
 

Phiếu thông tin khu Ramsar (RIS)-Phiên bản 2012 

Ghi chú dành cho người điền thông tin 

1. RIS phải sử dụng một trong ba ngôn ngữ làm việc của Công ước: tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc Tây Ban Nha.RIS và KhungChiến lược và Hướng dẫnlập Danh 

mục các vùng đất ngập nước của Công ước có tầm quan trọng quốc tế  kèm theo được viết bằng ba ngôn ngữ trên. Đề nghịđọc hướng dẫn trong Khung chiến 

lượctrước khi điền bảng thông tin này. Khung chiến lược hướng dẫn cụ thể cách điền từng phần của Phiếu thông tin. 

2. Sau khi hoàn thành RIS và các bản đồ, cơ quan hành chính của các nước thành viên cần nộp lên Ban thư ký Công ước Ramsar. 

3. Các thông tin do nước thành viên cung cấp trong phiếu thông tin, bao gồm cả thông tin bổ sung và thông tin lưu dữ trongcơ sở dữ liệu Ramsar cũng sẽđược 

công bố công khai thông qua trang web http://ramsar.wetlands.org 

4. Một số lưu ý quan trọng khi điền thông tin vào RIS: Không kỳ vọng tất cả các nước thành viên tham gia công ước sẽ có thể điền đẩy đủ thông tin cho các mục. 

Dữ liệu, thông tin và năng lực của mỗi nước là khác nhau và sẽ được hoàn thiện theo thời gian. Người điền phiếucần xem xét nguyên tắc sau đây: 

a) Nếu không có thông tin của một mục cụ thể thì để trống (hoặc điền là “không có thông tin”). Sau khi hoàn thành phiếu RIS, cần tổng hợp các mục còn 

thiếu thông tin,nhằm định hướngcác hoạt động nghiên cứu và điều traưu tiên trong tương lai(ví dụ kế hoạch quản lý của khu). 

b) Có ít thông tin-ngay cả khiđây chỉ là đánh giá chưa đầy đủ hoặc tạm thời - sẽ tốt hơn là không có tí thông tin nào.Đánh giáthông tin tạm thời này sẽ 

hữu ích và có thể bổ sung hoàn thiện vào bản RIS cập nhậttiếp theo,  Vì vậy, các nước hành viên được khuyến khích hoàn thiện bản RIS đầy đủ nhất có 

thể. 

c) Tập trung hoàn thành các phần  ưu tiênsau đây (nếu có thông tin): Phần 1(Mục 1-11), Phần 2 (Mục 12) và báo cáo đặc tính sinh thái trong mục 13 

Phần 3.Phần 4 (mục 28-35) về hiện trạng quản lý khu nên được hoàn thành tốt nhất có thể. 

5. Trước khi điền thông tin, nên tham khảo RIS phiên bản 2012 đã hoàn thành tại websitehttp://ris-2012.wikispaces.com 

6. Các dữ liệu và thông tin chỉ điền trong bản RIS cập nhật. 

7. Nhằm hỗ trợ các nước thành viên chuẩn bị bản cập nhật RIS cho khu Ramsar đã được đề cử,các mục trong phiên bảnRIS 2012được tham chiếu với các mục 

của RIS phiên bản 2009-2012.  

http://ramsar.wetlands.org/
http://ris-2012.wikispaces.com/
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8. Lưu ý rằng một số mục ở phần 3, phần mô tả đặc tính sinh thái của RIS,có thể không phải một phần của một RIS tiêu chuẩn, nhưng vẫn được thêm vào để tạo 

ra sự thống nhất giữa bản RIS và Bản mô tả đặc tính sinh thái “đầy đủ” theo Nghị quyết X.15 (2008). Nếu các nước thành viên không có thông tin tương ứng với 

các mục này (ví dụ từ Bản mô tả đặc tính sinh thái theo mẫu quốc gia), có thể bổ sung thông tin vào mục nếu muốn. 
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Ban thư ký: (chỉ dùng cho bản RIS cập nhật) 

  

XXXX 

 

Ngày/tháng/năm 

 

Ngày/tháng/năm 



 

Phần 0. Phần tóm tắt 
0.Mô tả tóm tắt khu Ramsar 

 

Hãy mô tả tóm tắt về vị trí và đặc điểm sinh thái quan trọng của khu Ramsar. Nội dung nên ngắn gọn và súc tích. 

Tên khu Ramsar: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân Long 

 

Vị trí: Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 

Các đặc điểm sinh thái chính: 

Khu Ramsar có trung tâm là khối núi đá vôi nổi lên giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ tương đối bằng 

phẳng. Khối núi đá vôi này được bao bọc xung quanh bởi các loại hình đất ngập nước gồm các 

con sông và vùng một hồ nông có thảm thực vật ngập nước. Trước đây, khu vực này là một vùng 

đất ngập nước tự nhiên rộng lớn, nhưng diện tích đất ngập nước đã giảm đi rất nhiều sau khi xây 

dựng hệ thống đê bao cho mục đích thủy lợi. 
 

Cung cấp ít nhất 01 ảnh của khu Ramsar.   Tích vào ô nếu có ảnh ?   

 

Phần 1. Thông tin chi tiết về hành chính và vị trí 

Phần 1.1. Về mẫu phiếu thông tin 

1.Tên và địa chỉ (gồm địa chỉ và e-mail) của người điền thông tin vào mẫu phiếu: 

 

 Tên và địa chỉ: 

a) Người điền thông tin vào RIS Tên: Trần Ngọc Cường 

 Cơ quan: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường 

 Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Email: tranngoccuong1962@gmail.com 

 Điện thoại: 0912 307 269 

 Fax: 04.39412028 
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b) Cơ quan hành chính quốc gia 

thực hiện công ước Ramsar 

Tên: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường 

 Cơ quan: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường 

 Địa chỉ:  Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Email: tranngoccuong1962@gmail.com 

 Fax: 04.39412 28 

 Điện thoại: 04 37956868 

 Web: www.vea.gov.vn 

 

 

2. Khoảng thời gian tổng hợp tư liệu và thông tin để điền vào bản RIS 

 

 Khoảng thời gian tổng hợp dữ liệu và 

thông tin 

 Từ năm x: Đến năm y: 

a)  Khoảng thời gian  tổng hợp dữ liệu và thông tin cho bản thông tin của 

khu Ramsar vừa mới đề cử 

6/2015 6/2016 

b)   Khoảng thời gian  tổng hợp dữ liệu và thông tin cho bản RIS cập nhật 

(chỉ dùng cho bản RIS cập nhật) 

  

 

 

 

3. Quốc gia 

 

 

Việt Nam 

 

 

4. Tên của khu Ramsar 

 

Tên chính thức của khu Ramsar đã đề cử , viết bằng một trong ba ngôn ngữ chính thức của Công Ước (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha). 

 

mailto:tranngoccuong1962@gmail.com
http://www.vea.gov.vn/
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Tên  chính thức khi 

đề cử: 

 

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long 

Van Long Wetland Reserve Ramsar Site  

 

Nếu là tên chưa chính thức, tên khác  như  tên địa phương, hãy điền vào ô sau: 

 

 

Tên không chính 

thức: 

 

 

     

 

 

5. Đề cử khu Ramsar mới hoặc cập nhật thông tin liên quan đến khu Ramsar 

 

Bản RIS là của  (đánh dấu vào ô thích hợp):  

 

a) Đề cử khu Ramsar mới; hoặc  

b) Cập nhật thông tin của khu Ramsar.   
 

6. Những thay đổi của khu từ khi đề cử hoặc so với bản thông tin cập nhật trước ( Chỉ dùng cho bản thông tin cập nhật) 

6a) Diện tích và ranh giới địa lý 

Đánh dấu vào ô thích hợp. 

A. Thay đổi ranh giới địa lý khu Ramsar (đánh dấu vào 1 trong các ô sau)  

i. Không thay đổi  

ii. Ranh giới đã được mô tả chính xác hơn  

iii. Ranh giới đã được mở rộng; hoặc  

iv. Ranh giới đã bị thu hẹp (xem phần chú thích phía dưới)  

B. Thay đổi diện tích (đánh dấu vào 1 trong các ô sau):  

i. Không thay đổi diện tích; hoặc  
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6b) Có đặc tính sinh thái nào của khu Ramsar (theo chỉ tiêu thích hợp) thay đổi so với bản RIS trước? 

 

6b) i  

 

Không đánh 

giá được 

    

Không  thay 

đổi 

    

Không chắc 

chắn 

    

Có khả năng 

thay đổi 

    

Đã thay đổi   

Nếu có, các đặc tính này thay đổi theo hướng: 

 

Tích cực  

hoặc 

 

Tiêu cực hoặcTích cực và tiêu cực  

ii. Tăng diện tích   

iii. Giảm diện tích   

C. Nếu diện tích khu Ramsar thay đổi, Lý do (đánh dấu nếu chọn B.ii, hoặc B.iii ở trên)  

i. Diện tíchđược tính toán chính xác hơn; hoặc  

ii. Các khu Ramsar đã được mô tả chính xác hơn; và / hoặc /  

iii. Tăng diện tích  do mở rộng ranh giới;  oặc  

iv. Giảm diện tích giảm,do ranh giới bị thu hẹp (xem Chú thích phía dưới)  

***Chú thích: Nếu ranh giới của khu Ramsar được đề cử đang thu hẹp /giảm trước khi nộp bản RIS cập nhật nàycho Ban Thư ký thì các Nước thành 

viên phải tuân theo: 

 Các yêu cầu tại điều 2.5 của Công ước; hoặc 

 Các thủ tục đưa ra tại Hội nghị các nước thành viên trong phụ lụccủa Nghị quyết VIII.20 (2002); hoặc 

 Các thay thế phù hợp , các thủ tục trong các phụ lục của Nghị quyết IX.6 (2005) 

Các nước thành viên cũng cần nộp báo cáo về sự thay đổi này cho Ban thư khí trước khi nộp bản RIS cập nhật 
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  Nếu có, mức độ ảnh hưởng tới khu Ramsar 

như thế nào (% tổng diện tích): 

Tích cực % Tiêu cực %   Không chắc chắn Chưa có thông tin

 

  Nếu đã thay đổi trên thực tế, nguyên nhân dẫn 

đến sự thay đổi là gì (đánh dấu vào ô thích 

hợp): 

  

  Thay đổi  do các nguyên nguyên nhân  nội tại 

trong ranh giới của khu? 

  

  Thay đổi do những nguyên nhân ngoài phạm vi 

ranh giới của khu Ramsar? 

  

  Thay đổi do những ng yên nhân bên trong và 

bên ngoài ranh giới của khu Ramsar? 

  

  Thay đổi chỉ do nguyên nhân là thu hẹp ranh 

giới khu Ramsar (ví dụ, các loại trừ một số loại 

đấ  ngập nước trước đây có trong khu 

Ramsar)? 

  

  Thay đổi chỉ do nguyên nhân mở rộng ranh 

giới khu (ví dụ, thêm các loại đất ngập nước 

khác với các loại của khu Ramsar)? 

  

Nếu thực tế thay đổi hoặc có tiềm năng thay đổi, hãy điền vào mục 6b) ii dưới đây để làm rõ những thay đổi này 
 

6b) ii) Các thay đổi về đặc tính sinh thái của khu Ramsar 

 

Hãy làm rõ bất kỳ thay đổi nào về đặc tính sinh thái của khu Ramsar, kể cả các chỉ tiêu của khu so với bản RIS trước của khu Ramsar. 

 

 

 

 

6b iii. Nếu trả lời có ở mục 6b. i, thì đâycó 

phải là sự thay đổi đặc tính sinh thái tiêu 

cực do con người gây ra và là thay đổi 

đáng kể (cao hơn /thấp hơn giới hạn cho 

phép) không? 

 

  Có  Không  

6b iv.  Nếu trả lời“có” ở mục 6b.iii, vậy đã   Có  Không  
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nộp báo cáo theo yêu cầu tại Điều 3.2 cho 

Ban thư ký ch a? 
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Phần1.2 Về vị trí của khu Ramsar 

7. Xác định khu Ramsar 

Các khu có trong Danh sách khu Ramsar  đều phải cung cấp bản đồ có ranh giới được xác định rõ ràng. Ở đây, cần làm rõ định dạng của bản đồ đã 

được cung cấp: 

 

Bản đồ của khu Ramsar có ranh giới phân chia rõ ràng đã nộp dưới cả 2 định dạng: 

 

  

i) Dữ liệu GIS có ranh giới khu theo tham chiếu địa chất (tốt nhất là sử dụng Hệ thống trắc địa 

1984) và thuộc tính bảng (xem phụ lục C của Khung chiến lược để được hướng dẫn thêm kể cả đối 

với trường hợp không thể cung cấp bản đồ dưới dạng dữ liệu GIS):  

 

ii) Bản đồ điện tử (ví dụ, ảnh JPEG hoặc ArcView):  

 

 

Tùy theo các Nước thành viên, sẽ hữu ích 

hơn nếu có thêm phần mô tả bằng văn bản về 

các ranh giới của khu Ramsar (và các đặc 

điểm gắn với ranh giới như ranh giới tại mực 

nước thấp hoặc cao đối với khu vực ven 

biển). Nội dung mô tả được điền trong ô sau 

đây: 

Khu Ramsar Vân Long thuộc địa giới hành chính của 7 xã thuộc huyện Gia Viễn, phía Bắc giáp 

tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp tỉnh Hà Nam, phía Tây tiếp giáp với Sông Bôi thuộc huyện Nho 

quan, tỉnh Ninh Bình, phía Nam được giới hạn bởi đê Đầm Cút (từ xã Gia Hưng tới xã Gia Thanh). 

 

Độ cao trải từ 90 đến 426 m so với mặt nước biển. 

 

 

8. Tọa độ địa lý 

 

Cung cấp các tọa độ tương đối của điểm trung tâm khu thể hiện dưới dạng độ, phút, và giây của vĩ độ và kinh độ (ví dụ : 01024’15 ‘’S 104016’12 « E 

hoặc 010030’15 « N 084051’28’’W) : 

 

 Độ(  ) Phút(’ ) Giây( ’’ ) Bắc hoặc Nam; Đông 

hoặc Tây 

Vĩ độ 20 22 29 N 
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Kinh độ 105 53 44 W 

 

 

Nếu khu Ramsar có nhiều hơn một khu vực riêng biệt, thì cung cấp tọa độ điểm trung tâm của mỗi tiểu khu : 

 

Tên tiểu khu: [xxx] Độ (  ) Phút(’ ) Giây ( ’’ ) Bắc hoặc Nam; Đông hoặc 

Tây 

Vĩ độ     

Kinh độ     

 

Tên tiểu khu: [xxx] Độ (  ) phút(’ ) giây ( ’’ ) Bắc hoặc Nam; Đông hoặc 

Tây 

Vĩ độ     

Kinh độ     

 

Thêm thông tin về tọa độ nếu có nhiều hơn hai tiểu khu 

 

9. Vị trí chung 

 

9a. Vị trí địa lý 

Khu Ramsar  thuộc một đơn vị hành chính rộng lớn nào?/  Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

Thị trấn nào gần nhất hoặc khu vực đông dân gần nhất?  Thị Trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 

 

9b. Đối với vùng đất ngập nước có biên giới quốc gia  

 

 Có Không   
a) Bản thân vùng đất ngập nước có phần mở rộng thuộc 

lãnh thổ của một hoặc nhiều quốc gia khác không? 

 

   

b) Là khu Ramsar tiếp giáp với khu Ramsar đã đề xuất 

của Nước thành viên khác? 

 

 

 

  

c) Là một phần của một khu Ramsar xuyên biên giới 

với Nước thành viên khác? 
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10. Diện tích khu Ramsar 
 

Diện tích (ha): 

 

2.736 ha, bao gồm: 

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt:1.270,6 ha, 

Phân khu phục hồi sinh thái:1.463,4ha, 

Phân khu dich vụ hành chính: 2 ha.  

  
 

 

11. Địa sinh học 
 

Nêu tên các vùng địa sinh học của khu Ramsar, và nêu hệ thống phân vùng địa sinh học đã áp dụng khi đánh giá Tiêu chí 1 và / hoặc 3 và / hoặc đánh 

giá Tiêu chí 2 làm căn cứ đề cử: 
 

Tên hệ thống phân vùng địa sinh học được 

sử dụng để lựa chọn khu Ramsar 

Đánh dấu vào ô tương 

ứng với hệ thống phân 

loại đã sử dụng 

Tên của vùng địa sinh học của khu Ramsar 

Khu Ramsar Biển/ven bờ 

 Vùng sinh thái biển thế giới 
Ecoregions of the World (MEOW) 

 

 

 

Khu Ramsar trên cạn   

Các vùng địa sinh học của 

Udvardy/Udvardy’s Biogeographical 

Provinces 

 

 

 

Vùng sinh thái Bailey 

/Bailey’s Ecoregions 

  

Vùng sinh thái trên cạn WWF 

/WWF Terrestrial Ecoregions 

 Rừng mưa Đất thấp Bắc Việt Nam [IM0141] 

Phân vùng địa sinh học của EU 

/EU’s biogeographic regionalisation 
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Hệ thống phân vùng địa sinh học khác 

(như Vùng sinh thái nước ngọt thế 

giới/Freshwater Ecoregions of the World 

- FEOW) (bao gồm trích dẫn tài liệu tham 

khảo cho các hệ thống phân vùng khác) 

  

 

Phần 2. Tại sao khu sinh thái này có tầm quan trọng quốc tế (Các tiêu chí đề cử) 
12. Tiêu chí Ramsar và Giải trình 
 

Đánh dấu các Tiêu chí áp dụng cho việc để cử khu Ramsar. Đánh dấu vào các ô thích hợp. 

XIN LƯU Ý rằng phần này tóm tắt tổng quan về các tiêu chí được áp dụng cho khu. Sau khi hoàn thành phần đầu tiên, Hãy cung cấp thêm các thông 

tin liên quan đến các loài thực vật cụ thể (12a), quần thể thực vật (12b) quần thể động vật (12c) và các loài động vật cụ thể (12d), tương ứng để làm rõ 

thêm lý do tại sao các tiêu chí được đáp ứng. 

 

 

Tiêu chí Mô tả tóm tắt/   Giải trình việc sử dụng cá  Tiêu chí:  

1 Các loại đất ngập 

nước có tính đại 

diện, quý hiếm hoặc 

độc đáo, hoặc gần 

với tự nhiên 

 Hãy điền  tên các  loại đất ngập nước làm cơ sở đề cử đáp ứng Tiêu chí 1 và chỉ ra  tính đại diện, quý 

hiếm hoặc độc đáo của chúng: 

 

   Loại đất Đại diện ? Hiếm? Độc nhất? 

   Đất ngập nước ngọt nội đồng    

   Hệ thống thủy văn ngầm vùng cát tơ    

       

       

   Giải trình: Khu Ramsar Vân Long là vùng đất ngập nước ngọt nội đồng duy nhất còn sót lại ở đồng 

bằng Bắc Bộ. Các hệ sinh thái đầm lầy ngập nước bao quanh các hệ cát-tơ và các hệ thống thủy văn 

ngầm ở vùng đất thấp là kiểu cảnh quan rất hiếm gần như không thể tìm thấy ở đâu khác trong khu vực 

Đông Dương. Là vùng đất ngập nước nội đồng tự nhiên gần như duy nhất ở các vùng đất thấp phía bắc 

Việt Nam, Vân Long là sinh cảnh quan trọng cho nhiều loài chim nước, các loài cá bản địa. Ngoài ra, 

các hệ núi đá vôi ở Vân Long là một trong những vùng sinh cảnh quan trọng của Voọc mông trắng, và là 
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nơi duy nhất trên thế giới có thể dễ dàng quan sát loài này ngoài môi trường tự nhiên. 

       

   Dịch vụ thủy văn 

Theo quy định tại Mục tiêu 1.2 của Khung chiến lược, Hãy 

nêu tóm tắt tầm quan trọng của vùng đất ngập nước trong 

việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái thuỷ văn (ví dụ: các 

lợi ích đối với con người), dựa trên thông tin trong phần 

3.3 dưới đây 

 

   Dịch vụ hệ sinh thái khác 

Theo quy định tại Mục tiêu 1.2 của Khung Chiến 

lược, Hãy nêu tóm tắt tầm quan trọng của vùng đất ngập 

nước trong việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái khác 

ngoài dịch vụ thủy văn (như các lợi ích đối với con người), 

dựa trên thông tin trong phần 3.3 dưới đây: 

Khu Ramsar Vân Long nằm trong một 

vùng đông dân cư và được bao quanh bởi 

diện tích đất nông nghiệp thâm canh. Hiện 

có hơn 47.000 cư dân sinh sống tại vùng 

đệm của Khu bảo tồn và khoảng hơn 2.500 

cư dân sống tại 5 thôn nằm trong Khu bảo 

tồn. Nghề nông là hoạt động kinh tế chủ 

yếu tại vùng giáp ranh. Vùng đất ngập 

nước Vân Long là nơi lưu trữ và cung cấp 

nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất cho cư 

dân địa phương. Trong khoảng 10 năm lại 

đây, hoạt động du lịch sinh thái phát triển 

thu hút khách du lịch trong và ngoài nước 

và là một nguồn thu quan trọng cho địa 

phương. Ngoài ra, Vân Long là nơi dự trữ, 

trú ẩn và sinh sản của các loài thủy sản, là 

một trong những nguồn lợi quan trọng cho 

các cộng đồng dân cư xung quanh. 

       

2 Các loài quý hiếm 

và quần xã sinh thái 

bị đe doạ 

 Hãy nêu  chi tiết tại mục 12a - các loài thực vật, 12b –quần xã thực vật, 12c –các loài động vật và 12d –

quần xã động vật. 

