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LỜI CẢM ƠN 
 

Đề tài “Khu hệ chim khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh” được thực 

hiện thành công tốt đẹp là nhờ sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, và cá nhân. Nhóm 

thực hiện đề tài trân trọng gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Viện Sinh thái học 

Miền Nam đã tạo điều kiện về môi trường làm việc, kinh phí thực hiện đề tài.  
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Báo cáo tổng kết đề tài 

1 Giới thiệu  

1.1 Thành phố Hồ Chí Minh và các công viên nội thành 

Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thành phố năng động và có tốc độ đô 

thị hóa cao nhất trong khu vực phía Nam Việt Nam. Hiện nay, Hồ Chí Minh là 

trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của Việt Nam. Chính vì thế, áp lực 

dân số lên môi trường sống đô thị là rất cao.  

Trong quy hoạch phát triển đô thị, việc duy trì mảng xanh nhất định đóng vai 

trò to lớn trong việc quyết định chất lượng môi trường đô thị. Mảng xanh không 

chỉ tạo ra mỹ quan cho đô thị, mà còn góp phần duy trình tính ổn định trong môi 

trường không khí, giúp điều hòa khí hậu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do 

áp lực phát triển cơ sở hạ tầng để theo kịp áp lực về dân số thì diện tích cây xanh 

tại nhiều khu vực, công viên đã giảm mạnh. Trong khu vực nội thành, các công 

viên chính như Thảo Cầm Viên, Tao Dàn, Hội trường Thống nhất, Lê Văn Tám, 

Hoàng Văn Thụ, Lê Thị Riêng, công viên 23-9, Đầm Sen đều bị cắt giảm diện tích 

để phát triển cơ sở hạ tầng như khu vui chơi, khu thương mại, khu dịch vụ, giao 

thông. 

Ở Thành phố Hồ Chí Mính, nhiều công viên được quy hoạch xây dựng từ rất lâu 

như Thảo Cầm Viên (từ năm 1864), Hội trường Thống nhất và Tao Đàn (từ năm 

1869) đến những công viên mới được quy hoạch gần đây như Đầm Sen, Gia Định, 

Lê Thị Riêng.  Các công viên có bề dày lịch sử thường còn giữ lại được các loài 

thực vật tự nhiên, loài bản địa trong khi các công viên mới thì tập trung chủ yếu 

các loài du nhập, phục vụ mục đích lấy bóng mát và tạo mỹ quan. Sự tồn tại đồng 

thời của các công viên có lịch sử lâu đời và các công viên mới hình thành là một 

phần mảng xanh quan trọng của khu vực đô thị, góp phần gìn giữ tính đa dạng 

sinh học cho khu vực đó nói chung và khu hệ chim nói riêng.  

1.2 Nghiên cứu về khu hệ chim đô thị trên thế giới 

Từ những năm 1990, cấu trúc sinh cảnh trong khu vực đô thị đã được xem như 

một hệ sinh thái có cấu trúc và chức năng tương tự một hệ sinh thái tự nhiên 
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(McDonnell & Pickett 1990; Miller & Hobbs 2002). Quá trình đô thị hóa đã hình 

thành nên môi trường đô thị nhưng trên khía cạnh sinh thái thì môi trường đô thị 

không phải là sự mất đi sinh cảnh cho động vật hoang dã mà phù hợp với việc 

hình thành sinh cảnh mới với tiềm năng hình thành sự đa dạng trong khu hệ chim 

(Shochat et al. 2010). Thật vậy, hệ sinh thái đô thị đã trở thành nhân tố quan 

trọng trong bảo tồn, và phục hồi sinh cảnh (Miller & Hobbs 2002).  Các nghiên 

cứu về khu hệ chim trong hệ sinh thái đô thị trên thế giới đã chỉ ra được tầm quan 

trọng của nhóm sinh vật này trong hệ sinh thái cũng như vai trò giám sát hệ sinh 

thái thông qua nhóm chim. 

Nghiên cứu về quần thể và quần xã chim trong khu vực có lẽ bắt đầu từ những 

năm đầu của thập niên 1970 với nghiên cứu của Emlen với bài báo “An urban bird 

community in Tucson, Arizona: Derivation, structure, regulation” (Shochat et al. 

2010). Các nghiên cứu sau này cho thấy độ phong phú của chim trong khu vực đô 

thị luôn cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên (Chace & Walsh 2006; Emlen 1974; 

Fuller et al. 2009; Menon et al. 2012). Ví dụ như mật độ chim ở khu vực đô thị cao 

cấp 26 lần so với mật độ chim tại sa mạc Sonoran ở Tucson (Emlen 1974).  Tại 

khu vực đô thị của thành phố Sheffield (Anh), có ít nhất 77 loài chim được ghi 

nhận với 602.995 cá thể chim trong thành phố có khoảng 513.000 dân (404.565–

942.573) và mật độ của các loài chim cũng cao hơn nhiều so với ngoài tự nhiên 

(Fuller et al. 2009). 

Bên cạnh các nghiên cứu về mật độ, độ phong phú hay độ đa dạng loài, các 

nghiên cứu chuyên sâu về sinh thái học cũng đã được nghiên cứu nhiều. Chace & 

Walsh (2006) đã thống kê được 06 nhân tố chính xác định loài chim có thể cùng 

sinh sống với khu dân cư bao gồm: (1) các thảm thực vật tự nhiên còn sót lại; (2) 

cạnh tranh với các loài du nhập lâu đời từ hoạt động di cư của con người; (3) các 

loài săn mồi du nhập; (4) cấu trúc và thành phần loài của thảm thực vật; (5) hoạt 

động cho ăn của con người; và (6) lượng dư thừa thuốc trừ sâu. Nghiên cứu của 

Fernádez-Juricic và cộng sự (2001) đã chỉ ra được thành phần loài và cấu trúc 

thảm thực vật tại các công viên ở Madrid đóng vai trò quan trọng trong khả năng 
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tồn tại, thích nghi và chịu đựng với sự hiện diện của con người. Nghiên cứu của 

Jokimaki ở Oulu cho thấy sự tương quan tuyến tính giữa mật độ cây, chiều cao cây 

và sự đa dạng thành phần loài với thành phần loài chim trong các công viên 

(Jokimaki 1999). Bên cạnh đó, số lượng loài ghi nhận được trong các công viên 

phụ thuộc vào diện tích, đặc biệt đúng với các công viên có diện tích dưới 1ha. 

Tuy nhiên, những công viên có diện tích chênh lệch nhau lớn nhưng có sự tương 

đồng về thảm thực vật thì có sự tương đồng về thành phần loài chim (Jokimaki 

1999).  

