đủ dẫn liệu (DD) là Hypsibarbus suvattii, 
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Mystus rhegma, Micronema micronema và Anabas testudineus; 3 loài ở cấp độ 

gần bị đe dọa (NT) là Wallago attu, Ompok bimaculatus và Clarias 

macrocephalus; ngoài ra Fishbase cũng liệt kê 17 loài ở các mức dễ bị tổn 

thương cao hoặc rất cao (xem phụ lục). 
 

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... Phân biệt giữa tầm quan trọng 

lịch sử/khảo cổ/tôn giáo với các giá trị kinh tế xã hội hiện tại: 

 

Lưu giữ hình ảnh của một khu Đồng Tháp mười thu nhỏ, Là một khu cách 

mạng, từng là nơi chế tạo vũ khí trong kháng chiến, hiện nay vẫn còn dấu tích 

của những con đường vận chuyển vũ khí và lương thực và là nơi đóng quân (Gò 

kiến vàng, Cây Gáo 17). 

Các hình thức phát triển kinh tế chính của cộng đồng sống trong khu vực Khu 

bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

dịch vụ và làm thuê. Trong đó nông nghiệp chiếm đại đa số với các mô hình sản 

xuất như: canh tác lúa, trồng tràm, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy sản: nuôi cá 

lóc, nuôi trăn. Còn số hộ lao động làm dịch vụ, buôn bán nhỏ chiếm tỷ lệ rất ít 

do dân cư chủ yếu sống dọc theo sông rạch. 

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 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 thông trong việc quản lý và sử dụng có thể duy 

trì đặc tính sinh thái của đất ngập nước : 

Thiết lập cơ chế quản lý có sự tham gia của cộng đồng địa phương trong công 

tác quản lý, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững tài nguyên 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:  
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Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen quản lý phân khu sinh thái với diện tích 

2.156 ha.  

Phân Khu Rừng tràm kinh tế 1.118 ha do Văn phòng tỉnh ủy quản lý. 

Phân Khu đa dạng sinh học Láng Sen với diện tích 1.756 ha do UBND xã Vĩnh 

Lợi và Vĩnh Đại quản lý. 

b) Ở vùng xung quanh:  

Toàn bộ vùng xung quanh bên ngoài Khu BTTN ĐNN Láng Sen đã được 

chuyển sang canh tác nông nghiệp và thuộc sở hữu tư nhân của các hộ nông dân.  

 

25. Hình thức sử dụng đất hiện tại (bao gồm nước): 

a) Bên trong khu Ramsar: 

2.156 ha thuộc phân khu sinh thái được quản lý với mục đích bảo tồn đa dạng 

sinh học.  

1.118 ha phân khu rừng tràm kinh tế và 1.756 ha phân khu đa dạng sinh học 

được quản lý phục vụ cả mục đích kinh tế đồng thời đảm bảo bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

b) Ở vùng xung quanh:  

Hiện tại, hầu hết đất bên ngoài được sử dụng cho trồng lúa hoặc nuôi thủy sản. 

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: 

Sự xâm lấn của các loài thực vật thủy sinh (bèo cái, bèo tai chuột,…) làm giảm 

diện tích hội đoàn sen súng, sự xâm nhập của tràm nhỏ và thay đổi môi trường 

(đất, nước) làm giảm diện tích đồng cỏ, lúa ma. 

Các công trình đê bao bên trong vùng lõi của Khu bảo tồn đất ngập nước Láng 

Sen để giữ nước phòng chống cháy rừng và tạo hệ thống kênh giao thông trong 

khu vực: làm chia cắt hệ sinh thái tự nhiên và hạn chế sự giao thông nguồn nước 

trong vùng. 

Sự xâm lấn của các loài ngoại lai (mai dương, bèo cái, bèo hoa dâu,…) 

b) Ở vùng xunh quanh: 

Hoạt động khai thác gỗ, thủy sản, săn bắt,… của cộng đồng dân cư xung quanh 

khu Láng Sen. 

 

27. Các biện pháp bảo tồn đã tiến hành: 

a) Thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen theo Quyết định số 199/QĐ-

UB ngày 19/01/2004 của UBND tỉnh Long An 
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UBND tỉnh ban hành Long An ban hành Quyêt định số 582/2004/QĐ-UB ngày 

03/3/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy của Ban 

quản lý Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen 

b) 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) Dự án Đầu tư: thực hiện theo Quyết định 582/2004/QĐ-UB ngày 03/3/2004 của 

UBND tỉnh Long An và đang được thực hiện, 

d) Mô tả các hình thức quản lý hiện tại: 

Ban quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thực hiện công tác quản lý 

theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Bao gồm: 

- Lập & thực hiện kế hoạch dài hạn chiến lược hành động bảo tồn loài và sinh 

cảnh chủ yếu trong khu bảo tồn, và kế hoạch hành động cụ thể về: quản lý chế 

độ thủy văn, quản lý thực vật, quản lý động vật, quản lý môi trường: chất lượng 

đất, chất lượng nước, quản lý lửa tổng hợp, và quản lý sinh vật lạ xâm lấn (Kế 

hoạch 5 năm). 

