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TÓM TẮT
Khu Bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh
Thanh Hóa tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình. KBTTN Pù Luông bao gồm hai dãy
núi chạy song song theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và ngăn cách nhau bởi
thung lũng ở giữa. Kiểu rừng chính ở đây là rừng kín thường xanh mưa mùa
nhiệt đới. Với diện tích quy hoạch 17.171,53 ha, Pù Luông rất đa dạng về các
kiểu sinh cảnh. Tính đa dạng ở mỗi sinh cảnh cũng rất khác nhau trong đó có
thành phần các loài chim. Nghiên cứu sự phân bố của các loài chim trên 5
dạng sinh cảnh chính ở KBTTN Pù Luông từ năm 2014 - 2018 cho thấy sinh
cảnh rừng thứ sinh đa dạng nhất về thành phần loài chim với 169 loài. Đây
cũng là sinh cảnh chiếm phần lớn diện tích ở khu bảo tồn. Kế đến là sinh cảnh
trảng cỏ, cây bụi (102 loài), sinh cảnh rừng thường xanh ít bị tác động (99
loài). Sinh cảnh nương rãy, đồng ruộng và bản làng kém đa dạng nhất với 57
loài. Sự khác biệt về cấu trúc quần xã chim cũng như sự phong phú của một
số loài chim đặc trưng được coi như chỉ thị sinh học cho từng dạng sinh cảnh.
Nghiên cứu sâu hơn về các nhóm loài chim chỉ thị có thể giúp nhận biết thêm
về hiện trạng chất lượng của từng kiểu rừng trong khu bảo tồn.
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