Các nghiên cứu về chim trong khu vực đô thị đã cho thấy được mối quan hệ 

giữa khu hệ chim với đặc điểm, cấu trúc của hệ sinh thái đô thị, đặc biệt tập trung 

trong các công viên. Jokimaki (1999) cho rằng sự đa dạng sinh học trong khu vực 

đang được đô thị hóa có thể được giữ gìn nếu bảo vệ, xây dựng và tạo sinh cảnh 

phù hợp cho các loài chim bản địa. Quá trình đô thị hóa và thay đổi sinh cảnh của 

một khu vực có thể theo dõi, giám sát thông qua hoạt động nghiên cứ về độ đa 

dạng và phong phú của các loài chim trong khu vực (Chace & Walsh 2006). Việc 

lựa chọn nhóm chim là nhóm nghiên cứu, đánh giá cảnh quan xanh trong khu vực 

đô thị là bởi chim là loài chỉ thị cho sự thay đổi và stress của hệ sinh thái đô thị 

(Clergeau et al. 1998), là nhóm loài dễ quan sát, giám sát hơn các nhóm sinh vật 

khác (Chace & Walsh 2006).  

1.3 Nghiên cứu về chim đô thị ở Việt Nam 

Các nghiên cứu về chim trong khu vực đô thị ở Việt Nam ít được nghiên cứu, có 

thể nói chưa có nghiên cứu nào chuyên về khu hệ. Chuyên về một nhóm loài thì có 

nghiên cứu của Mahood và cộng sự (2013) về các loài đốp ruồi trong hai công 

viên ở Hà Nội là Vườn Bách Thảo và Công viên Lê Nin. Trong nghiên cứu của 

Mahood (2013), có 13 loài đớp ruồi được ghi nhận trong hai công viên nói trên 

bao gồm đớp ruồi nâu (Muscicapa dauurica), đớp ruồi vàng (Ficedula 

zanthopygia), đớp ruồi họng đỏ (Ficedula albicilla), đớp ruồi siberi (Muscicapa 

sibirica), đớp ruồi má nâu (Rhinomyias brunneatus), đớp ruồi (Cyanoptila sp.), 

đớp ruồi cằm xanh (C. rubeculoides), đớp ruồi hải nam (C. hainanus), đớp ruồi 
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mugi (Ficedula mugimaki), đớp ruồi mày trắng (Ficedula hyperythra), đớp ruồi 

ngực nâu (Muscicapa muttui), đớp ruồi lung xanh (Ficedula narcissina elisae), đớp 

ruồi đuôi hung (Muscicapa ferruginea). Bên cạnh 13 loài đớp ruồi, ba loài chim 

khác cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của Mahood là đớp ruồi xanh gáy đen 

(Hypothymis azurea), thiên đường đuôi phướn (Terpsiphone paradise), và đớp 

ruồi đầu xám (Culicicapa ceylonensis). 

Mặc dù khu hệ chim trong khu vực đô thị ít được nghiên cứu nhưng nghiên 

cứu về hoạt động buôn bán chim đã được thực hiện khá nhiều. Trong báo cáo về 

hoạt động buôn bán các loài chim hoang dã ở khu vực Đông Nam Á, Nash (1993) 

đã liệt kê được 52 loài chim rừng thường được mua bán ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong đó, khu vực chợ Cầu Mống được ghi nhận với 36 loài chim, trong đó phần 

lớn là các loài chim thuộc bộ Sẻ (Passeriformes) (Eames & Robson 1992). Năm 

2007, ít nhất 41 loài chim với 1,871 cá thể được buôn bán ở 06 chợ tại Hà Nội 

(Brooks-Moizer et al. 2009).  Kết quả từ khảo sát năm 2009, số lượng chim được 

buôn bán ở Hà Nội là 9,117 cá thể với khoảng 43 loài (Edmunds et al. 2011).  

Tổng số loài chim ghi nhận được tại các khu buôn bán chim cảnh ở Hà Nội, Tĩnh 

Gia, Huế, Đà Nẵng, và Hồ Chí Minh là 69 loài; trong đó tập trung chủ yếu ở Hà Nội 

và Thành phố Hồ Chí Minh (Edmunds et al. 2011). Các nghiên cứu về hoạt động 

buôn bán chim ở Việt Nam được thực hiện nhiều một phần nhằm kiểm soát tình 

trạng lây lan cúm H5N1 (Brooks-Moizer et al. 2009) hơn là đánh giá tình trạng 

buôn bán để phục vụ công tác quản lý và bảo tồn loài. 

2 Thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu  

2.1  Thời gian và địa điểm 

Nghiên cứu về khu hệ chim khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh được 

thực hiện từ tháng 05/2013 đến tháng 10/2013. Địa điểm triển khai khảo sát là 

khu vực thuộc nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Quận quận 1, 3, 4, 

5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình. Ngoài ra, khu 

vực nghiên cứu còn được tập trung trong các công viên chính của thành phố bao 

gồm Công viên Tao Đàn, Công viên Gia Định, Công viên Hoàng Văn Thụ, Công viên 
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Lê Thị Riêng, Công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Quận 4 và khu 

vực thuộc Hội trường Thống nhất. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu   

2.2.1 Nghiên cứu thành phần loài chim 

Thời gian khảo sát chim là từ 8h đến 11h là khoảng thời gian chim hoạt động 

mạnh nhất (Robson 2010). Thành phần loài chim trong khu vực nội thành, thành 

phố hồ Chí Minh được ghi nhận bằng phương pháp quan sát bằng ống nhòm và 

chụp ảnh lại. Sau đó, loài sẽ được nhận dạng bằng cách sử dụng các tài liệu nhận 

dạng như Chim Việt Nam (Nguyễn Cử et al. 2004), A Field Guide to the Birds of 

South-East Asia (Robson 2010). Bên cạnh quan sát trực tiếp, thành phần loài chim 

còn được ghi nhận nhờ vào tiếng hót. Danh pháp sử dụng theo hệ thống của 

Inskipp (Inskipp et al. 1996), tên tiếng Việt sử dụng theo Lê Mạnh Hùng (2012). 

Tình trạng bảo tồn của các loài được xác định theo Sách Đỏ Việt Nam (Bộ Khoa 

học và Công nghệ 2007a) và Danh lục các loài bị đe doạ của IUCN (IUCN 2013), 

Nghị định 32/2006/NĐ-CP năm 2006. 

2.2.2 Đánh giá độ phong phú 

Để đánh giá mức độ phong phú tương đối của từng loài, chúng tôi áp dụng 

phương pháp Mackinon list (Bibby et al. 2000). Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

lập mỗi danh sách Mackinnon bao gồm 5 loài chim khác nhau mà ghi nhận được 

liên tiếp trong quá trình khảo sát. Thông thường, mỗi danh sách Mackinnon sẽ 

gồm từ 8 đến 10 loài. Tuy nhiên, do khu vực nội thành được ước tính không có sự 

đa dạng như trong tự nhiên, do đó nếu sử dụng danh sách của từ 8-10 loài thì sẽ 

không tạo được nhiều danh sách, kéo theo không dánh giá đầy đủ mức độ phong 

phú của loài. Vì vậy, danh sách của 05 loài được sử dụng. Sau khi lập được danh 

sách đầu tiên thì tiến tục quan sát và lập những danh sách tiếp theo. Những loài 

trong các danh sách tiếp theo có thể giống với những loài trong những danh sách 

trước đó nhưng trong một danh sách không thể có 2 loài trùng nhau. 
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Kết quả tổng hợp, xử lý từ các danh sách giúp ước tính mức độ phong phú 

tương đối cho từng loài và ước lượng số loài chim có thể có trong khu vực nội 

thành Thành phố Hồ Chí Minh.  