- Từng bước bảo vệ và tái lập các chức năng và giá trị của hệ sinh thái đất ngập 

nước nội địa điển hình của vùng Đồng Tháp Mười, hình thành mẫu chuẩn sinh 

thái quốc gia về đất ngập nước vùng đồng lụt kín 

- Xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư từ nhiều nguồn bao gồm ngân sách nhà 

nước, các cơ quan đơn vị các cấp và tài trợ quốc tế cho việc phát triển cơ sở hạ 

tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nghiên cứu và quản lý khu bảo tồn, phát 

triển du lịch sinh thái và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khu bảo 

tồn. 

- Bảo vệ toàn vẹn diện tích Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, ngăn chặn sự 

lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục tiêu của khu bảo tồn 

- Ngăn chặn những hình thức sản xuất, khai thác gây ảnh hưởng đến tính bền 

vững và toàn vẹn của hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học đất ngập nước của 

khu bảo tồn 

- Phối hợp nghiên cứu khoa học phục vụ cho quản lý hệ sinh thái và phát triển 

cộng đồng vùng đệm sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước. Trong quá 

trình thực hiện đã phối hợp và tạo điều kiện cho các sinh viện đến nghiên cứu và 

làm luận án tốt nghiệp (3 kỹ sư) 

- Hợp tác với các cơ quan ban ngành trong tỉnh, các cơ quan và tổ chức chuyên 

môn trong nước, các tổ chức quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học, quản 

lý bền vững đất ngập nước, phát triển cộng đồng vùng đệm, phát triển du lịch 

sinh thái phục vụ bảo tồn 

- Kết hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển du lịch 

sinh thái phối hợp với các điểm du lịch trong tỉnh 
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Đã thành lập nhóm cộng đồng sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học 

đất ngập nước và phát triển sinh kế cho cộng đồng địa phương (120 hộ) ở 2 xã 

Vĩnh Đại và Vĩnh Lợi. 
 

28. Các biện pháp bảo tồn đã được đề nghị nhưng chưa được thực hiện:  

- Dự án Nâng cấp Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thành Vườn quốc gia 

Láng Sen chưa thể thực hiện. 
 

29. Phương tiện nghiên cứu khoa học hiện tại: 

- Các tổ chức WWF, Cơ quan bảo tồn thiên nhiên Pháp, IUCN đã thực hiện 

khảo sát xây dựng Dự án bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài 

nguyên đất ngập nước có sự tham gia của cộng đồng tại khu vực Láng Sen từ 

năm 2007-2010 

- Cơ quan bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học Thụy Sỹ phối hợp với 

WWF đệ trình đề cương dự án để thực hiện việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử 

dụng bền vững tài nguyên thủy sản tự nhiên trong khu vực Láng Sen 

- Các dự án được tài trợ: "Bảo vệ sự sống trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Sinh 

kế cộng đồng và thích nghi dựa vào hệ sinh thái ở Khu bảo tồn Đất ngập nước 

Láng Sen" do tổ chức WWF Việt Nam tài trợ; Dự án “Sử dụng tri thức địa 

phương để giám sát và hỗ trợ quản lý các hoạt động đánh bắt thuỷ sản, chú 

trọng vào các loài cá quan trọng quốc tế là Vồ Cờ, Trà Sóc và Tra Dầu ở hệ 

thống sông Mekong trên địa phận tỉnh Long An, Việt Nam” do tổ chức Birdlife 

International tài trợ. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Long An thực hiện Dự án Đánh giá tổng hợp tài 

nguyên đa dạng sinh học KBTĐNN Láng Sen trong khu vực Đồng Tháp Mười 

và đề xuất các giải pháp quản lý phục hồi và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh 

học từ năm 2008-2011 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Long An thực hiện Dự án Nâng cấp Khu bảo tồn 

đất ngập nước Láng Sen thành Vườn quốc gia Láng Sen từ năm 2009-2012.  
 

30. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền liên quan đến hoặc mang lại lợi ích cho 

khu này: 

Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền chính: tờ bướm; băng rôn; miệng 

 

31. Du lịch và nghỉ dưỡng:  

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chưa được sử dụng cho du lịch/nghỉ 

dưỡng. nếu có du lịch, có thể cung cấp số lượng du khách 100 người mỗi ngày. 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen chưa được sử dụng cho du lịch/nghỉ 

dưỡng. 
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32. Quản lý hành chính: 

UBND tỉnh Long An 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1, KP. Thanh Xuân, TP. Tân An, tỉnh Long An. 

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Phó Giám đốc Sở.  
 

33. Chức trách quản lý:  

Ban Quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. 

Địa chỉ: ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

Q. Giám đốc: Ông Trương Thanh Sơn - Điện thoại: 0944 333 661 
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Phụ lục 1: Danh lục Thực vật  

STT Tên khoa học   

   POLYPODIOPSIDA  

  Parkericeae 

1 Ceratopteris thalictroides (L.) Brogn   

  Pteridiaceae 

2 Stenochiaena palustris (Burm.) Bedd   

  Driopteridaceae 

3 Cyclosorus goggylodes (Schkuhr) Lin   

  Salviniaceae 

4 Salvinia cucullata Rox   

  Azollaceae 

5 Azolla pinata Br.   

  Marileaceae 

6 Marsilea quadrifolia L.   

   MAGNOLIOPSIDA  

  Ceratophyllaceae 

7 Ceratophyllum demersum L.   

  Nymphcaceae 

8 Nymphea lorus L.   

9 Nymphea nouchalii Burm F.   

  Nolumbonaceae 

10 Nelumbo nucifera Gaertn   

  Elaeocarpaceae 

11 Elaeocarpus madopetalus Pierre   

  Euphorbiaceae 

12 Phyllanthus reticulatus Poir   

  Flacourtiaceae 

13 Soolopia macrophylla (Wight et Arn) 

Clos  

  Amaranthaceae 

14 Centrostachys aquatica (R.Br)Wall   

15 Alternanthera sossilis (L.) DC.   

  Aizoaceae 

16 Glinus oppositifolius (L.) DC   

17 Polygonum tomentosum Willd   

  Balsaminaceae 

18 Hydrocera trflora (L.) W. et Arn  

  Loranthaceae 

19 Dendrophtoe pentandra (L.) Miq   

20 Viscum articulatum Burm.F.   

  Fabaceae 

21 Mimosa pigra L.   

22 Neptunia oleracea Lour   

23 Cassiz grandis L.f   

24 Aeschynomene aspera L.   

25 Aeschynomono americana L.   

26 Aeschynomono americana L.   

STT Tên khoa học   

27 Centrosema pubescens Benth   

28 Sesbania sesban (L.) Merr   

  Myrtaceae 

29 Melalouca loucadendron (L.)L.   

30 Syzygium cumini (L.) Skoos   

  Lythraceae 

31 Lagerstroemia speoiosa (L.) Pers   

32 Rotala indica Koehne in Engl  

33 Rotala Wallichii Koehne   

  Combretaceae 

34 Combrotum quadrangulare Kurz   

  Onagriaceae 

35 LudWidgia adscendens L.Hara   

36 LudWidgia hyssopifolie (G.Don).Exell   

  Trapaceae 

37 Trapa bicornis Osb. var. 

cochinchinensis (Lour.) Gluck 

  Haloragaceae 

38 Myriophylium entermedium DC   

  Salicaceae 

39 Salix totrasperma Roxb.   

  Noraceae 

40 Ficus microcarpa L.f   

  Gentianaceae 

41 Nymphoides hydrophyllacea (Lour). 

Griseb   

42 Nymphoides indicum (L.) O.Kize   

  Ascleppiadaceae 

43 Steptocaulon juventas Merr   

  Hydroleaceae 

44 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl   

45 Heliotropium indicum L.   

46 Coldenia procumbens L.   

  Convolvulaceae 

47 Ipomosa aquatica Forsk   

48 Merremia hederacea (Burm.f.) Hall.f.   

49 Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy   

  Sclophulariaceae 

50 Ilysanthes antipoda (L) Merr   

51 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst.   

