
 

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 của địa chỉ của cơ quan tập họp thông tin: 

Trần Ngọc Cường 

Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học  

Tổng cục Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: Tầng 5, 99 Lê Duẩn, Hà Nội 

Tel: +84 4 39412025 Fax: +84 4 39412028 

Email: tranngoccuong1962@gmail.com, 

tcuong@nea.gov.vn 
 

2. Ngày hoàn tất bản này: 

Ngày 18 tháng 6 năm 2011 

 

3. Quốc gia:  Việt Nam 

 

4. Tên của Khu Ramsar: Vườn quốc giaTràm Chim 

 

5. Đề nghị Khu Ramsar mới hay là cập nhật Khu đã được công nhận: 
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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 và/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) 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: 
Thí dụ: ranh giới là giống với ranh giới của khu bảo tồn hiện hữu (khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc 

gia, v.v), hoặc theo ranh giới của lưu vực, hoặc theo ranh giới địa lý thí dụ ranh giới hành chính, hoặc 

theo ranh giới vật lý như đường xá, hoặc theo đường bờ biển của một vùng mặt nước,..v.v. 



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 3 

 

Ranh giới của Khu Ramsar là ranh giới hiện tại của Vườn Quốc gia Tràm Chim, như 

trong bản đồ là một hệ thống đê bao xung quanh với tổng chiều dài khoảng 53 km. 

 

8. Tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ, thể hiện bằng độ và phút): 
Cung cấp tọa độ địa lý của điểm trung tâm của khu này và/hoặc các điểm giới hạn của khu này. Nếu 

khu này bao gồm từ hai khu riêng biệt trở lên, thì cung cấp toạ độ của mỗi khu. 

Vườn Quốc Gia Tràm Chim bao gồm 5 khu riêng biệt có tọa độ như sau: 

Khu A1:  Trung Tâm: 105°30'12" E, 10°42'49" N 

Khu A2:  Trung Tâm: 105°35'10" E, 10°42'06" N 

Khu A3:   Trung Tâm: 105°33'48" E, 10°41'11" N 

Khu A4:  Trung Tâm: 105°35'44" E, 10°33'48" N 

Khu A5:  Trung Tâm: 105°29'54" E, 10°45'44" N 
 

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 Tràm Chim nằm ở huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp, thuộc Đồng 

Bằng Sông Cửu Long, ở miền Tây Nam của Việt Nam. Điểm này nằm cách Thành 

Phố Cao Lãnh, thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp, 40 km. Cao Lãnh cách Thành phố Hồ 

Chí Minh 165 km về hướng Tây-Nam. Cao Lãnh nằm ở bờ tả sông Mekong và ở rìa 

phía nam của vùng Đồng Tháp Mười. 
 

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

Minimum: 1,0 m trên mực nước biển 

Maximum: 1,4 m trên mực nước biển 
 

11. Diện tích: (ha)  

Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích 7.313 ha bao gồm 6 phân khu như sau: 

Khu A1:  4.939,8 hectare 

Khu A2:  1.120.8 hectare 

Khu A3:   41,8 hectare 

Khu A4:         730,5 hectare 

Khu A5:  434,1 hectare 

và Khu C: Hành chính dịch vụ (bên ngoài khu bảo vệ) 46 hectare 

 

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. 
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Vườn Quốc gia Tràm Chim, nằm cách dòng chính của sông Mekong 19 km, là một 

trong những mảnh sót lại lớn nhất của vùng Đồng Tháp Mười nguyên thủy rộng 

700.000 ha trước đây bao gồm một phần của các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, và 

Long An. Tràm Chim là một bồn trũng nội địa với địa hình tương đối bằng phẳng có 

cao trình từ 1,0 đến 1,4 mét trên mực nước biển trung bình. Việc mở rộng canh tác 

nông nghiệp trong vòng 40 năm qua đã khiến hầu hết các sinh cảnh tự nhiên của 

Đồng Tháp Mười bị chuyển đổi thành ruộng lúa. Nhằm bảo tồn các cảnh quan của 

Đồng Tháp Mười, Chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực, một trong số đó là 

thành lập Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

Thảm thực vật của Tràm Chim chủ yếu là đồng cỏ ngập nước theo mùa, rừng tràm 

tái sinh và các mảng đầm nước trống. Rừng tràm có mặt rải rác trong VQG, cả rừng 

trồng và một vài khoảnh nhỏ rừng tự nhiên. Hằng năm, Vườn quốc gia ngập trong 

khoảng 06 tháng với độ sâu tối đa là 2,5 mét. Nhiều quần thể lớn là các loài chim 

nước có mặt ở đây, đặc biệt là vào mùa khô có hàng ngàn cá thể chim nước đến cư 

trú trong vườn. 

Xung quanh VQG Tràm Chim chủ yếu là đất nông nghiệp, và sức ép của người dân 

lên VQG rất cao. Mặc dù đã được công nhận là vườn quốc gia, săn bắt, bả độc và 

nhiều loạn đối với các quần thể chim vẫn là vấn đề lớn đối với công tác bảo tồn của 

vườn. Sự xâm lấn của Mai dương (Mimosa pigra) cũng là một mối đe dọa khác đối với 

tính đa dạng sinh học của Tràm Chim. Diện tích mai dương không ngừng tăng và đã 

có đến hơn 2.000 ha đồng cỏ ngập nước theo mùa bị xâm lấn bởi mai dương. 

VQG được chia làm ba phân khu bao gồm vùng lõi, vùng sử dụng tổng hợp và phục 

hồi sinh thái, và phân khu hành chính dịch vụ. Mỗi phân khu chức năng được quản 

lý bằng các hoạt động quản lý khác nhau. 

 

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). 
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Tiêu chí 1:  

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, Tràm Chim là mảnh lớn nhất. 

Sinh cảnh của Tràm chim bao gồm đồng cỏ, mặt nước, dòng chảy, và rừng tràm. 

Đồng cỏ của Tràm Chim bao gồm những quần xã thực vật độc đáo, một số quần xã 

này có thể là không tìm thấy ở đâu khác ở Đông Dương. Tràm Chim là một trong rất 

ít nơi vẫn còn các quần xã có sự tham gia của Lúa ma (Oryza rufipogon) tồn tại với các 

diện tích tương đối đáng kể, và do đó là rất quan trọng cho việc bảo tồn lúa ma tại 

Việt Nam. Các quần xã này bao gồm, các đồng cỏ Oriza rufipogon –Panicum repens 

(khoảng 900 ha), Eleocharis dulcis – Panicum repens – Oriza rufipogon (khoảng 450 ha), 

và Oriza rufipogon –Leersia hexandra (khoảng 160 ha). Các dạng đồng cỏ khác ở VQG 

bao gồm Eleocharis atropurporea, là nguồn thức ăn quan trọng của Sếu đầu đỏ, 

Panicum repens, Ischaemum rugosum và Vossia cuspidata) (Lê Phát Quới 2006). 

Tiêu chí 2:  

VQG Tràm Chim nổi tiếng là nơi có quần thể Sếu đầu đỏ Grus antigone shapii (VU) cư 

trú vào mùa khô. Ngoài ra, nơi đây còn là nơi phân bố của loài chim đồng cỏ rất 

hiếm là Ô tác Houbaropsis bengalensis (CR), tại Việt Nam, loài này chỉ được ghi nhận ở 

một nơi khác là vùng Đồng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Các loài bị đe dọa toàn cầu 

khác được ghi nhận ở VQG bao gồm Cò thìa mặt đen Platalea minor (EN) (một cá thể 

được ghi nhận và chụp ảnh vào tháng 1/1994, ngay bên ngoài VQG. Tràm Chim 

không phải là nơi cư trú thường xuyên của loài này); Già đẫy lớn Leptoptilos dubius 

(EN) (loài này được ghi nhận từ tháng 3/1988 và sau đó là một cá thể được ghi nhận 

khi đang kiếm ăn dọc lạch vào tháng 12/1992. Kể từ đó không có ghi nhận nào về loài 

này, Tràm Chim có lẽ không phải là nơi cư trú thường xuyên của loài); Đại bàng đen 

Aquila clanga (VU) (ghi nhận nhiều cá thể đơn lẻ trong các năm từ 1988 đến 1994, và  

tháng 2/1997. Tràm Chim có lẽ không phải là nơi cư trú thường xuyên của loài); và 

Già đẫy nhỏ Leptoptilos javanicus  (VU) (là loài di cư trú chân trong mùa không sinh 

sản. Hầu như năm nào cũng có ghi nhận loài này kể từ 1988, số đếm gi nhận cao nhất 

là 51 cá thể vào năm 1999) (Tordoff, A. W. ed. 2002). 

