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GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

28/4/2017 

Hội thảo

Tầm quan trọng của hệ sinh thái 

Bán đảo Sơn Trà: 

Giá trị nổi bật của đa dạng sinh học 
và hệ sinh thái

Ts. Vũ Ngọc Long - Nguyễn Trường Sinh   

Viện Sinh thái học Miền Nam

Đới bờ biển Sơn Trà – Đà Nẵng 
 Đới bờ biển Sơn Trà – Đà Nẵng (202,1 km 2) nơi chuyển

tiếp giữa lục địa và biển. Tác động tương hỗ của cả 4 quyển: 
Thạch quyển, thủy quyển, khí quyển và sinh quyển.

ĐBB Sơn Trà là một địa bàn chiến lược cho sự phát triển
kinh tế bền vững, đó là di sản, và kỳ quan địa chất – địa mạo, 
cùng tài nguyên vị thế đặc trưng của vùng đới bờ biển Sơn
Trà. 

 Sơn Trà – là một Hệ thống tự nhiên bao gồm: Rừng ven
biển,  Cồn đụn cát, đồng bằng, đồi núi, thủy vực cửa sông
suối, và vũng vịnh

Bán đảo Sơn Trà

 Sơn Trà cùng với đèo Hải vân như một cánh cung tạo nên vịnh Ðà

Nẵng, như một tấm bia che chắn cho thành phố Đà Nẵng .

Núi Sơn Trà cao gần 700m, có gần 4.000 ha rừng, trong đó một phần là

đất đồi là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai

miền Nam - Bắc.

1977, (QĐ 41-TTg của Thủ tướng Phạm Văn Đồng), Sơn Trà được bảo

vệ theo chế độ rừng cấm với các quy định rất nghiêm ngặt áp dụng cho

"toàn bộ bán đảo và vùng xung quanh chân núi kéo dài ra 500m", tổng

diện tích là 4.439 ha.

1992, Sơn Trà được công nhận là KBTTN 4,400 ha.

Cuối năm 2016, bị mất đi 1/4 để phát triển thành Khu Du lịch Quốc gia.

Bán đảo Sơn Trà ngày nay vẫn còn hoang sơ và có HST đa dạng và

phong phú.

Tình hình nghiên cứu, bảo tồn đa dạng 

sinh học tại Khu BTTN Sơn Trà

• Các khảo sát về ĐDSH của Khu BTTN Sơn Trà được thực 
hiện khá sớm. 

• Đinh Thị Phương Anh (1997) ghi nhận 287 loài động vật có 

xương sống ở cạn, bao gồm 36 loài thú, 106 loài chim, 23 

loài bò sát, 9 loài ếch nhái, và 113 loài động vật không 
xương sống, chủ yếu là côn trùng. 

• Ghi nhận 985 loài thực vật hình thành nên 4 kiểu thảm thực 

vật rừng :

• (1) Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới, 

• (2) Kiểu quần hệ rừng phục hồi sau khai thác kiệt, 

• (3) Kiểu quần hệ trảng cây bụi, và 

• (4) Kiểu quần hệ trảng cỏ.

Tình hình nghiên cứu, bảo tồn đa dạng 

sinh học tại Khu BTTN Sơn Trà

• Phạm Thị Kim Thoa, 2014: 

• Kết quả nghiên cứu cây thân gỗ trong 12 ô (500 m2) bố trí 

trên các sườn Đông Bắc và Tây Nam của KBT đã đo đếm 
được 96 loài thực vật thân gỗ thuộc 43 họ. 

• Kết quả cho thấy số lượng loài trong các ô có tính tương 
đương nhau và ít có loài ưu thế. 

• Chò đen và Sao đen là hai loài phát triển mạnh nhưng độ 
ưu thế không cao. 

• Chỉ số đa dạng loài ở các quần xã rừng tự nhiên tại Khu 

BTTN Sơn Trà là tương đối cao. Tuy nhiên mức độ đa dạng 
sinh học của các quần xã đang có chiều hướng giảm xuống
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Cây chò đen Parashorea 
stellata Kurz.

Cây Sao đen Hopea 
odorata  Roxb.

Tình hình nghiên cứu, bảo tồn đa dạng 

sinh học tại Khu BTTN Sơn Trà

• Khu hệ bò sát - ếch 

nhái ở KBTTN Sơn Trà 

gần đây đã ghi nhận 

được : 

• 70 loài (18 loài lưỡng 

cư (thuộc 6 họ, 1 bộ) 

và 52 loài bò sát 

(thuộc 13 họ, 2 bộ), bổ 

sung mới cho KBTTN 

Sơn Trà 30 loài 

• (Phạm Thị Hoa và nnk, 

2014).