52 Limnophilan heterophylla Benth   

53 Limnophila indica (L.) Eruce   

  Acanthaceae 

54 Nelsonia campestris R   

  Lentibulariaceae 

55 Utricularia aurea Lour   
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STT Tên khoa học   

56 Utricularia stellaris L.f   

57 Utricularia punctata Wall.   

58 Utricularia gibba L.   

  Verbenaceae 

59 Gmelina asiatica L.   

  Rubiaceae 

60 Hedyotis Heynii Hook.   

61 Mitraryno speciosa Korth.   

62 Morindda persicaefolia 

Ham.Var.oblonga   

63 Saroocephalus coadunate (L.) Lamk   

  Sphaenocleaceae 

64 Sphenoclea zeylannica Gartn   

  Asteraceae 

65 Enhydra fluctuans Lour   

66 Eclipta (L.) L.   

67 Grangea maderaspatana (L.) Poir   

68 Sphaeranthus africanus L.   

69 Epaltes australis Less   

70 Spilanthes iabadicensis A. H. Mooro  

  LILIOPSIDA 

  Alismaceae 

71 Limnocharis flava (L.) Bach   

  Hydrocharitaceae 

72 Blyxa aubertii Rich   

73 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle   

74 Nechamandra alternifolia (Roxb) Thw.   

75 Ottelia alismoides (L.) Pers   

  Najadaceae 

76 Naias indica (Willd.) Cham.   

  Flagellariaceae 

77 Flagellaria indica L.   

  Pontederiaceae 

78 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.   

79 Monochoria hastala (L.) Solms   

80 Monochoria ovata    

81 Monochoria (Burm.f) Presl.   

  Comelinaceae 

82 Comelina diffusa Burm.f.   

83 Commelina lonhifolia Lamk   

  Eriocaulonaceae 

84 Eriocaulon setaceum (Auct.non L.)   

85 Eriocaulon sexangulare L.   

  Xyridaceae 

86 Xyris indica L.   

  Phylidraceae 

87 Phylidrum lanuginosum Banks in 

Gaert  

STT Tên khoa học   

  Lemacoae 

88 Lomna minor L.   

89 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid   

90 Wolffia schlaidenii    

  Canaceae 

91 Canna giauca L.   

  Marantaceae 

92 Schumannianthus dichotomus (Roxb) 

Gagn.   

  Cyperaceae 

93 Cyperus digitatus Roxb   

94 Cyperus halpan L.   

95 Cyperus javanicus Honit   

96 Cyperus polystachyos Rottb   

97 Cyperus procerus Rottb   

98 Eleocharis dulcis (Burm.f) Hensch   

99 Eleocharis ochrostachys Steud   

100 Eleocharis atropurpurea (Retz.) Presl   

101 Scirpus articularus L.   

102 Scirpus grossus L.   

103 Fuirena umbellata Rotto   

  Poaceae 

104 Hygryza aristata (retz) Nees. W. et 

Arn 

105 Oryza rufipogon Griff   

106 Leersia hexandra SW   

107 Phragmites karka (Retz) Trin   

108 Eragrostis atrovirens (Desv) Trin. ex 

Steud 

109 Eleusine indica (L.) Gaerth   

110 Dactyloctonium aegyptium Willd   

111 Cynoden dactylon (L.) Pers   

112 Paspalum conjugatum Bergius   

113 Panicum repons L.   

114 Hymenachne pseudo interrupta 

C.Muell   

115 Sacciolepis indica (L.) Chase   

116 Pseudoraphis brunoniana Griff   

117 Eriochloa polystachya H.B.K.   

118 Paspalidium flavidum (Retz.) A. Cam  

119 Brachiaria mutica (Firsk.) Stapf.   

120 Brachiaria ramosa (L.) Stapf.   

121 Echinochloa crus galli (L.) Beauv.  

122 Saccharum arundinaceum Retz.   

123 Saccharum spontaneuum L.   

124 Sclerostachya milroyi Bor   

125 Ischaemun rugosum Salisb.   

126 Ischaemun indicum (Hortt.) Merr. 

malaccophyllum (Hoescht) Bor 
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STT Tên khoa học   

127 Vossia cuspidata (Roxb.) Griff.   

128 Sorghum propinquum (Kuth.) Hitch   

STT Tên khoa học   

129 Coix aquatica Rob.   

130 Eleocharis retroflexa (Poir)   
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Phụ lục 2: Danh lục thú 

No. Tên địa 

phương 

Common Name Systematic 

name 

Note 

    BỘ ĂN CÔN TRÙNG INSECTIVORA   

    Shrews Soricidae   

1                chuột chù nhà, 

chuột xạ 

Shrew Suncus murinus   

    IV. BỘ ĂN THỊT CARNIVORA   

    Otters and Mongoose Mustelidae   

3 Rái cá thường Eurasian Otter Lutra lutra 

(Linnaeus, 

1758) 

1-

NT 

4 Rái cá lông mũi Hairy-nosed Otter Lutra 

sumatrana 

(Gray, 1865) 

1-

DD 

5 Rái cá vuốt bé Small-clawed Otter Aonyx cinerea 

(Illiger, 1815) 

1-

VU 

   Viverridae   

6 

Chồn Hương 

Common palm Civet Paradoxurus 

hermaphroditus 

  