Theo các kết quả nghiên cứu tính đến thời điểm hiện tại, có 1 loài cá bản địa, 6 loài bò sát, 1 loài chim, 8 

loài thú và 3 loài thực vật bậc cao có mạch ghi nhận tại Khu Ramsar Vân Long được liệt kê vào các 

hạng CR, EN và VU theo IUCN (2016). Ngoài ra còn có nhiều loài được đánh giá vào các phân hạng 

NT và DD (xem chi tiết ở mục 15). Nổi bật trong số này là quần thể Voọc mông trắng (khoảng 150-180 

cá thể) được đánh giá là quần thể duy nhất đang phát triển trong toàn bộ vùng phân bố của loài (Nadler, 
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T.&Brockman, D. 2014, Nguyễn Thị Thu Hiền pers. comm.). 

3 Một vùng đất ngập 

nước được cho là có 

tầm quan trọng quốc 

tế nếu nó đóng vai 

trò hỗ trợ cho các 

loài động, thực vật 

có ý nghĩa trong 

việc duy trì đa dạng 

sinh học quan trọng 

tại một vùng sinh 

địa lý cụ thể.  

 Hãy nêu chi tiết tại mục 12a –các loài thực vật và / or12c –các loài động vật 

 

Vân Long là nơi phân bố của khoảng 50% quần thể toàn cầu của loài Voọc mông trắng. Đây là loài đặc 

hữu Việt Nam với diện tích vùng phân bố <5.000 km² tại các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa và 

Hà Nam (Nadler, T. & Brockman, D. 2014). Vân Long là nơi duy nhất có thể dễ dàng quan sát được loài 

này trong môi trường hoang dã. 

 

Trong số các loài cá bản địa ghi nhận tại Vân Long, có loài Cá thè be sông đáy Acheilognathus 

polyspinus là được Kottelat (2011) cân nhắc loài đặc hữu miền bắc Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin về 

loài này tương đối ít nên đánh giá của IUCN (2016) đang để loài này ở phân hạng DD. Ngoài ra có hai 

loài mới được mô tả cho Việt Nam là Cá tràu hoa tiến vua Chana hoaluensis và Cá tràu đen tiến vua 

Chana ninhbinhensis cũng là các loài đặc hữu hẹp đến nay chỉ mới có ghi nhận tại Việt Nam (Nguyễn 

Văn Hảo, 2011). 

 

Sinh cảnh núi đá vôi tại Vân Long cũng là nơi phân bố của các loài  thực vật có vùng phân bố hẹp. Điển 

hình là cả ba loài bị đe dọa toàn cầu được ghi nhận tại đây đều chỉ phân bố ở khu vực Bắc Việt Nam và 

Nam Trung Quốc, trong đó loài Nưa gián đoạn Amorphophallus interruptus chỉ có ghi nhận tại vài điểm 

ở tỉnh Ninh Bình với vùng phân bố ước tính nhỏ hơn 4 km² (IUCN 2016). 

 

4 Giai đoạn quan 

trọng của chu kỳ 

cuộc sống 

 Hãy nêu chi tiết tại mục 12a –các loài thực vật và / hoặc 12c - các loài động vật 

5 Khu đất ngập nước 

được coi là có tầm 

quan trọng quốc tế 

nếu nó thường 

x yên hỗ trợ>= 

20.000 cá thể chim 

nước trở lên. 

 Hãy nêu chi tiết về các loài chim có ở mục 12c và thông tin về tổng số cá thể và và cập nhật dữ liệu dưới 

đây: 

 

   Tổng số lượng chim nước: 20.000 cá thể 

   Dữ liệu liên quan đến thời gian 

   Năm bắt đầu:  Năm kết thúc:  
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   Nguồn dữ liệu:  

6 Khu đất ngập nước 

được coi là có tầm 

quan trọng quốc tế 

nếu nó thường 

xuyên hỗ trợ >1% 

số lượng một loài 

hoặc phân loài chim 

nước 

 Hãy nêu chi tiết về các loài chim có trong mục 12c 

 

7 Khu đất ngập nước 

được coi là có tầm 

quan trọng quốc tế 

nếu nó hỗ trợ một tỷ 

lệ đáng kể các loài, 

phân loài và các họ 

cá bản địa, các giai 

đoạn lịch sử trong 

vòng đời, sự tương 

tác giữa các loài và/ 

hoặc số lượng mà có 

tính đại diện cho lợi 

ích của khu đất ngập 

nước và/ hoặc các 

giá trị và bằng cách 

ấy, đóng góp vào sự 

đa dạng sinh học 

của toàn cầu. 

 Cung cấp thông tin chi tiết về các loài cá trong mục 12c  

Trong số 56 loài cá ghi nhận cho Khu Ramsar Vân Long (Đại học Khoa học Tự nhiên 2004, Nguyễn 

Lân Hùng Sơn (eds.) 2011), ngoài 7 loài cá du nhập, có đến hơn 19 loài chỉ ghi nhận ở Nam Trung 

Quốc, Bắc Việt Nam và Bắc Lào, 4 loài chỉ ghi nhận ở vùng Indo-Burma, và 5 loài chỉ có ghi nhận ở 

vùng Đông Á. Trong số này có loài Cá thè be sông đáy Acheilognathus polyspinus, Cá tràu hoa tiến vua 

Chana hoaluensis và Cá tràu đen tiến vua Chana ninhbinhensis là các loài đến nay mới có ghi nhận ở 

Việt Nam (theo Fishbase 2016). 

 

Hầu hết các loài cá ở Vân Long đều là các loài có giá trị kinh tế, tuy nhiên theo các điều tra gần đây, số 

lượng cá thể của các loài cá lớn đều thấp, trừ cá chuối Channa maculata là còn tương đối phổ biến 

(Nguyễn Lân Hùng Sơn (eds.) 2011). Dù số lượng không nhiều, nhưng do là một khu bảo vệ, nên Vân 

Long vẫn là nơi trú ẩn cho nhiều loài có giá trị cao đối với cuộc sống của người dân. 

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/hoặc 

đường di cư mà nhờ 

 Cung cấp 

thông tin 

chi tiết tại 

đây: 

Gần một nửa số loài (24 loài) của khu hệ cá ở Vân Long là các loài cá sông điển hình 

thuộc họ Cyprinidae. Hầu hết các loài này sinh sản ở thượng nguồn, trứng và cá bột di 

chuyển về hạ nguồn vào các vùng đất ngập nước nội đồng như Vân Long để kiếm thức ăn 

và phát triển. Hệ thống thủy văn của Vân Long thông nhau và thông với sông Đáy và là 

nơi cung cấp sinh cảnh cho cá bột của nhiều loài cá. Nghiên cứu từ 1999 đến 2002 của 

Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận con non của rất nhiều loài có mặt tại Vân Long trong 

mùa nước cao (Vũ Trung Tạng (eds.) 2004). 

 

Ngoài ra, Vân Long là nơi có khu hệ thực vật phù du phong phú với 282 loài và phân loài 
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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. 

(Vũ Trung Tạng (eds.) 2004) và hơn 60 loài giáp xác và thân mềm thủy sinh (Nguyễn 

Lân Hùng Sơn (eds.) 2011), chưa kể các loài động vật phù du chưa được nghiên cứu, 

cũng là nguồn thức ăn quan trọng và dồi dào cho các loài cá phát triển. 

     

9 Khu đất ngập nước 

được coi là có tầm 

quan trọng quốc tế 

nếu nó thường 

xuyên hỗ trợ>= 1% 

số lượng một l ài 

hoặc phân loại động 

vật, phi gia cầm 

sống phụ thuộc vào 

khu đất ngập nước. 
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12a. Loài thực vật có tầm quan trọng quốc tế của khu 

Tên loài Số lượng các loại 

theo các tiêu chí: 

Hiện 

trạng 

theo sách 

đỏ IUCN 

(CR, EN 

hoặc VU) 

Thuộc 

danh sách 

của Phụ 

lục CITES 

Hiện trạng khác 

Ví dụ: Sách đỏ quốc 

gia (nêu tên sách) 

 

Giải trình (bao gồm cả ví dụ như vị trí 

/ đặc hữu / mức độ đe dọa cấp quốc 

gia, xem Khung chiến lược để tham 

khảo) 

 

Tên khoa học Tên phổ thông 2 3 4   

Excentrdendron 

tonkinense 

Nghiến    EN  EN (Sách đỏ Việt Nam 

2007) 

Phân bố hẹp, Bắc Việt Nam, Nam Trung 

Quốc 

Dalbergia 

tonkinensis 

Sưa    VU  Sách đỏ Việt Nam 2007 Phân bố hẹp, Bắc Việt Nam, Nam Trung 

Quốc 

Amorphophallus 

interruptus 

Nưa gián đoạn    CR   Phân bố rất hẹp ở vùng Ninh Bình, Hà 

Nam. Diện tích phân bố nhỏ hơn 4 km². 

Knema 

tonkinensis 

Máu chó bắc bộ    VU   Phân bố hẹp ở bắc Lào và bắc Việt Nam 

[Thêm dòng nếu cần thiết] 

 

Có thể cung cấp thêm thông tin về các loài thực vật có 

tầm quan trọng quốc tế: 

 

Một số loài ghi nhận tại Vân Long có tên trong Phụ lục II của Công ước CITES (ví dụ, 

02 loài tuế và 04 loài phong lan). 

 

 

12b.Quần xã thực vật có tầm quan trọng quốc tế của khu Ramsar 

Tên của quần xã thực vật Đáp ứng tiêu chí 2? Mô tả Giải trình: (Bao gồm bối cảnh địa sinh 

học, xem Khung chiến lược và có thể 

chú thích về ý nghĩa quốc gia và địa 

phương). 

Thảm thực vật núi đá vôi  Thảm thực vật ưu thế bởi các loài sung 

Ficus spp., ruối Strepbulusspp.Găng (Randia 

tomentosa), Bời lời (Litsea monopetala), 

Trường vải (Nephelium meliferum). Trên các 

sườn và đỉnh núi đá thường gặp các loài dứa 

dại Pandanusspp., Huyết giác 

Dracaenaspp., Diệp hạ châu đắng 

Tuy đã bị tác động nặng nề nên thảm thực 

vật trên núi đá vôi ở Vân Long đã bị suy 

giảm, điển hình là tỷ trọng các cây gỗ lớn 

trong thảm thực vật không cao. Tuy nhiên, 

do công tác bảo vệ tốt trong khoảng 20 năm 

qua, thảm thực vật này đã có dấu hiệu tái 

sinh mạnh mẽ. Trong bối cảnh hầu hết các 
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Phyllanthus amarus v.v… thảm thực vật này 

đang tái sinh tốt. 

vùng núi đá vôi đất thấp bị khai thác phục vụ 

cho phát triển công nghiệp, Vân Long là một 

trong số rất ít các điểm ở Việt Nam nói riêng 

và Đông Nam Á nói chung còn duy trì được 

kiểu thảm thực vật này. 

Các quần xã thực vật thủy sinh  Quần xã ưu thế bởi Rong đuôi chó 

Myriophyllum spicatum, Trang Hydrocera 

triflora, Rong li vàng Utricularia aurea, 

Mộc thông Iodes cirrhosa. 

Rất hiếm ở miền Bắc Việt Nam, nơi hầu hết 

các vùng đất ngập nước nội đồng đã bị cải 

tạo thành các dạng sử dụng đất khác 

Trảng cỏ ngập nước (theo mùa)  Các quần hợp ưu thế bởi sậy Phragmites 

spp.,  Thủy hương Typha angustifolia, và 

các loài cói Cyperaceae Gen. spp.  

Diện tích rất bé, nhưng đây là sinh cảnh 

quan trọng cho các loài chim nhỏ cũng như 

các loài thủy sinh. Kiểu sinh cảnh này hầu 

như không còn ở đồng bằng Bắc Bộ 

[Thêm dòng nếu cần] 

 

12c. Các loài động vật có tầm quan trọng quốc tế của khu Ramsar 

Ngành, 

Lớp (ví dụ, 

thú, chim, 

động vật 

không 

xương 

sống) 

Tên loài Loài đáp ứng tiêu chí: Số 

lượn

g 

Năm 

đánh 

giá 

% tần suất 

xuất h ện (số 

lượng địa sinh 

học) ở khu 

Ramsar 

Thực 

trạng  

danh lục 

đỏ IUCN 

(CR, EN 

or VU 

only 

Theo phụ 

lục của 

Cites? 

Thực 

trạng 

khác, eg 

Sách đỏ 

quốc gia 

(tên) 

Giải trình: 

(bao gồm cả 

vị trí trong 

phạm vi / 

đặc hữu / 

khác) 

Xem Khung 

chiến lược 

 Tên khoa học Tên phổ 

thong 

2 3 4 6 7 9        

Thú Nycticebus 

bengalensis 

Cu li lớn        2011 Hiếm gặp VU  VAST 

2007 

 

Thú Tachypithecus 

delacouvi 

Vọoc mông 

trắng 

      150-

180 

2015 Thường xuyên CR  VAST 

2007 
Đặc hữu 

Việt Nam 

Thú Manis javanica Tê tê jav         2011 Hiếm gặp CR  VAST 

2007 
 

Thú Neofelis 

nebulosa 

Báo gấm        2011 Hiếm gặp VU  VAST 

2007 
 

Thú Arctictis 

binturong 

Cầy mực        2011 Hiếm gặp VU  VAST 

2007 
 

Thú Chrotogale 

owstoni 

Cầy vằn bắc        2011 Hiếm gặp VU  VAST 

2007 
N. Trung 

Quốc, B. 
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Lào và B. 

Việt Nam 

Thú [Ursus 

thibetanus] 

Gấu ngựa        2011 Có thể đã tuyệt 

chủng cục bộ 

VU  VAST 

2007 
 

Thú Capricor is 

sumatraensis 

Sơn dương        2011 Hiếm gặp VU  VAST 

2007 
 

Chim Emberiza 

aureola 

Sẻ đồng 

ngực vàng 

       2011 Hiếm gặp EN    

Bò sát Python molurus Trăn đất        20 1 Hiếm VU  VAST 

2007 

 

Bò sát   Opiophagus 

hannah 

Rắn hổ 

chúa 

       2011 Hiếm VU  VAST 

2007 

 

Bò sát Mauremys 

mutica 

Rù  câm        2011 Hiếm EN  VAST 

2007 

 

Bò sát Cuora mouhtii Rùa sa nhân          11 Hiếm EN  VAST 

2007 

 

Bò sát Palea 

steindachneri 

Ba ba gai        2011 Hiếm EN  VAST 

2007 

 

Bò sát Pelodiscus 

sinens   

Ba ba trơn        2011 Hiếm VU  VAST 

2007 

 

Cá Cyprinus carpio Cá chép        2011 Phổ biến VU    

 

Có thể cung cấp thêm thông tin về các loài động vật có 

tầm quan trọng quốc tế vào ô sau: 

 

 

Ngoài các loài đáp ứng tiêu chí 2 nói trên, khu hệ động vật Vân Long còn ghi nhận một số loài 

được đánh giá ở cấp độ NT và DD theo IUCN (2016) là: [Báo hoa mai Panthera pardus] (NT – 

có thể đã tuyệt chủng cục bộ tại khu vực Vân Long), Cầy giông Viverra zibetha (NT), Rái cá 

thường Lutra lutra (NT), Sóc đen Ratufa bicolor (NT), Bồng chanh rừng Alcedo hercules 

(NT), cá ngần Cyprinus carpio (DD), Cá dầm xanh Bangana lemassoni (DD), Cá trôi ta Cirrhinus 

molitorella (NT), Cá rói tây (cá hân) Onychostoma elongatum (DD), Cá trắm đen Mylopharyngodon 

piceus (DD), Cá chày Squaliobarbus curriculus (DD), Cá mè trắng Hypophthalmichthys molitrix (NT), 

Cá bướm Rhodeus ocellatus (DD), Cá thè be sông đáy Acheilognathus polyspinus (DD), Cá thè be 

Acheilognathus tonkinensis (DD), Cá mịt tròn Pseudobagrus kyphus (DD), và Cá rô đồng Anabas 

testudineus (DD). 

 

 

12d. Quần xã động vật có tầm quan trọng quốc tế của khu Ramsar 

Tên quần xã động vật Đáp ứng tiêu chí? Mô tả 

2 5 



Ramsar COP11 Resolution XI.8,Annex 1, page 21 

Vọoc mông trắng   Voọc mông trắng trước phân bố tương đối rộng. Do nơi sống bị mất, vùng phân bố bị thu hẹp và do săn bắt nên số 

lượng đã suy giảm nghiêm trọng. Trong vòng 20 năm vừa qua, nhờ có các nỗ lực bảo vệ tích cực của tỉnh Ninh Bình 

và sự hỗ trợ của Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Cúc Phương, quần thể này phát triển rất tốt tại Vân Long. Ước tính 

hiện tại có khoảng hơn 20 đàn với 150 đến 180 cá thể phân bố ở các núi khu vực Vân Long sang đến tỉnh Hòa Bình 

(Nadler, T. & Brockman, D. 2014, Nguyễn Thị Thu Hiền pers. comm.). Vân Long là nơi duy nhất có thể dễ dàng 

quan sát các đàn Voọc mông trắng ngay trong môi trường tự nhiên. 

    

    

[Thêm dòng nếu cần] 
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Phần 3. Khu Ramsar như thế nào (Mô tả đặc điểm hệ sinh thái) 
13. Các thành phần, quá trình và các dịch vụ sinh thái quyết định các đặc tính sinh thái của khu Ramsar là gì? 

Hãy nêu các thành phần sinh thái trong Phần 3.1, quá trình sinh thái trong Phần 3.3 dưới đây, đây là các yếu tố quan trọng quyết định các đặc tính 

sinh thái của khu Ramsar. Đồng thời hãy mô tả sự biến đổi tự nhiên các đặc tính sinh thái của khu Ramsar (hoặc theo mùa, hoặc dài hạn nếu biết), và 

bất kỳ xu hướng nào trong quá khứ và hiện tại về đặc tính sinh thái trong một phần hoặc của cả khu. 

 

Khu Ramsar Vân Long là một vùng đầm nước bao quanh đoạn cuối cùng bên ngoài phía bắc của dải đá vôi Pù Luông – Cúc 

Phương, một vành đai của vùng đá vôi kéo dài từ đông sang tây chạy qua Bắc trung bộ Việt Nam và bao gồm khu vực của đường 

ranh giới chung giữa các tỉnh Ninh Bình, Hoà Bình và Thanh Hoá. Dải đá vôi này được coi là nơi còn tồn tại nhiều loài động thực 

vật phong phú ở miền Bắc Việt Nam. Cảnh quan này cũng gồm một phần Vùng Chim Đặc hữu (EBA) Vùng đất thấp Trung Bộ. 

Địa hình chủ yếu của Vân Long là đất ngập nước nội đồng và các vùng đá vôi dựng đứng nhô lên và chạy theo hướng Tây Bắc – 

Đông Nam. 
 

Phần 3.1. Thành phần hệ sinh thái  

14. Khí hậu 
Hãy chỉ ra các loại khí hậu phổ biến, sử dụng Hệ thống phân loại khí hậu Koppen-Gieger đã được áp dụng rộng rãi 

Xin đánh dấu vào tất cả các loại khí hậu thích hợp cho khu Ramsar: 

 

 Vùng khí hậu  Tiểu vùng Mô tả vùng  

A Khí hậu nhiệt đới Af Nhiệt đới Không có mùa khô  

  Am Nhiệt đới gió mùa  Mùa khô ngắn; Các tháng còn lại mưa theo mùa lớn   

  Aw Savan nhiệt đới Mùa đông khô  

B Khí hậu khô BWh Cận sa mạc  Sa mạc vĩ độ thấp  

  BSh Thảo nguyên nhiệt đới Khí hậu khô ở vĩ độ thấp  

  BWk Sa mạc vĩ độ trung bình Sa mạc vĩ độ trung bình  

  BSk Thảo nguyên vĩ độ trung 

bình 

Khí hậu khô ở vĩ độ  trung bình  

C Khí hậu ẩm vĩ độ trung bình 

với mùa đông ôn hòa 

Cs Khí hậu lục địa Khí hậu ôn hòa với mùa hè khô nóng  
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  Csb Khí hậu lục địa Khí hậu ôn hòa với mùa hè khô ấm  

  Cfa Nhiệt đới ẩm Khí hậu ôn hòa với mùa hè không khô nóng  

  Cwa Nhiệt đới ẩm Khí hậu ôn hòa với mùa đông khô, mùa hè nóng  

  Cfb Bờ phía tây Khí hậu ôn hòa không có mùa khô,  mùa hè ấm áp.  

  Cfc Bờ phía tây Khí hậu ôn hòa không có mùa khô, mùa hè mát mẻ  

D Khí hậu vĩ độ trung bình với 

với mùa đông lạnh 

Da  Lục địa, ẩm Khí hậu ẩm với mùa đông khắc nghiệt, không có mùa khô, mùa hè 

nóng 

 

  Dfb Lục địa, ẩm Khí hậu ẩm với mùa đông khắc nghiệt, không có mùa khô, mùa hè 

ấm áp 

 

  Dwa Lục địa, ẩm Khí hậu ẩm với mùa đông khắc nghiệt, mùa đông khô, mùa hè 

nóng  

 

  Dwb Lục địa, ẩm Khí hậu ẩm với mùa đông khắc nghiệt, mùa đông khô, mùa hè ấm 

áp 

 

  Df  Cận Bắc cực Mùa đông khắc nghiệt, không có mùa khô, mùa hè mát mẻ  

  Dfd Cận Bắc cực Mùa đông khắc nghiệt và rất lạnh, không có mùa khô, mùa hè mát 

mẻ 

 

  Dwc Cận Bắc cực Mùa đông khắc nghiệt và khô ráo, mát mùa hè  

  Dwd Cận Bắc cực Mùa đông khắc nghiệt, rất lạnh và khô ráo, mát mùa hè  

E Khí hậu vùng cực với mùa 

đông rất lạnh và mùa hè thay 

đổi 

ET Lãnh nguyên Lãnh nguyên Bắc cực, không có mùa hè thật sự  

  EF Chỏ  băng Băng lâu năm.  

