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TÓM TẮT
Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa là khu vực có đặc điểm địa hình rất đa dạng với
đặc trưng và thoải dần về phía Tây và dốc đứng, chia cắt mạnh về hướng
Đông. Đây là nơi cư trú của nhiều loài linh trưởng nhất trong các khu bảo tồn
ở Việt Nam, 8 loài linh trưởng thuộc 3 họ. Nghiên cứu này được thực hiện
trong giai đoạn từ 2015 đến 2017 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng
Hóa, tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả đặc điểm sinh cảnh
của các loài linh trưởng nhằm cung cấp các dữ liệu cho công tác quản lý và
bảo tồn loài. Tổng số 25 ô tiêu chuẩn với kích thước 25 m x 40 m để điều tra
các chỉ tiêu về cấu trúc rừng như thành phần loài, nhóm cây chiếm ưu thế, tổ
thành tầng cây cao theo tỷ lệ % số cây trong loài, tần suất cây gỗ theo cấp
đường kính thân và chiều cao cây. Thảm thực vật được phân chia theo thang
phân loại của Thái Văn Trừng (1978), phân loại sinh cảnh theo bản đồ hiện
trạng tài nguyên rừng. Kết quả cho thấy các loài linh trưởng sinh sống trong
4 dạng sinh cảnh chính, bao gồm: sinh cảnh rừng nghèo (SC1); sinh cảnh
rừng trung bình (SC2); sinh cảnh rừng giàu (SC3); sinh cảnh rừng núi đá có
cây (SC4); xác định được 10 họ thực vật, 10 loài cây chiếm ưu thế; tần suất
cây gỗ theo cấp đường kính thân, chiều cao giảm dần từ nhỏ đến lớn. Kết quả
nghiên cứu đã cung cấp thông tin hữu ích phục vụ cho công tác quản lý, bảo
tồn thiên nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
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