  Tên khoa học Tên Việt Nam IUCN 2010 CITES CMS 

1 Houbaropsis bengalensis Ô tác CR I  

2 [Cairina scutulata] Ngan cánh trắng EN   

3 [Platalea minor] Cò thìa mặt đen  EN  II I 

4 [Leptoptilos dubius] Già đẫy lớn EN    

5 Grus antigone Sếu đầu đỏ  VU II  

6 Aquila clanga Đại bàng đen VU II I 

7 Egretta eulophotes Cò trắng Trung Quốc VU   I 

8 Leptoptilos javanicus Già đẫy nhỏ VU    

9 Emberiza aureola Sẻ đồng ngực vàng VU   
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Ghi chú: “[]” là các loài không có phân bố thường xuyên tại VQG. 

Tiêu chí 5:  

Khu vực này thường xuyên có hơn 20.000 cá thể chim nước trong mùa khô. Trong 

khuôn khổ chương trình Mạng lưới Khảo sát Cúm gia cầm (GAINS) và Điều tra Chim 

nước Châu Á vào tháng 2/2007 đã đếm được hơn 38.000 cá thể chim nước tại Tràm 

Chim (Nguyễn Đức Tú, pers. comm.)1. Theo số liệu thống kê chim nước hàng năm 

của VQG2, số lượng cá thể chim nước trong các năm gần đây cũng luôn vượt ngưỡng 

20.000. Cụ thể là 32.828 cá thể vào tháng 1/2009 (mùa khô 2008-2009), 41.388 cá thể 

vào tháng 11/2009 (mùa khô 2009-2010), và 25,137 vào tháng 12/2010 (số liệu kiểm kê 

mùa khô 2010-2011 chưa hoàn tất). 

Tiêu chí 6:  

Tràm Chim là nơi thường xuyên có một vài loài hoặc dưới loài có số lượng vượt quá 

ngưỡng 1% quần thể trên toàn thế giới. 

Tên Việt 

Nam 

Tên khoa 

học 

Số 

lượng 

Năm Mùa/nguồn thông tin  Ngưỡng 

1% * 

Sếu đầu đỏ3 Grus antigone 

sharpii 

89 2006 Mùa khô (van Zalinge at al. 2010) 9  

 125 2007 

103 2008 

78 2009 

85 2010 

Mòng két mày 

trắng 

Anas 

querquedula 

20.000   1992/93 Mùa đông 

(Miyabayashi & Mundkur  1999)                             

Thống kê Chim nước Tràm Chim 

Nguyễn Đức Tú pers. comm 

1500                      

 18.000     2005 

  2.000 Feb 2007 

Mòng két Anas crecca 10.000 1989/90 Mùa đông 

(Miyabayashi & Mundkur  1999) 

8.000 

Cồng cộc Phalacrocorax 

niger 

4.805 2007 Thống kê Chim nước Tràm Chim 

Nguyễn Đức Tú pers. comm  

 

 

1.000  6.823 2008 

8.219 2009 

6.579 2010 

Điềng điễng Anhinga 

melanogaster 

250  Feb 2007 Nguyễn Đức Tú pers. comm. 

Thống kê Chim nước Tràm Chim 

 

100 

3.289  2008    

2.704  2009    

2.813 2010 

Giang sen Mycteria 

leucocephala 

583 2007 Thống kê Chim nước Tràm Chim 100 

279 2008    

582 2009 

243 2010 

* Li & Mundkur 2007 và Water Bird Population Estimates 2006 

                                                 

 

1 Phiếu Thông tin Kiểm kê Chim nước, 2007 
2 Số liệu thống kê chim nước của VQG Tràm Chim từ 2001 đến 2010 
3 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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Tiêu chí 7:  

Một khảo sát ban đầu ở VQG Tràm Chim vào tháng 06 và tháng 08/2007 của Chương 

Trình WWF-Tiểu Vùng Mekong Mở Rộng xác định Tràm Chim có 150 loài cá bản địa, 

chiếm 1/3 số loài được ghi nhận ở ĐBSCL, trong đó có 46 loài có giá trị kinh tế và 01 

loài (Cá Hô Catlocarpio siamensis) bị đe dọa cao theo Fishbase 

(http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=12060) (WWF 2007). 

Tiêu chí 8: 

Một khảo sát 5 ngày theo dõi sự di chuyển của cá qua các cống của Tràm Chim do 

chương trình MWBP tiến hành vào mùa lũ (tháng 09, 2006) phát hiện 62 loài cá và 07 

loài giáp xác di chuyển vào bên trong vườn ở cống phía thượng lưu (Cống C1) trong 

khi đó có 41 loài cá di chuyển ra ở cống phía hạ lưu (Cống C4). Cá nhỏ (2-5 cm) 

chiếm khoảng ¾ số cá bắt được. Hầu hết cá lớn đều mang trứng. 

Có 03 nhóm cá: cá trắng, đa dạng nhất về số loài và phong phú nhất về số lượng (39 

loài); 08 loài cá đen và 15 loài cá khác. Trong khi cá sinh sản chủ yếu ở các dòng sông 

ở thượng nguồn sông Mekong vào đầu mùa mưa. Sau đó trứng cá và cá con trôi theo 

dòng nước và di chuyển vào vùng đồng bằng ngập lũ để tìm thức ăn. Trong giai 

đoạn nước ngập cao, một số loài cá cũng sinh sản trong vùng đồng bằng ngập lũ, để 

cá con có thể tìm thức ăn ngay sau khi nở. Những người khảo sát đã sử dụng công cụ 

có mắc lưới rất dày để lấy mẫu nước và tìm được rất nhiều trứng cá trong nước. Điều 

này có nghĩa là một số loài cá đã sinh sản trong vùng này và trứng của chúng trôi 

theo dòng nước và lớn lên trong vùng đồng bằng ngập nước. Vào mùa khô thì hầu 

hết các loài cá này sống trong các dòng sông. Khi mực nước dâng lên vào mùa mưa, 

chúng bắt đầu di cư vào các vùng ngập nước để tìm thức ăn hoặc nơi sinh sản. 

Vào mùa khô 2006, chương trình MWBP cũng đã tiến hành một khảo sát 04 ngày sử 

dụng cùng phương pháp và thấy có 49 loài cá và 02 loài giáp xác di chuyển ra khỏi 

Vườn thông qua các cống. 

Vậy rõ ràng là đất ngập nước của Tràm Chim là một nguồn thức ăn, nơi sinh sản và 

nuôi dưỡng, và là đường di cư mà cá bên trong và bên ngoài vùng đất ngập nước 

phụ thuộc vào (Duong Van Ni et al. 2006). 

 

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: 

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. 
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b) Hệ thống phân vùng địa lý sinh học (bao gồm Tài liệu Tham Khảo): 

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 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 ... 

Địa chất và địa mạo: 

Trầm tích: 

Địa chất của VQG Tràm Chim được hình thành từ trầm tích Pleistocene và Holocene, 

gồm 05 đơn vị: 

Trầm tích Pleistocene: 

- Trầm tích Biển Gió. Trầm tích này gồm những vật liệu thô (quartz) hình thành các 

giồng cát trong Vườn Quốc gia Tràm Chim. 

- Trầm tích Biển. Tổng diện tích trầm tích biển và giồng cát chiếm 1.158 ha của VQG 

TC. 

Trầm Tích Holocene: 

- Trầm Tích Đầm Lầy Biển chiếm 3.565 ha, chứa khoáng pyretic (FeS2) hình thành đất 

phèn tiềm tang (sulfaquents). 

- Trầm Tích Lòng Sông Cổ chiếm 717 ha. Đây là những con sông chết và được bồi 

đấp bở những vật liệu mới, chứa nhiều chất hữu cơ, thịt và sét.  

- Trầm tích Proluvi chiếm 1,835 ha bao gồm trầm tích chất lắng tụ từ xói mòn. 

Đất 

Mặc dù diện tích khá nhỏ, nơi đây có sự đa dạng về loại đất đại diện cho vùng Đồng 

Tháp Mười. 

- Nhóm đất cát cổ (aeric Tropaquults), được hình thành thông qua quá trình phong 

hóa trầm tích Pleistocene chiếm diện tích khoảng 154 ha.  

- Đất xám điển hình (Typic Tropaquults), khoảng 476 ha. 

- Đất xám đọng mùn (humic Tropaquults), 274 ha.  

- Các nhóm đất dốc tụ trên nền trầm tích Proluvi chiếm diện tích 1.559 ha. 

- Các nhóm Đất phù sa có nên phèn: Trầm tích sông - biển chồng lên lớp trầm tích 

đầm lầy - biển hình thành những vạt đất phù sa có tầng sinh phèn (sulfidic) (sulfic 

Tropaquents, sulfic Tropaquepts, sulfic Hydraquents) và đất phù sa có tầng phèn 

(sulfuric) chứa các khoáng jarosit.  