H Khí hậu cao nguyên     

 

Nếu thay đổi điều kiện khí hậu đang ảnh 

hưởng đến khu Ramsar, xin vui lòng chỉ ra bản 

chất của những thay đổi này: 

 

 

 

15. Địa mạo  
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a) Độ cao so với mực nước biển (m) Nhỏ nhất: 

< 50m 

 

Lớn nhất: 

428 m 

Đỉnh cao nhất của khu vực Vân Long đỉnh Ba Chon cao 428m 

 

 

b) Vị trí trong cảnh quan / lưu vực sông 

(Hãy đánh dấu ô thích hợp): 

  

 Toàn bộ lưu vực sông   
 Phần thượng nguồn của lưu vực sông   
 Phần trung lưu của lưu vực sông   
 Phần hạ du của lưu vực sông  Sông Bôi và Sông Đáy 
 Nhiều hơn một lưu vực sông   
 Không thuộc lưu vực sông   
 Bờ biển   
 Khác   

 

 

Nêu lưu vực sông tương ứng, (Đối với các khu Ramsar nằm 

trọn bờ biển hoặc biển hãy ghi rõ tên biển/đại dương. Nếu 

khu Ramsar thuộc tiểu lưu vực sông, ghi rõ tên của lưu vực 

sông chứa tiểu lưu vực sông đó): 

 

Lưu vực sông Đáy và Sông Bôi 

 

16. Các loại đất ngập nước có trong khu Ramsar? 

 

Hãy làm rõ: 

a) Đánh dấu vào tất cả các loại đất ngập nước có trong khu vào cột a;  

b) Nếu có thể, phân loại các loại đất ngập nước theo cấp độ 1 đến 4 tương ứng % diện tích của khu từ cao đến thấp ( 1- % diện tích lớn nhất, 4 -% 

diện tích nhỏ nhất) vào cột b; và 

c) Nếu có số liệu về diện tích mỗi loại đất ngập nước, hãy điền vào cột c. 
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Loại đất ngập nước Mã và tên của loại đất 

ngập nước 
Loại đất ngập 

nước (tên địa 

phương nếu 

phân loại quốc 

gia khác với 

phân loại của 

 amsar) 

a) 

Có loại 

đất ngập 

nước của 

khu? 

b) 

Xếp hạng theo 

tỷ lệ diện tích 

(xếp hạng từ 1 

đến 4) 

 

c) 

Diện tích 

(ha) của 

loại đ t 

ngập nước 

(Nếu có) 

Đất ngập nước biển và ven biển      

Nước mặn Thường 

xuyên 

 A: Vùng biển nông 

ngập nước thường 

xuyê  

    

Thảm thực vật dưới nước B: Vùng biển bán ngập 

triều 

    

Các rạn san hô C: Các rạn san hô     

Bờ biển Có nhiều đá D: Các bờ đá biển     

Cát, đá cuội hoặc sỏi E: Các bờ cát, bãi cuội 

hoặc sỏi 

    

Nước mặn, nước lợ Bãi triều/ Miền đất thấp (bùn, cát hoặc 

muối) 

G: Vùng ngập triều có 

bùn, cát hoặc  uối 

    

Rạn hai mảnh vỏ (sò)  Ga: Rạn hai mảnh vỏ 

(sò) 

    

Đầm lầy H: Đầm lầ  

ngập triều 

    

Rừng I: Rừng ngập triều     

Đầm phá 

 

J: Đầm phá ven biển 

nước lợ / nước mặn 

    

Vùng cửa sông F: Vùng cửa sông     

Mặn, nước lợ hoặc nước 

ngọt/  

 

Dưới đất Zk(a): Hang động và hệ 

thống thủy văn 

ngầm 

    

Nước ngọt 

 

Đầm phá K: Đầm phá nước ngọt 

ven biển 

    

Đất ngập nước nội địa      

Nước ngọt Nước chảy 

 

Thường xuyên 

 

Sông, suối, lạch M: Sông/suối/lạch có 

nước thường xuyên 

    

Vùng đồng bằng L: Vùng đồng bằng 

châu thổ ngập nước 

thường xuyên 

    

Suối, ốc đảo Y: Suối; ốc đảo n ớc 

ngọt 
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Theo mùa 

không liên tục 

Sông, suối, lạch N: Sông/suối/lạch có 

nước theo mùa / 

liên tục  không 

thường xuyên  

    

Ao, hồ Thường xuyên >or = 8 ha O: Hồ nước ngọt có 

nước thường xuyên 

    

< 8 ha Tp: Ao, đầm lầy nước 

ngọt có nước 

thường xuyên 

    

Theo mùa, 

không liên tục 

 

>or = 8 ha P: Hồ nước ngọtcó 

nước theo 

mùa/không liên tục 

    

< 8 ha Ts: Ao, đầm nước ngọt 

trên đất vô cơ có 

nước theo 

mùa/không liên tục 

    

Đầm lầy trên 

đất vô cơ 

Thường xuyên Thảo mộc ch ếm 

ưu thế 

Tp: Ao, Đầm lầy nước 

ngọt có nước 

thư ng xuyên 

    

Thường 

xuyên/theo 

mùa/khôngliên 

tục 

Cây bụi chiếmưu 

thế 

W: Đất ngập nước cây 

bụi chiếm ưu thế 

    

Cây gỗ chiếm ưu 

thế 

Xf: Đất ngập nước 

nước ngọt, cây gỗ 

chiếm ưu thế   

    

Theo mùa/ 

không liên tục 

Thảo mộc chiếm ưu 

thế 

Ts: Ao, Đầm nước ngọt 

trên đất vô cơ có 

nước theo 

mùa/không liên tục 

    

Đầm lầy trên 

đất than bùn 

Thường xuyên Không có rừng U: Đất than bùn không 

có rừng 

    

Rừng Xp: Đất than bùn có 

rừng 

    

Đầm lầy trên 

đất vô cơ hoặc 

than bùn 

Đất cao (Núi) 

 

Va: Vùng đất ngập 

nước trên núi 

    

Lãnh nguyên Vt: Đất ngập nước lãnh 

nguyên 

    

Nước mặn, 

kiềm 

Hồ Thường xuyên Q: Hồ nước 

mặn/lợ/kiềm có 

nước thường xuyên 
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Theo mùa/không thường xuyên R: Hồ và đồng bằng 

nước mặn/lợ/kiềm 

có nước theo mùa/ 

không liên tục. 

    

Đầm và ao Thường xuyên Sp: Ao/ đầm nước 

mặn/lợ/kiềm có 

nước thường xuyên 

    

Theo mùa/ không liên tục Ss: Ao/ đầm nước 

mặn/lợ/kiềm theo 

mùa/không liên tục 

    

Nước ngọt, 

nước mặn, 

nước lợ hoặc 

nước nhiễm 

phèn 

Địa nhiệt Zg: Vùng đất ngập 

nước địa nhiệt 

    

Dưới đất Zk(b):Hang động và hệ 

thống thủy văn 

ngầm khác 

 

    

  

Ao nuôi trồng thủy sản 1     

Ao 2     

Đất được tưới tiêu 3     

Đất nông nghiệp ngập nước theo mùa 4     

Cánh đồng muối 5     

Hồ chứa nước 6     

Vực nước tự đào 7     

Khu vực xử lý nước thải 8     

Kênh, mương thoát nước 9     

Hệ thống thủy văn ngầm nhân tạo. Zk(c)     

 
 

Các sinh cảnh (habitat) không phải là đất ngập nước có trong khu? 

 

Sinh cảnh không phải đất ngập nước có trong khu 

(thêm hàng để mỗi loại sinh cảnh  nằm trong một hàng 

riêng biệt): 

 Diện tích (ha) của loại sinh 

cảnh không phải là đất n ập 

nước, nếu có 

Rừng trên núi đá vôi  2.127,3 ha 

Trảng cỏ cây bụi trên các thung đất  100,53 ha 

Rừng trồng   94,97 ha 

   
 



Ramsar COP11 Resolution XI.8,Annex 1, page 28 

Kết nối sinh cảnh 
[Phần Mô tả đặc điểm sinh thái (2008) không chủ định hoàn thành như một phần của một bản RIS chuẩn.] 

 
 

17. Các loài thực vật 

 

Phần này đề cập đến các loài thực vật và thuộc tính của chúng. Cung cấp thêm thông tin về các loài cụ thể và lý do tại sao chúng đáng 

được chú ý, ví dụ như tính độc đáo, quý hiếm, nguy cấp hoặc có tầm quan trọng về mặt sinh địa học, etc. Không kèm danh lục loài thực 

vật ở mục này - có thể cung cấp thêm phần thông tin bổ sung cho RIS. 

Các loài thực vật có tầm quan trọng quốc tế của khu nên được tóm tắt trong mục 12a. 

 

17a. Các loài thực vật đáng chú ý khác 

Tên loà  Vị trí trong phạm vi / đặc hữu / khác 

Tên khoa học Tên phổ thông  

Drynaria fortunei Cốt toái bổ EN (VAST 2007) 

Cycas miquelii Tuế đá vôi VU (VAST 2007) 

Aristolochia indica  Sơn địch VU (VAST 2007) 

Illicium difengpii  Hồi đá vôi VU (VAST 2007) 

Podophyllum tonkinense  Bát giác liên, Đơn gai EN (VAST 2007) 

Castanopsis ferox  Cà ổi vọng phu VU (VAST 2007) 

Callerya speciosa  (dây) Cát sâm VU (VAST 2007) 

Aglaia spectabilis  Gội nếp, Gội tía VU (VAST 2007) 

Chukrasia tabularis  Lát hoa VU (VAST 2007) 

Melientha suavis  Rau sắng VU (VAST 2007) 

Strychnos umbellata  Mã tiền hoa tán VU (VAST 2007) 

Canthium dicoccum  Găng vàng hai hạt VU (VAST 2007) 

Stemona saxorum  Bách bộ đứng VU (VAST 2007) 

[Thêm dòng nếu cần] 

 

17b. Các loài thực vật ngoại lai xâm hại 

Tên loài Loài thực sự hoặc có khả năng ảnh hưởng 

đến các đặc tính sinh thái của khu Ramsar? 

 

Những thay đổi so với thông tin trong bản RIS 

trước 

Không thay đổi /tăng /giảm /không rõ 

 

Tên khoa học Tên phổ thông Có các tác 

tác động lớn 

Có các tác 

động nhỏ 

Có tác động 

tiềm năng 

 

Nelumbo nucifera Sen hồng     /  /  /  
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 Bèo tây     /  /  /  

Mimosa diplotricha Trinh nữ móc     /  /  /  

Mimosa pigra Trinh nữ thân gỗ 

(Mai dương) 

    /  /  /  

Chromolaena odorata Cỏ lào     /  /  /  

Eichhornia crassipes Bèo tây     /  /  /  

Lantana camara  Ngũ sắc     /  /  /  

 

 

 

18. Loài động vật 

Ngoài các loài đáp ứng tiêu chí 2, nơi đây còn ghi nhận nhiều loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam (VAST 2007) 
 

18a. Các loài động vật đáng được chú ý khác 

Ngành (ví dụ thú, 

chim, bò sát, lưỡng 

cư, cá, ĐVKXS) 

Tên khoa học Số lượng  

cá thể 

trong khu 

Ngày tính 

toán 

% quần thể (số 

lượng địa sinh 

học) 

Vị trí trong phạm vi / đặc hữu 

/ khác 

 

 Tên khoa học Tên phổ thông     

Cá Sinilabeo lemassoni Rầm xanh NA  NA VU (VAST 2007) 

Cá Channa maculata Cá chuối NA  NA EN (VAST 2007) 

Bò sát Gekko gekko Tắc kè thường N  NA VU (VAST 2007) 

Bò sát Varanus salvator Kỳ đà hoa NA  NA EN (VAST 2007) 

Bò sát Ptyas korros Rắn ráo thường NA  NA EN (VAST 2007) 

Bò sát Ptyas mucosus Rắn ráo t âu  A  NA EN (VAST 2007) 

Bò sát Elaphe moellendorffii Rắn sọc đuôi khoanh NA  NA VU (VAST 2007) 

Bò sát Elaphe radiata Rắn sọc dưa NA  NA VU (VAST 2007) 

Bò sát Bungarus fasciatus Rắn cạp nong NA  NA EN (VAST 2007) 

Thú Cynopterus brachyotis Dơi chó cánh ngắn NA  NA VU (VAST 2007) 

[Thêm dòng nếu cần] 

 

 

 

18b. Các loài động vật ngoại lai xâm hại 

Ngành (ví dụ thú, 

chim, bò sát, lưỡng 

cư, cá, ĐVKXS) 

Tên khoa học Loài thực sự hoặc có tiềm năng ảnh 

hưởng đến các đặc tính sinh thái của 

khu? 

Thay đổi so với bản RIS trước 

Không thay đổi / tăng / giảm / không 

rõ 

 Tên khoa học Tên phổ thông Trên 

thực tế 

Trên 

thực tế 

Có khả năng  



Ramsar COP11 Resolution XI.8,Annex 1, page 30 

(các tác 

động 

lớn) 

(các tác 

động 

nhỏ) 

Thân mềm Pomacea canaliculata Ốc bươu vàng     /  /  /  

Cá Hypostomus plecostomus Cá lau kính     /  /  /  

       /  /  /  

 

 

19. Đất 

Hãy đánh dấu vào ô thích hợp 

 
Loại đất  Thay đổi so với bản RIS trước 

Không đổi/ tăng/giảm/không có thông tin 

Chủ yếu khoáng vật   /  /  /  

Chủ yếu là hữu cơ   /  /  /  

Đất hỗn hợp khoáng vật và hữu cơ    /  /  /  

Không có thông tin    /  / /  

Đất lầy lụt   

Đất dốc tụ và phù sa sông suối   

Đất Feralit điển hình vùng đồi núi thấp   

 
Các loại đất này có thể thay đổi do thay đổi các điều kiện thủy văn (ví dụ, tăng độ mặn hay nhiễm phèn?) Có?  

 Không ?  

 

 
Có thể cung cấp thêm thông tin về đất vào ô sau: Trong khu vực có các loại đất chính như sau:  

Đất lầỵ thụt: Diện tích 567 ha, chiếm 18,3% tổng diện tích toàn khu vực, tập trung ở đầm Cút, 

đầm Gia Vân, đầm Gia Hoà, chân núi cô Tiên, làng Vườn Thị, chân núi Một. 

Đất dốc tụ và phù sa sông suối: Diện tích 236 ha, chiếm 7,6% tổng diện tích toàn khu vực. Phân 

bố bên bờ sông Đáy, sông Bôi và các suối đá Hàn, Ngọc Lâm. 

Đất Feralit điển hình vùng đồi núi thấp:  Diện tích 56 ha, chiếm 1,8% tổng diện tích toàn khu 

vực và chia làm 2 loại là Fv và Fq. Trong đó: Fv phân bố trên vùng núi đá vôi phía Bắc và Đông 

Bắc khu BTTN.; Fq phân bố ở Đồi Ngô, Gọng Vó và vùng đá Hàn.  

Núi đá: Có diện tích 2.127,3 ha, chiếm 71,1% diện tích toàn khu vực, phân bố ở phía Bắc và 

Đông Bắc Khu bảo tồn. 
 

20.Chế độ thủy văn 

Nguồn, đích đến , mức độ thường xuyên và độ ổn định của chế độ nước. Hãy đánh dấu vào ô thích hợp theo bảng dưới đây: 
 

 Có  Thay đổi so với bản RIS trước 
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không? Không thay đổi/tăng/ giảm/ không rõ 

Mức độ thường xuyên    

Thường xuyên có nước hoặc    /  /  /  
Có nước theo mùa, không  liên tục hoặc thất thường 

 
   /  /  /  

Không có thông tin    /  / /  

Nguồn nước duy trì đặc tính của khu Ramsar  Nguồn nước 

chính? 
 

Nước từ mưa    /  /  /  
Nước từ dòng chảy bề mặt    /  /  /  
Nước ngầm    /  /  /  
Nước biển    /  /  /  
Không rõ    /  /  /  

Đích đến    
Nước ngầm    /  /  /  
Khu vực chứa nước ở hạ lưu    /  /  /  
Biển    /  /  /  
Không rõ    /  /  /  

Tính ổn định của chế độ nước    
Các mực nước phần lớn ổn định; hoặc    /  /  /  
Các mực nước dao động (bao gồm cả thủy triều)    /  /  /  
Không rõ    /  /  /  

 

Các ý kiến khác về chế độ nước và các yếu tố 

(nếu có liên quan), hãy giải thích rõ hơn sự 

phức tạp của chế độ nước trong ô sau: 

 

 

Trong vùng có 3 hệ thống sông lớn có ảnh hưởng đến chế độ thuỷ văn trong Khu bảo tồn, đó là 

sông Đáy, sông Bôi và sông Hoàng Long với nhiều nhánh sông suối nhỏ như sông Lãng, sông 

Canh. Ngoài ra, trong Khu bảo tồn còn có một số con suối nhỏ chảy vào đầm Vân Long như suối 

Tép, suối Cút và một loạt hang động trong núi đá vôi cung cấp nước thường xuyên cho đầm Cút 

và đầm Vân Long. Đặc điểm của các sông lớn là có độ dốc nhỏ, nhiều khúc uốn quanh co, lại có 

nhiều sông nhỏ nối các sông lớn tạo nên một mạng lưới khá dày đặc.  

Chế độ thuỷ văn chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chế độ mưa trong vùng. Mùa mưa từ tháng 4 đến 

tháng 10. Vào các tháng 8 và 9, các sông lớn vào giai đoạn lũ cường, các sông nội đồng không 

tiêu được nước mưa gây ra úng làm ảnh hưởng đến mùa màng và là nơi sinh sản của các loài cá 

vào mùa mưa. 
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Mối liên kết giữa nước mặt  và nước ngầm 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 

 
 

Chế độ pha trộn và phân tầng  

Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 

 
 

 

Màu sắc và Độ đục của nước [Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS 

chuẩn.] 

 
 

Đất ngập nước hướng sáng 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 

 
 

Nhiệt độ của nước 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 

 
 

22. pH của nước 

Đánh dấu vào ô thích hợp: 

 

 pH Có không? Thay đổi so với bản cập nhật RIS trước 

Không thay đổi/tăng/giảm/không rõ 

Tính axit <5.5   /  /  /  

Tính trung tính 5.5-7.4   /  /  /  

Tính kiềm >7.4   /  /  /  

Không rõ    /  /  /  

 

Có thể cung cấp thêm thông tin về pH của nước vào ô 

sau: 
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23. Độ mặn của nước 

 

Hãy đánh dấu vào ô thích hợp: 

 Độ muối Có không? Thay đổi so với cập nhật RIS trước 

Không thay đổi/tăng/giảm/không rõ 

Nước ngọt <0.5 g/l   /  /  /  

Nước lợ 0.5-30 g/l   /  /  /  

Euhaline/Eusaline 30-40 g/l   /  /  /  

Hyperhaline/Hypersaline >40 g/l   /  /  /  

Không rõ    /  /  /  

 

Có thể giải thích thêm về độ mặn của nước trong ô sau:  

 

 

Khí hòa tan trong nước 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

24. Chất dinh dưỡng hòa tan hoặc lơ lửng trong nước 
Đánh dấu vào ô thích hợp. 

  Có không? Thay đổi so với cập nhật RIS trước 

Không đổi/tăng/giảm/không rõ 

Phú dưỡng Nước giàu dinh dưỡng với năng suất sơ cấp cao   /  /  /  

Trung bình Nước có chất dinh dưỡng ở mức trung bình (giữa mức 

phú dưỡng và thiếu dinh dưỡng) 
  /  /  /  

Thiếu dinh 

dưỡng 

Nước nghèo chất dinh dưỡng và có năng suất  sơ cấp 

thấp 
  /  /  /  

Loạn dưỡng Áp dụng cho hồ và ao có tính axit với nước than bùn. 

Giàu axit mùn do thảm thực vật đất than bùn.  
  /  /  /  
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Không rõ    /  /  /  

 

Có thể bổ sung thêm thông tin về dinh dưỡng hòa tan 

hoặc lơ lửng của nước vào ô sau 

 

 

 

Carbon hữu cơ hòa tan 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 

 
 

Tiềm năng oxi hóa khử của nước và trầm tích 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

Tính dẫn nước 
[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 

 
 

25. Tính chất vật lý của các khu vực xung quanh có ảnh hưởng đến khu Ramsar 

 

Hãy mô tả cảnh quan và đặc điểm sinh thái vùng xung quanh có tính khác biệt với khu Ramsar: 

 

Cảnh quan và đặc điểm sinh thái của khu vực xung quanh là: i) hoàn toàn tương tự với khu Ramsar, hoặc   

               ii) hoàn toàn khác biệt với Ramsar Site   

Nếu khu vực xung quanh khác biệt với khu Ramsar, hãy làm rõ sự khác biệt đó: (Hãy đánh dấu vào ô thích hợp) 

 

  

Khu vực xung quanh bị đô thị hóa mạnh hơn hoặc phát triển hơn   

Khu vực xung quanh có mật độ dân số cao hơn   

Khu vực xung quanh thâm canh nông nghiệp mạnh hơn   

Khu vực xung quanh có sự khác biệt đáng kể về loại thảm phủ đất hoặc loại sinh cảnh     

Khu vực xung quanh có sự khác biệt ở các điểm khác. Hãy nêu rõ sự khác biệt vào ô sau:   

Là khu vực đất ngập nước nội đồng vì vậy khác biệt với các khu vực xung quanh ở chỗ không bị tác động nhiều bởi các dòng chảy như sông, 
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suối, ít bị tác động bởi các hoạt động của con người vì thế tính đa dạng sinh học ngày càng phong phú, thu hút các loài chim di cư, cá,...đến sinh 

sống tại đây. 