2.2.3 Đánh giá mật độ chim tại các công viên 

Độ đa dạng dựa vào thành phần loài chim ghi nhận được trong công viên. Mật 

độ chim tại từng công viên được tính toán bằng cách áp dụng phương pháp điểm 

(Buckland 2006; Buckland et al. 2001; Fuller et al. 2009). Chúng tôi sẽ ghi nhận 

toàn bộ cá thể các loài chim tại điểm quan sát và ước lượng khoảng cách tới điểm 

quan sát trong vòng 10 phút. Khoảng cách được chia thành 9 cấp (từ 0 – 4.9m, 5-

9.9m, 10-14.9m, 15-19.9m, 20-24.9m, 25-29.9m, 30-39.9m, 40-49.9m, > 50m). 

Thời gian ghi nhận theo phương pháp này là từ 8h30 đến 11h00. Số lượng cá thể 

ước lượng cho từng loài được tính toán bằng phần mềm DISTANCES 6.0 (Thomas 

et al. 2010). Giá trị khoảng cách được dùng trong tính toán bằng phần mềm 

DISTANCES 6.0 là giá trị trung bình trong từng khoảng. 

2.2.4 Thành phần loài và cấu trúc thảm thực vật trong công viên 

Về thành phần loài thực vật trong công viên được ghi nhận nhờ vào tổng hợp 

các nghiên cứu trước đây về thực vật trong công viên và quan sát, ghi nhận thực 

tế khi tiến hành điều tra. Người khảo sát sẽ di chuyển trong công viên, quan sát và 

chụp ảnh các loài thực vật trong công viên để nhận danh sau này. Việc xác định 

tên khoa học của thực vật được tiến hành qua phân tích các đặc điểm hình thái 

của mẫu vật, kết hợp với khóa tra của một số tài liệu chính như: 

• Cây cỏ Việt Nam (Phạm Hoàng Hộ 1999). 

• Cây gỗ rừng Việt Nam (1971 - 1990). 

• Thực vật chí Đông Dương (Flore générale de I’ Indo-chine, H, 

Lecomte, 1907 -  1952). 

• Thực chí Campuchia, Lào, Việt Nam (Flore du Cambodge, du Laos et 

du Vietnam, Aubréville A, et al,, 1960 – nay). 

• Thực chí Việt Nam 
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• Thực vật chí Trung Quốc 

• Thực vật chí Thái Lan 

Đối với một số loài còn nghi ngờ thì được so mẫu với bộ tiêu bản đang lưu giữ 

tại Bảo tàng thực vật thuộc Viện Sinh thái học Miền Nam. Sau khi đã có đầy đủ tên 

thực vật, tiến hành kiểm tra lại tên khoa học để đảm bảo tính hệ thống, tránh sự 

nhầm lẫn và sai sót. Sắp xếp bộ, họ và chi theo hệ thống Brummitt (1992), đồng 

thời hiệu chỉnh tên chi và loài theo các tài liệu Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng 

Hộ (1999)  và Danh pháp quốc tế (IPNI). 

Việc xác định thông tin của các loài về dạng sống, công dụng và tình trạng bảo 

tồn; ngoài các tại liệu nêu trên còn sử dụng một số tài liệu khác như: 1900 cây có 

ích của Trần Đình Lý (1993), Sách đỏ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ 

2007b), Danh lục đỏ thế giới của IUCN (2013), Từ điển cây thuốc Việt Nam của Võ 

Văn Chi (1999), Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của Đỗ Tất Lợi (2004), Cây xanh 

và cây cảnh Hồ Chí Minh (Trần Hợp 2003). 

2.2.5 Đánh giá tương quan 

Các mối tương quan giữ độ đa dạng khu hệ chim, mật độ chim với đặc điểm 

thực vật được đánh giá bằng phương pháp sử dụng hệ số tương quan Spearman 

(Spearman’s rank correlation coefficient). Hệ số Spearman được phân tích và tính 

toán bằng phần mềm SPSS 16.0. 

3 Kết quả  

3.1 Thành phần loài chim tại khu vực nội thành 

Kết quả khảo sát đã ghi nhận được 81 loài chim thuộc 35 họ, 13 bộ. Trong đó, 

Bộ sẻ là bộ có số lượng loài nhiều nhất với 41 loài, chiếm 50.62% tổng số loài 

chim ở Việt Nam và 9.38% so với tổng số loài chim thuộc Bộ sẻ ở việt Nam (Bảng 

1). Ở Việt Nam có 25 Bộ chim thì trong khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh 

có 13 bộ chim được ghi nhận.  

Trong danh sách các loài chim ghi nhận, không có loài nào có tên trong (Sách 

đỏ Việt Nam, 2007) hoặc (Danh lục đỏ IUCN, 2013).  
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Hình 1: Biểu đồ số lượng loài chim theo từng Bộ phân loại 

 

Bảng 1: Cơ cấu thành phần loài chim ghi nhận được 
Bộ Bộ Họ Loài 

Số 
lượng 

Phần trăm Số 
lượng 

Phần trăm 
tổng số 

% Việt 
Nam 

Bộ vịt Anseriformes 2 5.71 2 2.47 8.33 
Bộ gõ kiến Piciformes 2 5.71 3 3.70 8.11 
Bộ hồng hoàng Bucerotiformes 1 2.86 1 1.23 14.29 
Bộ đầu rìu Upupiformes 1 2.86 1 1.23 100.00 
Bộ cu cu Cuculiformes 2 5.71 4 4.94 23.53 
Bộ vẹt Psittaciformes 1 2.86 3 3.70 37.50 
Bộ yến Apodiformes 1 2.86 4 4.94 28.57 
Bộ cú Strigiformes 1 2.86 1 1.23 5.56 
Bộ bồ câu Columbiformes 1 2.86 4 4.94 16.67 
Bộ cò Ciconiiformes 3 8.57 10 12.35 12.50 
Bộ cắt Falconiformes 1 2.86 2 2.47 20.00 
Bộ sẽ Passeriformes 17 48.57 41 50.62 9.38 
Bộ bói cá Coraciiformes 2 5.71 5 6.17 26.32 
 Tổng 35 100.00 81 100.00   
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3.2 Thành phần loài và độ phong phú từng loài tại các công viên 

Kết quả khảo sát, chúng tôi đã ghi nhận trực tie�p được tổng cộng 51 loài chim 

thuộc 28 họ, 11 bộ (Phụ lục 01). Trong 51 loài này, có ba loài trong nghi ̣ điṇh 

32/2006/NĐ-CP ve�  quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy ca�p, quý hie�m. 

Tıńh đa dạng thành pha�n loài chim the�  hiện ở ta� t cả các bậc taxon (Bảng 2). Trong 

11 bộ ghi nhận được, bộ Sẽ Passeriformes có số lượng loài nhiều nhất với 32 loài 

thuộc 18 họ chiếm 62.75% to� ng so�  loài ghi nhận, có bốn bộ chı ̉có một loài là bộ 

Gõ kiến Piciformes, bộ Đầu rìu Upupiformes, bộ Rẽ Charariiformes và bộ Cò 

Ciconniiformes chie�m 1.96% to� ng so�  loài nghi nhận được (Hıǹh 1). 