Bảo tồn loài Chà vá chân nâu (Pygathrix 

nemaeus).
• 2008, Lippold và Vũ Ngọc Thành : Quần thể chà vá chân nâu ở 

Khu BTTN Sơn Trà gồm khoảng 12 bầy với ít nhất 171 cá thể. 

• Tuy nhiên, các bầy chà vá hiện bị tách rời ở hai khu vực đông và 

tây của bán đảo do sự phát triển của các khu du lịch, nhà hàng và 
đường giao thông(Streicher, 2010). 

• Với mật độ khoảng 7 cá thể/km2, quần thể chà vá chân nâu ở 

Sơn Trà vẫn còn khả năng phát triển nếu sinh cảnh được cải 
thiện. 

• Uibarri (2013): Các loài thức ăn quan trọng bao gồmParashorea 

stellata, Parsonsia laevigata, Garcinia morella, Ficus variegata, 
Ficus depressa, và Ancistrocladus tectorius.

• Đây là những thông tin quan trọng nhằm phục hồi sinh cảnh theo 

hướng tăng nguồn thức ăn của loài thông qua việc trồng các loại 
cây thức ăn mà loài ưa thích.

2008: Lippold và Vũ Ngọc Thành: Quần thể chà vá chân nâu ở Sơn

Trà gồm khoảng 12 bầy với ít nhất 171 cá thể.

Khu cư trú bị tách rời ở hai khu vực đông và tây của bán đảo do sự

phát triển của các khu du lịch, nhà hàng và đường giao

thông(Streicher, 2010).

Với mật độ khoảng 7 cá thể/km2, quần thể chà vá chân nâu ở Sơn

Trà vẫn còn khả năng phát triển nếu sinh cảnh được cải thiện.

Uibarri (2013) Các loài thức ăn quan trọng bao gồmParashorea

stellata, Parsonsia laevigata, Garcinia morella, Ficus variegata, Ficus

depressa, và Ancistrocladus tectorius.

Đây là những thông tin quan trọng nhằm phục hồi sinh cảnh theo

hướng tăng nguồn thức ăn của loài thông qua việc trồng các loại cây

thức ăn mà loài ưa thích.

Kế hoạch Bảo vệ loài Chà vá chân nâu 

(Pygathrix nemaeus).

Công trình của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh 

Có 104,6 ha rạn san hô, 26,2 ha thảm rong biển, 10 ha thảm cỏ

biển.

179 loài san hô cứng tạo rạn, thuộc 46 giống 15 họ và 3 giông

san hô mềm, 162 loài cá rạn san hô, 81 loài sinh vật đáy, 3 loài
cỏ biển và 72 loài rong biển.

Vùng Nam bán đảo Sơn Trà có độ rộng rạn san hô đạt 200m
nhưng độ phủ san hô thấp, chỉ đạt 8,1 – 45,9%.

Cỏ biển gồm 3 loài Halophila decipiens, Halophila ovalis và

Halodule pinifoliaphân bố khoảng 10 ha tại Bãi Nồm với độ phủ
từ 15- 30%

(Nguyễn Xuân Hòa, 2005; Phan Kim Hoàng, 2005; Võ Sĩ Tuấn
và nnk, 2005).

Đối với các hệ sinh thái biển:
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San hô cứng cao nhất - khu vực nam Sơn Trà:
Bãi Nồm (52 loài), Bãi Bụt, Mũi Giòn (47 loài).

Hục lỡ 1,2 và Mũi Súng (39 – 46 loài).

Bắc Sơn Trà từ 19 đến 50 loài, Nhìn chung,

các rạn san hô và thảm cỏ biển ở vùng ven

biển bán đảo Sơn Trà đang ở trong tình trạng

suy thoái cần được nghiên cứu phục hồi và

quản lý hiệu quả.

Rạn San hô 

Các nguyên nhân trực tiếp: hoạt động phát triển kinh tế

xã hội , xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông,

các công trình lấn biển, khu du lịch làm phá vỡ hoặc thay

đổi sinh cảnh tự nhiên;

sự xâm lấn của các loài sinh vật ngoại lai

Ô nhiễm môi trường Vịnh Đà Nẵng được coi là nguyên

nhân gây nên sự suy thoái các rạn san hô quanh khu bảo

tồn và suy giảm độ phong phú các loài cá rạn san hô.