- Đất phèn hoạt động (Sulfaquepts), hình thành từ nền trầm tích đầm lầy biển với diện 

tích khoảng 355 ha, phân bố nhiều nhất tại khu A5. Độ chua của đất: pH chỉ khoảng 

từ 2,0 – 3,2.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_c%C3%A1t_c%E1%BB%95&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_x%C3%A1m_%C4%91i%E1%BB%83n_h%C3%ACnh&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_x%C3%A1m_%C4%91%E1%BB%8Dng_m%C3%B9n&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_d%E1%BB%91c_t%E1%BB%A5&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_ph%C3%B9_sa_c%C3%B3_n%C3%AAn_ph%C3%A8n&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarosit&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A5t_ph%C3%A8n_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/PH
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Thủy Văn: 

Thủy văn của VQG Tràm Chim chịu ảnh hưởng của thủy văn của Sông Mekong. 

Nằm cách dòng chính của sông Mekong 19 km ở phần thượng nguồn của đoạn trong 

lãnh thổ Việt Nam, VQG Tràm Chim nhận nước từ các dòng kênh chính nối với sông 

Mekong và cũng tháo nước ra những kênh này. 

Trong bối cảnh của sự thay đổi về thủy văn của cả vùng Đồng Tháp Mười do hệ 

thống kênh phân bố khắp nơi thì VQG Tràm Chim cần phải có một hệ thống đê bao 

để kiểm soát nước bên trong để nhạy lại chế độ thủy văn của Đồng Tháp Mười. Với 

hệ thống đê này, nước trong VQG Tràm Chim được điều tiết bằng hệ thống cống. 

Vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5, tháng 6, nước từ sông Mekong được cho vào 

Tràm Chim qua các cống. Vào tháng 08, mực nước trong VQG TC khoảng 2,0 đến 2,5 

mét. Đỉnh lũ xuất hiện vào tháng 10 (mực nước tối đa 4 m). Vào tháng 11, nước lũ bắt 

đầu rút. Dưới chế độ quản lý nước hiện nay, VQG TC ngập từ tháng 08 đến tháng 12 

và khô từ tháng 1 đến tháng 4. 

Khí hậu 

Tràm Chim thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt: một mùa mưa 

từ tháng 05 đến tháng 10, và một mùa khô trong các tháng còn lại. Hai loại gió mùa 

chính ở vùng này là gió mùa đông bắc và gió tây nam. Gió mùa tây nam xảy ra vào 

mùa mưa. Đây là mùa có mưa lớn và thường xuyên, ẩm đô cao và trời nhiều mây. 

Gió mùa đông bắc xảy ra vào mùa khô và có mưa nhẹ, không thường xuyên, ẩm độ 

thấp và trời ít mây. Lượng mưa trung bình hằng năm khoảng 1400 mm, với 85% tổng 

lượng mưa xảy ra vào mùa mưa. 

Nhiệt độ trung bình tháng là 27°C (với biên độ khoảng 3°C đến 4°C). Nhiệt độ thấp 

nhất và cao nhất được ghi nhận vào đầu tháng 12 và tháng 1 (37-38°C), nhiệt độ thấp 

nhất là vào tháng 4 và 5 (24-25°C). Độ ẩm bình quân năm là 80%. Trong mùa mưa, độ 

ẩm đạt 85% và giảm xuống còn dưới 30% trong mùa khô. Tốc độ bốc hơi thì khác 

nhau ở các nơi trong VQG TC và phụ thuộc vào sự tương tác giữa thủy văn, địa chất, 

các loài thực vật chính, và cấu trúc của quần xã thực vật. Lượng bốc hơi hằng năm là 

1.397mm. Vào tháng 3 và tháng 4 lượng bốc hơi có thể đạt 5,3 mm/ngày. 

 

17. Đặc điểm tự nhiên 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). 

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 
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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. 

Trước khi có tác động nhiều của con người và có hệ thống kênh đào, vùng Đồng 

Tháp Mười ngập trong khoảng 06 tháng/năm và trong mùa khô mực nước vẫn gần 

mặt đất. Cả vùng đồng bằng rộng lớn này đóng vai trò trữ nước để giúp điều tiết 

nhịp thủy văn của cả vùng ĐBSCL. Trong mùa lũ, nước sông Mekong tràn qua các 

đê tự nhiên và cộng với nước chảy tràn từ các cánh đồng phía Campuchia ở phía Tây 

Bắc làm ngập toàn vùng. Vùng đất ngập nước trở thành một hồ nội địa trong vòng 

06 tháng trong mùa mưa và tháo nước ra dần dần khi nước lũ hạ xuống. Thực vật 

của Đồng Tháp Mười phát triển phong phú trong chế độ thủy văn này. Các đám 

tràm phân tán trong Đồng Tháp Mười cũng là sinh cảnh cho các loài chim nước. 

Nước lũ theo mùa tạo ra chuỗi thức ăn phức tạp gồm phiêu sinh thực vật, phiêu sinh 

động vật, động vật đáy, lưỡng cư, bò sát, cá, và chim. 

Ngày nay, sự phát triển của ĐBSCL đã biến đổi các điều kiện địa mạo-thủy văn của 

cả vùng. Hệ thống kênh nhân tạo rộng khắp phục vụ mục đích phát triển nông 

nghiệp đã thực sự thay đổi chế độ thủy văn của Đồng Tháp Mười. Hệ thống kênh 

làm cho nước lũ chảy vào và thoát ra nhanh hơn, dẫn đến việc làm ngắn đi mùa lũ và 

làm cho hạn hán trầm trọng hơn vào mùa khô do sự hạ thấp mực nước ngầm. 

 

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... 

Sự tồn tại của VQG Tràm Chim 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 VQG TC 

nhận nước trong mùa lũ và tháo nước ra trong mùa khô khi nước lũ rút. Nước trong 

VQG TC 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. Cảnh 

quan gần như tự nhiên của VQG TC giúp chắn song trong mùa lũ, giúp bảo vệ nhà 

cửa cho khoảng 20.000 hộ dân sống dọc các đê. Nước xả ra từ Tràm Chim vào mùa 

khô ra dòng Mekong giúp làm giảm xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu. 

 

19. Các kiểu đất ngập nước 

a) Kiểu hình:  
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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. 

Vườn quốc giaTràm Chim 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: 
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. 

Vườn quốc giaTràm Chim là một phức hợp đất ngập nước bao gồm những mảng da 

beo xen lẫn các mảng đồng cỏ, tràm trồng, và mặt nước. Có 06 loại quần xã thực vật 

ở Tràm Chim, trong đó quần xã năng kim và lúa ma là có giá trị bảo tồn cao nhất. 

Các quần xã khác là năng ống, cỏ mồm, và tràm. Một loại quần xã thực vật khác nữa 

ở Tràm Chim là đầm sen, trong đó có loài Nelumbo nucifera, cùng với Nymphaea 

nouchali, N. pubescens và N. tetragona. 

VQG Tràm Chim cung cấp sinh cảnh cho một sự đa dạng các loài chim nước, và là 

nơi có số loài nhiều thứ hai trong chuyến khảo sát ở ĐBSCL của BirdLife vào năm 

1999 (Buckton et al. 1999). 

 

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) 

Ba loại quần xã đồng cỏ chính có thể được xác định ở Tràm Chim là: (1) Panicum 

repens–Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. Quần xã này nằm ở vùng gò cát và 

vùng gò phù sa cổ; 2) Oryza rufipogon–Eleocharis dulcis. Cộng đồng này ở vùng trũng 

nhất, và (3) I. rugosum Cộng đồng ở các vùng có độ cao trung bình giữa vùng trũng 

nhất và vùng cao nhất. 
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Đồng cỏ ngập nước theo mùa ở Tràm Chim là loại sinh cảnh bị đe dọa ở lưu Vực 

sông Mekong. Các đồng cỏ trước đây có diện tích rất lớn ở ĐBSCL, nhưng hầu hết đã 

được chuyển sang canh tác nông nghiệp trong thế kỷ qua (Tran Triet et al. 2002). 

Tràm Chim là một trong một số ít nơi ở Đồng Tháp Mười còn lại diện tích năng kim 

và lúa ma và vì vậy là một trong những nơi có giá trị  bảo tồn lúa ma ở Việt Nam 

(Buckton et al. 1999).  
 

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) 

Birdlife xếp Tràm Chim là một trong 08 Vùng Chim quan trọng ở vùng nước ngọt của Việt 

Nam (tất cả đều nằm ở ĐBSCL), các vùng đại diện cho những hệ sinh thái tự nhiên quan trọng 

nhất của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sếu đầu đỏ Grus antigone shapii, loài biểu tượng của VQG 

Tràm Chim, thường xuyên di trú đến Tràm Chim trong mùa khô. Vào năm 1989, số lượng Sếu 

cao nhất đến VQG Tràm Chim là 1052 con (số liệu do VQG TC cung cấp). Quần thể này sau 

đó giảm dần xuống đến 48 con vào năm 2001 do cách quản lý sinh cảnh chưa phù hợp. Những 

nổ lực gần đây trong việc cải thiện chiến lược quản lý đã cho thấy sự phục hồi quần thể Sếu 

trong các năm gần đây ổn định ở khoảng hơn 100 cá thể (xem thêm ở tiêu chí 6). 