Tổng số danh sách Mackinnon đã lập được cho tất cả các công viên đượ khảo 

sát là 63 danh sách. Trong đó, loài sẻ nhà (Passer montanus) nhà có tầng suất bắt 

gặp cao nhất với 66.7%. Bốn loài có độ phong phú cao nhất tiếp theo là cu gáy 

(Streptopelia chinensis), cu rốc cổ đỏ (Megalaima haemacephala), bông lau tai vằn 

(Pycnonotus blanfordi) và nhạn bụng trắng (Hirundo rustica) với độ phong phú 

lần lượtl à 58.7%, 39.7%, 31.7% và 30.2%. 

Tại từng công viên, độ phong phú của từng loài chim là không giống nhau (Xem 

Phụ lục 2). Trong 05 loài phong phú nhất từ 63 danh sách Mackinnon thì loài cu 

gáy lại không có ghi nhận nào tại công viên Hoàng Văn Thụ, hay loài bông lau tai 

vằn cũng không ghi nhận được tại công viên Lê Văn Tám và công viên 23-9. Loài 

cu rốc cổ đỏ tương đối phong phú ở các công viên như Tao Đàn, Lê Thị Riêng, 

Hoàng Văn Thụ nhưng ít phong phú hơn ở các công viên như Đầm Sen, Hội 

trường Thống nhất hay Gia Định (Bảng 3). 

Kết quả đánh giá mật độ cho thấy công viên Lê Thị Riêng có mật độ chim (cá 

thể/ha) cao nhất với 276.63 cá thể/ha. Tiếp theo là các khu vực như Hội trường 

Thống nhất, Đầm Sen (Bảng 2). 
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Bảng 2. Mật độ chim tại các công viên chính 

Stt Tên công viên 
Mật độ chim (cá 
thể/ha) Số loài Diện tích (ha) 

Độ che phủ 
(%) 

1 Hoàng Văn Thụ 50.17 8 9.2 58.70 
2 Đầm Sen 181.39 26 50 60.00 
3 Gia Định 91.12 17 30 63.33 
4 Thảo Cầm Viên 66.01 20 17 76.47 
5 Lê Văn Tám 116.27 5 6 78.33 
6 23-9 93.87 7 7.4 81.08 

7 
Hội trường Thống 
nhất 168.13 17 12 83.33 

8 Lê Thị Riêng 276.63 8 8 55.33 
9 Tao Đàn 81.57 17 10 75.00 

 

3.3 Sự tương quan 

Kết quả kiểm định không cho thấy sự tương quan giữa mật độ chim với diện 

tích của các công viên (r=-0.05, p = 0.898, α=0.01). Bên cạnh đó, kết quả kiểm định 

cũng không cho thấy sự tương quan giữa mật độ chim với độ che phủ của cây 

xanh trong công viên (r=-0.33, p = 0.932, α=0.01) hay với số lượng loài thực vật 

trong công viên (r=0.367, p = 0.332, α=0.01). 
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Hình 2: Tỷ lệ so�  loài trong các bộ chim nghi nhận tại các công viện nội thành Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Mối quan hệ giữa số lượng loài chim và một số yếu tố về sinh cảnh có sự thay 

đổi so với mối quan hệ giữa mật độ chim và sinh cảnh. Theo đó, có sự tương quan 

thuận giữa số lượng loài chim và diện tích của công viên (r=0.937, p = 0.02, 

α=0.01).  Tuy nhiên ở đây không có sự tương quan giữa số loài chim trong từng 

công viên với độ che phủ của cây xanh trong công viên (r=0.036, p=0.939, α=0.01). 

Cũng tương tự như vậy, số lượng loài chim và số lượng loài thực vật trong công 

viên cũng không có sự tương quan với nhau (r=0.553, p=0.122, α=0.01). 

3.4 Các loài chim du nhập 

Kết quả ghi nhận ban đầu cho thấy có khoảng 23 loài chim được du nhập vào 

thành phố Hồ Chí Minh để buôn bán cho người nuôi chim (Bảng 4). Trong 23 loài 

đó, có 10 loài du nhập là có nguồn gốc ở Việt Nam nhưng từ các miền khác, chủ 

yếu ở Tây Nguyên và một vài loài từ Bắc bộ. Và có 13 loài là du nhập từ các nước 

khác thông qua đường buôn bán. 

Trong 23 loài chim du nhập mà chúng tôi ghi nhận được, có 03 loài chúng tôi 

bắt gặp ngoài môi trường tự nhiên là chào mào đít đỏ, giẻ cùi xanh và cu gáy vằn. 

1.96 5.88 1.96 
3.92 

5.88 
3.92 

5.88 

1.96 

3.92 
1.96 

62.75 
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Trong đó, loài cu gáy vằn không phải là loài bản địa ở Việt Nam. Phần lớn các loài 

chim có nguồn gốc ở Việt Nam du nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh là các loài 

khướu do các loài này có vẻ ngoài đẹp và giọng hót hay. 

Đối với các loài du nhập từ các nước khác, thì phần lớn các loài ghi nhận được 

là các loài vẹt. Các loài vẹt ghi nhận được có nguồn gốc từ nhiều khu vực khác 

nhau như Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Phi. Các loài vẹt được ưa chuộng nhập về nhiều 

có thể do nhóm loài này có dáng đẹp, dễ nuôi, có thể bắt chước tiếng người.  

Phần lớn các loài chim được du nhập vào buôn bán ở Tp. Hồ Chí Minh là những 

loài nằm trong công ước CITES – Công ước về buôn bán động thực vật hoang dã 

(Bảng 4).  Có 06 loài nằm trong Phụ lục I, phụ lục quy định các loài cấm buôn bán 

quốc tế; 08 loài nằm trong Phụ lục II, phụ lục quy định những loài hạn chế buôn 

bán, vận chuyển. 

3.5 Đặc điểm cấu trúc, thành phần loài thảm thực vật 

Thảo cầm viên là khu vực có sự đa dạng về thành phần loài thực vật cao  nhất với  

1122  loài thực vật thuộc 267 chi thực vật của 162 họ thực vật bậc cao có mạch. Các 

công viên như Tao Đàn, Hội trường Thống nhất, Đầm sen có sự đa dạng về thành 

phần loài thực vật ít hơn với lần lượt là 196, 162 và 196 loài.  