7 Chuột nhắt House Mouse Mus musculus   

8   Ryukyu Mouse Mus caroli   

9 Chuột đồng 

Rice-field Rat 

Rattus 

argentiventer 

  

10 Chuột lắt Pacific rat R. exulans   

11   
Sladen's Rat 

R. koratensis   

12 Chuột Cống 
Norway Rat 

R. norvegicus   

Nguồn:  Lâm Minh Triết, 2010: Đánh giá tổng hợp tài nguyên tự nhiên Khu 

bảo tồn ĐNN Láng Sen 
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Phụ lục 3: Danh lục chim 

  Tên khoa hoc Tên tiếng Việt 

  ANSERIFORMES   

  Anatidae   

1 Dendrocygna javanica Le nâu 

2 Sarkidiornis melanotos Vịt mồng 

3 Nettapus coromandelianus Le khoang cổ 

4 Anas poecilorhyncha Vịt trời 

5 Anas querquedula Mồng két mày trắng 

  PODICIPEDIFORMES   

  Podicipedidae   

6 Tachybaptus ruficollis Le hôi 

  CICONIIFORMES   

  Ciconiidae   

7 Mycteria leucocephala Cò lạo Ấn Độ, Giang sen 

8 Anastomus oscitans Cò nhạn, Cò ốc 

9 Leptoptilos dubius Già đẫy lớn 

  Threskiornithidae   

10 Plegadis falcinellus Quắm đen 

  Ardeidae   

11 Botaurus stellaris Vạc rạ 

12 Ixobrychus sinensis Cò lửa lùn 

13 Ixobrychus cinnamomeus Cò lửa 

14 Dupetor flavicollis Cò hương 

15 Nycticorax nycticorax Vạc 

16 Butorides striata Cò xanh 

17 Ardeola bacchus Cò bợ 

18 Ardeola speciosa Cò bợ Java 

19 Bubulcus ibis Cò ruồi 

20 Ardea cinerea Diệc xám 

21 Ardea purpurea Diệc lửa 

22 Casmerodius albus Cò ngàng lớn 

23 Mesophoyx intermedia Cò ngàng nhỏ 

24 Egretta garzetta Cò trắng 

  SULIFORMES   

  Phalacrocoracidae   

25 Phalacrocorax niger Cốc đen, Còng cọc 

26 Phalacrocorax fuscicollis Cốc đế nhỏ 

27 Phalacrocorax carbo Cốc đế, Bạc má 

  Anhingidae   

28 Anhinga melanogaster Cổ rắn, Điêng điểng 

  FALCONIFORMES   

  Falconidae   

29 Falco amurensis Cắt Amur 

  Accipitridae   

30 Pandion haliaetus Ó cá 

31 Aviceda leuphotes Diều mào 

32 Elanus caeruleus Diều trắng 

33 Milvus migrans Diều hâu 



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 23 

23 

 

  Tên khoa hoc Tên tiếng Việt 

34 Haliastur indus Diều lửa 

35 Circus spilonotus Diều đầu trắng 

36 Accipiter gularis Ưng Nhật Bản 

37 Nisaetus cirrhatus Diều đầu nâu 

  GRUIFORMES   

  Rallidae   

38 Gallirallus striatus Gà nước vằn, Chàng nghịch 

39 Amaurornis phoenicurus Cuốc ngực trắng 

40 Porzana fusca Cuốc ngực nâu 

41 Gallicrex cinerea Gà đồng, Cúm núm 

42 Porphyrio porphyrio Xít, Trích, Trích cồ 

43 Gallinula chloropus Kịch, Trích ré 

  Gruidae   

44 Grus antigone Sếu cổ trụi, Sếu đầu đỏ 

  TURNICIFORMES   

  Turnicidae   

45 Turnix tanki Cun cút lưng hung 

  Recurvirostridae   

46 Himantopus himantopus Cà kheo 

  Charadriidae   

47 Vanellus cinereus Te vàng, Te te hoạch 

48 Vanellus indicus Te vặt 

49 Charadrius dubius Choi choi nhỏ 

  Rostratulidae   

50 Rostratula benghalensis Nhát hoa 

  Jacanidae   

51 Hydrophasianus chirurgus Gà lôi nước 

52 Metopidius indicus Gà lôi nước Ấn Độ 

  Scolopacidae   

53 Gallinago stenura Rẽ giun Á châu 

54 Gallinago gallinago Rẽ giun 

55 Tringa erythropus Choắt chân đỏ 

56 Tringa glareola Choắt bụng xám 

57 Actitis hypoleucos Choắt nhỏ 

  Glareolidae   

58 Glareola maldivarum Dô nách nâu, Óc cau 

  COLUMBIFORMES   

  Columbidae   

60 Columba livia Gầm ghì đá 

61 Streptopelia orientalis Cu sen 

62 Streptopelia chinensis Cu gáy, Cu đất 

63 Streptopelia tranquebarica Cu ngói 

64 Treron vernans Cu xanh đầu xám 

  CUCULIFORMES   

  Cuculidae   

65 Cacomantis merulinus Tìm vịt 

66 Eudynamys scolopacea Tu hú 

67 Phaenicophaeus tristis Phướn, Coọc 
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  Tên khoa hoc Tên tiếng Việt 