Khu hệ chim của VQG đã được điều tra khảo sát kỹ lưỡng, trong đó có chương trình giám sát 

chim nước do vườn quốc gia thực hiện từ năm 1988. Đến nay, trong số 231 loài chim được ghi 

nhận cho VQG thì có 14 loài đang bị đe dọa hoặc gần bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu, tuy nhiên, 

không phải tất cả các loài này đều thường xuyên có phân bố tại vườn. Ngoài các loài đã liệt kê 

ở Tiêu chí 2, các loài gần bị đe dọa toàn cầu sau cũng được ghi nhận là: Choi choi lưng đen  

(Charadrius peronii), Điềng điễng (Anhinga melanogaster), Quắm đầu đen (Threskiornis melanocephalus), 

Giang sen (Mycteria leucocephala), và Rồng rộc vàng (Ploceus hypoxanthus). Ngoài ra, Tràm Chim còn 

là nơi tập trung với số lượng lớn của một số loài chim nước. Khảo sát gần đây của BirdLife 

cho thấy Tràm Chim là nơi có sự đa dạng về loài cao thứ hai ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

(Buckton et al. 1999). Sự có mặt của loài chim đồng cỏ hiếm gặp là Ô tác tại Tràm Chim rất có 

ý nghĩa do loài này chỉ ghi nhận tại điểm khác ở Việt Nam là vùng Đồng Hà Tiên, tỉnh Kiên 

Giang. Các loài chim đất ngập nước đáng chú ý khác ở Tràm Chim là Le khoang cổ (Nettapus 

coromandelianus), Rẽ giun lớn (Rostratula benghalensis) và Gà lôi nước (Hydrophasianus chirurgus ) 
(Tordoff, A. W. ed. 2002). 

Trong 130 loài cá tìm thấy ở VQG Tràm Chim trong khảo sát năm 2007 của WWF thì 46 loài 

có giá trị kinh tế và một loài Cá Hô (Giant Barb, Catlocarpio siamensis), mặc dù không có trong 

danh sách đỏ của IUCN nhưng đang ngày càng hiếm ở lưu vực sông Mekong và xuất hiện 

trong danh sách cấm xuất khẩu của Việt Nam (WWF 2007). 

 

23. Các giá trị văn hóa và xã hội:  
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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: 

Ngày nay hầu hết đất ngập nước tự nhiên của Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung 

và của Đồng Tháp Mười nói riêng đã được chuyển sang canh tác nông nghiệp. VQG 

TC là một trong những mảnh còn sót lại cuối cùng của Đồng Tháp Mười trước đây 

rộng 700.000 ha. Vì vậy đây là một khu di sản thiên nhiên có gía trị, một hình ảnh của 

Đồng Tháp Mười cho các thế hệ mai sau.  Cảnh quan đẹp của Tràm Chim đã thu hút 

nhiều khách đến thăm từ trong nước và quốc tế và đã gợi cảm hứng cho nhiều tác giả 

sáng tác thơ ca, nhạc, văn chương, và phim ảnh. Hoa sen mọc ở trong VQG TC là 

một biểu tượng của Đồng Tháp Mười. 

Nơi này cũng có giá trị lịch sử vì Đồng Tháp Mười là căn cứ của du kích trong thời 

kỳ chống Mỹ và nhiều trận chiến đã diễn ra trong cảnh quan vùng Đồng Tháp Mười. 

Sếu, hay còn gọi là Chim Hạc, loài biểu tượng của VQG Tràm Chim, được trân trọng 

trong văn hóa Việt Nam. Trong mỗi đình chùa đều có tượng chim Hạc đứng trên 

lưng rùa. Trong tín ngưỡng của người Việt, chim Hạc được tin là mang linh hồn của 

người thiện lên thiên đàng, trong câu “cỡi Hạc quy tiên”. Văn hóa Việt Nam cũng tin 

rằng “đất lành chim đậu”. 

VQG Tràm Chim giàu tài nguyên, và cung cấp nhiều sản phẩm như cỏ cho đại gia 

súc, cây làm củi, và quan trọng nhất là tài nguyên thủy sản, cho cộng đồng xung 

quanh. Một khảo sát năm 2007 của WWF tìm thấy 150 loài cá ở Tràm Chim, chiếm 

1/3 số loài cá ở ĐBSCL, trong đó có 46 loài có giá trị kinh tế. Việc khai thác tài nguyên 

ở Tràm Chim cũng giúp giữ lại hình ảnh lối sống cũ trong việc khai thác tài nguyên 

hoang dã. Có khoảng 42,000 người sống xung quanh VQG Tràm Chim, với tỉ lệ 

nghèo là khoảng 14% và 80% thì phụ thuộc vào nguồn protein của nguồn tài nguyên 

thủy sản. Trong khi nguồn tài nguyên bên ngoài cạn kiệt, VQG TC đóng góp quan 

trọng cho sinh kế người nghèo trong cộng đồng xung quanh.  

Đất ngập nước cũng giúp giữ mực nước ngầm trong vùng và là một nguồn nước 

ngọt quan trọng trong mùa khô. VQG cũng là nguồn cung cấp trứng cá và cá con cho 

vùng xung quanh. Trong mùa lũ thì thảm thực vật của VQG giúp làm giảm thiểu ảnh 

hưởng của lũ lên vùng dân cư và nông nghiệp xung quanh. 

Đây là một nơi đến khá nổi tiếng cho du lịch sinh thái và du lịch thiên nhiên, đặc biệt 

là cho mục đích nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường. Trong giai đoạn 2001-

2006, VQG TC đã đón 2000 nhóm khách du lịch với tổng số khách là 22.226 người, 

trong đó 16.748 khách nội địa, 1.168 khách quốc tế, 6.863 khách câu cá, và 104 khách 

nghiên cứu khoa học. 

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? 
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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: 

Những người nghèo nhất trong số những người nghèo sống trong cộng đồng 

xung quanh Tràm Chim, những người phụ thuộc nhất vào tài nguyên đất ngập 

nước, đang được tổ chức thành các Nhóm sử dụng tài nguyên. Thành viên các 

nhóm này được tập huấn để tiến hành đánh giá tài nguyên. Dựa vào kết quả 

đánh giá và kiến thức bản địa, các nhóm này sẽ soạn thảo Kế hoạch sử dụng Tài 

nguyên Bền vững để thỏa thuận với VQG và được VQG phê duyệt. Các Nhóm 

sử dụng tài nguyên sẽ ký kết “hợp đồng xanh” với VQG để sử dụng tài nguyên 

theo các kế hoạch đã được phê duyệt. Dự án thí điểm đã mang lại những kết 

quả khả quan trong việc trình diễn sử dụng tài nguyên hợp lý được kiểm soát 

để đảm bảo tính bền vững. Các Nhóm sử dụng tài nguyên mới sẽ được thành 

lập để mở rộng số người được hưởng lợi. 

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 Tràm Chim chịu trách nhiệm quản lý và điều hành. 

b) Ở vùng xung quanh: 

Đất xung quanh VQG do các tư nhân và các hộ nông dân sử dụng. 

 

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

a) Bên trong khu Ramsar: 

100% diện tích của khu đề nghị Ramsar này là Vườn quốc gia được sử dụng như là 

một khu bảo vệ cho mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Các 

Nhóm sử dụng tài nguyên được tổ chức sử dụng tài nguyên dưới sự giám sát của 

VQG để khai thác một cách hạn chế và có kế hoạch sử dụng tài nguyên (cá, cỏ, củi).  
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b) Ở vùng xung quanh: 

Toàn bộ vùng Đồng Tháp Mười bên ngoài VQG TC đã được chuyển sang canh tác 

nông nghiệp và thuộc sở hữu tư nhân của các hộ nông dân. VQG TC nằm giữa một 

vùng đồng bằng nông nghiệp rộng lớn. Tổng diện tích Đồng Tháp Mười trước đây là 

khoảng 700.000 ha. Vào năm 1978, đất nông nghiệp chiếm 275.000 ha (hoặc 37,04%) 

tổng diện tích và đến nắm 1998, diện tích này tăng lên 570.800 ha hay 76,76%. Ngày 

nay hầu hết đất bên ngoài được sử dụng cho trồng lúa hoặc nuôi thủy sản. Sự phát 

triển các công trình cơ sở hạ tầng cho việc định cư của con người đã có tác động tiêu 

cực lên đặc tính sinh thái của vùng này. Rất may mắn là chính quyền các cấp đã nhận 

ra nhu cầu bảo tồn phần đất ngập nước còn lại và vì vậy vào năm 1978 thì Ủy Ban 

Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp đã quyết định bảo vệ Tràm Chim (đầu tiên dưới hình 

thức Công Ty Nông Lâm Ngư Trường) như là một đại diện của hệ sinh thái Đồng 

Tháp Mười. 