Hội trường Thống nhất đã thống kê được 162 loài thực vật thuộc 127 chi thực 

vật của 81 họ thực vật bậc cao có mạch. Công viên Tao Đàn đã thống kê được 196 loài 

thực vật thuộc 153 chi thực vật của 84 họ thực vật bậc cao có mạch. Công viên Lê Thị 

Riêng đã thống kê được 164 loài thực vật thuộc 136 chi thực vật của 64 họ thực vật bậc 

cao có mạch. Đã thống kê được 77 loài thực vật thuộc 64 chi thực vật của 58 họ thực 

vật bậc cao có mạch ở công viên Lê Văn Tám. Qua điều tra khảo sát thực địa đã thống 

kê được 39 loài thực vật thuộc 32 chi thực vật của 22 họ thực vật bậc cao có mạch ở 

công viên Gia Định. Công viên Hoàng Văn Thụ đã thống kê được 53 loài thực vật thuộc 

44 chi thực vật của 40 họ thực vật bậc cao có mạch. Công viên Đầm Sen đã thống kê 

được 196 loài thực vật thuộc 153 chi thực vật của 84 họ thực vật bậc cao có mạch. 

Công viên 23 tháng 9 đã thống kê được 57 loài thực vật thuộc 55 chi thực vật của 54 họ 

thực vật bậc cao có mạch. 
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Bảng 3: Danh sách 15 loài phong phú nhất từ 63 danh sách Mackinnon 

Stt Tên thông thường Tên khoa học TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 Tổng khu vực 

1.  Sẻ nhà Passer domesticus 80 60 50 50 80 75 60 100 100 66.7 

2.  Cu gáy Streptopelia chinensis 80 53 50 100 0 75 40 100 100 58.7 

3.  Cu rốc cổ đỏ Megalaima haemacephala 60 20 42 50 60 33 20 100 100 39.7 

4.  Bông lau tai vằn Pycnonotus blanfordi 30 40 42 100 20 25 0 0 0 31.7 

5.  Nhạn bụng trắng Hirundo rustica 10 53 8 50 60 33 0 100 0 30.2 

6.  Chim nghệ ngực vàng Aegithina tiphia 10 13 25 0 0 0 20 0 100 12.7 

7.  Chim sâu lưng đỏ Dicaeum cruentatum 20 20 17 0 0 0 0 0 0 11.1 

8.  Sáo mỏ vàng Acridotheres cinereus 10 13 0 0 0 0 40 0 0 7.9 

9.  Chào mào Pycnonotus jocosus 0 20 0 0 0 17 0 0 0 7.9 

10.  Sả khoang cổ Todiramphus chloris 0 0 33 0 0 0 0 0 0 6.3 

11.  Chèo bẻo xám Dicrurus leucophaeus 0 0 0 0 40 0 40 0 0 6.3 

12.  Chích mày lớn Phylloscopus inornatus 0 0 0 0 20 0 20 100 100 6.3 

13.  Chích đuôi dài Orthotomus sutorius 0 13 0 50 0 8 0 0 0 6.3 

14.  Di đá Lonchura punctulata 10 0 0 0 0 25 0 0 0 6.3 

15.  Sả đầu nâu Halcyon smyrnensis 0 13 8 0 0 0 0 0 0 4.8 
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Bảng 4: Danh sách một số loài chim du nhập vào TP. HCM 

STT Tên khoa học Tên tiếng Anh Tiếng Việt 
Bắt gặp Nguồn gốc CITES 

Tự nhiên Buôn bán VN Quốc tế 
1 Garrulax chinensis Black-throated Laughingthrush Khướu bạc má   x x    

2 Garrulax vassali White-cheeked Laughingthrush Khướu đầu xám   x x    
3 Garrulax canorus Hwamei Họa mi   x x   Phụ lục II 
4 Garrulax yersini Collared Laughingthrush Khướu đầu đen má xám   x x    
5 Malacocincla abbotti Abbott's Babbler Chuối tiêu mỏ to   x x    
6 Leiothrix argentauris Silver-eared Mesia Kim oanh tai bạc   x x   Phụ lục II 
7 Leiothrix lutea Red-billed Leiothrix Kim oanh mỏ đỏ   x x   Phụ lục II 
8 Crocias langbianis Grey-crowned Crocias Mi núi Bà   x x    
9 Urocissa erythrorhyncha  Red bill blue magpie Giẻ cùi xanh x  x x    

10 Geopelia striata Zebra dove Cu gáy vằn x x 
 

x   
11 Pycnonotus jocosus Red-whiskered Bulbul Chào mào đít đỏ x x  x    
12 Melopsittacus undulatus Budgerigar Yến phụng   x   x  
13 Aratinga solstitialis Sun Parakeet     x   x Phụ lục II 
14 Cacatua moluccensis Moluccan cockatoo     x   x Phụ lục I 
15 Psittacus erithacus African Grey Parrot     x   x Phụ lục II 
16 Anodorhynchus hyacinthinus Hyacinth Macaw     x   x Phụ lục II 
17 Ara macao Scarlet Macaw     x   x Phụ lục I 
18 Ara ambiguus Buffon's Macaw     x   x Phụ lục I 
19 Cacatua sulphurea Citron-crested Cockatoo     x   x Phụ lục I 
20 Probosciger aterrimus Palm Cockatoo     x   x Phụ lục I 
21 Cacatua leadbeateri Major Mitchell's Cockatoo     x   x Phụ lục II 
22 Eolophus roseicapilla Rose-breasted cockatoos     x   x Phụ lục II 
23 Serinus canaria Atlantic Canary     x   x  
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Bảng 5. Số lượng loài thực vật và độ che phủ cây xanh tại các công viên chính 

Stt Tên Diện tích (ha) Độ che phủ (%) Số loài thực vật 
1 Hoàng Văn Thụ 9.2 58.70 53 
2 Đầm Sen 50 60.00 196 
3 Gia Định 30 63.33 39 
4 Thảo Cầm Viên 17 76.47 1122 
5 Lê Văn Tám 6 78.33 77 
6 23-9 7.4 81.08 57 

7 
Hội trường Thống 
nhất 12 83.33 162 

8 Lê Thị Riêng 8 55.33 164 
9 Tao Đàn 10 75.00 153 

 

Các công viên lâu năm như Thảo Cầm Viên, Tao Đàn, Hội trường Thống nhất có 

thảm thực vật phong phú, đa dạng với độ che phủ cao và nhiều loài thực vật bản 

địa như  Sung nhân (Ficus drupacea), Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus), cầy 

(Irvingia malayana), Lòng máng (Pterocymbium tinctorium), Bằng lăng ổi 

(Lagerstroemia calyculata), Sung (Ficus racemosa), Da bồ đề (Ficus religiosa). So 

với các công viên khác, 03 công viên nói trên là những công viên còn giữ được một 

phần thảm thực vật tự nhiên của Hồ Chí Minh. 

Các công viên mới xây dựng hoặc được tái quy hoạch thường phát triển theo 

hướng xây dựng cảnh quan thẩm mỹ, bóng mát. Do đó, số loài cây du nhập vào 

trồng và tạo cảnh quan nhiều hơn so với các công viên lâu năm. Điển hình là loài 

Sọ khỉ (Khaya seneganlensis), Viết ngọt (Manilkara kauki) được trồng ở hầu hết 

các công viên. Bên cạnh đó, các loài cây cảnh, bonsai cũng được nhiều công viên 

trồng để tạo mỹ quan như Chuối rẽ quạt (Ravenala madagascariensis), Đa lộc 

(Etlingera elatior), Tùng la hán (Podocarpus chinensis).   