68 Centropus sinensis Bìm bịp lớn 

69 Centropus bengalensis Bìm bịp nhỏ 

  STRIGIFORMES   

  Tytonidae   

70 Phodilus badius Chim mèo 

  Caprimulgidae   

71 Caprimulgus macrurus Cú muỗi đuôi dài 

  APODIFORMES   

  Apodidae   

72 Cypsiurus balasiensis Yến cọ 

73 Apus affinis Yến cằm trắng 

  CORACIIFORMES   

  Alcedinidae   

74 Pelargopsis capensis Sả mỏ rộng 

75 Halcyon smyrnensis Sả đầu nâu 

76 Halcyon pileata Sả đầu đen 

77 Alcedo atthis Bồng chanh 

78 Alcedo meninting Bồng chanh tai xanh 

79 Megaceryle lugubris Bói cá lớn 

80 Ceryle rudis Bói cá nhỏ 

  Meropidae   

81 Merops orientalis Trảu đầu hung 

82 Merops philippinus Trảu họng vàng 

  PASSERIFORMES   

  Acanthizidae   

83 Gerygone sulphurea Chích bụng vàng 

  Aegithinidae   

84 Aegithina tiphia Chim nghệ ngực vàng 

  Campephagidae   

85 Coracina macei Phường chèo xám lớn 

  Laniidae   

86 Lanius cristatus Bách thanh mày trắng 

  Dicruridae   

87 Dicrurus macrocercus Chèo bẻo 

  Rhipiduridae   

88 Rhipidura javanica Rẻ quạt Java 

  Corvidae   

89 Crypsirina temia Chim khách 

90 Pica pica Ác là 

  Hirundinidae   

91 Riparia riparia Nhạn nâu xám 

92 Hirundo rustica Nhạn bụng trắng 

93 Hirundo daurica Nhạn bụng xám 

  Cisticolidae   

94 Cisticola juncidis Chiền chiện đồng hung 

95 Prinia rufescens Chiền chiện đầu nâu 

96 Prinia flaviventris Chiền chiện bụng vàng 

97 Prinia inornata Chiền chiện bụng hung 
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  Tên khoa hoc Tên tiếng Việt 

  Pycnonotidae   

98 Pycnonotus goiavier Bông lau mày trắng 

99 Pycnonotus blanfordi Bông lau tai vằn 

  Sylviidae   

100 Orthotomus sutorius Chích đuôi dài 

101 Orthotomus atrogularis Chích bông cánh vàng 

102 Megalurus palustris Chiền chiện lớn 

103 Locustella lanceolata Chích đầm lầy nhỏ 

104 Locustella certhiola Chích đầm lầy lớn 

105 Acrocephalus bistrigiceps Chích đầu nhọn mày đen 

106 Acrocephalus orientalis Chích đầu nhọn Phương Đông 

107 Acrocephalus aedon Chích mỏ rộng 

  Timaliidae   

108 Macronous gularis Chích chạch má vàng 

  Sturnidae   

109 White-shouldered Starling Sáo sậu 

110 Sturnus nigricolis Sáo  

  Muscicapidae   

111 Luscinia svecica Oanh cổ xanh 

112 Copsychus saularis Chích chòe than 

113 Copsychus malabaricus Chích chòe lửa 

114 Saxicola caprata Sẻ bụi đen 

115 Saxicola ferreus Sẻ bụi xám 

116 Muscicapa dauurica Đớp ruồi nâu 

117 Ficedula parva Đớp ruồi họng đỏ 

118 Culicicapa ceylonensis Đớp ruồi đầu xám 

  Dicaeidae   

119 Dicaeum cruentatum Chim sâu lưng đỏ 

  Nectariniidae   

120 Anthreptes malacensis Hút mật họng nâu 

  Passeridae   

121 Passer montanus Sẻ 

  Ploceidae   

122 Ploceus philippinus Rồng rộc 
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Phụ lục 4: Danh lục bò sát, ếch nhái 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam 

