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1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
FFI VIỆT NAM

- Fauna & Flora Internat ional

- Tổ chức bảo tồn động thực vật
hoang dã quốc tế (FFI) - Chương
t r ình Việt Nam hoạt động t rong l ĩnh
vực bảo tồn tại Việt Nam từ năm
1997, tập t rung vào bảo tồn các loài
l inh t rưởng nguy cấp .

- Hoạt động tại 8 vùng dự án chính,
tham gia bảo vệ 8 loài l inh t rưởng
nguy cấp tại Việt Nam.

- Bảo tồn nguyên vị các loài l inh
t rưởng nguy cấp tại sinh cảnh sống
của chúng



1. GIỚI THIỆU FFI VIỆT NAM

CÁC VÙNG DỰ ÁN CHÍNH CỦA FFI 
TẠI VIỆT NAM

1,2. Khau Ca & Quản Bạ (Hà Giang):
bảo tồn Vooc Mũi Hếch – loài đặc
hữu VN | Cực kỳ nguy cấp .

3. Trùng Khánh (Cao Bằng) : bảo tồn
Vượn đen đông bắc (Vượn Cao Vít) –
loài đặc hữu VN, TQ | Cực kỳ nguy
cấp .

4. Yên Bái&Sơn La: bảo tồn Vượn
đen tuyền – loài đặc hữu VN, TQ |
Cực kỳ nguy cấp .

5. VQG Cát Bà: bảo tồn Vooc Cát Bà
– loài đặc hữu VN | Cực kỳ nguy cấp .

6. Hà Nam: bảo tồn Vooc Mông Trắng

– loài đặc hữu VN | Cực kỳ nguy cấp .

7. VQG Pù Mát:  bảo tồn Vượn đen 
má trắng – loài  đặc hữu VN, Lào, TQ 
| Cực kỳ nguy cấp.

8. Konplong, Kon Tum: bảo tồn Chà 
Vá Chân Xám – loài  đặc hữu VN | 
Cực kỳ nguy cấp.



https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam
Địa chỉ: 118 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội

https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam
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- FFI  hợp tác VQG Pù Mát  từ cuối  2016,  
mục t iêu bảo vệ đa dạng s inh học,  tập 
t rung bảo công tác bảo tồn loà i  Vượn 
đen má t rắng (VĐMT)(Nomascus 
leucogenys ) .

- Quần thể VĐMT tạ i VQG Pù Mát  là một
t rong những quần thể quan t rọng nhất
để bảo tồn loà i này t rên Thế giới .

- Xây dựng 4 tổ  tuần t ra  rừng dựa vào 
cộng đồng (CCT) gồm 12 người ,  hỗ t rợ 
k iểm lâm t rong công tác tuần t ra  bảo 
vệ rừng tạ i  khu vực Cò Phạt ,  Khe 
Choăng.

- Bảo vệ tạ i  chỗ VĐMT,  tạ i  s inh cảnh 
sống tự nhiên,  bảo tồn các g iá  t r ị  đa 
dạng s inh học tạ i  VQG Pù Mát .

Vượn đen má trắng – Cá thể cái trưởng thành



2. CÁC MỐI ĐE DỌA ĐẾN ĐVHD TẠI VQG PÙ MÁT

2.1 Đặt bẫy và săn bắn bằng súng

2.2 Định cư của người dân trong Vùng
lõ i

2.3 Mất giống các loài thú lớn và quý
hiếm

2.4 Xâm lấn sinh cảnh

2.5 Tăng dân số và việc làm không ổn
định

2.6 Nhu cầu t iêu thụ đvhd tại địa
phương

2.7 Nguy cơ cháy rừng

2.8 Đánh bắt thủy sản không bền vững

2.9 Yếu tố môi t rường và biến đổi khí
hậu

VĐMT- Cá thể đực trưởng thành
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2.1 ĐẶT BẪY VÀ SĂN BẮN
BẰNG SÚNG

- Hình thức đặt bẫy tận diệt theo
dông hoặc bẫy lẻ .

- Đối tượng : các loài thú, chim mặt
đất .