3.6 Các loài thực vật được chim sử dụng 

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi ghi nhận được 28 loài thực vật của 15 họ trong 

khu vực thành phố được chim sử dụng (Phụ lục 3). Trong đó, họ dâu tằm 

Moraceae có số loài được sử dụng nhiều nhất là bốn loài chiếm 17.86% số loài 

thực vật trong thành phô được các loài chim sử dụng; trong khi đó các họ 
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Poaceae, Asteraceae, Dilleniaceae, Euphorbiaceae, Loranthaceae, Meliaceae, 

Myrtaceae chỉ có một loài được các loài chim sử dụng (3.57%). 

Các loài thực vật được trồng trong thành phố chủ yếu là các loài cây được sử 

dụng chủ yếu cho mục đích tạo mỹ quan cho đô thị thành phố nên không phải là 

các loài thực vật cho quả và hạt; vì vậy, hầu hết các loài thực vật được chim sử 

dụng chủ yếu là để làm tổ, nghỉ ngơi và là nơi kiếm ăn rất ít được sử dụng làm 

thức ăn cho chúng. Cụ thể như sau: 

• Có 25 loài trong tổng 28 loài thực vật được chim sử dụng là nhằm mục 

đích để làm tổ và nghỉ ngơi, 

• Có 24 loài trong tổng 28 loài thực vật được chim sử dụng là nhằm mục 

đích để làm nơi kiếm ăn, 

• Và chỉ có 7 trong 28 loài thực vật được chim sử dụng là được chim sử 

dụng làm thức ăn và chủ yếu là các loài của họ Moraceae (4 loài). 

Trong quá trình khảo sát, chúng tôi ghi nhận thấy chim sử dụng hầu hết các 

loài thực vật nhằm làm tổ, nơi nghỉ ngơi và nơi kiếm ăn. Còn đối với các thực vật 

được sử dụng như thức ăn chỉ được giới hạn bởi một số loài chim như: loài cỏ lá 

gừng Axonopus compressus của họ Poaceae được các loài chim di sử dụng làm 

thức ăn, còn các loài của họ Moraceae được sử dụng làm thức ăn bởi các loài bông 

lau và cu rốc, hoa của loài bạch đàn trắng Eucalypus camaldulensis được loài bông 

lau tai vằn sử dụng làm thức ăn. 

Loài sọ khỉ Khaya senegalensis  hiện diện ở hầu hết các công viên. Tuy nhiên, số 

loài chim ghi nhận có hoạt động liên qua đến loài này chỉ gói gọn ở loài Cu gáy 

(quan sát được loài cu gáy đang nghỉ ngơi trên cây). Ngoài ra, hầu như không thấy 

các loài khác sử dụng loài sọ khỉ làm giá đỡ để làm tổ hay kiếm ăn trên cây. 

Nguyên nhân chính có thể do loài sọ khỉ là cây du nhập từ Châu Phi về, không phải 

loài bản địa của Việt Nam. Do đó, các loài chim ít hoặc không sử dụng. Đối với các 

loài chim ăn động vật thì có lẽ do là loài du nhập nên ít có sâu bệnh, các loài côn 

trùng bản địa sinh sống trên cây nên các loài chim không kiếm ăn trên loài này. 
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4 Thảo luận   

4.1 Sự đa dạng về thành phần loài 

Kết quả điều tra ghi nhận được 81 loài chim cho khu vực nội thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Trong đó tại các công viên ghi nhận được 51 loài. So với các hệ sinh 

cảnh tự nhiên hay sinh cảnh nông thôn thì số lượng loài chim trong khu vực nội 

thành ít hơn nhiều. Khu vực bán đảo Cần Giờ được ghi nhận với 145 loài chim 

(Wildlifetour 2012), còn ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thì có 

195 loài chim đã được ghi nhận. Sự ít hơn về số lượng giữa khu vực đô thị với khu 

vực nông thôn hay rừng tự nhiên là điều dễ hiểu khi môi trường đô thị ít mảng 

cây xanh và chịu nhiều tác động hơn so với môi trường khác. 

Tuy nhiên, khi so sánh với các khu vực đô thị khác trên thế giới thì số lượng 

loài chim ở nội thành TP. HCM vẫn cao hơn một số khu vực. Ví dụ như tại khu vực 

nội thành Greater Vancouver của Bristish Columbia, Melles và cộng sự (2003) chỉ 

ghi nhân được 42 loài chim, hay chỉ 64 loài chim ở thành phố Taubaté, bang Sao 

Paulo, Brazil (Toledo et al. 2012). Một nghiên cứu khác ở thành phố Sheffield, UK 

của Fuller và cộng sự (2009) chỉ ghi nhận được 77 loài. Các nghiên cứu về sự đa 

dạng loài trong khu hệ chim ở khu vực đô thị cho thấy hệ sinh thái đô thị được 

xem là kiểu sinh thái phù hợp cho một số ít loài có khả năng thích nghi cao với sự 

hiện diện của con người (Shochat et al. 2010). Với nhận định trên, các loài chim 

rừng tự nhiên ít có khả năng tồn tại trong sinh cảnh đô thị. Do đó, số lượng loài 

chim trong sinh cảnh đô thị sẽ ít hơn nhiều so với sinh cảnh tự nhiên và nông 

thôn. 

Trong khi nghiên cứu ở môi trường tự nhiên, sự tác động của con người làm 

sinh cảnh bị phá hủy, chia cắt là nguyên nhân chính gây nên sự tuyệt chủng địa 

phương đối với nhiều loài chim rừng (Shochat et al. 2010), các nghiên cứu tìm 

hiểu về nguyên nhân suy giảm chim ở khu vực đô thị ít được đề cập đến. Mặc dù 

sự hình thành nên sinh cảnh đô thị giúp tạo nên sự thu hút đối với nhiều loài chim 

ngoại lai nhưng số lượng loài hiện diện ngoài tự nhiên vẫn ít. Từ nghiên cứu này 

và các nghiên cứu khác, những nguyên nhân chính làm suy giảm số lượng loài 
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chim tại một khu vực đô thị có thể là: (1) sự suy giảm về thảm thực vật rừng, môi 

trường sinh sống chủ yếu của hầu hết các loài chim; (2) sự tác động của con người 

như đánh bắt; (3) sự phát triển vượt trội của các loài chim du nhập; (4) sự tác 

động của các loài vật nuôi. Tại sinh cảnh đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng 

loài hiện diện vẫn ở mức trung bình do nhờ sự đa dạng trong sinh cảnh và thảm 

thực vật, trong đó vai trò của Thảo cầm viên, Gia Định và Công viên Đầm Sen là 

quan trọng nhất. Hơn nữa, tốc độ mở rộng đô thị tại khu vực Quận 11, và Gò Vấp 

là nhanh nhưng mới diễn ra trong thời gian gần đây nên vẫn giữ được một phần 

sinh cảnh nông thôn tự nhiên, nên vẫn còn giữ được nhiều loài chim phù hợp với 

sinh cảnh nông thôn như các loài di, chiền chiện bụng hung, rẻ quạt java. Hoạt 

động nuôi chim cảnh và đánh bẫy chim tự nhiên về nuôi vẫn đang diễn ra  hằng 

ngày ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đây được xem là nguyên nhân làm suy 

giảm nhiều về số lượng các loài chim bản địa. Mặc dù chưa có ghi nhận về tác 

động của vật nuôi lên khu hệ chim, nhưng những nghiên cứu trên thế giới cho 

thấy các loài vật nuôi như mèo nhà (Felis catus) là một trong những nguyên nhân 

chính làm suy giảm số lượng cá thể, ảnh hưởng đến loài. Ví dụ như loài Cuốc 

California (Callipepla californicus) chỉ xuất hiện ở những khu vực không có mèo 

nhà (Hawkins et al. 2004).  