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: 

VQG TC đã có một số vấn đề ảnh hưởng đến hệ sinh thái, bao gồm: 

 Cây Mai Dương Mimosa pigra một loài thực vật ngoại lai xâm hại lan rộng dọc 

theo các biên của Vườn và mọc dày đặc ở một số vùng của VQG. Hiện nay 

một số kỹ thuật được áp dụng để diệt loài này nhưng điều này rất tốn kém về 

kinh phí, thời gian và nhân lực. Kể từ năm 1999, VQG Tràm Chim đã có kế 

hoạch diệt trừ cây Mai dương nhưng do thiếu kinh phí và năng lực, việc thực 

hiện còn rất hạn chế. 

 Lửa cũng là một quan ngại đối với ban quản lý VQG TC. Để hạn chế lửa, việc 

giữ nước cao quanh năm trong VQG đã được sử dụng như là một công cụ. 

Điều này gây ảnh hưởng lên tất cả các quá trình sinh thái trong VQG và mâu 

thuẫn với các mục tiêu khác ảnh hưởng đến sự sống còn của hệ sinh thái và 

các loài trong Vườn. Năm 2006, Chương trình MWBP đã hỗ trợ VQG TC giải 

quyết vấn đề thông qua việc soạn thảo một Chiến Lược Quản Lý Nước và Lửa 

Tổng Hợp. Việc thực hiện chiến lược này đã cho thấy dấu hiệu phục hồi của 

sinh cảnh trong VQG TC trong 02 năm vừa qua. 

 Nhận thức về giá trị và chức năng của đất ngập nước của các bên có liên quan 

ở tất cả các cấp còn thấp. Năng lực của cán bộ VQG TC trong quản lý và bảo 

tồn đất ngập nước còn hạn chế. Việc thiếu kinh phí cũng làm hạn chế nhiều nổ 

lực của cán bộ VQG TC. 

b) Ở vùng xunh quanh: 



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 16 

 

Một số vấn đề ở phạm vi rộng lớn hơn cũng ảnh hưởng đến sinh thái của VQG, bao 

gồm: 

 Sự thay đổi thủy văn của Đồng Tháp Mười do sự phát triển hệ thống kênh 

đào cho phát triển nông nghiệp. 

 Vấn đề nghèo và phụ thuộc vào tài nguyên đầt ngập nước của cộng đồng 

xung quanh cũng tạo ra một áp lực lớn lên VQG TC. Hầu hết những người 

sống trong vùng đệm của VQG là nông dân trồng lúa và nuôi thủy sản. Tỉ lệ 

thiếu việc làm là 18,8%. Vì đây là vùng đang phát triển, điều kiện cơ sở hạ 

tầng và công trình công cộng hạn chế. Nước sinh hoạt chủ yếu là từ các dòng 

kênh và nước mưa. Chỉ khoảng 10% số hộ có tiếp cận nước sạch. Tỉ lệ mù chữ 

chiếm khoảng 12,2%. Điều kiện về y tế cộng đồng cũng còn nghèo nàn, toàn 

huyện có một bệnh viện 30 giường so với dân số 92.621 người. 

 Việc xâm nhập trái phép vào VQG để thu hoạch tài nguyên động thực vật là 

một vấn đề nghiêm trọng, và thường gây ra cháy trong VQG. Chính quyền các 

cấp đang cố gắng thực hiện những chương trình để nâng mức sống người dân 

và giảm áp lực lên đất ngập nước. 

 Hệ thống đê và đường xá trong vùng đã làm thay đổi dòng chảy và hạn chế cá 

con và trứng cá vào Đồng Tháp Mười vào đầu mùa lũ, làm giảm năng suất 

thủy sản tự nhiên. 

 

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: 

Tràm Chim là Vườn quốc gia, là hạng cao nhất của hệ thống bảo tồn. 

Năm 1986, Tràm Chim được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chọn làm "Khu bảo 

tồn Sếu đầu đỏ", nhằm bảo bảo vệ loài Sếu cổ trụi Grus antigone. Ngày 2/2/1994, theo 

Quyết định số 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ kèm theo thông tư số 4991/KGVX, 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim chính thức được thành lập với diện tích 7.500 

ha, với tên gọi là Tràm Chim Tam Nông. Sau đó, Tràm Chim được chuyển thành 

Vườn Quốc gia theo Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg, ngày 29/12/1998, của Thủ 

tướng Chính phủ.  

 

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   
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c) Khu này có Kế Hoạch Quản Lý được chính thức công nhận không và có đang 

được thực hiện không?: 

Dự án Đầu tư giai đoạn 2008-2012 của VQG TC đã được Bộ NNPTNT phê duyệt và 

đang được thực hiện.  

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

Năm 1998, trên cơ sở Quyết định 253/1998/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, “Dự 

án đầu tư phát triển VQG TC, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 1999-2003” đã được 

phê duyệt và khu này được công nhận là Vườn quốc gia. Tổng kinh phí được duyệt 

là 59 tỉ đồng cho việc thực hiện Dự án này trong 5 năm, gấp 15 lần tổng kinh phí 

phân bổ cho VQG TC 05 năm trước đó. 

VQGTC được chia làm 03 phân khu chức năng: Vùng lõi, Vùng phục hồi sinh thái, và 

Vùng hành chính & dịch vụ. Các hoạt động quản lý cụ thể đã được qui định cụ thể 

cho từng vùng. 

Công tác giám sát chất lượng nước, thủy văn, thực vật, chim nước, và thủy sản đang 

được tiến hành. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để phát triển những cách 

quản lý bền vững. Các kế hoạch hành động toàn diện đã hoặc đang được soạn thảo 

cho việc bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thủy sản, 

quản lý nước, du lịch sinh thái, phát triển cộng đồng, giáo dục môi trường, nghiên 

cứu khoa học và giám sát môi trường. 

Kế hoạch kiểm soát cây Mai dương (Mimosa pigra), một loài thực vật ngoại lai xâm 

hại, cũng đã được soạn thảo vào năm 1999 với sự hợp tác giữa các chuyên gia Việt 

Nam và Australia. 

Từ  năm 2006, Chương trình MWBP đã bắt đầu hỗ trợ VQG giải quyết vấn đề nước và lửa 

thông qua việc soạn thảo và thực hiện Chiến lược Quản lý Nước và Lửa tổng hợp. Sinh cảnh 

của VQG đã cho thấy sự phục hồi tốt trong 02 năm trở lại đây. 

Chính quyền địa phương, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước đã 

thực hiện một số hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo tồn cho cộng 

đồng địa phương. Các hoạt động phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo đang 

được thực hiện ở vùng đệm VQG TC, bao gồm các chương trình tín dụng, trồng 

tràm, khuyến nông, và tập huấn về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Một chương 

trình tín dụng được tài trợ đã được thực hiện để cải thiện điều kiện kinh tế của các hộ 

nghèo xung quanh VQG. 

Một dự án thí điểm đã tiến hành từ năm 2005 đến 2006 do CARE Việt Nam thực hiện 

trong chương trình MWBP để tổ chức những người nghèo phụ thuộc vào tài nguyên 

thành các Nhóm sử dụng Tài nguyên Bền vững dưới sự giám sát của VQG. Nỗ lực 

này nhằm kiểm soát mức khai thác và giảm mâu thuẩn giữa VQG và cộng đồng. Dự 
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án cũng tổ chức người nghèo thành những Nhóm Sinh Kế để phát triển các sinh kế 

bền vững để giảm phụ thuộc vào tài nguyên đất ngập nước. 

 

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. 

Dự án Đầu tư Phát triển VQG Tràm Chim giai đoạn 2008-2012 đang được thực hiện. 

VQG đang xây dựng Dự án Đầu tư giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 hy vọng sẽ 

hoàn tất và được Chính phủ rót vốn trong năm nay. Dự án này sẽ bao gồm một số 

chương trình chính như Quản lý Bảo vệ, Nghiên cứu Khoa học và Du lịch Sinh thái. 
 

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. 

VQG có Phòng Nghiên cứu Khoa học và Môi trường 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. Một trạm quan trắc thời tiết, các cột đo thủy 

văn, và thùng đo bốc hơi được lắp đặt tại các vị trí trong VQG và được cán bộ VQG 

đọc định kỳ. Rất nhiều Viện, Trường trong nước và quốc tế tiến hành nghiên cứu 

khoa học ở VQG TC. 

 

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

khu này: 

Vd. Trung tâm du khách, các đường mòn cho du khách, tờ bướm, phương tiện cho học sinh tham 

quan, vân vân. 

VQG TC 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. Hàng năm, VQG và 

chính quyền địa phương tổ chức ngày đất ngập nước thế giới ở huyện. 

 

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? 