 
 

Phần 3.2. Quá trình sinh thái 

Phần này không chủ định hoàn thành như là một phần của một RIS chuẩn, nhưng được hoàn thiện như một phần của nội dung Miêu tả 

đặc điểm sinh thái (ECD) đầy đủ và thống nhất trong Nghị quyết X.15 
 

Năng suất sơ cấp 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

Tuần hoàn dinh dưỡng 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

Là nơi cung cấp nguồn thức ăn rất rồi dào cho các loài cá sinh sống tại đây. 

 
 

Tuần hoàn Carbon 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

Năng suất sinh sản của động vật 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

Năng suất thực vật, thụ phấn, quá trình tái tạo, kế thừa, vai trò của lửa, vv 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

Tương tác giữa các loài đáng chú ý, bao gồm loài ăn cỏ, ăn thịt, cạnh tranh, dịch bệnh và tác nhân gây bệnh 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

 Khía cạnh đáng chú ý liên quan đến động vật và thực vật phát tán 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

 
 

Khía cạnh đáng chú ý liên quan đến di cư  

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 

Là môi trường sống và trú ngụ tốt của các loài chim di cư như Sâm cầm, Cò nhạn,… 

 
 

Áp lực và xu hướng liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào nêu trên, và / hoặc liên quan đến tính toàn vẹn của hệ sinh thái 

[Mục Mô tả đặc tính sinh thái (phiên bản 2008) không chủ định hoàn thành phần này như một phẩn của bản RIS chuẩn.] 
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Phần 3.3. Dịch vụ hệ sinh thái 

26. Dịch vụ hệ sinh thái/lợi ích hệ sinh thái 

 

Hãy làm rõ có hay không các dịch vụ hệ sinh thái / lợi ích hệ sinh thái  của khu ở cột a) Nếu nó có thể, hãy đánh giá tầm quan trọng của mỗi loại dịch 

vụ hệ sinh thái của khu Ramsar theo thang điểm từ  0 đến 3 trong cột b) như sau: 

0 = không có liên quan  

1 = Có nhưng ít quan trọng  

2 = Có với mức quan trọng trung bình 

3 = Có với mức quan trọng cao  

Dịch vụ hệ sinh thái Ví dụ a) 

Có không? 

b) 

Cho điểm 

0-3 cho mỗi 

dịch vụ  

Dịch vụ cung cấp- sản phẩm thu được từ hệ sinh thái như thực phẩm, nhiên liệu và nước ngọt 

Thực phẩm cho con người Thức ăn cho người (ví dụ, cá, nhuyễn thể, ngũ cốc)  2 

Nước ngọt Nước uống cho người và/ hoặc gia súc  2 

 Nước cho tưới tiêu nông nghiệp  3 

 Nước cho công nghiệp  1 

 Nước cho sản xuất năng lượng (thủy điện)  0 

Sản phẩm phi thực phẩm 

của đất ngập nước 

Gỗ  1 

Củi  1 

Đất than bùn   

Thức ăn gia súc  1 

Sợi   

 Khác   

Sản phẩm sinh hóa Chiết xuất vật liệu từ sinh vật   

Nguyên liệu di truyền Thuốc  2 

 Gen có khả năng chống chịu được các điều kiện nhất định (ví dụ, độ mặn)   

 Gen kháng nhân tố gây bệnh   
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 Sinh vật cảnh (sống và chết)  1 

Dịch vụ điều chỉnh- lợi ích thu được từ việc điều tiết các quá trình sinh thái như điều hoà khí hậu, điều tiết nước, và Kiểm soát tai biến tự nhiên 

 

Duy trì chế độ thủy văn 

 

Tích trữ và thoát nước ngầm  3 

 Lưu trữ và phân phối nước như một phần của hệ thống cấp nước cho nông nghiệp và 

công nghiệp 
 3 

Chống xói mòn Giữ đất, trầm tích và dinh dưỡng  2 

Kiểm soát ô nhiễm và giải 

độc 

Lọc nước / xử lý chất thải hoặc pha loãng  3 

Điều hòa khí hậu 

 

Điều hòa khí hậu địa phương /vùng đệm của sự thay đổi 

 

 3 

 Điều chỉnh khí nhà kính, nhiệt độ, lượng mưa và các quy trình về khí  ậu khác  2 

Kiểm soát sinh học của 

sâu hại và dịch bệnh 

Cung cấp kẻ thù  diệt các loài dịch hại nông nghiệp (ví dụ, các loài chim ăn châu chấu)  2 

Giảm nhẹ rủi ro 

 

Kiểm soát lũ, lưu giữ nước lũ  3 

 Gia cố đường bờ biển bờ sông và phòng chống bão   

Dịch vụ văn hóa - những lợi ích phi vật thể có được từ các hệ sinh thái như làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, 

phản ánh, giải trí và trải nghiệm thẩm mỹ 
Giải trí và du lịch Săn bắn và câu cá   

 Các hoạt động và thể thao dưới nước    

 Dã ngoại, đi chơi, du lịch  3 

 Quan sát thiên nhiên và du lịch thiên nhiên  3 

Tinh thần và cảm hứng Nguồn cảm hứng  1 

 Di sản văn hóa (lịch sử, khảo cổ học)  2 

 Ý nghĩa văn hóa đương đại, kể cả đối với nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo, và bao 

gồm các giá trị đời thường 
 2 

 Giá trị tinh thần v  tôn giáo  2 

 Thẩm mỹ và giá trị cảnh quan  3 



Ramsar COP11 Resolution XI.8,Annex 1, page 38 

Khoa học và giáo dục Hoạt động giáo dục và cơ hội   

 Hệ thống tri thức quan trọng, tầm quan trọng cho nghiên cứu (khu vực tài liệu tham 

khảo khoa học hoặc khu Ramsar) 
 3 

 Nơi quan trắc dài hạn  3 

 Nơi nghiên cứu khoa học chính  3 

 Kiểu vị trí cho phân loại học   

Dịch vụ hỗ trợ- dịch vụ cần thiết cho việc tạo ra tất cả các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau  như tuần hoàn nước, tuần hoàn dinh dưỡng và môi 

trường sống cho các sinh vật. Các dịch vụ này mang lại  lợi ích gián tiếp cho con người hoặc lợi ích trực tiếp trong một thời gian dài. 

Đa dạng sinh học Hỗ trợ các dạng sống bao gồm thực vật, động vật và vi s nh vật, các gen của chúng và 

hệ sinh thái mà chúng góp phần tạo nên. 
 3 

Hình thành đất Tích tụ trầm tích  2 

 Tích lũy chất hữu cơ  3 

Tuần hoàn dinh dưỡng Lưu trữ, tái chế, chế biến và thu gom c c chất dinh dưỡng  3 

 Lưu trữ/tích tụ các bon  2 

Thụ phấn Hỗ trợ các loài thụ phấn  3 

 

Các dịch vụ hệ sinh thái khác chưa được nêu trên: 

 

 

 

Hãy dự đoán số người được hưởng lợi trực tiếp từ các dịch vụ sinh thái của khu ( theo thứ tự 

tăng dần:  hơn 10 người, hơn 100 người, hơn 1000 người , hơn 10.000 người, vv) 

 

Trong khu Ramsar: 

4.500 người 
Ngoài khu Ramsar 

>45.000 người 

 

Đã có nghiên cứu hoặc đánh giá về giá trị kinh tế của các dịch vụ 

hệ sinh thái của khu Ramsar? 

 

Có Không Không rõ 

   

 

Nếu đã có nghiên cứu hoặc đánh giá về giá trị kinh tế của dịch vụ 

sinh thái mà khu Ramsar cung cấp, sẽ rất có ích nếu đưa thêm 

thông tin về nơi lưu giữ kết quả nghiên cứu, đánh giá (ví dụ như 

các liên kết khu, trích dẫn tài liệu được xuất bản): 
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27. Giá trị xã hội hoặc giá trị văn hóa 

Khu có mang tầm quan trọng quốc tế nào khác ngoài giá trị sinh thái, ví dụ các giá trị văn hóa quan trọng về mặt vật thể hay phi vật thể, gắn liền với 

nguồn gốc, bảo tồn và / hoặc chức năng sinh thái? Nếu có, hãy làm rõ tầm quan trọng theo một hoặc nhiều trong các tiêu chí sau: 

 

Loại hình văn hóa, xã hội quan trọng  Có không? Mô tả nếu có 

i) Khu Ramsar cung cấp một mô hình sử dụng  hôn khéo 

đất ngập nước, trình diễn việc vận dụng kiến thức truyền 

thống và phương pháp quản lý và sử dụng nhằm duy trì 

các đặc tính sinh thái của các vùng đất ngập nước  

  

ii) Khu Ramsar có truyền thống văn hóa đặc biệt hoặc là 

dữ liệu về các n n văn minh trước đây đã ảnh hưởng đến 

các đặc tính sinh thái của vùng đất ngập nước. 

 Lễ đền Cát đùn khu vực giáp ranh giữa xã Gia Hưng và xã Đồng 

Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa bình được tổ chức và ngày 15 tháng 

1 Âm lịch lễ hội chủ yếu là cầu cho quốc thái dân an (Lễ mẫu 

Thượng Ngàn) với khoảng 3.000 lượt người tham gia. 

iii) Các khu Ramsar có đặc điểm sinh thái đất ngập nước 

phụ thuộc sự tương tác với cộng động địa phương hoặc 

người dân bản địa. 

 

  

iv) Các khu Ramsar có các giá trị phi vật thể như địa điểm 

linh thiêng có mối liên hệ chặt chẽ với việc duy trì các đặc 

tính sinh thái của các vùng đất ngập nước. 

 Lễ hội đền vua Đinh: Được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 âm lịch để 

tưởng nhớ công ơn của Vua Đinh Tiên Hoàng với số lượng người 

tham gia khá đông khoảng 5.000 người. 
 

Phần 4. Khu này được quản lý như thế nào? (bảo tồn và quản lý) 

Phần 4.1. Sở hữu đất đai và trách nhiệm 

28. Quyền sở hữu đất 

Đánh dấu vào ô thích hợp: 

 

 Bên trong khu Ramsar Khu vực xung quanh 

Sở hữu công 

Đất công (không xác định)   

Quốc gia   

Tỉnh   
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Chính quyền địa phương (huyện/thị)   

Sở hữu công cộng khác   

Sở hữu tư nhân 

Hợp tác xã/ sở hữu tập thể (ví dụ hợp tác xã nông dân)   

Đơn vị thương mại (công ty)   

Tổ chức phi chính phủ   

Tổ chức tôn giáo   

Các sở hữu tư nhân khác   

Khác 

Sở hữu hỗn hợp không xác định   

Không có thông tin   

Quyền sử dụng 

Người dân   

 

Có thể giải thích rõ hơn về quyền sở hữu và sử dụng đất 

vào ô sau: 

 

Theo Hiến pháp Việt Nam, toàn bộ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống 

nhất quản lý. Diện tích bên trong khu Ramsar là khu BTTN thuộc sự quản lý của Chính 

quyền tỉnh Ninh Bình, các diện tích xung quanh do các huyện quản lý. Quyền sử dụng 

đối với đất ở và canh tác thuộc về người dân (cá nhân hoặc tổ chức), đất đền chùa 

quyền sử dụng đất của tổ chức tôn giáo. 

 

 

29. Cơ quan quản lý 

 

Tên và địa chỉ của các văn phòng địa phương của cơ 

quan hoặc tổ chức có trách nhiệm giám sát các chức 

năng quản lý khu Ramsar: 

 

Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa lư - Vân Long 

Chức danh và / hoặc tên của người hoặc những người 

trong văn phòng chịu trách nhiệm đối với các vùng đất 

ngập nước: 

 

Giám đốc: Bùi Công Chính 

Địa chỉ: 

 

Thôn Tập Ninh, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
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Email: 

 

Buichinh.kl@gmail.com 

 

Phần 4.2. Các mối đe dọa tới đặc tính sinh thái và các hành động ứng phó (‘Quản lý’) 

 

30. Các yếu tố (thực tế hoặc tiềm năng) gây ảnh hưởng xấu đến đặc tính sinh thái của khu Ramsar, bao gồm cả những thay đổi trong các dự án 

phát triển và sử dụng đất, nước 

 
Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến đặc 

tính sinh thái của khu Ramsar: 

 

Đe dọa:     
Thực tế 

(đang xảy 

ra) 

(Chỉ ra tác 

động cao, 

trung bình 

hay thấp đối 

với đặc tính 

sinh thái) 

 

Tiềm năng 

(có khả 

năng) 

(Chỉ ra tác 

động cao, 

trung bình 

hay thấp 

đối với đặc 

tính sinh 

thái) 

Trong khu 

Ramsar 

Thay đổi so với bản cập 

nhật RIS trước 

Không đổi/tăng/ giảm/ 

không rõ 

Trong các 

khu vực 

xung quanh 

Thay đổi so với bản cập 

nhật RIS trước 

Không đổi/tăng/ giảm/ 

không rõ 

Khu dân cư 

(phi nông 

nghiệp) 

       

 Khu nhà ở và đô thị     /  / /    /  / /  

 Khu thương mại và 

công nghiệp 
    /  / /    /  / /  

 Khu vui chơi giải trí, 

du lịch 
    /  / /    /  / /  

 Không cụ thể     /  / /    /  / /  

Điều tiết 

nước 

       

 Kênh thoát nước     /  / /    /  / /  

 Khai thác nước     /  / /    /  / /  

 Nạo vét     /  / /    /  / /  

 Xâm nhập mặn     /  / /    /  / /  

 Thoát nước     /  / /    /  / /  

mailto:Buichinh.kl@gmail.com


Ramsar COP11 Resolution XI.8,Annex 1, page 42 

 Đào kênh và điều tiết 

dòng sông 
    /  / /    /  / /  

Nông nghiệp 

và nuôi trồng 

thủy sản 

       

 Cây trồng phi gỗ 

hàng năm và lâu năm 
    /  / /    /  / /  

 Rừng trồng gỗ và cây 

nguyên liệu giấy  
    /  / /    /  / /  

 Trang trại chăn nuôi 

gia súc 
    /  / /    /  / /  

 Nuôi trồng thủy sản 

nước mặn và nước 

ng t 

    /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  

Sản xuất năng 

lượng và khai 

thác 

khoáng sản 

       

 Giàn khoan dầu khí     /  / /    /  / /  

 Khai thác mỏ và khai 

thác đá 
    /  / /    /  / /  

 Năng lượng tái tạo     /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  

Giao thông 

vận tải và các 

dịch vụ hành 

lang 

       

 Đường bộ và đường 

sắt 
    /  / /    /  / /  

 Đường dây dịch vụ 

và thiết bị (ví dụ, 

đường ống) 

    /  / /    /  / /  

 Đường vận chuyển 

tàu thủy 
    /  / /    /  / /  

 Đường bay máy bay     /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  
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Sử dụng tài 

nguyên sinh 

học 

       

 Săn bắn và đánh bắt 

động vật trên cạn 
    /  / /    /  / /  

 Thu lượm thực vật 

trên cạn 
    /  / /    /  / /  

 Chặt và khai thác gỗ,  

củi 
    /  / /    /  / /  

 Câu cá và thu hoạch 

nguồn lợi thủy sản 
    /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  

Sự xâm nhập 

và quấy rối 

của của con 

người  

       

 Các hoạt động du lịch 

và giải trí 
    /  / /    /  / /  

 Các hoạt động quân 

sự 
    /  / /    /  / /  

 Không xác định/khác     /  / /    /  / /  

Thay đổi hệ 

thống tự 

nhiên 

       

 Cháy và chống cháy     /  / /    /  / /  

 Đập và quản lý/ sử 

dụng nước 
    /  / /    /  / /  

 Bóc thảm phủ thực 

vật / chuyển đổi đất 

đai 

    /  / /    /  / /  

 Không xác định / 

khác 
    /  / /    /  / /  

Các gen và 

loài xâm hại 

và vấn đề 

khác 

       

 Các loài ngoại lai 

xâm lấn 
    /  / /    /  / /  

 Các loài bản địa có     /  / /    /  / /  
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vấn đề 

 Vật liệu di truyền 

nhập ngoại 
    /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  

Ô nhiễm        
 Nước thải sinh hoạt, 

nước thải đô thị 
    /  / /    /  / /  

 Chất thải công nghiệp 

và quân sự 
    /  / /    /  / /  

 Chất thải nông 

nghiệp và lâm nghiệp 
    /  / /    /  / /  

 Rác và chất thải rắn     /  / /    /  / /  

 Các chất ô nhiễm 

trong không khí 
    /  / /    /  / /  

 Nhiệt, tiếng ồn, ánh 

sáng 
    /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  

Sự kiện địa 

chất 

       

 Núi lửa     /  / /    /  / /  

 Động đất / sóng thần     /  / /    /  / /  

 Tuyết lở / lở đất     /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  

Biến đổi khí 

hậu và thời 

tiết khắc 

nghiệt 

       

 Thay đổi và chuyển 

đổi sinh cảnh 
    /  / /    /  / /  

 Sự khô hạn     /  / /    /  / /  

 Nhiệt độ cực     /  / /    /  / /  

 Bão và lũ lụt     /  / /    /  / /  

 Không xác định     /  / /    /  / /  
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Khác(Hãy nêu 

tên): 

     /  / /    /  / /  

        

Không có đe 

dọa 

     /  / /    /  / /  

Không có 

thông tin 

     /  / /    /  / /  

 

 

Có thể giải thích thêm về sự đe dọa vào ô 

này: 
Nguy cơ cháy rừng 

Sử dụng đất không bền vững 

Sinh cảnh của các loài động vật, đặc biệt là loài vọoc mông trắng bị thu hẹp 

Quản lý Du lịch nhất là du lich sinh thái còn bị buông lỏng. 

Nguy cơ ô nhiễm môi trường 

Nguy cơ khai thác trái phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên: 
 

 

Thông tin thêm về các định nghĩa của các loại đe dọa ở trên sẽ được cung cấp như một phần của bản Thông Tin phiên bản này 

 

31. Các biện pháp bảo tồn đã thực hiện 

31a)Hiện trạng pháp lý: liệt kê các loại khu bảo tồn (quốc gia, quốc tế) và hiện trạng pháp lý của các khu bảo tồn, bao gồm các mối quan hệ biên giới 

với các khu Ramsar: 

 

 Tên khu Nếu có thể, Hãy ghi 

nguồn URL cho 

nguồn trực tuyến về 

thông tin đề cử khu 

Khu hoàn toàn 

bao trùm lên 

khu Ramsar? 

 

Diện tích bao 

trùm lên khu 

Ramsar? 

Đề cử pháp lý cấp toàn cầu và các đề cử chính thức khác    

Khu di sản thế giới {Tên khu di sản thế giới}    

Khu dự trữ sinh quyển {Tên của khu dự trữ sinh quyển}    

{Hình thức đề cử quốc tế 

khác} 

{Tên của khu}    
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Đề cử cấp khu vực và đề cử chính thức khác    

     

{Các chỉ định khác} {Tên của khu}    

     

Đề cử cấp quốc gia và quy định chính thức khác (hãy thêm dòng và loại hình 

cần thiết) 
   

{Khu được đề cử} Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân 

Long 
   

     

     

Đề cử phi luật định (vui lòng thêm hàng nữa, chủng loại cần thiết)    

Vùng chim quan trọng {Tên của vùng}    

Vùng thực vật quan trọng {Tên}    

Vùng khác {Tên}    

     

 

 

31b) Nếu biết, theo danh lục IUCN (2008) các loại khu bảo tồn thì khu thuộc loại nào, đánh dấu vào thích hợp 

 

Ia. Khu Bảo tồn nghiêm ngặt: Khu bảo tồn được quản lý chủ yếu cho mục đích nghiên cứu khoa học  

Ib. Khu hoang dã: Khu bảo tồn được quản lý, chủ yếu cho bảo vệ sự hoang dã  

II. Vườn quốc gia: khu bảo tồn quản lý chủ yếu để bảo vệ hệ sinh thái và vui chơi giải trí  

III. Đài tưởng niệm thiên nhiên: khu vực bảo vệ quản lý chủ yếu để bảo tồn và tái tạo các đặc điểm tự nhiên cụ thể  

IV. Khu Quản lý loài/môi trường sống: khu bảo tồn quản lý chủ yếu để bảo tồn thông qua sự can thiệp của quản lý  

V. Bảo vệ cảnh quan / cảnh quan biển: khu bảo tồn được quản lý chủ yếu để bảo vệ cảnh quan / bảo tồn cảnh biển và giải 

trí 
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VI. Khu bảo tồn tài nguyên được quản lý: khu vực bảo vệ quản lý chủ yếu cho việc sử dụng bền vững các hệ sinh thái tự 

nhiên 
 

 

31 c) Các biện pháp bảo tồn chính (bao gồm phục hồi) đang được thực hiện hoặc có ảnh hưởng tới khu 
1.  