Hoạt động săn bắn, buôn bán trái phép động vật hoang

dã vẫn còn

Tác động xã hội

Đề tài Nghiên cứu  khoa học công nghệ 

Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa 
dạng sinh học các hệ sinh thái 

trên cạn và dưới nước tại Khu bảo 
tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng

(2017-2019)

Mục tiêu chung của đề tài

 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh 

học các hệ sinh thái;

Xác định được các giải pháp khoa 

học và công nghệ mang tính khả thi 

cao để phục hồi các hệ sinh thái: 

san hô, cỏ biển và lựa chọn bảo tồn 

một số đối tượng trên cạn.

Mục tiêu cụ thể

1. Đánh giá một cách hệ thống đa dạng các hệ 

sinh thái và phần lớn các nhóm loài động thực 

vật trên cạn và dưới biển.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học làm 

nền tảng cho các hoạt động quản lý bảo tồn.

3. Triển khai thí điểm mô hình phục hồi rạn san 

hô (2.000m2) và thảm cỏ biển (2000m2)

4. Triển khai thí điểm phục hồi hệ sinh thái trên 

cạn (2ha) và phục hồi sinh cảnh loài chà vá 

chân nâu (1ha)

Kết quả : Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng 

sinh học trên cạn ở cấp độ hệ sinh thái và loài.

Hoạt động Tiến độ thực hiện

Hoàn 

thành

Đang 

triển khai

Chưa 

triển 

khai

Điều tra sơ thám X

Xây dựng bản đồ thảm thực vật 

rừng

X

Nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật 

rừng

X

Nghiên cứu hệ thực vật X

Nghiên cứu nấm X

Nghiên cứu động vật trên đất liền (Thú, 

Chim, Bò sát, Ếch nhái, cá nước ngọt, 

Côn trùng)
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Kết quả: Nghiên cứu hệ thực vật

- Hoàn thành Sưu tầm, thống 
kê, đánh giá dữ liệu sẵn có: 
thông kê 985 loài thực vật 
(trong đó có 16 loài đồng 
danh, xx loài có tên không 
được công nhận, loài có thể 
không có ở khu vực). 

- Điều tra, thu thập được 550 
vật mẫu của 99 loài, đạt 55% 
kế hoach năm 2016 và 
27,5% mục tiêu đề tài. 

- Bổ sung 7 loài vào danh lục

Hình ảnh 1 số loài nấm

Nghiên cứu động vật trên đất liền

- Sưu tầm, thống kê, đánh giá dữ liệu 
sẵn có của các loài thú, chim, bò sát, 
ếch nhái. Riêng cá nước ngọt trước 
đây chưa có nghiên cứu nào

- Điều tra thực địa , ghi nhận tổng cộng 
877 ghi nhận của 156 loài, đạt 93,5% 
kế hoach 2016 và 46,7% mục tiêu đề 
tài

- Số loài chi tiết gồm có 10 loài thú (61 
ghi nhận), 75 loài chim (275 ghi nhận), 
14 loài bò sát (152), 10 loài ếch nhái 
(108), 7 loài cá (29), và 40 loài côn 
trùng (252).

Hình ảnh 1 số loài động vật

Hình ảnh 1 số loài động vật Hình ảnh 1 số loài động vật
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Chồn bạc má (Melogale personata?)– Sơn Trà
(Sách đỏ IUCN – 2010) 

Mèo rừng – Sơn Trà (Felis bengalensis) 

(sách đỏ, phụ lục IB nghị định 32/2006) 

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học ở cấp độ 
loài và hệ sinh thái dưới nước

Hoạt động
Tiến độ thực hiện

Hoàn

thành

Đang

triển khai

Chưa

triển khai

Đánh giá nhanh hiện trạng phân bố, 

độ phủ của rạn san hô, thảm cỏ biển

X

Đánh giá đa dạng san hô X

Đánh giá đa dạng cỏ biển X

Đánh giá đa dạng Cá biển, giáp xác, 

thân mềm và da gai

X

Đa dạng loài sinh vật phù du X

Xây dựng bộ chìa khóa giải đoán và 

bản đồ phân bố rạn san hổ, cỏ biển

X

• Đánh giá đa dạng Cá biển, giáp xác, thân 

mềm và Da gai

Đã thu được 438 mẫu của 185 loài cá biển, 

đạt 200% mục tiêu của đề tài

Kết quả 

Đã thu được 60 mẫu của 60 loài giáp 

xác, đạt 100% mục tiêu của đề tài

Kết quả 

Đã thu được 110 mẫu của 54 loài thân 

mềm (52) và Da gai (2), đạt 135% mục 

tiêu của đề tài

Kết quả 
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• Báo cáo xây dựng 

bộ chìa khóa xây 

dựng bản đồ phân 

bố rạn san hô và 
thảm cỏ biển

• Bản đồ phân bố rạn 

san hô và thảm cỏ 

biển

Kết quả  
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC  

----------------------- 

ĐỀ TÀI 

“Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên 

cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng” 