  Amphibia  Lưỡng cư 

  Anura  Bộ Ếch nhảy, ếch không đuôi 

  Bufonidae Họ Cóc 

1 Bufo melanostictus Schneider 1799. Cóc nhà 

  Ranidae Họ ếch nhái 

2 Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1835) Ếch đồng 

3 Limnonectes limnocharis (Boie, 1834) Ngóe 

4 Occidozyga laevis (Gunther, 1859 “1858”) Cóc nước nhẵn 

5 Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Cóc nước sần, ngóe bèo 

6 Rana erythraea (Schlegel, 1837) Chàng xanh 

  REPTILIA Lớp bò sát 

  SQUAMATA Bộ có vẩy 

  Gekkonidae HọTắc kè 

1 Hemidactylus frenatus Schelegel, in Dumeril et 

Bibron, 1836 

Thạch sùng đuôi sần 

  Agamidae Họ Nhông 

2 Calotes versicolor (Daudin, 1802) Nhông xanh 

  Scincidae Họ Thằn lằn bóng 

3 Mabuya sp. Thằn lằn bóng 

4 Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766) Thằn lằn chân ngắn 

  Uropeltidae    

5 Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768) Rắn trun, rắn hai đầu 

  Boidae Trăn 

6 Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn đất 

  Collubridae Họ rắn nước 

7 Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) Rắn leo cây 

8 Elaphe flavolineata (Schlegel, 1837) Rắn hổ ngựa 

9 Enhydris bocourti (Jan, 1856) Rắn ri voi 

10 Enhydrid enhydris (Schneider, 1799) Rắn bông súng 

11 Enhydris jagori (Peter, 1836) Rắn bù lịch, bù quạp 

12 Erpeton tentaculatum Lacépède, 1800 Rắn râu 

13 Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) Rắn nước 

14 Amphiesma stolata (Linnaeus, 1758) Rắn sãi thường 

  Viperidae Họ rắn lục 

15 Trimeresurus albolaris Gray, 1842 Rắn lục mép trắng 

  TESTUDINATA Bộ rùa 

  Emydidae Họ rùa dầm 

16 Cuora amboinensis (Daudin, 1802) Rùa nắp lưng đen 

  Trionychidae Họ ba ba 

17 Amyda cartiginea (Boddaert, 1770) Cua đinh 
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Phụ lục 5: Danh lục cá 

  Tên Latin  Tên Việt Nam 

  OSTEOGLOSSIFORMES   

  Notopteridae   

1 Notopterus notopterus (Pallas, 1780) Cá thát lát 

2 Chitala cf. ornata (Gray, 1831) [Notopterus chitala] Cá còm (cá nàng 

hai) 

  CLUPEIFORMES    

  Clupeidae    

3 Corica laciniata Fowler Cá cơm 

4 Clupeoides borneensis Bleeker Cá cơm trích 

  CYPRINIFORMES   

  Cyprinidae   

5 Paralaubuca typus Bleeker Cá thiểu mẫu 

6 Paralaubuca riveroi Fowler Cá thiểu nam 

7 Parachela siamensis (Gunther, 1868)   

8 Esomus metallicus Ahl, 1924 Cá lòng tong sắt 

9 Luciosoma bleekeri Steindachner, 1879 Cá lòng tong mương 

10 Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) Cá chài 

11 Rasbora dusonensis (Bleeker, 1851) Cá lòng tong đá 

12 Rasbora borapetensis Smith, 1934 Cá đỏ đuôi 

13 Rasbora trilineata Steindachner, 1870 Cá lòng tong sọc 

14 Rasbora paviei (Tirant, 1885) [Rasbora lateristriata] Cá lòng tong vạch 

15 Rasbora cf. urophthalmoides Kottenlat, 1991   

16 Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842) Cá cóc đậm 

17  Anematichthys repasson (Bleeker, 1853) [Cyclocheilichthys 

repasson] 

Cá ba kỳ 

18 Cyclocheilichthys sp.   

19 Cosmochilus sp.   

20 Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865) Cá dảnh 

21 Barbodes altus (Gunther, 1868) [Puntius altus] Cá he vàng 

22 Barbodes goniotus (Bleeker, 1850) [Puntius goniotus] Cá mè vinh 

23 Hypsibarbus sp.   

24 Hypsibarbus cf. suvattii Rainboth, 1996    

25 Poropuntius sp.   

26 Hampala macrolepidota Smith, 1934 Cá ngựa nam 

27 Puntius brevis (Bleeker, 1860) [Puntius leiacanthus] Cá dầm, Mè đất 

28 Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898 Cá hô 

29 Labiobarbus lineatus (Sauvage, 1878) [Dangila lineata] Cá linh tía 

30 Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881) [Dangila spilopleura] Cá linh rìa 