Nhà nước đã nâng cấp con đường từ trung tâm tỉnh đến huyện Tam Nông. Hiện nay 

xe ô tô có thể đi đến VQG. VQG TC có Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi 

trường, các bến tàu du lịch, bãi đậu xe, và các thuyền nhỏ để chở khách du lịch vào 

trong VQG. Trụ sở VQG có 07 phòng khách với 20 giường. VQG đã đón nhiều loại 

khách du lịch như khách nghiên cứu khoa học, khách xem chim, khách du lịch sinh 

thái, và khách du lịch không thường xuyên. Trong giai đoạn 2001-2006, Tràm Chim 

đã đón 2000 đoàn du lịch với tổng số 22.226, trong đó 16.748 là khách nội địa, 1.168 
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khách quốc tế, 6.863 khách câu cá, 104 khách nghiên cứu khoa học. Dự án phát triển 

du lịch sinh thái đang được soạn thảo trình chính phủ phê duyệt. 

 

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. 

Vườn quốc gia thuộc sở hữu nhà nước và đã được Chính phủ giao quyền quản lý cho 

tỉnh Đồng Tháp. Công việc quản lý hằng ngày do Ban Quản lý VQG tiến hành. 

 

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 Đồng Tháp 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám Đốc VQG Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp, Việt 

Nam. Tel.: +84 67 3827302, Fax: +84 67 3827307, Email: hungtc90@gmail.com.  

34. Tài liệu tham khảo: 

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

học (xem mục 15 ở trên), cung cấp thông tin tham khảo của hệ thống đó. 
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Phụ lục 1: Danh sách chim ở VQG Tràm Chim 

Danh sách này được tổng hợp từ các nguồn chính 1=Lê Diên Dực, 1993, 2=Larsen, 

2006, 3=Barzen, 2006-tài liệu chưa xuất bản, 4 = Yamashina, 1998 – báo cáo chưa xuất 

bản; 5 = Safford et al., 1998; 6 = Buckton et al., 1999; 7 = Nhóm Nghiên Cứu Đất Ngập 

Nước VN, báo cáo chưa xuất bản, và các hình ảnh của cán bộ VQG Tràm Chim cung 

cấp. 

Hệ thống tên phân loại theo Inskipp và et al. (1996) 

Tình trạng bảo tồn: IUCN 2010:  NT:  gần bị đe dọa, VU: Sẽ nguy cấp, EN: Nguy cấp, 

và CR: Cực kỳ Nguy cấp 

 Tên khoa học Tền Việt Nam Nguồn T.trạn

g 

 ANSERIFORMES    

 Dendrocygnidae    

1 Dendrocygna javanica Le nâu 1,2,3,5,6  

 Anatidae    

2 Anser anser Ngỗng trời 1,2,3  

3 Tadorna tadorna Vịt khoang 7  

4 Cairina scutulata Ngan cánh trắng 2,3 EN 

5 Sarkidiornis melanotos Vịt mồng 5  

6 Nettapus coromandelianus Le khoang cổ 1,2,3,6  

7 Anas penelope Vịt đầu vàng 1,2,3  

8 Anas poecilorhyncha Vịt trời 1,2,3,5,6  

9 Anas clypeata Vịt mỏ thìa 1,2,3,5  

10 Anas acuta Vịt mốc 1,2,3  

11 Anas querquedula Mồng két mày trắng 1,2,3,5  

12 Anas crecca Mồng két 1,2,3  

 TURNICIFORMES    

 Turnicidae    

13 Turnix sylvatica Cun cút nhỏ 2,3  

14 Turnix tanki Cun cút lưng hung 2,3  

 PICIFORMES    

 Picidae    

15 Jynx torquilla Vẹo cổ 2,3  

 Megalaimidae    

16 Megalaima haemacephala Cu rốc cổ đỏ 2,3  

17 Calorhamphus fuliginosus  2,3  

 CORACIIFORMES    

 Coraciidae    

18 Coracias benghalensis Sả rừng 3,5  
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 Tên khoa học Tền Việt Nam Nguồn T.trạn

g 

19 Eurystomus orientalis Yểng quạ 2,3  

 Alcedinidae    

20 Alcedo atthis Bồng chanh 1,2,3,4,5,6  

21 Alcedo meninting Bồng chanh tai xanh 1  

 Halcyonidae    

22 Halcyon capensis Sả mỏ rộng 1,2,3,5  

23 Halcyon smyrnensis Sả đầu nâu 1,2,3,4,6  

24 Halcyon pileata Sả đầu đen 1,2,3,4,5  

25 Todiramphus chloris Sả khoang cổ, Chẽo chẹt 1,2,3,5  

 Cerylidae    

26 Megaceryle lugubris Bói cá lớn 2,3  

27 Ceryle rudis Bói cá nhỏ 1,2,3,5,6  

 Meropidae    

28 Merops orientalis Trảu đầu hung 1,2,3,4,5,6  

29 Merops viridis Trảu họng xanh 2,3  

30 Merops philippinus Trảu họng vàng 1,2,3,4,5,6  

31 Merops leschenaulti Trảu họng vàng 2,3  

 CUCULIFORMES    

 Cuculidae    

32 Cacomantis merulinus Tìm vịt 1,2,3,4,5,6  

33 Chrysococcyx maculatus Tìm vịt xanh 2,3,5  

34 Eudynamys scolopacea Tu hú 5,6  

35 Phaenicophaeus tristis Phướn, Coọc 2,3,5,6  

 Centropodidae    

36 Centropus sinensis Bìm bịp lớn 2,3,5,6  

37 Centropus bengalensis Bìm bịp nhỏ 2,3,5,6  

 APODIFORMES    

 Apodidae    

38 Cypsiurus balasiensis Yến cọ 5,6  

39 Apus affinis Yến cằm trắng 3,5  

 STRIGIFORMES    

 Tytonidae    

40 Tyto capensis Cú lợn lưng nâu 1,2,5,6  

 Caprimulgidae    

41 Caprimulgus macrurus Cú muỗi đuôi dài, Chim ục 2,3,5,6  

 COLUMBIFORMES    

 Columbidae    

42 Columba livia Gầm ghì đá 1,2,3  

43 Streptopelia orientalis Cu sen 1,2,3  

44 Streptopelia chinensis Cu gáy, Cu đất 1,2,3,4,5,6  
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45 Streptopelia tranquebarica Cu ngói 1,2,3,4,5,6  