Mã số: ĐTĐL.CN-26/15 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Minh Đức 

Cơ quan chủ trì: Viện Sinh thái học Miền Nam 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

Khảo sát thực địa xây dựng bộ điểm chìa khóa nhằm cung cấp dữ 

liệu cho giải đoán ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ phân bố hệ sinh 

thái ở vùng ven biển bán đảo Sơn Trà 

 

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đình Đàn, Nguyễn Nhật Như Thủy, 

Nguyễn Trung Hiếu. 

Cơ quan: Viện Hải dương học. 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh 12/2016 

 

• Nội dung 2:

(2). Bản đồ phân bố rạn san hô và thảm cỏ 

biển

Kết quả năm 1 

Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH

 Hoàn thành Xây dựng Metadata cho CSDL

Đa dạng sinh học của Sơn Trà

 Đã nhập được khoảng 40% số ghi nhận của 

các loài thực vật và động vật trên đất liền

Nghiên cứu các giải pháp phục hồi các hệ 
sinh thái 

Hoạt động
Tiến độ thực hiện

Hoàn

thành

Đang triển 

khai

Chưa

triển khai

Biên soạn tài liệu hướng dẫn và tập 

huấn kỹ thuật phục hồi rạn san hô, 

thảm cỏ biển

X

Đánh giá điều kiện môi trường ở các 

khu vực dự kiến phục hồi

X

Xây dựng vườn ươm nuôi san hô tại 

chổ

X

Khảo sát chọn địa điểm thiết kế phục 

hồi HST rừng

X

Xây dựng vườn ươm/ươm giống/mua 

cây giống

X

Triển khai trồng phục hồi hệ sinh thái X

Xây dựng mô hình phục hồi sinh cảnh 
loài chà vá chân nâu

MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT QUÝ 

HIẾM ĐẶC HỮU 

BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 
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RIỀNG GỢN SÓNG Alpinia rugosa S.J.Chen & 
Z.Y.Chen

Loài mới phát hiện cho Việt Nam, loài này 

được mô tả năm 2012 tại Đảo Hải Nam, 
TQ.

Tình trạng Sách đỏ thế giới: Data Deficient, 

Cần được quan tâm nghiên cứu vì đây là 
phát hiện mới 

của Việt Nam

THIÊN TUẾ LƯỢC
Cycas pectinata

SIE mới ghi nhận lại ngày 25/4/2017

Tình trạng Sách đỏ thế giới: 

Vulnerable 

Sắp nguy cấp

DÂY SÓT, DÂY GẤM

Gnetum leptostachyum Blume var. elongatum Markgr.

Mẫu chuẩn (Holotype specimen) được thu tại Đà 
Nẵng năm 1923

SIE mới ghi nhận lại ngày 23/4/2017

Tình trạng Sách đỏ thế giới: Least Concern

MUÔI DẰM Melastoma paleaceum

Mẫu chuẩn (Holotype specimen) được thu tại 
Đà Nẵng năm 1837

SIE mới ghi nhận lại ngày 23/4/2017

DÀNH DÀNH Gardenia sp.

Loài có giá trị làm cảnh vì hoa đẹp 

và rất thơm.

Uvaria Vietnamesis (Endemis)  
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Kết luận và kiến nghị

1. ĐBB Sơn Trà là vùng chuyển tiếp giữa lục địa / Đà 
Nẵng và Biển cả. Là một công trình điêu khắc công 
phu của tạo hóa, một thắng cảnh, một hệ tự nhiên 
trên toàn cầu có vị trí quan trọng.

2. Nơi đây thường xẩy ra tác động tương tác mạnh mẽ 
của cả 4 quyển: Khí quyển, Thạch quyển, thủy 
quyển và sinh quyển. 

3. Các tác động này đã tạo ra một ĐBB Sơn Trà – một 
hệ thống cảnh quan đa dạng cùng nguồn tài nguyên 
phong phú vượt trội so với các vùng khác.

Kết luận

4. Vùng ĐBB Sơn Trà rất nhậy cảm phụ thuộc chặt chẽ vào 

những biến động của tự nhiên và xã hội, môi trường 

ĐBB Sơn Trà trở nên rất dễ bị biến đổi và  bị tổn thương, 

và thoái hóa. 