 

 Biện pháp đã đề 

xuất 

Biện pháp đã 

thực hiện một 

phần 

Biện pháp đã 

thực hiện 

Luật pháp    

Luật pháp    

Sinh cảnh    

Sáng kiến quản lý lưu vực / Kiểm soát    

Cải thiện chất lượng nước    

Kiểm soát ô nhiễm khác    

Cải thiện sinh cảnh    

Quản lý / phục hồi thủy văn    

Phục hồi Hệ thực vật     

Quản lý đất    

Kiểm soát chuyển đổi đất đai     

Hành lang/ lối đi cho động vật     

LOÀI    

Chương trình quản lý các loài quý hiếm, loài đang bị đe dọa    

Chương trình quản lý nhóm loài hoặc loài đơn lẻ cụ thể khác    

Nhập ngoại lại    

Kiểm soát các loài thực vật ngoại lai xâm hại    

Kiểm soát những loài động vật ngoại lại xâm hại    

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI    
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Quản lý khai thác nước     

Quản lý chất thải    

Loại trừ/Quản lý chăn nuôi (không bao gồm thủy sản)    

Quản lý nghề cá     

Kiểm soát thu hoạch /sắn bắn    

Quản lý các hoạt động vui chơi giải trí    

Truyền thông, giáo dục, và nâng cao nhận thức     

Nghiên cứu    

    

Khác (hãy nêu rõ)    

 

 

32. Kế hoạch quản lý 

Hãy đánh dấu vào có hoạt động thích hợp với khu, nếu có nhiều hơn một hoạt động hãy chỉ ra tất cả các liên quan 

 

Lập kế hoạch cụ thể hoặc kế hoạch quản lý cho khu đang được thực hiện  Kế hoạch quản lý có phạm vi 

Kế hoạch cụ thể hoặc kế hoạch quản lý cho khu đã có nhưng chưa được thực hiện  Toàn bộ khu Ramsar; hoặc  

Kế hoạch cụ thể hoặc kế hoạch quản lý cho khu đang trong giai đoạn chuẩn bị  Một phần của khu Ramsar  

Kế hoạch cụ thể hoặc kế hoạch quản lý cho khu hiện nay cần đượcrà soát và cập 

nhật. 
   

Chưa có kế hoạch cụ thể hoặc kế hoạch quản lý cho khu Ramsar.    

Không có thông tin    

 

Đã thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý của khu 

Ramsar chưa? 
Có  

 

Không  

 

 

Hãy đưa đường link kết nối kế hoạch cụ thể khu Ramsar hoặc kế Không có link (soft copy available) 
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hoạch quản lý khác có liên quan, nếu có trên Internet: 

 

 

Nếu khu Ramsar là khu xuyên biên giới chính 

thức theo quy định tại mục 9b ở trên, thì đã có quá 

trình quy hoạch quản lý chung với các nước thành 

viên khác chưa? 

 

Có  

 

Không   

 

 

Đã có Trung tâm Ramsar/trung tâm giáo dục chương trình giáo 

dục khác/tham gia hợp tác với khu Ramsar chưa, hãy nêu rõ vào ô 

sau: 

 

 

Các trang web có hợp tác với khu: 

 

http:// 

 

 

33. Kế hoạch cho phục hồi 

Hãy đánh dấu vào ô thích hợp:  

 

Kế hoạch phục hồi đã thực hiện   

Kế hoạch phục hồi hiện nay cần được đánh giá lại và điều chỉnh 

Kế hoạch phục hồi của khu đang trong giai đoạn phê duyệt 

 Phạm vi của kế hoạch: 

Đã có Kế hoạch phục hồi cụ thể cho khu  nhưng chưa triển khai  Toàn bộ khu Ramsar; hoặc  

Kế hoạch khôi phục cụ thể tại khu Ramsar, nhưng chưa được thực 

hiện. 
 Một phần khu Ramsar  

Kế hoạch khôi phục cụ thể tại khu Ramsar đang được xây dựng    

Đến nay vẫn chưa có kế hoạch phục hồi cho khu    

Không cần  thiết xây dựng kế hoạch phục hồi    

Không có thông tin    

 

Các biện pháp phục hồi đang được thực hiện nhằm ứng phó và giảm Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long mới chỉ giao khoán 
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thiểu các đe dọa nêu trong mục 30 (ví dụ: thông qua việc hình thành các 

dòng chảy sinh thái để ứng phó với các tác động bất lợi về thủy văn), 

hãy nêu rõ các đe dọa đang được giải quyết trong  kế hoạc phục hồi: 

bảo vệ rừng trên núi đá, phần đất ngập nước mới chỉ được bảo vệ thông 

qua lực lượng nhân viên bảo vệ rừng mà chưa có hỗ trợ bảo vệ cụ thể. 

Khu BTTN đang thực hiện một Chương trình khoán khoanh nuôi bảo vệ 

rừng, chương trình bảo vệ rừng thông qua công đồng (Được sự hỗ trợ từ 

Hội động vật Frankurt Cộng hòa liên bang đức tại Việt Nam. Dự án 

VCF của quỹ bảo tồn Việt Nam ) 

 

 

 
 

34.  Hoạt động quan trắc đã thực hiện hoặc đã đề xuất tại khu Ramsar 

 Đã thực hiện Đã đề xuất 

Chế độ nước   

Chất lượng nước   

Chất lượng đất   

Quần xã thực vật   

Loài thực vật   

Quần xã động vật   

Loài động vật   

Chim   

( Thêm các mục quan trắc khác nếu có)   
 

35. Tài liệu tham khảo 

 

Anon. (2010) Báo cáo tổng hợp điều tra Kiểm kê đa dạng sinh học của Nhóm nghiên cứu Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2010. 

BirdLife International (2008) Many bird species are confined to just one of the world's terrestrial biomes. Presented as part of the BirdLife State of the world's 

birds website. Available from: http://www.birdlife.org/datazone/sowb/casestudy/70. Checked: 03/03/2016 

Chi cục kiểm Lâm tỉnh Ninh Bình (2011). Kế hoạch quản lý điều hành giai đoạn 2011-2015. 

IUCN (2016) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 18 March 2016 

Nadler T. & Brockman D. (eds.) (2014), Primates of Vietnam. Endangered Primate Rescue Center, Cuc Phuong National Park. 
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Nguyễn Lân Hùng Sơn (2011). Đa dạng sinh học đất ngập nước: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Nhà xuất bản đại học sư phạm Hà Nội, 

2011. 

Nguyễn Văn Hảo, 2011. Hai loài cá mới thuộc giống Chana (Chanidae, Perciformes) được phát hiện ở Ninh Bình, Việt Nam. Tạp chí sinh học số 33 (4), trang 

8-17 

VAST (2007) Danh lục đỏ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, 2007. 

Vũ Trung Tạng (eds.) (2004), Đất ngập nước Vân Long: Đa dạng sinh học, khai thác và quản lý cho phát triển bền vững. Báo cáo Đề tài Bộ Khoa học-Công 

nghệ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2004) 

 

 
 

Phần 5.Cung cấp thêm thông tin liên quan khu Ramsar 
Đánh dấu vào các mục thích hợp cho khu Ramsar? 

 Có Không 

i.  Danh sách phân loại hoặc các loài thực vật và động vật có trong khu Ramsar (xem RIS 17 & 18)   

ii. Bản Miêu tả đặc điểm sinh thái (ECD) (theo mẫu quốc gia)   

iii. Thông tin tổng hợp khu Ramsar  trong  Bản kiểm kê đất ngập nước của khu vực và quốc gia   

iv. Các báo cáo theo yêu cầu của Điều 3.2   

v. Kế hoạch quản lý   

vi. Các liệu được xuất bản    
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh lục thực vật 

 
TÊN LATIN TÊN VIỆT 

 
Lycopodiophyta NGÀNH THÔNG ĐẤT 

 
LYCOPODIPSIDA LỚP THÔNG ĐẤT 

 
LYCOPODIALES BỘ THÔNG ĐẤT 

 
Lycopodiaceae HỌ THÔNG ĐẤT 

1 Lycopodiella cernuua (L.) Franco &Vasc. Thông đất 

 
ISOETOPSIDA LỚP THỦY PHỈ 

 
SELAGINELLALES BỘ QUYỂN BÁ 

 
Selaginellaceae HỌ QUYỂN BÁ 

2 Selaginella delicatula (Desv.) Alst. Quyển bá yếu 

3 Selaginella mairei H. Lev. Quyển bá meri 

4 Selaginella moellendorfii Hieron Quyển bá moellendo 

 
ISOETALES BỘ THỦY PHỈ 

 
Isoetaceae HỌ THỦY PHỈ 

5 Isoetes sinensis Palmer Thủy phỉ 

 
PSILOTOPHYTA NGÀNH KHUYẾT LÁ THÔNG 

 
PSILOTALES BỘ KHUYẾT LÁ THÔNG 

 
Psilotaceae HỌ KHUYẾT LÁ THÔNG 

6 Psilotum nudum (L.) P.Beauv. Khuyết lá thông 

 
EQUISETOPHYTA NGÀNH CỎ THÁP BÚT 

 
EQUISETALES BỘ CỎ THÁP BÚT 

 
Equisetaceae HỌ CỎ THÁP BÚT 

7 Equisetum ramosissimum Desv. Cỏ tháp bút trườn 

 
POLYPODIOPHYTA NGÀNH DƯƠNG XỈ 

 
POLYPODIOPSIDA LỚP DƯƠNG XỈ 

 
SCHIZAEALES BỘ BÒNG BONG 

 
Schizaeaceae HỌ BÒNG BONG 

8 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. Bòng bong nhật 

9 Lygodium flexuosum (L.) Sw. Bòng bong dịu 

10 Lygodium scandens (L.) Sw. Bòng bong leo 

11 Lygodium conforme C.Chr. Bòng bong lá to 

 
ASPIDIALES BỘ TỔ ĐIỂU 

 
Aspleniaceae HỌ TỔ ĐIỂU 

12 Asplenium colaniae Tardie Tổ điểu colani 

13 Asplenium antrophyoides H. Christ Tổ điểu bầu dục 

14 Asplenium prolongatum Hook. Tổ điểu nối dài 

15 Asplenium nidus L. Tổ chim 
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TÊN LATIN TÊN VIỆT 

 
Thelypteridaceae HỌ RÁNG 

16 Trigonospora ciliata (Benth.) Holtt. Ráng tam giác tử có lông 

17 Thelypteris triphylla (Sw.) Iwats. Ráng thư dực ba lá 

18 Thelypteris lebeufii (Bak.) Panigrahi Ráng thư dực lơbớp 

19 Macrothelypteris torreciana (Gaudich) Ching Ráng đại thư dực lông 

20 Cyclosorus gongylodes (Schkur) Link. Ráng chu quần phồng 

21 Ampelopteris prolifera (Retz.) Copel. Ráng thư dực đâm chồi 

 
Woodsiaceae HỌ RAU DỚN 

22 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Rau dớn 

23 Athyrium perrotii T.-Blot. Ráng hùng dực perot 

 
GLEICHENIALES BỘ GUỘT 

 
Gleicheniaceae HỌ GUỘT 

24 Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw Guột 

 
POLYPODIALES BỘ DƯƠNG XỈ 

 
Blechnaceae HỌ RÁNG LÁ DỪA 

25 Blechnum orientale L. Ráng lá dừa 

26 Stenochlaena palustris (Burm. f.) Bedd. Dây choại 

 
Dennstaedtiaceae HỌ RÁNG LIÊN SƠN 

27 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Ráng đại dực 

28 Lindsaea orbiculata (Lam.)Mett.ex Kuhn Ráng liên sơn tròn 

29 Lindsaea lucida Blume Ráng liên sơn sáng 

 
Dryopteridaceae HỌ RÁNG MỘC XỈ 

30 Tectaria subtriphylla (Hook.&Arn)Copel Ráng yểm dực ba lá 

31 Tectaria fuscipes (Bedd.) C.Chr. Ráng yểm dực chân hoe 

32 Dryopteris sparsa (D.Don) O.Ktze Ráng mộc xỉ rải rác 

33 Cyrtogonellum tenuium Ching Ráng song cung 

34 Polystichum dielsii Christ. Rang đa hàng vẩy 

 
Lomariopsidaceae HỌ RÁNG BÍCH XỈ 

35 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching Ráng bích xỉ lạ 

 
Oleandraceae HỌ RÁNG TRÚC XỈ 

36 Athropteris palisotii (Desv.) Alston. Ráng leo 

37 Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl Ráng móng trâu tím 

38 Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. (Sw.) Schott. Ráng móng trâu răng 

 
Polypodiaceae HỌ DƯƠNG XỈ 

39 Pyrrosia bonii (H.Christ) Ching Tai chuột boni 

40 Polypodium bourretii C.Chr. & Tard. Ráng đa túc buret 

41 Neocheiropteris phyllomanes (H.Chr.) Ching Rang tân bức dực 

42 Drynaria fortunei (Kunze ex Mett.)J. Sm. Cốt toái bổ, Tắc kè đá 

43 Colysis longisora Ching Ráng cổ lý nang quần dài 

 
Vittariaceae HỌ RÁNG TÔ TẦN 
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TÊN LATIN TÊN VIỆT 

44 Antrophyum callifolium Blume Ráng lưỡi beo lá dẹp 

 
Adianthaceae HỌ TÓC THẦN VỆ NỮ 

45 Adiantum capillus-veneris L. Tóc thần vệ nữ 

46 Adiantum caudatum L. Tóc thần vệ nữ đuôi 

47 Adiantum philippense L. Tóc thần vệ nữ philipin 

48 Cheilanthes tenuifolia (Burm.f.) Sw. Thân mô lá mảnh 

49 Pityrogramma calomelanos (L.) Link. Ráng chò chanh 

 
Parkeriaceae HỌ RAU CẦN TRÔI 

50 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. Rau cần trôi 

 
Pteridaceae HỌ CỎ SEO GÀ 

51 Pteris ensiformis Burm.f. Seo gà thường 

52 Pteris vittata L. Seo gà có sọc 

 
MARSILEALES BỘ RAU BỢ NƯỚC 

 
Marsileaceae HỌ RAU BỢ 

53 Marsilea minuta L. Rau bợ nhỏ 

54 Marsilea quadrifolia L. Rau bợ thường 

 
SALVINIALES BỘ BÈO HOA DÂU 

 
Azollaceae HỌ BÈO HOA DÂU 

55 Azolla caroliniana Willd. Bèo hoa dâu nhỏ 

56 Azolla pinnata R.Br. Bèo hoa dâu 

 
Salviniaceae HỌ BÈO ONG 

57 Saivinia natans Bèo ong, Bèo vẩy ốc 

58 Salvinia cuculata Roxb. Bèo tai chuột 

 
PINOPHYTA NGÀNH THÔNG 

 
(GYMNOSPERMAE) (NGÀNH HẠT TRẦN) 

 
GNETIOPSIDA LỚP DÂY GẮM 

 
GNETALES BỘ DÂY GẮM 

 
Gnetaceae HỌ DÂY GẮM 

59 Gnetum latifolium Blume Gắm lá rộng 

60 Gnetum montanum Markgraf. Gắm núi 

61 Gnetum gnemon L. Gắm 

 
CYCADIOPSIDA LỚP TUẾ 

 
CYCADALES BỘ TUẾ 

 
Cycadaceae HỌ TUẾ 

62 Cycas miquelii Warb. Tuế đá vôi 

63 Cycas revoluta L. Vạn tuế 

 
MAGNOLIOPHYTA NGÀNH NGỌC LAN 

 
(ANGIOSPERMAE) NGÀNH HẠT KÍN 

 
MAGNOLIOPSIDA LỚP NGỌC LAN 

 
(DICOTYLEDONES) (LỚP MỘT LÁ MẦM) 
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MAGNOLIALES BỘ NGỌC LAN 

 
Magnoliaceae HỌ NGỌC LAN 

64 Michelia alba DC. Ngọc lan hoa trắng 

65 Magnolia eriosepta Dandy ex Gagnep. Dạ hợp ngăn lông 

 
Annonaceae HỌ NA 

66 Alphonsea squamosa Fin. & Gagnep. Thâu lĩnh vẩy 

67 Annona squamosa L. Na 

68 Anphonsea boniana Fin. & Gagnep. Thâu lĩnh sần 

69 Desmos chinensis Lour. Hoa giẻ thơm 

70 Orophea tonkinensis Fin. & Gagnep. Tháp hình bắc 

 
Myristicaceae HỌ MÁU CHÓ 

71 Knema tonkinensis (Warb.) De Wilde Máu chó bắc bộ 

 
LAURALES BỘ LONG NÃO 

 
Hernandiaceae HỌ TUNG 

72 Illigera dunniana Levl. Khâu tai 

 
Lauraceae HỌ LONG NÃO 

73 Caryodaphnopsis tonkinensis (Lecomte) Airy-Shaw Cà lồ bắc 

74 Cassytha filiformis L. (dây) Tơ xanh 

75 Cinnamomum mairei Levl. Quế lá bạc 

76 Cinnamomum tonkinense (Lecomte) A. Chev. Re xanh 

77 Lindera communis Hemsl. Ô đước thường 

78 Lindera glauca (Sieb. & Zucc.) Blume Ô đước mốc 

79 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Màng tang 

80 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Robins. Bời lời nhớt 

81 Litsea monopetala (Roxb.) Pers. Bời lời hoa đơn 

82 Machilus bonii Lecomte Kháo vàng thơm 

83 Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f. Re trắng lá to 

 
PIPERALES BỘ HỒ TIÊU 

 
Saururaceae HỌ DẤP CÁ 

84 Houttuynia cordata Thunb. Giấp cá 

85 Saururus chinensis (Lour.) Hort. ex Loud. Hàm ếch 

 
Piperaceae HỌ HỒ TIÊU 

86 Peperomia pellucida (L.) H.B.K. Rau càng cua 

87 Piper bonii C. DC. Hàm ếch rừng 

88 Piper hainanense Hemsl. Tiêu hải nam 

 
ARISTOLOCHIALES BỘ MỘC HƯƠNG 

 
Aristolochiaceae HỌ MỘC HƯƠNG 

89 Aristolochia indica L. Sơn dịch 

 
NYMPHAEALES BỘ SÚNG 

 
Nymphaeaceae HỌ SÚNG 
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90 Nymphaea nouchali Burm. f. Súng lam 