- Nguyên l iệu : dây phanh, thép.

Nguyên l iệu dễ mang theo, rẻ, cách
làm đơn giản, vật l iệu có sẵn tạ i
rừng .

- Loại bẫy : dây phanh, kẹp .

- “Mùa” săn bắn : tháng 10 – tháng 3
năm sau

- Thời gian sử dụng bẫy lâu dài.
Hai dông bẫy đặt song song trên sườn núi



2.1 ĐẶT BẪY & SĂN BẮN

❑ Nguyên nhân: 

- Phục vụ nhu cầu thức ăn và buôn
bán.

• Săn bắn có chủ đích từ thợ săn
chuyên nghiệp .

• Săn bắn cơ hội từ người dân đi
rừng .

- Phục hồi các loài thú trong rừng
(Lợn, các loài khỉ, thú lớn), nguồn
lợi thủy sản tăng động cơ săn bắn .

- Thói quen sử dụng súng.



Các địa điểm từng ghi nhận bẫy
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2.2 ĐỊNH CƯ NGƯỜI DÂN
TRONG VÙNG LÕI VQG

- Tộc người Đan Lai tại bản Cò Phạt
và bản Búng hiện đang đinh cư tại
khu vực Cò Phạt, thuộc Vùng lõi
VQG Pù Mát.

- Hoạt động định canh định cư thay
đổi trực t iếp hệ sinh thái xung
quanh.

- Sinh kế phụ thuộc lớn vào rừng
(nhu cầu củi, làm măng, lấy ong).

- Còn định cư – còn tác động .

BẢN BÚNG TẠI VÙNG LÕI VQG PÙ MÁT
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2.3 MẤT GIỐNG CÁC LOÀI THÚ
LỚN VÀ QUÝ HIẾM

• Các hoạt động săn bắn, khai thác
t rước đây làm suy giảm/ biến mất
quần thể các loài thú quý hiếm :
Saola, Bò tót, Gấu, Cầy Vằn .

• Ghi nhận tồn tại qua bẫy ảnh
không đủ ước t ính mật độ quần
thể t in cậy và vai trò trong hệ sinh
thái

• Một số loài phát t r iển quần thể
chậm so với các loài khác gây mất
cân bằng sinh thái, giá t r ị bảo tồn
lâu dài (t rường hợp quần thể Voi
Cao Vều và Vượn đen má t rắng)

Cầy giông lớn/ ảnh bẫy ảnh FFI
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2.4 XÂM LẤN SINH CẢNH

- Sinh cảnh sống của một số quần 
thể thú lớn, quan trọng quá gần/ 
nằm trong khu vực canh tác của 
con người, dẫn đến xung đột 
( t rường hợp quần thể Voi Cao 
Vều).

- Hoạt động chăn nuôi gia súc tự do 
trong rừng kéo theo sự hiện diện 
con người, việc chăn thả tự do 
mang mầm bệnh vào rừng.
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2.5 GIA TĂNG DÂN SỐ & VIỆC
LÀM KHÔNG ỔN ĐỊNH

- Dân số các bản t rong/ xung quanh
VQG tăng nhanh gây áp lực trực
t iếp vào rừng, ảnh hưởng trực t iếp
các loài đvhd .

- Việc làm không ổn định, người dân
không có việc làm lại t ìm cách vào
rừng .

- Dịch Covid-19 đang khiến rất
nhiều người dân bản Bu, Nà (khu
vực Khe Choăng), không tìm được
việc làm, phải quay vào rừng t ìm
ong, măng .
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2.7 NGUY CƠ CHÁY RỪNG

- Diện t ích rộng, địa hình chia cắt
mạnh, chịu ảnh hưởng gió Lào và
5 tháng nóng vào mùa hè tạo rủi
ro cháy rừng lớn .

