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TÓM TẮT
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng có diện tích trên 15.000 ha,
được biết đến là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao ở
vùng Đông Bắc bởi những đặc trưng về địa hình và thảm thực vật. Những
nghiên cứu chi tiết về khu hệ chim được tiến hành từ 7/2015 đến 5/2017 đã
xác định tổng số 187 loài chim, thuộc 43 họ và 13 bộ. Một trong những kết
quả quan trọng trong đợt điều tra này là xác định được những đặc điểm phân
bố của các loài chim theo trạng thái rừng, theo tầng tán và theo đai cao. Theo
trạng thái rừng: các loài chim phân bố chủ yếu ở rừng gỗ tự nhiên với 143
loài, chiếm 76,5% và rừng hỗn giao gỗ tre nứa với 107 loài, chiếm 57,2%, các
sinh cảnh khác số loài chim phân bố ít; theo tầng tán: các loài chim chủ yếu
phân bố ở tầng tán với 104 loài, chiếm 55,6% và tầng dưới tán với 96 loài,
chiếm 51,3%, chỉ có 38 loài phân bố ở tầng vượt tán, chiếm 20,3% và 26 loài
ở tầng thảm tươi, mặt đất, chiếm 13,9%; theo đai cao: các loài chim phân bố
chủ yếu ở độ cao dưới 600 m so với mực nước biển và có xu hướng phân bố
giảm dần ở đai cao trên 600 m. Thành phần loài chim phân bố nhiều nhất ở
đai cao 0 – 300 m với 134 loài, chiếm 71,7% và thấp nhất ở đai cao trên 900
m với 6 loài, chiếm 3,2%.
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