91 Nymphaea pubescens Willd. Súng trắng 

 
Ceratophyllaceae HỌ RONG ĐUÔI CHỒN 

92 Ceratophyllum demersum L. Rong đuôi chồn 

 
ILLICIALES BỘ HỒI 

 
Illiciaceae HỌ HỒI 

93 Illicium difengpii B. N. Chang Hồ đá vôi 

 
NELUMBONALES BỘ SEN 

 
Nelumbonaceae HỌ SEN 

94 Nelumbo nucifera Gaertn. Sen 

 
RANUNCULALES BỘ MAO LƯƠNG 

 
Menispermaceae HỌ TIẾT DÊ 

95 Cissampelos pareira L. Dây hồ đằng 

96 Pericampylus glaucus (Lamk.) Merr. Tiết dê lá dày 

97 Stephania hernandiifolia (Willd.) Spreng. Dây mối 

98 Stephania japonica (Thunb.) Miers Dây lõi tiền 

99 Stephania sinica Diels Bình vôi tán ngắn 

 
Ranunculaceae HỌ MAO LƯƠNG 

100 Clematis armandii Franch. Hoa ông lão 

101 Clematis smilacifolia Wall. Vằng kim cang 

102 Naravelia zeylanica (L.) DC. Bạch tu tích lan 

 
Berberidaceae HỌ HOÀNG LIÊN GAI 

103 Podophyllum tonkinense Gagnep. Bát giác liên 

 
URTICALES BỘ GAI 

 
Ulmaceae HỌ DU 

104 Celtis philippinensis Blanco Hoa ông lão philipin 

105 Celtis sinensis Pers. Sếu 

106 Trema orientalis (L.) Blume Hu đay 

107 Ulmus lancifolia Roxb. Du lá thon 

 
Moraceae HỌ DÂU TẰM 

108 Broussonetia papyrifera (L.) L’Heãr. ex Vent. Dướng 

109 Ficus annulata Blume Sungvòng 

110 Ficus benjamina L. Si 

111 Ficus callosa Willd. Gùa 

112 Ficus cardiophylla Merr. Đa lá tim 

113 Ficus curtipes Corn. Đa bà 

114 Ficus drupacea Thunb. Đa hạch 

115 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume Sung bộng 

116 Ficus heterophylla L. f. Vú bò 

117 Ficus hispida L. f. Ngái 
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118 Ficus microcarpa L. f. Gừa 

119 Ficus nervosa Heyne ex Roth Đa bắp bè 

120 Ficus pumila L. Trâu cổ 

121 Ficus racemosa L. Sung 

122 Ficus religiosa L. Đa bồ đề 

123 Ficus rumphii Blume Lâm vồ 

124 Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Smith Đa lông 

125 Ficus superba (Miq.) Miq. Sung kiấu 

126 Ficus tinctoria Forst. f. Sung bầu 

127 Maclura cochinchinensis (Lour.) Corn. Mỏ quạ nam 

128 Maclura fruticosa (Roxb.) Corn. Mỏ quạ bụi 

129 Morus alba L. Dâu tằm 

130 Streblus asper Lour. Ruối 

131 Streblus ilicifolius (Vidal) Corn. Ruối ô rô 

132 Streblus indicus (Bur.) Corn. Ruối rừng 

133 Streblus tonkinensis (Dub. & Eberh.) Corn. Tèo noong 

134 Trophis scandens (Lour.) Hook. & Arn. Ruối leo 

 
Urticaceae HỌ GAI 

135 Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Gai 

136 Debregeasia squamata King ex Hook. f. Trứng cua 

137 Laportea violacea Gagnep. Han tía 

138 Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr. Dái khỉ 

 
CASUARINALES BỘ PHI LAO 

 
Casuarinaceae HỌ PHI LAO 

139 Casuarina equisetifolia Forst. & Forst. f. Phi lao 

 
FAGALES BỘ DẺ 

 
Fagaceae HỌ DẺ 

140 Castanopsis ferox (Roxb.) Spach Cà ổi vọng phu 

141 Castanopsis indica (Roxb.) A. DC. Dẻ gai ấn độ 

142 Lithocarpus corneus (Lour.) Rehd. Dẻ sừng 

 
CARYOPHYLLALES BỘ CẨM CHƯỚNG 

 
Nyctaginaceae HỌ HOA GIẤY 

143 Bougainvillea brasiliensis Rauesch. Hoa giấy 

 
Portulaceae HỌ RAU SAM 

144 Portulaca oleracea L. Rau sam 

145 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Sâm đất 

 
Caryophyllaceae HỌ CẨM CHƯỚNG 

146 Drymaria diandra Blume Lâm thảo 

147 Myosoton aquaticum (L.) Moench Rau hấp cá 

148 Stellaria uliginosa Murr. Sao muội 
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Amaranthaceae HỌ RAU DỀN 

149 Achyranthes aspera L. Cỏ xước 

150 Alternanthera sessilis (L.) DC. Rau dệu 

151 Amaranthus lividus L. Dền cơm 

152 Amaranthus spinosus L. Dền gai 

 
Chenopodiaceae HỌ RAU MUỐI 

153 Chenopodium ambrosioides L. Dầu giun 

154 Chenopodium ficifolium Smith Rau muối 

 
POLYGONALES BỘ RAU RĂM 

 
Polygonaceae HỌ RAU RĂM 

155 Persicaria maculata (Raf.) S. F. Gray Nghể lá đào 

156 Cephalophilon chinense (L.) Borod.-Grab. Thồm lồm 

157 Persicaria barbata (L.) Hara Nghể rủ 

158 Persicaria hydropiper (L.) Spach Nghể nước 

159 Persicaria orientalis (L.) Spach Nghể bà 

160 Persicaria pubescens (Blume) Hara Nghể lông ngắn 

 
DILLENIALES BỘ SỔ 

 
Dilleniaceae HỌ SỔ 

161 Dillenia indica L. Sổ bà 

162 Dillenia scabrella Roxb. Sổ nhám 

163 Tetracera scandens (L.) Merr. (dây) Chặc chìu 

 
THEALES BỘ CHÈ 

 
Theaceae HỌ CHÈ 

164 Camellia sinensis (L.) Kuntze Chè 

 
Clusiaceae HỌ BỨA 

165 Calophyllum inophyllum L. Mù u 

166 Garcinia multiflora Champ. ex Benth. Dọc 

 
Hypericaceae HỌ BAN 

167 Cratoxylum formosum (Jack) Benth. & Hook. f. ex Dyer Thành ngạch đẹp 

168 Hypericum japonicum Thunb. Nọc sởi 

169 Hypericum sampsonii Hance Ban lá dính 

 
VIOLALES BỘ HOA TÍM 

 
Flacourtiaceae HỌ MÙNG QUÂN 

170 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. Mùng quân trắng 

171 Homalium myriandrum Merr. Hoa tuyết vạn hoa 

172 Scolopia chinensis (Lour.) Clos Bôm trung quốc 

 
Passifloraceae HỌ LẠC TIÊN 

173 Passiflora foetida L. Lạc tiên 

 
CUCURBITALES BỘ BẦU BÍ 

 
Cucurbitaceae HỌ BẦU BÍ 
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174 Momordica chara L. Mướp đắng 

175 Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz Cứt quạ 

176 Gynostemma laxum (Wall.) Cogn. Thư tràng thưa 

177 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. Đại hái 

178 Luffa cylindrica (L.) M. Roem. Mướp 

179 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Gấc 

180 Mukia maderaspatana (L.) Roem. Cầu qua 

181 Solena amplexicaulis (Lamk.) Gandhi in Saldanha & Nichols. Cù nhang 

182 Thladiantha cordifolia (Blume) Cogn. Khổ áo lá tim 

183 Trichosanthes pedata Merr. & Chun Qua lâu chân vịt 

184 Zehneria indica (Lour.) Keraudren Dây pọp 

 
BERGONIALES BỘ THU HẢI ĐƯỜNG 

 
Begoniaceae HỌ THU HẢI ĐƯỜNG 

185 Begonia specicola Irmsch. Thu hải đường ở động 

186 Begonia bonii Gagnep. Thu hải đường boni 

 
CAPPARALES BỘ MÀN MÀN 

 
Capparaceae HỌ MÀN MÀN 

187 Cleome viscosa L. Màn màn hoa vàng 

188 Crateva magna (Lour.) DC. Bún 

189 Stixis fasciculata (King) Gagnep. Trứng cuốc 

 
Brassicaceae HỌ CẢI 

190 Brassica chinensis L. Cải thìa 

191 Brassica oleracea L. Súp lơ 

192 Brassica rapa L. Cải trắng 

193 Raphanus sativus L. Củ cải trắng 

194 Rorippa benghanlensis (DC.) Hara Cải ma 

195 Rorippa indica (L.) Hiern. Cải cột xôi 

196 Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Cải xoong 

 
SALICALES BỘ LIỄU 

 
Salicaceae HỌ LIỄU 

197 Salix tetrasperma Roxb. Liễu nước 

 
EBENALES BỘ THỊ 

 
Styracaceae HỌ BỒ ĐỀ 

198 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwiss Bồ đề trắng 

 
Ebenaceae HỌ THỊ 

199 Diospyros apiculata Hiern. Thị lọ nồi 

200 Diospyros decandra Lour. Thị 

201 Diospyros eriantha Champ. ex Benth. Thị lọ nồi nhỏ 

 
Sapotaceae HỌ HỒNG XIÊM 

202 Donella lanceolata (Blume) Aubr. Sơn xã 
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203 Sinosideroxylon racemosum (Pierre ex Dubard) Aubr. Mạy lay 

 
PRIMULALES BỘ ANH THẢO 

 
Myrsinaceae HỌ ĐƠN NEM 

204 Ardisia mamillata Hance Lưỡi cọp đỏ 

205 Ardisia quinquegona Blume Cơm nguội năm cạnh 

206 Maesa balansae Mez Đơn trâu 

207 Maesa indica (Roxb.) A. DC. Đơn ấn độ 

208 Maesa perlarius (Lour.) Merr. Đơn nem 

 
MALVALES BỘ BÔNG 

 
Elaeocarpaceae HỌ CÔM 

209 Elaeocarpus balansae DC. Côm balansa 

210 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray Côm tầng 

211 Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. in Lamk. Côm trâu 

212 Elaeocarpus vigueri Gagnep. Côm da 

 
Tiliaceae HỌ ĐAY 

213 Excentrodendron tonkinense (Gagnep.) Chang & Miau Nghiến 

214 Grewia hirsuta Vahl Cò ke lông nhám 

215 Grewia paniculata Roxb. Cò ke lá lõm 

 
Sterculiaceae HỌ TRÔM 

216 Commersonia bartramia (L.) Merr. Chương sao 

217 Firmiana colorata (Roxb.) R. Br. Bo rừng 

218 Helicteres angustifolia L. Thẩu kén lá hẹp 

219 Helicteres hirsuta Lour. Thẩu kén lông 

220 Heritiera macrophylla Wall. ex Kurz Cui lá to 

221 Melochia corchorifolia L. Trứng cua lá to 

222 Melochia nodiflora Sw. Trứng cua 

223 Pterospermum heterophyllum Hance Lòng mang 

224 Sterculia lanceolata Cav. Sang lá mác 

225 Waltheria americana L. Hoàng tiên 

 
Bombacaceae HỌ GẠO 

226 Bombax thorelii Gagnep. Gạo thorel 

227 Bombax ceiba L. Gạo rừng 

 
Malvaceae HỌ BÔNG 

228 Abelmoschus moschatus Medik. Bụp vang 

229 Abutilon indicum (L.) Sweet Cối xay 

230 Hibiscus rosa-sinensis L. Râm bụt 

231 Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f. Bụp hoa xẻ 

232 Hibiscus surattensis L. Bụp xước 

233 Sida acuta Burm. f. Ké hoa vàng lá nhọn 

234 Sida rhombifolia L. Ké hoa vàng 
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235 Urena lobata L. Ké hoa đào 

 
EUPHORBIALES BỘ THẦU DẦU 

 
Euphorbiaceae HỌ THẦU DẦU 

236 Acalypha australis L. Tai tượng lá hoa 

237 Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg. Đom đóm 

238 Alchornea trewioides (Benth.) Muell.-Arg. Vông đỏ quả trơn 

239 Aleurites moluccana (L.) Willd. Lai 

240 Antidesma fruticosum (Lour.) Muell.-Arg. Chòi mòi 

241 Antidesma tonkinense Gagnep. Chòi mòi bắc bộ 

242 Aporosa dioica (Roxb.) Muell.-Arg. Ngăm 

243 Bischofia javanica Blume Nhội 

244 Breynia fruticosa (L.) Hook. f. Bồ cu vẽ 

245 Bridelia monoica (Lour.) Merr. Đỏm lông 

246 Cleidion brevipetiolatum Pax & Hoffm. Mỏ chim cuống ngắn 

247 Cleistanthus tonkinensis Jabl. Cọc rào 

248 Croton caryocarpus Croiz. Ba đậu quả cứng 

249 Croton cascarilloides Raeusch. Ba đậu lá nhót 

250 Croton joufra Roxb. Vạng 

251 Croton kongensis Gagnep. Cù đèn cửu long 

252 Croton yunnanensis W. W. Smith Cù đèn vân nam 

253 Euphorbia antiquorum L. Xương rồng ông 

254 Euphorbia hirta L. Cỏ sữa lá lớn 

255 Euphorbia thymifolia L. Cỏ sữa đất 

256 Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt Nổ quả trắng 

257 Glochidion hirsutum (Roxb.) Voigt Sóc lông 

258 Macaranga denticulata (Blume) Muell.-Arg. Ba soi 

259 Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg. Bục trắng 

260 Mallotus barbatus Muell.-Arg. Bùng bục 

261 Mallotus paniculatus (Lamk.) Muell.-Arg. Bục bạc 

262 Mallotus philippinensis (Lamk.) Muell.-Arg. Cánh kiến 

263 Mallotus repandus (Willd.) Muell.-Arg. Bục bục trườn 

264 Mallotus resinosus (Blanco) Merr. Nhung diện 

265 Manihot esculenta Crantz Sắn 

266 Microdesmis casearieafolia Planch. ex Hook. Chẩn 

267 Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. Thuốc dấu 

268 Phyllanthus amarus Schum. Diệp hạ châu đắng 

269 Phyllanthus clarkei Hook. f. Diệp hạ châu clarke 

270 Phyllanthus debilis Klein ex Willd. Diệp hạ châu yếu 

271 Phyllanthus emblica L. Me rừng 

272 Phyllanthus reticulatus Poir. Phèn đen 
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273 Phyllanthus urinaria L. Chó đẻ răng cưa 

274 Sapium sebiferum (L.) Roxb. Sòi trắng 

275 Strophioblachia fimbricalyx Boerl. Mồng sa 

276 Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. Mần mây 

277 Vernicia montana Lour. Trẩu cao 

 
THYMELAEALES BỘ TRẦM 

 
Thymeleaceae HỌ TRẦM 

278 Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. Niệt gió ấn độ 

 
SAXIFRAGALES BỘ CỎ TAI HỔ 

 
Crassulaceae HỌ THUỐC BỎNG 

279 Kalanchoe pinnata (Lamk.) Pers. Thuốc bỏng 

280 Kalanchoe spathulata DC. Trường sinh 

 
ROSALES BỘ HOA HỒNG 

 
Rosaceae HỌ HOA HỒNG 

281 Duchesnea indica (Andr.) Focke Dâu núi 

282 Rubus alcaefolius Poir. Mâm xôi 

283 Rubus cochinchinensis Tratt. Ngấy hương 

284 Rubus leucanthus Hance Ngấy trâu 

285 Rubus pyrifolius Smith Đũm lá lê 

 
FABALES BỘ ĐẬU 

 
Caesalpiniaceae HỌ VANG 

286 Bauhinia lakhonensis Gagnep. (dây) Móng bò lakô 

287 Bauhinia touranensis Gagnep. Móng bò touran 

288 Caesalpinia crista L. Chiêng chiếng 

289 Caesalpinia cucullata Roxb. Vang lan 

290 Caesalpinia decapetal (Roth) Alston Móc diều 

291 Gleditsia pachycarpa Bal. ex Gagnep. Bồ kết quả dày 

292 Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz Hoàng linh 

293 Saraca dives Pierre Vàng anh 

294 Senna alata (L.) Roxb. Muồng trâu 

295 Senna occidentalis (L.) Link Muồng lá khế 

296 Senna sophera (L.) Roxb. Muồng ngủ 

297 Senna tora (L.) Roxb. Muồng lạc 

 
Mimosaceae HỌ TRINH NỮ 

298 Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. Keo tai tượng 

299 Acacia caesia (L.) Willd. Keo 

300 Acacia comosa Gagnep. Keo tóc 

301 Acacia confusa Merr. Keo lá tràm 

302 Acacia farnesiana (L.) Willd. Keo nước hoa 

303 Acacia pennata (L.) Willd. Dây sống rắn 
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304 Adenanthera pavonina L. Trạch quạch 

305 Albizia corniculata (Lour.) Druce Sống rắn sừng nhỏ 

306 Archidendron chevalieri (Kosterm.) I. Nielsen Mán đỉa chevalier 

307 Archidendron clypearia (Jack) I. Nielsen Mán đỉa 

308 Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle Trinh nữ có gai 

309 Mimosa pudica L. Trinh nữ 

 
Fabaceae HỌ ĐẬU 

310 Arachis hypogaea L. Lạc  

311 Callerya speciosa (Champ. ex Benth.) Schot (dây) Cát sâm 

312 Crotalaria anagyroides H.B.K. Lục lạc mũi mác 

313 Dalbergia tonkinensis Prain Sưa 

314 Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl. Ba chẽ 

315 Derris tonkinensis Gagnep. (dây) Cóc kèn bắc bộ 

316 Desmodium gangeticum (L.) DC. Thóc lép 

317 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Thóc lép dị quả 

318 Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr. (đậu) Vảy rồng 

319 Dunbaria podocarpa Kurz Cốt mà 

320 Erythrina stricta Roxb. Vông 

321 Indigofera glabra L. Chàm nhẵn 

322 Indigofera trifoliata L. Chàm ba lá 

323 Millettia ichthyochtona Drake Thàn mát 

324 Millettia pachyloba Drake Thàn mát thùy dày 

325 Ormosia balansae Drake Ràng ràng mít 

326 Pueraria montana (Lour.) Merr. Sắn dây rừng 

327 Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Đậu ma 

328 Rhynchosia volubilis Lour. Đậu mỏ leo 

329 Spatholobus parviflorus (Roxb. ex DC.) Kuntze Dây kim luông 

330 Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi Cổ bình 

331 Tephrosia tinctoria (L.) Pers. Cốt khí nhuôm 

 
CONNARALES BỘ DÂY KHẾ 

 
Connaraceae HỌ DÂY KHẾ 

332 Connarus paniculatus Roxb. Trường điểu chùy 

333 Rourea mimosoides (Vahl) Planch. Dây khế lá nhỏ 

334 Rourea minor (Gaertn.) Alston in Trimen Tróc cẩu 

 
MYRTALES BỘ SIM 

 
Lythraceae HỌ BẰNG LĂNG 

335 Rotala mexicana Cham. & Schlecht. Luân thảo mêhicô 

336 Rotala rosea (Poir.) Cook Luân thảo cánh dẹp 

 
Rhizophoraceae HỌ ĐƯỚC 

337 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Xăng má nguyên 
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Combretaceae HỌ BÀNG 

338 Quisqualis indica L. Dây giun, Sử quân tử 

339 Terminalia catappa L. Bàng 

 
Myrtaceae HỌ SIM 

340 Baeckea frutescens L. Chổi xể 

341 Decaspermum gracilentum (Hance) Merr. & Perry Thập tử mảnh 

342 Eucalyptus exserta F. Muell. Bồ đề liễu 

343 Melaleuca leucadendra L. Tràm 

344 Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. Sim 

345 Syzygium cinereum Wall. Trâm 

346 Syzygium cuminii (L.) Skells Vối rừng 

347 Syzygium jambos (L.) Alston Roi 

348 Syzygium polyanthum (Wight) Walp. Sắn thuyền 

 
Melastomataceae HỌ MUA 

349 Osbeckia chinensis L. Mua trung quốc 

350 Blastus multiflorus (Cogn.) Guillaum. Bo rừng nhiều hoa 

351 Melastoma candidum D. Don Mua vảy 

352 Melastoma normale D. Don Mua thường 

353 Memecylon edule Roxb. Sầm bù 

 
Onagraceae HỌ RAU MƯƠNG 

354 Ludwigia epilobioides Maxim. Rau mương lá hẹp 

355 Ludwigia octovalvis L. Rau mương đứng 

356 Ludwigia adscendens (L.) Hara Rau dừa nước 

357 Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell apud A. & R. Fernandes Rau mương lá thon 

 
Trapaceae HỌ CỦ ẤU 

358 Trapa incisa Sieb. & Zucc. Củ ấu dại 

 
Lecythidaceae HỌ LỘC VỪNG 

359 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Lộc vừng 

 
HIPPURIDALES BỘ RONG TIÊN 

 
Haloragaceae HỌ RONG TIÊN 

360 Haloragis chinensis (Lour.) Merr. Rong tiên trung quốc 

361 Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. & Zucc. Rong tiên hoa nhỏ 

362 Myriophyllum dicoccum F. Muell. Rong đuôi chó  

363 Myriophyllum spicatum L. Rong đuôi chó gié 

364 Myriophyllum tetrandrum Roxb. Rong đuôi chó 4 nhị 

365 Myriophyllum verticillatum L. Rong đuôi chó xương cáo 

 
RUTALES BỘ CAM 

 
Anacardiaceae HỌ XOÀI 

366 Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf Giâu gia xoan 

367 Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt. & Hill Xoan đào 
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368 Dracontomelon duperreanum Pierre Sấu 

369 Pistacia weinmannnifolia Poiss. ex Franch. Mạy ba vì 

370 Rhus chinensis Muell. Muối 

371 Toxicodendron succedanea (L.) Mold. Sơn phú thọ 

 
Rutaceae HỌ CAM 

372 Citrus aurantifolia (Christm. & Panzer) Swingle Chanh 

373 Citrus grandis (L.) Osb. Bưởi 

374 Clausena excavata Burm. f. Hồng bì dại 

375 Euodia lepta (Spreng.) Merr. Ba chạc 

376 Fortunella japonica (Thunb.) Swingle Quất 

377 Glycosmis cymosa (Pierre) Narayan ex Tanaka Cơm rượu tía 

378 Micromelum hirsutum Oliv. Mắt trâu 

379 Zanthoxylum avicennae (Lamk.) DC. Muồng truổng 

380 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. Xuyên tiêu 

 
Meliaceae HỌ XOAN 

381 Melia azedarach L. Xoan 

382 Aglaia spectabilis (Miq.) Jain & Bennet. Gội tía 

383 Trichilia connaroides (Wight & Arn.) Bentv. Hải mộc 

384 Chukrasia tabularis A. Juss. Lát hoa 

 
SAPINDALES BỘ BỒ HÒN 

 
Staphyleaceae HỌ CÔI 

385 Turpinia montana (Blume) Kurz Côi núi 

 
Aceraceae HỌ THÍCH 

386 Acer tonkinense Lecomte Thích bắc bộ 

 
Sapindaceae HỌ BỒ HÒN 

387 Allophylus viridis Radlk. Mắc cá xanh 

388 Arytera littoralis Blume Trường núi 

389 Cardiospermum halicacabum L. (dây) Tầm phong 

390 Nephelium melliferum Gagnep. Trường vải 

391 Sapindus saponaria L. Bồ hòn 

392 Xerospermum noronhianum (Blume) Blume Vải 

 
Sabiaceae HỌ THANH PHONG 

393 Meliosma henryi Diels Mật sạ 

 
GERANIALES BỘ MỎ HẠC 

 
Malpighiaceae HỌ KIM ĐỒNG 

394 Malpighia coccigera L. Kim đồng nam 

 
Oxalidaceae HỌ CHUA ME 

395 Biophytum sensitivum (L.) DC. Chua me lá me 

396 Oxalis corniculata L. Chua me đất hoa vàng 

397 Oxalis corymbosa DC. Chua me đất hoa đỏ 
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Balsaminaceae HỌ BÓNG NƯỚC 