- Việc cháy rừng ảnh hưởng trực
t iếp đến mất sinh cảnh sống, t iêu
diệt quần thể các loài bò sát,
lưỡng cư, động vật t rong khu vực

Các  địa điểm dễ xảy ra cháy rừng tại khu 

vực Cò Phạt
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T2.8 ĐÁNH BẮT NGUỒN LỢI
THỦY SẢN KHÔNG BỀN VỮNG

- Sử dụng kích điện, chất nổ, lưới
đánh cá mắt nhỏ là các hình thức
đánh bắt hủy diệt có trong khu
vực .

- Nhanh, hiệu suất cao, công cụ
dùng lâu dài.

- Tận diệt sinh vật ở mọi kích cỡ,
mất nguồn thức ăn các loài đvhd
khác.
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2.9 Yếu tố môi trường và biến đổi
khí hậu

- Diến biến tất yếu t rên thế giới .

- Gây ảnh hưởng trực tiếp lên toàn
bộ hệ sinh thái: sự thụ phấn hoa,
phát tán hạt giống, mất nguồn
thức ăn và thay đổi tập t ính các
loài đvhd .

- Yếu tố cần được lưu tâm.

Tre nứa chết róc 2019 – 2020 tại Cò Phạt



3. CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

3.1 Duy trì  hoạt động tuần tra bảo 
vệ rừng hàng tháng

• Là hoạt động quan t rọng và nên
được tập t rung ưu t iên nhất .

• Tuần t ra kết hợp giữa CCT, kiểm
lâm trung bình 7 ngày/ tháng/
người đối với các thành viên.

• Các khu vực rừng gần thôn bản Cò
Phạt và Búng được ưu t iên tuần
t ra truy quét bẫy và các hành vi vi
phạm . Tuần t ra khu vực Khe
Choăng đảm bảo ghi nhận các tác
động con người .

3.2 Tăng cường truyền thông và
tuyên truyền định kì

• Hoạt động truyền thông và tuyên
t ruyền định kì cho các thôn bản
Vùng lõi và Vùng đệm VQG về bảo
tồn đa dạng sinh học và đvhd,
phòng chống cháy rừng .

• Các hoạt động truyền thông thôn
bản hàng năm của FFI để đánh giá
mức độ thay đổi t rong Kiến thức –
Thái độ - Hành vi (KAP) của người
dân trong công tác bảo vệ rừng .

• Tuyên t ruyền ngay trong cộng
đồng bởi các thành viên CCT



4. MỘT SỐ TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ CÔNG TÁC BẢO TỒN

- Khu vực Khe Choăng ~5000ha đa
dạng về các loài động vật . Các đợt
tuần t ra không phát hiện bẫy và
dấu hiệu tác động con người,
nguồn lợi thủy sản được đảm bảo .

- Khu vực Khe Choăng tập t rung mật
độ lớn quần thể Vượn đen má
t rắng 15-20 đàn tại VQG Pù Mát.

- Sức chứa sinh cảnh lớn, tạo điều
kiện phát t r iển cho nhiều quẩn thể,
phân tan các vùng l iền kề .

Rừng nguyên sinh thượng nguồn Khe Choăng
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4. MỘT SỐ TÍN HIỆU TÍCH CỰC

- Nhận thức người dân Đan Lai
t rong bảo vệ rừng và bảo tồn ngày
càng tăng . Việc tuần t ra và tuyên
t ruyển thường xuyên đã loại bỏ
việc dựng lán kiên cố để khai thác
măng t rong rừng, cũng như việc
chặt cây gỗ tươi làm củi sấy
măng .

- Điều t ra KAP 2020 khẳng định
người dân có hiểu biết tốt về vai
t rò của rừng, bảo vệ đvhd và đa
dạng sinh học, mong muốn tham
gia hoạt động bảo vệ đvhd .

- Thành phần đa dạng loài đvhd tại
Cò Phạt cao (53 loài theo kết quả
điều t ra bẫy ảnh FFI 2018-2019)

ĐIỀU TRA KAP TẠI CÒ PHẠT 2020



CẢM ƠN MỌI 
NGƯỜI ĐÃ LẮNG 
NGHE!

ANH.CONG.DAO@FAUNA-FLORA.ORG

0964770244
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mailto:Anh.cong.dao@fauna-flora.org