46 Macropygia unchall Gầm ghì vằn 2,3  

47 Treron vernans Cu xanh đầu xám 5,6  

 GRUIFORMES    

 Otididae    

48 Houbaropsis bengalensis Ô tác, Công đất, Công sấm 1,2,3,5,6 CR 

 Gruidae    

49 Grus antigone Sếu cổ trụi, Sếu đầu đỏ 1,2,3,4,5,6 VU 

 Rallidae    

50 Gallirallus striatus Gà nước vằn, Chàng nghịch 2,3,5  

51 Amaurornis phoenicurus Cuốc ngực trắng 1,2,3,4,5  

52 Porzana pusilla Cuốc lùn 8  

53 Porzana fusca Cuốc ngực nâu 2,3,5,6  

54 Porzana cinerea Cuốc mày trắng, Võ vẽ 8  

55 Gallicrex cinerea Gà đồng, Cúm núm 2,3,5,6  

56 Porphyrio porphyrio Xít, Trích, Trích cồ 1,2,3,4,5,6  

57 Gallinula chloropus Kịch, Trích ré 1,2,3,4,5,6  

58 Fulica atra Sâm cầm 3  

 CICONIIFORMES    

 Scolopacidae    

59 Gallinago stenura Rẽ giun Á châu 3,5  

60 Gallinago gallinago Rẽ giun 2,3,5  

61 Limosa limosa Choắt mỏ thẳng đuôi đen 1,2,3,4,5  

62 Limosa lapponica Choắt mỏ thẳng đuôi vằn 1,3  

63 Tringa erythropus Choắt chân đỏ 1,3,5  

64 Tringa totanus Choắt nâu 1,2,3,5  

65 Tringa stagnatilis Choắt đốm đen 1,2,3,4,5  

66 Tringa nebularia Choắt lớn 1,2,3,4,5  

67 Tringa ochropus Choắt bụng trắng 1,2,3,5  

68 Tringa glareola Choắt bụng xám 1,2,3,4,5,6  

69 Actitis hypoleucos Choắt nhỏ 1,2,3,5,6  

70 Calidris temminckii Rẽ lưng đen 2,3  

71 Calidris subminuta Rẽ ngón dài 2,3  

72 Calidris ferruginea Rẽ bụng nâu 1,2,3,5  

 Rostratulidae    

73 Rostratula benghalensis Nhát hoa 2,3,5,6  

 Jacanidae    

74 Hydrophasianus chirurgus Gà lôi nước 1,2,3,4,5,6  

75 Metopidius indicus Gà lôi nước Ấn Độ 1,2,3,4,5,6  
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 Charadriidae    

76 Himantopus himantopus Cà kheo 2,3,4,5,6  

77 Pluvialis fulva Choi choi vàng 5  

78 Pluvialis dominicus  1,2,3,4  

79 Charadrius dubius Choi choi nhỏ 1,2,3,4,5  

80 Charadrius alexandrinus Choi choi khoang cổ 1,2,3,4,5  

81 Charadrius peronii Choi choi lưng đen 1,2,3 NT 

82 Vanellus duvaucelii Te cựa 2,3  

83 Vanellus cinereus Te vàng, Te te hoạch 1,2,3,4,5,6  

84 Vanellus indicus Te vặt 1,2,3,4,5,6  

 Glareolidae    

85 Dromas ardeola  3  

86 Glareola maldivarum Dô nách nâu, Óc cau 1,2,3,4,5,6  

87 Glareola lactea Dô nách xám 2,3  

 Laridae    

88 Larus argentatus Mòng bể chân vàng 2,3  

89 Gelochelidon nilotica Nhàn chân đen 1,2,3,4  

90 Sterna caspia Nhàn Caxpia 4  

91 Sterna hirundo Nhàn 4  

92 Chlidonias hybridus Nhàn đen 2,3,4,5  

 Accipitridae    

93 Pandion haliaetus Ó cá 4  

94 Aviceda jerdoni Diều hoa Jerdon   

95 Aviceda leuphotes Diều mào 1,2,3,5  

96 Elanus caeruleus Diều trắng 1,2,3,4,5,6  

97 Milvus migrans Diều hâu 1,2,3  

98 Haliastur indus Diều lửa 1,2,3,5  

99 Circus aeruginosus Diều đầu trắng 1,3,5,6  

100 Circus cyaneus Diều Hen 1,2,3  

101 Circus melanoleucos Diều mướp 1,2,3,5  

102 Accipiter badius Ưng xám 2,3,5,6  

103 Accipiter gularis Ưng Nhật Bản 4  

104 Buteo buteo Diều Nhật Bản 1,2,3,8  

105 Aquila clanga Đại bàng đen 1,2,3,5 VU 

 Falconidae    

106 Falco tinnunculus Cắt lưng hung 1,2,3  

107 Falco amurensis Cắt Amur 8  

108 Falco peregrinus Cắt lớn 2,3,5  
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 Podicipedidae    

109 Tachybaptus ruficollis Le hôi 1,2,3,4,5,6  

 Anhingidae    

110 Anhinga melanogaster Cổ rắn, Điêng điểng 1,2,3,4,5,6 NT 

 Phalacrocoracidae    

111 Phalacrocorax niger Cốc đen, Còng cọc 1,2,3,4,5,6  

112 Phalacrocorax fuscicollis Cốc đế nhỏ 1,2,3,4,5,6  

113 Phalacrocorax carbo Cốc đế, Bạc má 2,3,8  

 Ardeidae    

114 Egretta garzetta Cò trắng 1,2,3,4,5,6  

115 Egretta eulophotes Cò trắng Trung Quốc 1,2,3,4 VU 

116 Ardea cinerea Diệc xám 1,2,3,4,5,6  

117 Ardea sumatrana Diệc Xumatra 1,2,3,4  

118 Ardea purpurea Diệc lửa 1,2,3,4,5,6  

119 Casmerodius albus Cò ngàng lớn 1,2,3,4,5,6  

120 Mesophoyx intermedia Cò ngàng nhỏ 1,2,3,4,5,6  

121 Bubulcus ibis Cò ruồi 1,2,3,4,5,6  

122 Ardeola bacchus Cò bợ 1,2,3,4,5,6  

123 Ardeola speciosa Cò bợ Java 1,2,3,4,5  

124 Butorides striatus Cò xanh 2,3,6,5  

125 Nycticorax nycticorax Vạc 1,2,3,4,5,6  

126 Ixobrychus sinensis Cò lửa lùn 1,2,3,4,5,6  

127 Ixobrychus cinnamomeus Cò lửa 1,2,3,4,5,6  

128 Dupetor flavicollis Cò hương 5,6  

129 Botaurus stellaris Vạc rạ 1,2,3,4  

 Threskiornithidae    

130 Plegadis falcinellus Quắm đen 2,3,5  

131 Threskiornis 

melanocephalus 

Cò quăm đầu đen 5 NT 

132 Platalea minor Cò thìa 2,3 EN 

 Pelecanidae    

133 Pelecanus philippensis Bồ nông chân xám 2,5 NT 

 Ciconiidae    

134 Mycteria leucocephala Cò lạo Ấn Độ, Giang sen 1,2,3,4,5 NT 

135 Anastomus oscitans Cò nhạn, Cò ốc 2,3,5  

136 Ephippiorhynchus asiaticus Cò Á châu 2,3,8 NT 

137 Leptoptilos javanicus Già đẫy Java, Già sói 1,2,3,4,5 VU 

138 Leptoptilos dubius Già đẫy lớn 1,2,3,8 EN 
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 PASSERIFORMES    

 Pardalotidae    

139 Gerygone sulphurea Chích bụng vàng 1,2,3,4,5,6  

 Laniidae    

140 Lanius tigrinus Bách thanh vằn 2,3,5  

141 Lanius cristatus Bách thanh mày trắng 1,2,3,4,5,6  

142 Lanius schach Bách thanh đầu đen 2,3,4  

 Corvidae    

143 Crypsirina temia Chim khách 5,6  

144 Oriolus chinensis Vàng anh Trung Quốc 1,2,3  

145 Coracina macei Phường chèo xám lớn 2  

146 Coracina polioptera Phường chèo xám nhỏ 2,3,5,6  

147 Coracina melaschistos Phường chèo xám 2,3  

148 Hemipus picatus Phường chèo đen 2,3  

149 Rhipidura albicollis Rẻ quạt họng trắng 1,2,3  

150 Rhipidura javanica Rẻ quạt Java 1,2,3,4,5,6  

151 Dicrurus macrocercus Chèo bẻo 1,2,3,4,5,6  

152 Dicrurus annectans Chèo bẻo mỏ quạ 2,3  

153 Dicrurus aeneus Chèo bẻo rừng 2,3  

154 Dicrurus hottentottus Chèo bẻo bờm 5  

155 Aegithina tiphia Chim nghệ ngực vàng 2,4,5,6  

156 Tephrodornis gularis Phường chèo nâu 2,3  

157 Tephrodornis pondicerianus Phường chèo nâu mày trắng 2,3  

 Muscicapidae    

158 Monticola solitarius Hoét đá 4  

159 Brachypteryx montana Hoét đuôi cụt xanh 2,3  

160 Muscicapa dauurica Đớp ruồi nâu 2  

161 Ficedula mugimaki Đớp ruồi Mugi 2  

162 Ficedula parva Đớp ruồi họng đỏ 5  

163 Ficedula dumetoria Đớp ruôi mặt hung 3  

164 Niltava macgrigoriae Đớp ruồi trán đen 7  

165 Culicicapa ceylonensis Đớp ruồi đầu xám 2,3  

166 Luscinia svecica Oanh cổ xanh 1,2,3  

167 Luscinia cyane Oanh lưng xanh 1,5  

168 Copsychus saularis Chích chòe, Chích chòe than 1,2,3,4,5,6  

169 Copsychus malabaricus Chích chòe lửa 2,3  

170 Saxicola torquata Sẻ bụi đầu đen 1,2,3,4,5  

171 Saxicola caprata Sẻ bụi đen 1,2,3,4,5,6  

172 Saxicola ferrea Sẻ bụi xám 1,2,3  
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 Sturnidae    

173 Sturnus malabaricus Sáo đá đuôi hung 2,3,5  

174 Sturnus burmannicus Sáo sậu đầu trắng 5  

 Hirundinidae    

175 Riparia riparia Nhạn nâu xám 1,2,3,4,5,6  

176 Riparia paludicola Nhạn nâu đỏ 2,3  

177 Hirundo rustica Nhạn bụng trắng 1,2,3,4,5,6  

178 Hirundo tahitica Nhạn đuôi đen 2,3,4  

179 Hirundo daurica Nhạn bụng xám 1,2,3,4,5  

180 Delichon urbica Nhạn hông trắng Xibêri 2,3  

 Pycnonotidae    

181 Pycnonotus goiavier Bông lau mày trắng 5,6  

182 Pycnonotus blanfordi Bông lau tai vằn 1,5,6  

183 Pycnonotus brunneus  2,3  

184 Hypsipetes leucocephalus Cành cạch đen 2,3  

 Cisticolidae    

185 Cisticola juncidis Chiền chiện đồng hung 1,2,3,4,5,6  

186 Prinia polychroa Chiền chiện núi 2,3  

187 Prinia rufescens Chiền chiện đầu nâu 1,2,3  

188 Prinia hodgsonii Chiền chiện lưng xám 2,3  