398 Hydrocera triflora (L.) Wight & Arn. Thủy trang 

399 Impatiens bonii Hook. f. Bóng nước boni 

400 Impatiens balsamina L. Bóng nước thường 

 
POLYGALALES BỘ VIỄN CHÍ 

 
Polygalaceae HỌ VIỄN CHÍ 

401 Polygala brachystachyos Poir. Viễn chí bông ngắn 

402 Polygala japonica Houtt. Viễn chí nhật 

403 Salomonia cantoniensis Lour. Sa môn quảng đông 

 
CORNALES BỘ THÙ DU 

 
Alangiaceae HỌ THÔI BA 

404 Alangium chinense (Lour.) Harms Thôi ba 

405 Alangium kurzii Craib Thôi chanh 

 
Araliaceae HỌ NHÂN SÂM 

406 Aralia armata (Wall. ex G. Don) Seem. Đơn châu chấu 

407 Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem. Sâm thơm 

408 Polyscias fruticosa (L.) Harms Đinh lăng 

409 Schefflera heptaphylla (L.) Frodin Chân chim 7 lá 

410 Schefflera petelotii Merr. Chân chim núi 

411 Schefflera tonkinensis R. Vig. Chân chim bắc bộ 

412 Schefflera vidaliana C. B. Shang Chân chim vidal 

413 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Visan. Thầu dầu núi 

414 Schefflera pes-avis R. Vig. Chân chim dáng đẹp 

 
Apiaceae HỌ HOA TÁN 

415 Centella asiatica (L.) Urb. Rau má 

416 Hydrocotyle sibthorpioides Lamk. Rau má mỡ 

 
CELASTRALES BỘ DÂY GỐI 

 
Aquifoliaceae HỌ TRÂM BÙI 

417 Ilex kudingcha C. J. Tseng Chè đắng 

 
Icacinaceae HỌ MỘC THÔNG 

418 Iodes cirrhosa Turcz. Mộc thông 

419 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl. Tử quả nho 

 
Celastraceae HỌ DÂY GỐI 

420 Celastrus gemnatus Loes. Dây gối chồi 

421 Euonymus incertus Pitard Chân danh gân mờ 

422 Euonymus laxiflorus Champ. Chân danh hoa thưa 

423 Loeseneriella merrilleana A. C. Smith Xàng dùng hải nam 

 
RHAMNALES BỘ TÁO 

 
Rhamnaceae HỌ TÁO 

424 Sageretia theezans (L.) Brongn. Canh châu 
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425 Ziziphus oenoplia (L.) Mill. Táo rừng 

 
Vitaceae HỌ NHO 

426 Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch. Chè dây 

427 Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. Vác nhật 

428 Cayratia trifolia (L.) Domin Vác 

429 Cissus subtetragona Planch. Hồ đằng vuông 

430 Parthenocissus cuspidifera (Miq.) Planch. Trinh đằng 

 
Leeaceae HỌ GỐI HẠC 

431 Leea indica (Burm. f.) Merr. Gối hạc 

 
OLEALES BỘ NHÀI 

 
Oleaceae HỌ NHÀI 

432 Jasminum adenophyllum Wall. ex A. DC. Nhài tuyến 

433 Linociera verticillata Gagnep. Tráng luân sinh 

434 Ligustrum sinense Lour. Râm trung quốc 

 
SANTALALES BỘ ĐÀN HƯƠNG 

 
Opiliaceae HỌ RAU SẮNG 

435 Melientha suavis Pierre Rau sắng 

 
Erythropalaceae HỌ DÂY HƯƠNG 

436 Erythropalum scandens Blume Dây hương 

 
ELAEAGNALES BỘ NHÓT 

 
Elaeagnaceae HỌ NHÓT 

437 Elaeagnus bonii Lecomte Nhót rừng 

438 Elaeagnus latifolia L. Nhót 

439 Elaeagnus tonkinensis Serv. Nhót bắc bộ 

 
DIPSACALES BỘ TỤC ĐOAN 

 
Caprifoliaceae HỌ KIM NGÂN 

440 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Cơm cháy 

441 Lonicera dasystyla Rehd. Kim ngân vòi nhám 

442 Lonicera japonica Thunb. Kim ngân 

 
GENTINIALES BỘ LONG ĐỞM 

 
Loganiaceae HỌ MÃ TIỀN 

443 Strychnos umbellata (Lour.) Merr. Mã tiền hoa tán 

444 Strychnos wallichiana Steud. ex DC. Mã tiền walich 

 
Potaliaceae HỌ LẬU BÌNH 

445 Fagraea ceilanica Thunb. Lậu bình 

 
Apocynaceae HỌ TRÚC ĐÀO 

446 Alstonia mairei Leãvl. Sữa mairei 

447 Alstonia scholaris (L.) R. Br. Hoa sữa 

448 Alyxia divaricata Pitard Ngôn rẽ 

449 Beaumontia pitardii Tsiang Dái hoẵng chuông 
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450 Ecdysanthera rosea Hook. & Arn. Răng bừa hương 

451 Melodinus annamensis Pitard Giom trung bộ 

452 Melodinus locii Ly Giom lộc 

453 Melodinus tournieri Pierre ex Spire Giom tournier 

454 Wrightia pubescens R. Br. Lòng mức lông 

455 Wrightia sikkimensis Gamble Lòng mức sao 

 
Asclepiadaceae HỌ THIÊN LÝ 

456 Centrostemma multiflorum (Blume) Decne. Hồ hoa nhiều hoa 

457 Dischidia australis Tsiang & Li Tai chuột 

458 Dischidia tonkinensis Cost. Song ly bắc bộ 

459 Heterostemma grandiflorum Cost. Dị hùng hoa to 

460 Hoya balansae Cost. Hồ hoa balansa 

461 Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. Hà thủ ô nam 

462 Telosma cordata (Burm. f.) Merr. (dây) Thiên lý 

463 Toxocarpus wightianus Hook. & Arn. Tiễn quả wight 

 
Menyanthaceae HỌ TRANG 

464 Nymphoides hydrophyllum (Lour.) Kuntze Trang nước 

465 Nymphoides indicum (L.) Kuntze Trang ấn độ 

466 Nymphoides tonkinensis (Dop) Phamh. Trang bắc bộ 

467 Villarsia rhomboidalis Dop Huy lạc 

 
Rubiaceae HỌ CÀ PHÊ 

468 Canthium dicoccum (Gaertn.) Teysm. & Binn. Găng vàng hai hạt 

469 Cephalanthus tetrandra (Roxb.) Ridsd. & Bakh. f. Vậy nước 

470 Chasallia curviflora Wall. ex Roxb. Đơn tướng quân 

471 Gardenia augusta (L.) Merr. Danh dành 

472 Hedyotis acutangula Champ. ex Benth. An điền cạnh nhọn 

473 Hedyotis biflora (L.) Lamk. An điều hai hoa 

474 Hedyotis multiglomerulata (Pitard) Phamh. An điền nhiều chụm 

475 Ixora coccinea L. Trang son 

476 Leptodermis lecomtei Pitard Mạc bì lecomte 

477 Mussaenda cambodiana Pierre ex Pitard Bướm bạc cambốt 

478 Mussaenda dehiscens Craib Bướm bạc hoa nở 

479 Mussaenda glabra Vahl Bướm bạc nhẵn 

480 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser Cà tôm 

481 Paederia foetida L. Rau mơ hôi 

482 Paederia scandens (Lour.) Merr. Rau mơ leo 

483 Pavetta tonkinensis Bremek. Dọt sanh bắc bộ 

484 Psychotria montana Blume Lấu núi 

485 Randia spinosa (Thunb.) Poir. Găng tu hú 

 
POLEMONIALES BỘ HOA LỐC 
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Convolvulaceae HỌ BÌM BÌM 

486 Argyreia acuta Lour. Bạc thau nhọn 

487 Argyreia capitata (Vahl) Choisy Bạc thau hoa đầu 

488 Ipomoea batatas (L.) Poir. Khoai lang 

489 Ipomoea triloba L. Bìm bìm ba thùy  

490 Jacquemontia paniculata (Burm. f.) Hallier f. Bìm bìm trắng 

491 Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier'f. Bìm bìm vàng 

492 Merremia hirta (L.) Merr. Bìm bìm lông 

493 Pharbitis nil (L.) Choisy Bìm bìm biếc 

494 Pharbitis purpurea (L.) Voigt Bìm bìm hồng 

495 Porana spectabilis Kurz Bìm bìm lộng lẫy 

496 Porana volubilis Burm. f. Bìm bìm núi 

 
Cuscutaceae HỌ TƠ HỒNG 

497 Cuscuta japonica Choisy Tơ hồng nhật 

 
Hydrophyllaceae HỌ THỦY LỆ 

498 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl Thủy lệ 

 
Boraginaceae HỌ VÒI VOI 

499 Cordia bantamensis Blume Tâm mộc 

500 Ehretia acuminata R. Br. Cườm rụng nhọn 

501 Heliotropium indicum L. Vòi voi 

502 Tournefortia montana Lour. Bọ cạp núi 

 
SCROPHULARIALES BỘ HOA MÕM SÓI 

 
Solanaceae HỌ CÀ 

503 Physalis angulata L. Tầm bóp 

504 Solanum indicum L. Cà dại hoa tím 

505 Solanum involucratum Blume Cà tổng bao 

506 Solanum nigrum L. Lu lu đực 

507 Solanum procumbens Lour. Cà gai leo 

508 Solanum torvum Sw. Cà nồng 

 
Buddlejaceae HỌ BỌ CHÓ 

509 Buddleja asiatica Lour. Bọ chó châu á 

 
Scrophulariaceae HỌ HOA MÕM SÓI 

510 Bacopa floribunda (R. Br.) Wettst. Rau đắng bông 

511 Limnophila balsamea (Benth.) Benth. Om xoài 

512 Limnophila chinensis (Osbeck.) Merr. Rau om 

513 Limnophila hayatae Yamaz. Om hayata 

514 Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth. Ngổ nước 

515 Lindernia anagallis (Burm. f.) Penn. Lữ đằng cong 

516 Lindernia hyssopioides (L.) Haines Lữ đằng  

517 Lindernia parviflora (Roxb.) Haines Lữ đằng hoa nhỏ 
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518 Lindernia tenuifolia (Colsm.) Alst. Lữ đằng lá nhỏ 

519 Scoparia dulcis L. Cam thảo nam 

 
Bignoniaceae HỌ NÚC NÁC 

520 Crescentia cujete L. Đào tiên 

521 Oroxylum indicum (L.) Kurz Núc nác 

 
Gesneriaceae HỌ LONG ĐỞM 

522 Boeica porosa C. B. Clarke Bêca xốp 

523 Chirita balansae Drake Rita balansa 

524 Chirita hamosa R. Br. Rita móc 

525 Chirita semicontorta Pell. Rita cuốn 

526 Paraboea rufescens (Franch.) Burtt Song bế đỏ nhạt 

 
Lentibulariaceae HỌ RONG LI 

527 Utricularia aurea Lour. Rong li vàng 

528 Utricularia caerulea L. Nhĩ cán lam 

529 Utricularia exoleta R. Br. Nhĩ cán túi 

530 Utricularia punctata Wall. ex A. DC. Nhĩ cán tím 

531 Utricularia stellata L. f. Nhĩ cán pháo 

 
Acanthaceae HỌ Ô RÔ 

532 Gymnostachyum listeri Prain Lõa gié 

533 Hemigraphis brunelloides (Lamk.) Bremek. Bán tự vườn 

534 Hygrophila salicifolia (Vahl.) Nees Đình lịch 

535 Hygrophyla erecta (Burm. f.) Hochr. Đình lịch đứng 

536 Ruellia repens L. Quả nổ bò 

537 Ruellia tuberosa L. Quả nổ 

538 Strobilanthes bantonensis Lindau Chùy hoa banton 

539 Strobilanthes multangulus Benoist Chàm rừng 

540 Tarphochlamys affinis (Griff.) Bremek. Chuỗi sò 

541 Thunbergia alata Bojer ex Sims Cát đằng cánh 

542 Thunbergia fragrans Roxb. Cát đằng thơm 

543 Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. Dây bông báo 

 
Plantaginaceae HỌ MÃ ĐỀ 

544 Plantago asiatica L. Mã đề châu á 

545 Plantago major L. Mã đề trồng 

 
LAMIALES BỘ HOA MÔI 

 
Verbenaceae HỌ CỎ ROI NGỰA 

546 Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr. Nàng nang 

547 Callicarpa dichotoma (Lour.) Raeusch. Tử châu lưỡng phân 

548 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. Ngọc nữ thơm 

549 Clerodendrum cyrtophyllum Turcz Bọ mẩy 

550 Clerodendrum paniculatum L. Ngọc nữ đỏ 
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551 Clerodendrum petasites (Lour.) Moore Bạch đồng nam 

552 Lantana camara L. Ngũ sắc 

553 Premna cordifolia Roxb. Cách thơm 

554 Verbena officinalis L. Cỏ roi ngựa 

555 Vitex stylosa Dop Bình linh vòi dài 

556 Vitex trifolia L. Quan âm 

557 Vitex tripinnata Merr. Mắt cáo 

 
Lamiaceae HỌ HOA MÔI 

558 Acrocephalus indicus (Burm. f.) Kuntze Nhân trần 

559 Mosla dianthera (Buch.-Ham.) Maxim. Lá men 

560 Ocimum basilicum L. Húng 

561 Ocimum gratissimum L. Hương nhu trắng 

562 Ocimum tenuiflorum L. Hương nhu tía 

563 Orthosiphon thymiflorus (Roth) Slecsen Râu mèo 

564 Stachys oblongifolia Wall. ex Benth. Tầm ma lá thuôn 

565 Teucrium viscidum Blume Tiêu kỳ dính 

 
CAMPANULALES BỘ HOA CHUÔNG 

 
Campanulaceae HỌ HOA CHUÔNG 

566 Adenophora tetraphylla (Thunb.) Fisch. Nam sa sâm 

567 Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC. Diệp sa sâm 

568 Campanula canescens Wall. Hoa chuông bạc 

 
Lobeliaceae HỌ BÃ THUỐC 

569 Lobelia chinensis Lour. Bán liên 

570 Lobelia heyniana Roem. & Schult. Sơn cánh thái 

 
ASTERALES BỘ CÚC 

 
Asteraceae HỌ CÚC 

571 Ageratum conyzoides L. Cỏ cứt lợn 

572 Artemisia annua L. Thanh hao 

573 Artemisia vulgaris L. Ngải cứu 

574 Bidens pilosa L. Đơn buốt 

575 Blumea aromatica DC. Bạc đầu thơm 

576 Blumea balsamifera (L.) DC. Đại bi 

577 Blumea chinensis (L.) DC. Dây bầu rừng 

578 Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce Xương sông 

579 Blumea mollis (D. Don) Merr. Hoàng đầu hôi 

580 Conyza canadensis (L.) Cronq. Thượng lão 

581 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore Rau tàu bay 

582 Eclipta prostrata (L.) L. Nhọ nồi 

583 Elephantopus scaber L. Cúc chỉ thiên 

584 Emilia sonchifolia (L.) DC. Rau má tía 
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585 Enydra fluctuan Lour. Rau ngổ trâu 

586 Eupatorium chinense L. Tổ ma 

587 Eupatorium odoratum L. Cỏ lào 

588 Gnaphalium luteo-album L. Rau khúc vàng 

589 Gnaphalium polycaulon Pers. Rau khúc nếp 

590 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Rau cóc 

591 Gynura barbaraefolia Gagnep. Kim thất cải 

592 Hemisteptia lyrata (Bunge) Bunge Rau tô 

593 Lactuca indica L. Rau diếp dại 

594 Parthenium hysterophorus L. Cúc liên chi dại 

595 Pluchea indica (L.) Less. Cúc tần 

596 Sigesbeckia orientalis L. Hy thiêm 

597 Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Bọ xít 

598 Tridax procumbens L. Cúc xuyến chi 

599 Vernonia arborea Buch.-Ham. ex D. Don Cúc đại mộc 

600 Vernonia cinerea (L.) Less. Dạ hương ngủ 

601 Vernonia solanifolia Benth. Cúc lá cà 

602 Vernonia villosa (Blume) W. Wight Nút áo tím 

603 Wedelia biflora (L.) DC. Hải cúc 

604 Xanthium strumarium L. Ké đầu ngựa 

 
LILIOPSIDA LỚP HÀNH 

 
MONOCOTYLEDONAE LỚP MỘT LÁ MẦM  

 
ALISMATALES BỘ RAU MÁC 

 
Limnocharitaceae HỌ NÊ THẢO 

605 Limnocharis flava (L.) Buch. Nê thảo 

 
Alismataceae HỌ TRẠCH TẢ 

606 Alisma plantago-aquatica L. Trạch tả 

607 Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. Hồ thảo 

608 Sagittaria guyanensis H.B.K. Tử cô tròn 

 
HYDROCHARITALES BỘ LÁ SẮN 

 
Hydrocharitaceae HỌ LÁ SẮN 

609 Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Aschers & Gueke Chân thủy 

610 Hydrilla verticillata (L. f.) Royle Rong đuôi chồn 

611 Hydrocharis dubia (Blume) Back. Lá sắn 

612 Nechamandra alternifolia (Roxb. ex Wight) Thwaites Lu hùng 

613 Ottelia alismoides (L.) Pers. Mã đề nước 

614 Ottelia lanceolata (Gagnep.) Dandy Rau bát 

615 Ottelia thorelii (Gagnep.) Phamh. Mã đề nước thorel 

 
NAJADALES BỘ THỦY KIỀU 

 
Potamogetonaceae HỌ GIANG THẢO 
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616 Potamogeton crispus L. Rong lá liễu 

617 Potamogeton distinctus Bennett. Giang thảo riêng 

618 Potamogeton tonkinensis A. Camus Giang thảo bắc bộ 

 
Najadaceae HỌ THỦY KIỀU 

619 Najas malesiana Wilde Thủy kiều mã lai 

620 Najas minor All. Thủy kiều nhỏ 

 
LILIALES BỘ HÀNH 

 
Liliaceae HỌ HÀNH 

621 Cordyline fruticosa (L.) Goepp. Huyết dụ 

622 Crinum asiaticum L. Náng 

623 Crinum latifolium L. Náng lá rộng 

624 Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. Huyết giác 

625 Zephyranthes carinata Herb. Tóc tiên hồng  

 
Smilacaceae HỌ KIM CANG 

626 Smilax bracteata Presl Kim cang lá hoa 

627 Smilax lanceifolia Roxb. Kim cang lá mác 

628 Smilax perfoliata Lour. (dây) Chông chông 

 
Stemonaceae HỌ BÁCH BỘ 

629 Stemona saxorum Gagnep. Bách bộ đứng 

630 Stemona tuberosa Lour. Bách bộ 

 
Dioscoreaceae HỌ CỦ NÂU 

631 Dioscorea alata L. Củ cái 

632 Dioscorea cirrhosa Lour. Củ nâu 

633 Dioscorea glabra Roxb. Khoai rạng 

 
Taccaceae HỌ RÂU HÙM 

634 Tacca chantrieri Andre Râu hùm hoa tía 

 
Pontederiaceae HỌ LỤC BÌNH 

635 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. Lục bình 

636 Monochoria hastata (L.) Solms. Rau mác thon 

637 Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl. Rau mác bao 

 
ZINGIBERALES BỘ GỪNG 

 
Musaceae HỌ CHUỐI 

638 Musa coccinea Andr. Chuối hoa rừng 

 
Zingiberaceae HỌ GỪNG 

639 Alpinia globosa (Lour.) Horan. Sả 

640 Alpinia macroura K. Schum. Riềng nhọn 

641 Amomum villosum Lour. Sa nhân 

642 Curcuma harmandii L. Nghệ 

643 Zingiber zerumbet (L.) Smith Gừng gió 

 
Marantaceae HỌ LÁ DONG 
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644 Phrynium placentarium (Lour.) Merr. Dong rừng 

 
ORCHIDALES BỘ LAN 

 
Orchidaceae HỌ LAN 

645 Calanthe alismifolia Lindl. Kiều lan 

646 Calanthe densiflora Lindl. Kim tán 

647 Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Đoản kiếm lô hội 

648 Dendrobium lindleyi Steud. Vẩy rồng 

 
JUNCALES BỘ BẤC 

 
Juncaceae HỌ BẤC 

649 Juncus effusus L. Bấc đèn 

 
CYPERALES BỘ CÓI 

 
Cyperaceae HỌ CÓI 

650 Cyperus cephalotes Vahl Cói hoa đầu 

651 Cyperus colymbetes Kotschy & Peyr. Cói bông 

652 Cyperus malaccensis Lamk. Cói nước 

653 Cyperus pilosus Vahl Cói lông 

654 Cyperus procerus Rottb. Cói qui 

655 Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. Năn cạnh 

656 Eleocharis congesta D. Don Năn phù 

657 Eleocharis dulcis (Burm. f.) Hensch Cù năn 

658 Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. Năn gối 

659 Scirpus juncoides Roxb. Cói giùi bấc 

660 Scirpus mucronatus L. Cói giùi mũi 

661 Scirpus strobilinus Roxb. Cói giùi 

 
COMMELINALES BỘ THÀI LÀI 

 
Commelinaceae HỌ THÀI LÀI 

662 Callisia fragrans (Lindl.) Woodson Lược vàng 

663 Commelina benghalensis L. Thài lài lông 

664 Commelina communis L. Trai thường 

665 Commelina diffusa Burm. f. Thài lài 

666 Commelina obliqua Buch.-Ham. ex D. Don Trai nước 

667 Tradescantia zebrina Hort. ex Loud. Hồng trai 

 
ERIOCAULALES BỘ CỎ DÙI TRỐNG 

 
Eriocaulaceae HỌ CỎ DÙI TRỐNG 

668 Eriocaulon bonii Lecomte Dùi trống boni 

669 Eriocaulon sexangulare L. Dùi trống 6 cạnh 

 
RESTONIALES BỘ CHANH LƯƠNG 

 
Flagellariaceae HỌ MÂY NƯỚC 

670 Flagellaria indica L. Mây nước 

 
POALES BỘ LÚA 
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Poaceae HỌ LÚA 