4.2 Các yếu tố sinh cảnh ảnh hưởng đến khu hệ chim 

Số lượng loài trong một khu vực đã và đang được tiếp cận theo hai giả thuyết: 

(1) sinh cảnh và (2) diện tích. Trong giả thiết về sinh cảnh, khu vực có sự đa dạng 

cao về sinh cảnh sẽ có sự đa dạng cao về thành phần loài (Connor & McCoy 1979; 

Williams 1964). Còn đối với giả thiết về diện tích, MacArthur & Wilson (1999) cho 

rằng vùng có diện tích lớn hơn sẽ có nhiều loài tồn tại hơn. Đối với khu hệ chim 

tại các công viên của khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh, sự đa dạng về loài 

có tương quan đến cả sự đa dạng về sinh cảnh và diện tích. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi nhận thấy công viên có sự đa dạng cao về sinh cảnh sẽ có sự đa dạng cao 

về thành phần loài. Và khu vực có diện tích lớn thì số lượng loài cũng nhiều hơn 
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và kiểm định thống kê cho thấy sự tương quan thuận giữa số lượng loài và diện 

tích. 

Đối với khía cạnh sinh cảnh, công viên Đầm Sen và Thảo cầm viên là hai khu 

vực có sự đa dạng cao về sinh cảnh so với các công viên còn lại và số lượng loài 

chim tại hai khu vực này cũng cao nhất, lần lượt là 26 và 20 loài. Trong hai công 

viên này, ngoài thảm thực vật tự nhiên bản địa còn sót lại, và các loài du nhập giúp 

hình thành nên các tầng thảm thực vật khác nhau bao gồm tầng tán với các loài 

bản địa như …, các loài cây bụi thấp như…… Bên cạnh đó, hai khu vực trên còn có 

sinh cảnh đất ngập nước nên xuất hiện thêm nhiều loài chim nước định cư như Cò 

bợ Ardeola bacchus, Bồng chanh Alcedo atthis, Sả đầu nâu Halcyon smyrnensis và 

di cư sinh sống như Choa� t nhỏ Actitis hypoleucos. Trong khi các công viên như Lê 

Văn Tám, 23-9 lại có thảm thực vật đơn giản với các loài ưu thế như lim sét, sao 

đen, sọ khỉ và không có sinh cảnh nào khác ngoài thực vật cây trồng. Đây có thể là 

nguyên nhân mà số lượng loài chim ghi nhận được tại hai công viên nói trên là 

thấp nhất, lần lượt là 5 và 6 loài. Trong nghiên cứu về khu hệ chim ở thành phố tại 

Sao Paulo, Brazil, Toledo và cộng sự (2012) cũng đã chỉ ra rằng sự đa dạng loài có 

tương quan với sinh cảnh (độ phong phú và mật độ cây) hơn là so với diện tích. 

Ở khía cạnh diện tích, sự tương quan giữa diện tích với số lượng loài là tỷ lệ 

thuận với nhau (r=0.937, p = 0.02, α=0.01) công viên có diện tích lớn nhất là Đầm 

Sen với số lượng loài lớn nhất ghi nhận được là 26 loài. Công viên có diện tích nhỏ 

nhất là Lê Văn Tám với khoảng 06ha thì có số lượng loài ít nhất là 05 loài. Tuy 

nhiên, mặc dù công viên Gia Định có diện tích lớn hơn so với Thảo Cầm Viên 

nhưng số lượng loài tại Gia Định ít hơn so với Thảo Cầm Viên (17 loài so với 20 

loài). Theo MacArthur và Wilson (1999), khu vực có diện tích nhỏ thì khả năng 

đáp ứng đủ nguồn thức ăn cho loài là có hạn chế, hơn nữa, diện tích nhỏ nên sự đa 

dạng về sinh cảnh không nhiều nên số lượng loài sẽ ít hơn vùng có diện tích lớn. 

Điều này có vẻ đúng và hợp lý trong mối tương quan giữa các loài chim tại các 

công viên ở Tp Hồ Chí Minh với diện tích các công viên. 
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi không thấy sự tương quan giữa độ che phủ 

của thảm thực vật trong công viên với số lượng loài (r=0.036, p=0.939, α=0.01). 

Kết quả này cho thấy tại các công viên thành phố hồ chí minh, yếu tố độ che phủ 

thảm thực vật có thể không phải là một nhân tố góp phần duy trì tính đa dạng về 

thành phần loài trong khu hệ chim. Thay vào đó, tính đa dạng về sinh cảnh và 

thành phần loài thực vật bản địa cũng như diện tích có thể đóng vai trò quan 

trọng hơn. 

Các kiểm tra mối tương quan giữa mật độ chim và số lượng loài chim trong 

công viên với độ che phủ của cây xanh hay số lượng loài thực vật đều không cho 

kết quả tương quan. Điều này cho thấy trong môi trường đô thị, hay rộng hơn môi 

trường nhân tạo thì yếu tố về số lượng loài thực vật và độ che phủ không phải là 

yếu tố quyết định đến sự đa dạng cũng như sự tập trung của nhóm chim trong 

công viên. Thay vào đó, có thể yếu tố về loài thực vật là thức ăn, nguồn thức ăn 

đóng vai trò quan trọng hơn trong vai trò quyết định sự đa dạng về loài. Ví dụ như 

thành phần loài thực vật tại Thảo Cầm Viên, Hội trường Thống nhất hay Tao Đàn 

còn giữ lại được một phần các loài thực vật bản địa nên phù hợp cho nhiều loài 

chim sinh sống, kiếm ăn và theo đó là số lượng loài chim cũng nhiều hơn so với 

các khu vực khác. 

5 Kết luận và kiến nghị  

5.1 Kết luận  

Nghiên cứu đã ghi nhận được 81 loài chim 35 họ, 13 bộ cho khu vực nội thành 

Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có 51 loài thuộc 28 họ, 11 bộ được ghi nhận 

trong 10 công viên chủ yếu trong nội thành. Khu hệ chim tại khu vực nội thành có 

sự đa dạng cao hơn so với nhiều khu vực nội thành khác trên thế giới. 