189 Prinia flaviventris Chiền chiện bụng vàng 3,5,6  

190 Prinia inornata Chiền chiện bụng hung 1,2,3,4,5,6  

 Zosteropidae    

191 Zosterops palpebrosus Vành khuyên họng vàng 2,3,5,6  

192 Zosterops japonicus Vành khuyên Nhật Bản 1,2,3,4  

 Sylviidae    

193 Bradypterus thoracicus Chích họng vạch 3  

194 Locustella lanceolata Chích đầm lầy nhỏ 1,2,3,4,5,6  

195 Locustella certhiola Chích đầm lầy lớn 2,3,4,5,6  

196 Acrocephalus bistrigiceps Chích đầu nhọn mày đen 1,2,3,4,5,6  

197 Acrocephalus orientalis Chích đầu nhọn Phương 

Đông 

1,2,3,4,5  

198 Acrocephalus aedon Chích mỏ rộng 2,3,5  

199 Orthotomus sutorius Chích đuôi dài 1,2,3,4,5,6  

200 Phylloscopus fuscatus Chim Chích nâu 1,2,3,5  

201 Phylloscopus inornatus Chích mày lớn 2,3,5  

202 Phylloscopus borealis Chích Phương Bắc 1,2,3  

203 Abroscopus superciliaris Chích đớp ruồi mỏ vàng 2,3,5  

204 Megalurus palustris Chiền chiện lớn 1,2,3,4,5,6  

205 Macronous gularis Chích chạch má vàng 5,6  
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 Alaudidae    

206 Mirafra assamica Sơn ca Thái Lan 2,3  

207 Alauda gulgula Sơn ca 1,2,3,4,5,6  

 Nectariniidae    

208 Dicaeum cruentatum Chim sâu lưng đỏ 5  

209 Anthreptes malacensis Hút mật họng nâu 1,2,3,5  

210 Nectarinia jugularis Hút mật họng tím 1,2,3,4,5,6  

 Passeridae    

211 Passer flaveolus Sẻ bụi vàng 1,2,3,6  

212 Passer montanus Sẻ 1,2,3,4,5,6  

213 Motacilla alba Chìa vôi trắng 1,2,3,4  

214 Motacilla citreola Chìa vôi đầu vàng 1,2,3  

215 Motacilla flava Chìa vôi vàng 1,2,3,4,5  

216 Motacilla cinerea Chìa vôi núi 2,3  

217 Anthus richardi Chim manh lớn 1,2,3,4,5  

218 Anthus rufulus  5,6  

219 Anthus hodgsoni Chim manh Vân Nam 1,2,3  

220 Anthus cervinus Chim manh họng đỏ 1,2,3  

221 Ploceus manyar Rồng rộc đen 4,5,6  

222 Ploceus philippinus Rồng rộc 5,6  

223 Ploceus hypoxanthus Rồng rộc vàng 5,6 NT 

224 Amandava amandava Mai hoa 1,2,3  

225 Erythrura prasina Di xanh 6  

226 Lonchura striata Di cam 3,5  

227 Lonchura punctulata Di đá 5  

228 Lonchura malacca Di đầu đen 1,2,3,4,5,6  

 Fringillidae    

229 Carpodacus rubescens  3  

230 Carpodacus erythrinus Sẻ hồng mura 2  

231 Emberiza aureola Sẻ đồng ngực vàng 2,3,4,5 VU 
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Phụ lục 2: Danh lục các loài cá ở VQG Tràm Chim (WWF 2007) 

Or. Species Or. Species 

1 Chitala ornata (Gray, 1831) 66 Mystus atrifasciatus Fowler 

2 Notopterus notopterus (Pallas, 1769) 67 Mystus multiradiatus Roberts, 1994 

3 Clupeoides borneensis Bleeker, 1851 68 Mystus albolineatus Roberts, 1995 

4 Clupeoides sp.  69 Mystus singaringan (Bleeker, 1846) 

5 Clupeichthys aesarnensis Wongratana 70 Pseudomystus siamensis   

6 Clupeichthys goniognathus   71 Belodontichthys truncatus Kottelat &  Ng, 1999 

7 Corica lacinata   72 Micronema cheveyi Durand, 1940 

8 Coilia lindmani   73 Kryptopterus geminus Ng 

9 Parachela siamensis   74 Micronema bleekeri (Günther, 1864) 

10 Paralaubuca typus Bleeker, 1865 75 Ompok krattensis (Fowler, 1934) 

11 Paralaubuca barroni (Fowler, 1934) 76 Wallago attu (Schneider, 1801) 

12 Paralaubuca riveroi Fowler, 1935 77 Laides longibarbis   

13 Esomus metallicus Ahl (1924) 78 Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) 

14 Esomus longimanus   79 Pangasius macronema   

15 Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) 80 Pangasius larnaudi   

16 Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878 81 Pangasius elongatus   

17 Boraras urophthalmoides   82 Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) 

18 Rasbora aurotaenia Tirant, 1885 83 Clarias macrocephalus Günther, 1864 

19 Rasbora borapetensis Smith, 1934 84 Xenantodon cancilla   

20 Rasbora palustris (Hamilton, 1822) 85 Dermogenys siamensis Fowler, 1934 

21 Rasbora trilineata Steinachner, 1870 86 Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1846) 

22 Rasbora sp1 orange tail   87 Zenarchopterus ectuntio (Hamilton, 1822) 

23 
Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & 
Kottelat, 1994 

88 Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822) 

24 
Amblyrhynchichthys micracanthus Ng & Rainboth, 
2004 

89 Oryzius minutilus   

25 Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842) 90 Monopterus albus Zuiew, 1793 

26 Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842) 91 Opisternon bengalense   

27 Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1850) 92 Macrognathus siamensis (Günther, 1861) 

28 Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853) 93 Macrognathus semiocellatus Roberts,  

29 Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865) 94 Mastacembelus favus Fowler 

30 Barbonymus altus (Günther, 1868) 95 Mastacembelus armatus   

31 Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) 96 Parambassis siamensis (Fowler, 1937) 

32 Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853) 97 Parambassis wolfi (Bleeker, 1850) 

33 Hypsibarbus pierrei   98 Parambassis apogonoides   

34 Hampala macrolepidota (Valenciennes, 1842) 99 Datnioides quadrifasciatus (Sevastianov, 1809) 

35 Puntius brevis (Bleeker, 1850) 100 Chauduria sp.   

36 Systomus aurotaeniata   101 Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) 

37 Systomus orphoides (Valenciennes, 1842) 102 Toxotes chatareus   

38 Systomus partipentazona (Fowler, 1934) 103 Eleotris fusca   

39 Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898 104 Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) 

40 Thynnichthys thynnoides (Bleeker, 1852) 105 Stenogobius mekongensis Watson, 1991 

41 Scaphognathops sp.   106 Glossogobius aureus Akihito & Meguro 

42 Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878 107 Redigobius sp.   

43 Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1842) 108 Eugnathogobius siamensis   

44 Cirrhinus microlepis   109 Anabas testudineus (Bloch, 1792) 

45 Labiobarbus siamensis Sauvage, 1881 110 Helostomi temmincki   

46 Labiobarbus spilopleura   111 Betta stigtos   

47 Henicorhynchus siamensis (Beaufort, 1927) 112 Trichopsis vittatus   

48 Henicorhynchus lobatus   113 Trichopsis pumilus   

49 Marulius chrysophekadion (Bleeker, 1850) 114 Trichopsis schalleri   
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50 Osteochilus hasseltii (Valenciennes, 1842) 115 Trichogaster pectoralis Regan, 1909 

51 Osteochilus lini Fowler, 1935 116 Trichogaster trichopterus (Pallas, 1777) 

52 Osteochilus microcephalus (Valenciennes, 1842) 117 Trichogaster microlepis   

53 Labeo yunnanensis   118 Channa limbata   

54 Syncrossus helodes Sauvage, 1876 119 Channa lucius (Cuvier, 1831) 

55 Yasuhikotakia modesta Bleeker, 1865 120 Channa micropeltes (Cuvier, 1831) 

56 Yasuhikotakia lecontei   121 Channa striata (Bloch, 1793) 

57 Yasuhikotakia morleti   122 Synaptura panoides   

58 Acantopsis sp.   123 Euryglossus harmandi   

59 Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949) 124 Euryglossus orientalis   

60 Hemibagrus spilopterus Ng & Rainboth, 1999 125 Cynoglossus microlepis   

61 Hemibagrus wycki (Bleeker, 1858) 126 Cynoglossus feldmahni   

62 Heterobagrus bocourti (Bleeker, 1864) 127 Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885) 

63 Mystus gulio (Hamilton, 1822) 128 Monotrete turgidus   

64 Mystus armiger Ng 129 Monotrete fangi   

65 Mystus mysticetus Roberts, 1992 130 Monotrete cambodgiensis (Chabanaud, 1923) 

 

 