671 Bambusa bambos (L.) Voss Tre gai 

672 Centosteca latifolia (Osbeck.) Trin Cỏ móc 

673 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. Cỏ may 

674 Cynodon dactylon (L.) Pers. Cỏ gà 

675 Echinochloa crus-pavonis (H.B.K.) Schult. Cỏ lồng vực 

676 Eleusine indica (L.) Gaertn. Cỏ mần trầu 

677 Erianthus arundinaceus (Retz.) Jeswiel. ex Heyne Lau 

678 Eriochloa procera (Retz.) C. Hubb. Cỏ mật 

679 Hygroryza aristata (Retz.) Nees Cỏ bỏng dạ 

680 Hymenachne acutigluma (Steud.) Gillilland Bấc nhọn 

681 Imperata cylindrica (L.) Beauv. Cỏ tranh 

682 Lophatherum gracile Brongn. Cỏ mây 

683 Neohouzeaua dullooa (Gamble) A. Camus Nứa 

684 Panicum repens L. Cỏ gừng 

685 Panicum sarmentosum Roxb. Kê 

686 Paspalum conjugatum Berg. Cỏ công viên 

687 Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. Sậy núi 

688 Phragmites maximus (Forssk.) Chiov. Phrag 

689 Schizostachyum pseudolima McClure Sơn trúc 

690 Setaria glauca (L.) Beauv. Cỏ đuôi chó 

691 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf Tơ vĩ tre 

692 Sorghum serratum (Thunb.) Kuntze Cỏ sét 

693 Sporobolus indicus (L.) R. Br. Cỏ chổi  

694 Themeda gigantea (Cav.) Hack. ex Duthie Lồ ô 

695 Thysanolaena maxima (Roxb.) Kuntze Cỏ chít 

696 Zea mays L. Ngô 

697 Zizania caduciflora (Turcz. ex Trin.) Hand.-Maz. Lúa miêu 

 
ARECALES BỘ CAU 

 
Arecaceae HỌ CAU 

698 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. Búng báng 

699 Calamus tonkinensis Becc. Mây bắc bộ 

700 Caryota bacsonensis Magalon Móc bắc sơn 

701 Caryota urens L. Móc 

702 Licuala spinosa Thunb. Mật cật gai 

703 Livistonia saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev. Cọ 

 
ARALES BỘ RÁY 

 
Araceae HỌ RÁY 

704 Acorus calamus L. Thủy xương bồ 

705 Acorus gramineus Soland. Thạch xương bồ 
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706 Aglaonema modestum Schott ex Engl. Minh ty 

707 Aglaonema ovatum Engl. Minh ty trứng 

708 Aglaonema siamense Engl. Vạn niên thanh 

709 Alocasia hainanensis K. Krause Ráy hải nam 

710 Alocasia indica Schott Ráy 

711 Amorphophallus interruptus Engl. & Gehrm. Nưa gián đoạn 

712 Amorphophallus konjac K. Koch Nưa konjak 

713 Colocasia gigantea (Blume ex Hassk.) Hook. f. Khoai môn 

714 Epipremnum pinnatum (L.) Engl. Ráy leo 

715 Lasia spinosa (L.) Thwaites Chóc gai 

716 Pothos repens (Lour.) Druce Tràng pháo 

717 Rhaphidophora tonkinensis Engl. & Krause Trâm dài bắc bộ 

718 Typhonium trilobatum (L.) Schott Bán hạ nam 

 
Lemnaceae HỌ BÈO TẤM 

719 Lemna perpusilla Torr. Bèo tấm 

 
PANDANALES BỘ DỨA DẠI 

 
Pandanaceae HỌ DỨA DẠI 

720 Pandanus tonkinensis Martelli Dứa dại bắc bộ 

 
TYPHALES BỘ CỎ NẾN 

 
Sparganiaceae HỌ THỦY ĐẦU 

721 Sparganium stenophyllum Maxim. ex Meinsh. Hắc tam lang 

722 Typha angustifolia L. Cỏ nến lá hẹp 
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Phụ lục 2: Danh lục cá 

 Tên Việt Nam Tên tiếng Anh Tên Latin 

   
Engraulidae 

1 Cá lành canh Gray's grenadier anchovy Coilia grayii 

   
Salangidae 

2 Cá ngần Chinese noodlefish Salanx chinensis 

   
Cyprinidae 

3 Cá chép Common carp Cyprinus carpio 

4 Cá diếc Goldfish Carassius auratus  

5 Cá dầm đất 

 

Osteochilus salsburyi  

6 Cá dầm xanh 

 

Bangana lemassoni 

7 Cá trôi ta Mud carp Cirrhinus molitorella  

8 Cá trôi ấn Mrigal carp Cirrhinus cirrhosus 

9 Cá trôi Mrigan 
 

Cirrhinus mrigala 

10 Cá rói tây (cá hân) 
 

Onychostoma elongatum 

11 Cá rô hu Roho labeo Labeo rohita 

12 Cá đòng đong Chinese barb Puntius semifasciolatus 

13 Cá đòng chấm 

 

Puntius brevis 

14 Cá trắm đen Black carp Mylopharyngodon piceus 

15 Cá trắm cỏ Grass carp Ctenopharyngodon idella 

16 Cá mại sọc Chinese rasbora Rasbora steineri 

17 Cá thiểu Predatory carp Chanodichthys erythropterus 

18 Cá chày Barbel chub Squaliobarbus curriculus 

19 Cá mại 

 

Metzia lineata 

20 Cá mương Sharpbelly Hemiculter leucisculus 

21 Cá mè trắng Silver carp Hypophthalmichthys molitrix 

22 Cá mè hoa Bighead carp Hypophthalmichthys nobilis 

23 Cá bướm Rosy bitterling Rhodeus ocellatus 

24 Cá vền Black Amur bream Megalobrama terminalis 

25 Cá thè be sông đáy 

 

Acheilognathus polyspinus 

26 Cá thè be 

 

Acheilognathus tonkinensis 

27 Cá tép dầu Taiwan lesser-bream Metzia formosae 

   
Nemacheilidae 

28 Cá chạch đá  

 

Schistura fasciolata 

29 Cá chạch đá đuôi đỏ 

 

Schistura caudofurca 

   
Cobitidae 

30 Cá chạch bùn Pond loach Misgurnus anguillicaudatus 

31 Cá chạch hoa Spined loach Cobitis taenia 

   
Clariidae 
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32 Cá trê đen Hong Kong catfish Clarias fuscus 

   
Siluridae 

33 Cá nheo Amur catfish Silurus asotus 

34 Cá thèo 

 

Pterocryptis cochinchinensis 

   
Bagridae 

35 Cá mịt tròn 

 

Pseudobagrus kyphus 

36 Ca bò đen  Yellow catfish Tachysurus fulvidraco 

   
Loricariidae 

37 Cá tì bà  Suckermouth catfish Hypostomus plecostomus 

   
Adrianichthyidae 

38 Cá sóc  Japanese rice fish Oryzias latipes 

   
Synbranchidae 

39 Lươn  Asian swamp eel Monopterus albus  

   
Mastacembelidae 

40 Chạch gai Zig-zag eel Mastacembelus armatus 

   
Channidae 

41 Cá chành đục Dwarf snakehead Channa gachua 

42 Cá chuối hoa Blotched snakehead  Channa maculata 

43 Cá lóc, cá quả Striped snakehead Channa striata 

44 Cá chuối suối Walking snakehead Channa orientalis 

45 Cá tiến vua Small snakehead Channa  asiatica 

46 Cá tràu hoa tiến vua  Chana hoaluensis 

47 Cá tràu đen tiến vua  Chana ninhbinensis 

   
Anabantidae 

48 Cá rô đồng Climbing perch Anabas testudineus 

   
Osphronemidae 

49 Cá đuôi cờ Paradisefish Macropodus opercularis 

50 Cá sặc bướm Three spot gourami Trichopodus trichopterus 

   
Percichthyidae 

51 Cá rô mo 

 

Coreoperca whiteheadi 

   
Eleotridae 

52 Cá bống đen tối Dusky sleeper Eleotris fusca 

53 Cá bống đen nhỏ 

 

 Eleotris oxycephala 

   
Gobiidae 

54 Cá bống đá 

 

Rhinogobius giurinus 

   
Cichlidae 

55 Cá rô phi vằn Nile tilapia Oreochromis niloticus 

   
Paralichthyidae 

56 Cá bơn vỉ 

 

Tephrinectes sinensis 
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Phụ lục 3: Danh lục lưỡng cư, bò sát 

 Tên Việt Nam Tên tiếng Anh Tên Latin 

 

  AMPHIBIA 

   
Bufonidae 

1 Cóc nhà Asian common toad Duttaphrynus melanostictus 

   
Microhylidae 

2 Ễnh ương Banded bullfrog Kaloula pulchra 

3 Nhái bầu vân Dark-sided chorus frog Microhyla heymonsi 

4 Nhái bầu hây môn Beautiful pygmy frog Microhyla pulchra 

   
Dicroglossidae 

5 Ngóe Asian grass frog Fejervarya limnocharis 

6 Ếch đồng East Asian bullfrog Hoplobatrachus rugulosus 

7 Cóc nước sần Pointed-tongued floating frog Occidozyga lima 

   
Ranidae 

8 Chẫu Gunther's amoy frog Hylarana guentheri 

9 Chàng đài bắc Two-striped grass frog Hylarana taipehensis 

   
Rhacophoridae 

10 Ếch cây mép trắng White-lipped tree frog Polypedates leucomystax 

   
REPTILIA 

   

SQUAMATA 

   
Gekkonidae 

11 Tắc kè Trung Quốc Gray's Chinese gecko Gekko chinensis 

12 Tắc kè  Tokay gecko Gekko gecko 

13 Thạch sùng đuôi sần Common house gecko Hemidactylus frenatus 

   
Agamidae 

14 Ô rô vảy Scale-bellied tree lizard Acanthosaura lepidogaster 

   
Scincidae 

15 Thằn lằn bóng đuôi dài Long-tailed Sun Skink Eutropis longicaudata 

16 Thằn lằn chân ngắn Short-limbed supple skink Lygosoma quadrupes 

   
Varanidae 

17 Kỳ đà hoa Common Water Monitor Varanus salvator 

   
Typhlopidae 

18 Rắn giun thường Brahminy blind snake Ramphotyphlops braminus 

   
Pythonidae 

19 Trăn đất Burmese Python Python molurus 

   
Xenopeltidae 

20 Rắn mồng (hổ hành) Asian sunbeam snake Xenopeltis unicolor 

   
Colubridae 

21 Rắn ráo thường Chinese ratsnake Ptyas korros 
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22 Rắn ráo trâu Indian rat snake Ptyas mucosa 

23 Rắn nước 

 

Xenochrophis piscator 

24 Rắn sãi thường Buff striped keelback  Amphiesma stolatum 

25 Rắn sọc dưa Copper-head trinket snake Coelognathus radiatus 

26 Rắn sọc khoanh Moellendorff's trinket snake Orthriophis moellendorffi 

   
Homalopsidae 

27 Rắn bồng Trung Quốc Chinese rice paddy snake Myrrophis chinensis 

28 Rắn bồng chì Rice paddy snake Enhydris plumbea 

   
Elapidae 

29 Rắn cạp nong Banded krait Bungarus fasciatus 

30 Rắn cạp nia Many-banded krait Bungarus multicinctus 

31 Rắn hổ mang Indian cobra Naja naja 

32 Rắn hổ chúa King cobra Ophiophagus hannah 

   
Viperidae 

33 Rắn lục mép White-lipped pitviper Trimeresurus albolabris 

34 Rắn lục cườm Brown spotted pitviper Protobothrops mucrosquamatus 

   

TESTUDINES 

   
Geoemydidae 

35 Rùa câm Yellowpond Turtle Mauremys mutica 

36 Rùa sa nhân Keeled Box Turtle Cuora mouhotii 

   
Trionychidae 

37 Ba ba gai Wattle-necked Soft-shelled Turtle Palea steindachneri 

38 Ba ba trơn Chinese Soft-shelled Turtle Pelodiscus sinensis 
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Phụ lục 4: Danh lục chim 

 
Tên Việt Nam Tên tiếng Anh Tên Latin 

1 Cay trung quốc Blue-breasted Quail Coturnix chinensis 

2 Gà rừng Red Junglefowl Gallus gallus 

3 Gà lôi trắng Silver Pheasant Lophura nycthemera 

4 Vịt trời Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha 

5 Mồng két mày trắng Garganey Anas querquedula 

6 Cun cút lưng nâu Barred Buttonquail Turnix suscitator 

7 Đầu rừu Common Hoopoe Upupa epops 

8 Bồng chanh rừng Blyth's Kingfisher Alcedo hercules 

9 Bồng chanh Common Kingfisher  Alcedo atthis 

10 Sả đầu nâu White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis 

11 Chèo chẹo lớn Large Hawk Cuckoo Cuculus sparverioides 

12 Bắt cô trói cột Indian Cuckoo Cuculus micropterus 

13 Tìm vịt Plaintive Cuckoo Cacomantis merulinus 

14 Tu hú Asian Koel Eudynamys scolopacea 

15 Phướn Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis 

16 Bìm bịp lớn Greater Coucal Centropus sinensis 

17 Bìm bịp nhỏ Lesser Coucal Centropus bengalensis 

18 Cú lợn lưng xám Barn Owl Tyto alba 

19 Cú mèo khoang cổ Collared Scops Owl Otus bakkamoena 

20 Cú muỗi ấn độ Grey Nightjar Caprimulgus indicus 

21 Cu sen Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis 

22 Cu gáy Spotted Dove Streptopelia chinensis 

23 Cu ngói Red-collared Dove Streptopelia tranquebarica 

24 Gà nước vằn Slaty-breasted Rail  Gallirallus striatus 

25 Gà nước ấn độ Water Rail Rallus aquaticus 

26 Cuốc ngực trắng White-breasted Water Hen Amaurornis phoenicurus 

27 Cuốc lùn Baillon's Crake Porzana pusilla 

28 Cuốc nâu Band-bellied Crake Porzana paykullii 

29 Gà đồng Water Cock Gallicrex cinerea 

30 Xít Purple Swamphen Porphyrio porphyrio 

31 Kịch Common Moorhen Gallinula chloropus 

32 Sâm cầm Eurasian Coot Fulica atra 

33 Choắt lớn Common Greenshank Tringa nebularia 

34 Choắt bụng trắng Green Sandpiper Tringa ochropus 

35 Gà lôi nước Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus 

36 Cà kheo Black-winged Stilt Himantopus himantopus 

37 Te te vàng Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus 
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38 Ó cá Osprey Pandion haliaetus 

39 Diều mào Black Baza Aviceda leuphotes 

40 Diều ăn ong Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus 

41 Diều hoa miến điện Crested Serpent Eagle Spilornis cheela 

42 Ưng ấn độ Crested Goshawk Accipiter trivirgatus 

43 Ưng bụng hung Besra Accipiter virgatus 

44 Đại bàng má trắng Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus 

45 Le hôi Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

46 Cò trắng Little Egret Egretta garzetta 

47 Diệc xám Grey Heron Ardea cinerea 

48 Diệc lửa Purple Heron Ardea purpurea 

49 Cò ngàng lớn Great Egret Casmerodius albus 

50 Cò ngàng nhỡ Intermediate Egret Egretta intermedia 

51 Cò ruồi Cattle Egret Bubulcus ibis 

52 Cò bợ Chinese Pond Heron Ardeola bacchus 

53 Vạc xám Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax 

54 Cò lửa lùn Yellow Bittern Ixobrychus sinensis 

55 Cò lửa Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus 

56 Cò hương Black Bittern Dupetor flavicollis 

57 Vạc rạ Great Bittern Botaurus stellaris 

58 Bách thanh mày trắng Brown Shrike Lanius cristatus 

59 Bách thanh nhỏ Burmese Shrike Lanius collurioides 

60 Giẻ cùi Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha 

61 Quạ đen Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 

62 Phường chèo đỏ lớn Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus 

63 Phường chèo đen Bar-winged Flycatcher Shrike Hemipus picatus 

64 Rẻ quạt họng trắng White-throated Fantail Rhipidura albicollis 

65 Chèo bẻo Black Drongo Dicrurus macrocercus 

66 Chèo bẻo bờm Spangled Drongo Dicrurus hottentottus 

67 Hoét đá Blue Rock-Thrush Monticola solitarius 

68 Sáo đất Scaly Thrush Zoothera dauma 

69 Chích chòe than Oriental Magpie Robin Copsychus saularis 

70 Oanh đuôi trắng White-tailed Robin Myiomela leucurum 

71 Sẻ bụi đầu đen Common Stonechat Saxicola torquatus 

72 Sẻ bụi xám Grey Bushchat Saxicola ferreus 

73 Sáo đá trung quốc White-shouldered Starling Sturnus sinensis 

74 Sáo sậu Black-collared Starling Sturnus nigricollis 

75 Sáo mỏ vàng White-vented Myna Acridotheres grandis 

76 Sáo mỏ ngà Crested Myna Acridotheres cristatellus 

77 Bạc má Great Tit Parus major 
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78 Én Barn Swallow Hirundo rustica 

79 Nhạn bụng xám Red-rumped Swallow Hirundo daurica 

80 Chào mào Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus 

81 Bông lau trung quốc Light-vented Bulbul Pycnonotus sinensis 

82 Bông lau tai trắng Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster 

83 Cành cạch bụng hung Olivaceus Bulbul Alophoixus ochraceus 

84 Cành cạch đen Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus 

85 Chiền chiện đầu nâu Rufescent Prinia Prinia rufescens 

86 Chiền chiện bụng hung Plain Prinia Prinia inornata 

87 Vành khuyên nhật bản Japanese White-eye Zosterops japonicus 

88 Chích bông đuôi dài Common Taylorbird Orthotomus sutorius 

89 Chích mày lớn Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus 

90 Khướu đầu trắng White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus 

91 Khướu bạc má Black-throated Laughingthrush Garrulax chinensis 

92 Chuối tiêu đất Buff-breasted Babbler Trichastoma tickelli 

93 Hút mật đuôi nhọn Fork-tailed Sunbird Aethopyga christinae 

94 Hút mật đỏ Crimson Sunbird Aethopyga siparaja 

95 Sẻ Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 

96 Chìa vôi trắng White Wagtail Motacilla alba 

97 Chìa vôi núi Grey Wagtail Motacilla cinerea 

98 Chim manh vân nam Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni 

99 Chim manh lớn Richard's Pipit Anthus richardi 

100 Di cam White-rumped Munia Lonchura striata 

101 Di đá Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata 

102 Sẻ đồng ngực vàng Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola 
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Tên Việt Nam Tên tiếng Anh Tên khoa học 

   
SCANDENTIA  

   
Tupaiidae  

1 Đồi  Northern Treeshrew Tupaia belangeri 

   
PRIMATES  

   
Lorisidae  

2 Cu li lớn Bengal Slow Loris Nycticebus bengalensis 

   
Cercopithecidae  

3 Khỉ vàng  Rhesus Monkey Macaca mulatta 

4 Voọc mông trắng  Delacour's Langur Trachypithecus delacouri 

   
SORICOMORPHA  

   
Soricidae  

5 Chuột chù nhà  House Shrew Suncus murinus 

   
CHIROPTERA  

   
Pteropodidae  

6 Dơi chó cánh ngắn  Lesser Dog-faced Fruit Bat Cynopterus brachyotis 

7 Dơi chó cánh dài  Greater Shortnosed Fruit Bat Cynopterus sphinx 

   
Hipposideridae  

8 Dơi nếp mũi quạ  Great Himalayan Leaf-nosed Bat Hipposideros armiger 

   
Emballonuridae 

9 Dơi bao đuôi nâu đen  Black-bearded Tomb Bat Taphozous melanopogon 

   
PHOLIDOTA  

   
Manidae  

10 Tê tê ja va  Sunda Pangolin Manis javanica 

   
CARNIVORA 

   
Felidae  

11 Mèo rừng  Leopard Cat Prionailurus bengalensis 

12 Báo gấm  Clouded Leopard Neofelisnebulosa 

13 Báo hoa mai  Leopard Panthera pardus 

   
Viverridae  

14 Cầy mực  Binturong Arctictis binturong 

15 Cầy vòi mốc  Masked Palm Civet Paguma larvata 

16 Cầy vòi đốm  Common Palm Civet Paradoxurus hermaphroditus 

17 Cầy vằn bắc  Owston's Civet Chrotogale owstoni 

18 Cầy giông  Large Indian Civet Viverra zibetha 

19 Cầy hương  Small Indian Civet Viverricula indica 

   
Herpestidae  

20 Cầy lỏn tranh  Javan Mongoose Herpestes javanicus 
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21 Cầy móc cua  Crab-eating Mongoose Herpestes urva 

   
Ursidae  

22 Gấu ngựa  Asiatic Black Bear Ursus thibetanus 

   
Mustelidae  

23 Rái cá thường  Eurasian Otter Lutra lutra 

24 Chồn bạc má bắc  Small-toothed Ferret Badger Melogale moschata 

25 Triết bụng vàng  Yellow-bellied Weasel Mustela kathiah 

   
Artiodactyla  

   
Suidae 

26 Lợn rừng  Wild Boar Sus scrofa 

   
Cervidae  

27 Mang thường  Southern Red Muntjac Muntiacus muntjak 

   
Bovidae 

28 Sơn dương  Sumatran Serow Capricornis sumatraensis 

   
Rodentia  

   
Sciuridae  

29 Sóc đen  Black Giant Squirrel Ratufa bicolor 

30 Sóc bụng đỏ  Pallas's Squirrel Callosciurus erythraeus 

31 Sóc bụng xám  Inornate Squirrel Callosciurus inornatus 

32 Sóc má vàng  Perny's Long-nosed Squirrel Dremomys pernyi 

   
Muridae 

33 Chuột núi đuôi dài  Long-tailed Giant Rat Leopoldamys sabanus 

34 Chuột nhắt nhà  House Mouse Mus musculus 

35 Chuột cống Brown Rat Rattus norvegicus 

36 Chuột nhà  Oriental House Rat Rattus tanezumi 

   
Hystricidae  

37 Đon  Asiatic Brush-tailed Porcupine Atherurus macrourus 

38 Nhím đuôi ngắn  Malayan Porcupine Hystrix brachyura 

 