31  Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) [Cirrhinus jullieni] Cá linh ống 

32 Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) [Morulius 

chrysophekadion] 

Cá ét mọi 

33 Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) [Osteochilus hasseltii] Cá mè lúi 

34 Osteochilus lini Fowler, 1935 Cá đỏ kỳ 

35 Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852) [Osteochilus 

melanopleura] 

Cá mè hôi 

36 Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934) [Epalzeorhynchos 

coatesi] 

Cá nút 



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 28 

28 

 

  Tên Latin  Tên Việt Nam 

37 Lobocheilus sp.   

  Cobitidae    

38 Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864) [Botia modesta] Cá heo vạch 

39 Syncrossus helodes (Sauvage, 1876) [Botia helodes] Cá heo rừng 

40 Yasuhikotakia lecontei (Fowler, 1937) [Botia lecontei]   

41 Botia sp.   

42 Acanthopsis sp. (Acanthopsis choirorhynchos) Cá khoai 

  SILURIFORMES   

  Bagridae   

43 Pseudomystus siamensis (Regan, 1913) [Leiocassis siamensis]  Cá chốt bông 

44  Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) [Mystus nemurus]   

45 Mystus albolineatus Roberts, 1994 Cá chốt ngựa 

46 Mystus mysticetus Roberts, 1992 Cá chốt sọc 

47 Mystus rhegma Fowler, 1935 Cá chốt vạch 

48 Mystus gulio (Hamilton, 1822) Cá chốt 

49  Mystus sp.   

  Siluridae   

50 Micronema micronema (Bleeker, 1846)   

51 Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864) [Micronema bleekeri] Cá trèn thước 

52 Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)  Cá leo 

53 Ompok bimaculatus (Bloch, 1794)  Cá trèn bầu 

54 Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851) Cá trèn đá 

55 Belodontichthys dinema (Bleeker, 1851) Cá trèn răng 

  Pangasiidae   

56 Pangasius bocourti Sauvage, 1880 Cá ba sa 

57 Pangasianodon gigas Chevey, 1931  Cá tra dầu 

58 Pangasius macronema Bleeker, 1850 [Pangasius siamensis] Cá sát xiêm 

 Clariidae    

59 Clarias macrocephalus Gunther, 1864 Cá trê vàng 

60 Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) Cá trê trắng 

  BELONIFORMES    

  Belonidae    

61 Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) Cá nhái 

  Hemiramphidae    

62 Dermogenys pusilla vanHasselt, 1823 Cá lìm kìm ao 

  Adrianichthyidae   

63 Oryzias sp.   

  SYNBRANCHIFORMES   

  Synbranchidae   

64 Monopterus albus (Zuiew, 1793) Lươn 

  Mastacembelidae   

65 Mastacembelus favus Hora, 1923 Cá chạch bông 

66 Mastacembelus cf. erythrotaenia Bleeker, 1870   

67 Macrognathus taeniagaster (Fowler, 1935) Cá chạch rằn 

68 Macrognathus siamensis (Gunther, 1861) Cá chạch lá tre 

69 Macrognathus semiocellatus Roberts, 1986   

 PERCIFORMES   

 Chandidae   
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70 Parambassis ranga (Hamilton, 1822) [Pseudambassis notatus] Cá sơn xiêm 

 Nandidae   

71 Nandus nandus (Hamilton, 1822) Cá sặc vện 

72 Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) Cá rô biển 

 Cichlidae   

73 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)  Cá rô phi 

 Eleotridae    

74 Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) Cá bống tượng 

 Gobiidae    

75 Brachygobius aggregatus Herre, 1940   

 Anabantidae   

76 Anabas testudineus (Bloch, 1792) Cá rô đồng 

 Osphronemidae   

77 Betta splendens Regan, 1909 Cá thia xiêm 

78 Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) Cá sặc điệp 

79 Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) [Trichogaster 

trichopterus] 

Cá sặc bướm 

80 Trichopsis pumila (Arnold, 1937)    

81 Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) Cá bãi trầu 

 Channidae   

82 Channa lucius (Cuvier, 1831) Cá tràu dầy 

83 Channa micropeltes (Cuvier, 1831) Cá lóc bông 

84 Channa striata (Bloch, 1795) Cá lóc (tràu) 

 PLEURONECTIFORMES   

  Cynoglossidae   

85 Cynoglossus microlepis (Bleeker, 1851)   

  TETRAODONTIFORMES   

  Tetraodontidae   

86 Monotrete leiurus (Bleeker, 1850) [Monotreta cambodgiensis] Cá nóc dài 

87 Monotreta fangi (Pellegrin and Chevey, 1940)   

 

 

 