5. Các tác động của con người đã trở nên quá mức và 

không chịu nổi và tạo ra những sự thay đổi lớn về mt tự 

nhiên về địa hình cảnh quan sinh thái và DDSH, và kéo 

theo sự thay đổi sâu sắc về TN cả bên trong vùng bờ do 

liên quan đến việc xây dựng các công trình to lớn, khu 

nghỉ dưỡng, và du lịch ven biển, nhà hàng, khách sạn 

cao tầng, thay đổi bề mặt thảm thực vật làm sân golf…

Kết luận

6. Những xung đột về lợi ích của con người và các loài trong 

TN phát sinh và trở nên ngày càng nghiêm trọng: làm mất 

đi thảm thực vật bề mặt, thay đổi chế độ nước, ô nhiễm 

nguồn nước, sinh vật ngoại lai, chia cắt vùng cảnh quan 

và môi trường ĐBB … 

7. Những thay đổi về địa chất và thảm thực vật vùng ĐBB 

Sơn Trà đã làm cho tính phòng hộ bảo vệ đất vùng bờ suy 

giảm, làm tăng quá trình xâm thực và tính tổn thương vì 

BĐKH , thay đổi nước ngầm và tăng sự xói mòn và trượt 

lở đất ven biển.

8. ĐBB Sơn Trà Đà Nẵng là một vùng tài nguyên vị thế - có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng về địa môi trường , địa kinh tế, 

địa chính trị, và địa quân sự    

Kết luận

Kiến nghị 

1. Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên , đất đai và 

DDSH vùng ĐBB Sơn Trà, cần có sự quản lý tổng 

hợp và đồng tâm nhất trí của các cơ quan chính 

quyền TW và DF cùng với những nhóm cộng đồng 

DF sử dụng trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên 

và có trách nhiệm bảo vệ các điểm cư trú định cư 

của ĐBB và cho phép hoặc ngăn cấm các hoạt 

động sử dụng đới bờ. 

2. Cần phân loại và ưu tiên bảo vệ các giá trị quan 

trọng của Tự nhiên vùng đới bờ - cần bảo tồn.

Kiến nghị 

3. Ưu tiên việc duy trì và phục hồi các chức năng 

và những đặc trưng cốt lõi của từng loại môi 

trường vùng ĐBB Sơn Trà: vùng rừng thường 

xanh trên núi cao, trảng cây bụi ven biển, các bải 

đá, cồn/đụn cát, các thung lũng ven bờ biển nơi 

có dòng nước tự nhiên và hệ sinh vật thủy sinh 

…

4. Giữ gìn các vùng cửa sông, nơi các con suối 

chẩy ra biển, các rạn đá ven bờ, 

5. Phục hồi chất lượng nước đã bị ô nhiểm nơi các 

khu du lịch phát triển  
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Kiến nghị 

6. Duy trì và củng cố cách tiếp cận cộng đồng, lựa 

chọn những giải pháp mang tính xã hội cao phục 

vụ cho một nhóm số đông, không phải nhóm 

thiểu số nhiều tiến và nắm quyền lực.

7. Ngăn chặn việc che chắn phân cách cảnh quan 

sinh thái và DDSH mặt trước của cac khu ĐBB, 

vùng đáy bớ, và các khoảnh đất công cộng ở 

ngay sát khu vùng ĐBB nhậy cảm đó.

Kiến nghị 

8. Chỉ chấp nhận cho tiến hành các công trình xd ven 

bờ, quây vùng du lịch, … sau khi đã có những đánh 

giá cẩn thận, công khai và thậm định độc lập DTM

9. DTM cần được công khai trên trang Web của chủ 

đầu tư, CQ Địa phương và bộ TNMT.

10. Kiểm tra, nghiêm cấm việc khai thác tài nguyên cát, 

đá ngầm, đất bề mặt, làm mất thảm thực vật che 

phủ, chia cắt đường di chuyển di cư kiếm ăn và sinh 

sản của động vật (Bò sát, lưỡng cư, linh trưởng, thú 

nhỏ….) 

Kiến nghị 

11. Quản lý nghiêm ngặt và hiệu quả nguồn đất ướt 

trong mối quan hệ hữu cơ với các hệ sinh thái 

rừng xung quanh.

12. Không xâm phạm khu vực có các loài quý hiếm 

sinh sống, kiếm ăn và nơi hành lang di chuyển 

của chúng .

13. Nghiên cứu và xây dựng cơ chế kết hợp giữa 

Bảo tồn DDSH với phát triển du lịch hướng đến 

sự phát triển bền vững, bảo vệ cảnh quan DDSH 

Sơn Trà.   

Hãy bảo vệ Sơn Trà
ngôi nhà cho tất cả

chúng ta

Xin chân thành cám ơn