Trong 10 công viên chính, công viên Đầm Sen là nơi có sự đa dạng về chim cao 

nhất, tiếp theo là tại công viên Thảo Cầm Viên. Các công viên ít có sự đa dạng nhất 

là công viên Lê Văn Tám (05 loài) và Công viên 23-9 (7 loài). 
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Các loài chim có độ phong phú nhất là sẻ nhà (Passer montanus), cu gáy 

(Streptopelia chinensis), cu rốc cổ đỏ (Megalaima haemacephala), bông lau tai vằn 

(Pycnonotus blanfordi) và nhạn bụng trắng (Hirundo rustica). Mật độ chim tại 

những công viên có diện tích nhỏ và ít loài thì cao hơn so với các khu vực khác. 

Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có sự tập trung hoạt động mua bán, nuôi 

chim cảnh cao ở Việt Nam. Có ít nhất 24 loài chim được du nhập vào thành phố Hồ 

Chí Minh để buôn bán, trong đó có 14 loài có nguồn gốc quốc tế. Có 03 loài chim 

du nhập nhưng hiện nay đang sinh sống trong môi trường tự nhiên tại các công 

viên là chào mào, giẻ cùi và cu gáy vằn. 

Nghiên cứu đã ghi nhận được các loài chim sử dụng 28 loài thực vật thuộc 15 

họ để làm nơi kiếm ăn, nghỉ ngơi, làm tổ (25 loài) và 07 loài là loài thức ăn. Các 

loài thuộc họ Moraceae là nhóm loài quan trọng trong việc cung cấp thức ăn cho 

hầu hết các loài chim trong khu vực. 

Diện tích của công viên và thành phần loài thực vật đóng vai trò quyết định 

đến sự đa dạng về loài của khu hệ chim. Trong khi các yếu tố như độ che phủ của 

cây xanh, số lượng loài thực vật có thể không ảnh hưởng đến sự đa dạng của loài 

chim cũng như mức độ tập trung của các loài chim.  

5.2 Kiến nghị   

Từ những kết quả đạt được trong nghiên cứu này, việc bảo tồn sự đa dạng về 

khu hệ chim nói riêng và khu hệ động thực vật nói chung tại một khu vực mà có 

sự đô thị hóa là có thể thực hiện được thông qua quy hoạch các mảng xanh. Theo 

đó, các kiến nghị sau đây có thể giúp các nhà quản lý đô thị vừa bảo tồn được tính 

đa dạng sinh học vừa tạo được mỹ quan cho đô thị: 

- Giữ lại các thảm thực vật tự nhiên, cải tạo theo hướng giữ gìn các loài cây 

được chim sử dụng và tạo được sự đa dạng về sinh cảnh 

- Trồng bổ sung các loài thực vật bản địa, là cây thức ăn cho các loài chim 

bản địa 

- Có thể phát triển mô hình làm nhà cho các loài chim làm tổ trong hốc cây. 
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Phụ lục 1. Danh sách các loài chim ghi nhận ở khu vực nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh 

Stt Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Ghi nhận tại công viên Nội 

thành 
Loài di 

cư TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 
O ANSERIFORMES                         
F Dendrocygnidae                         

1 Dendrocygna javanica Le nâu                   1 1 
F Anatidae                         

2 Anas poecilorhyncha Vịt trời                   1 1 
O PICIFORMES                         
F Picidae                         

3 Dendrocopos canicapillus Gõ kiến xám nhỏ                   1   
F Megalaimidae                         

4 Megalaima australis Cu rốc đầu đen                   1   
5 Megalaima haemacephala Cu rốc cổ đỏ x x x x x x x x x 1   

O BUCEROTIFORMES                         
F Bucerotidae                         

6 Anthracoceros albirostris Cao cát bụng trắng                   1   
O UPUPIFORMES                         
F Upupidae                         

7 Upupa epops Đầu rìu             x     1   
O CORACIFORMES                         
F Alcedinidae                         

8 Alcedo atthis Bồng chanh x     x           1   
9 Ceyx erithacus Bồng chanh đỏ                   1 1 

F Halcyonidae                         
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Stt Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Ghi nhận tại công viên Nội 

thành 
Loài di 

cư TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 
10 Halcyon smyrnensis Sả đầu nâu x   x             1   
11 Todiramphus chloris Sả khoang cổ     x             1   
12 Halcyon pileata Sả đầu đen                   1 1 

O CUCULIFORMES                         
F Cuculidae                         

13 Cacomantis merulinus Tìm vịt                   1   
14 Eudynamys scolopacea Tu hú   x               1   
15 Phaenicophaeus tristis Phướn, Coọc x   x             1   

F Centropodidae                         
16 Centropus sinensis Bìm bịp lớn                   1   

O PSITTACIFORMES                         
F Psittacidae                         

17 Loriculus vernalis Vẹt lùn   x               1   
18 Psittacula roseata Vẹt đầu hồng     x             1   
19 Psittacula alexandri Vẹt ngực đỏ     x             1   

O APODIFORMES                         
F Apodidae                         

20 Collocalia germani Yến sào x                 1   
21 Cypsiurus balasiensis Yến cọ x       x x       1   
22 Apus pacificus Yến hông trắng                   1   
23 Apus affinis Yến cằm trắng                   1   

O STRIGIFORMES                         
F Tytonidae                         

24 Tyto alba Cú lợn lưng xám                   1   
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Stt Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Ghi nhận tại công viên Nội 

thành 
Loài di 

cư TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 
O COLUMBIFORMES                         
F Columbidae                         

25 Streptopelia chinensis Cu gáy, Cu đất x x x x   x x x x 1   
26 Streptopelia tranquebarica Cu ngói   x               1   
27 Treron vernans Cu xanh đầu xám                   1   
28 Geopelia striata Cu vằn           x       1   

O CICONIIFORMES                         
F Scolopacidae                         

29 Actitis hypoleucos Choắt nhỏ x                 1 1 
F Accipitridae                         

30 Accipiter virgatus Ưng bụng hung x                 1 1 
31 Accipiter badius Ưng xám           x       1 1 

F Phalacrocoracidae                         
32 Phalacrocorax niger Cốc đen, Còng cọc                   1 1 

F Ardeidae                         
33 Egretta garzetta Cò trắng                   1 1 
34 Ardea cinerea Diệc xám                   1 1 
35 Ardea purpurea Diệc lửa                   1 1 
36 Casmerodius albus Cò ngàng lớn                   1 1 
37 Mesophoyx intermedia Cò ngàng nhỏ                   1 1 
38 Bubulcus ibis Cò ruồi                   1 1 
39 Ardeola bacchus Cò bợ x                 1 1 
40 Nycticorax nycticorax Vạc                   1 1 

O PASSERIFORMES                         
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Stt Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Ghi nhận tại công viên Nội 

thành 
Loài di 

cư TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 
F Irenidae                         

41 Chloropsis cochinchinensis Chim xanh Nam Bộ                   1   
F Corvidae                         

42 Corvus macrorhynchos Quạ đen   x         x     1   
43 Urocissa erythrorhyncha Giẻ cùi                   1   
44 Oriolus chinensis Vàng anh Trung Quốc     x     x       1   
45 Pericrocotus flammeus Phường chèo đỏ lớn   x x       x     1   
46 Coracina polioptera Phường chèo xám nhỏ             x     1   
47 Hemipus picatus Phường chèo đen                   1   
48 Rhipidura javanica Rẻ quạt Java x   x             1   
49 Dicrurus leucophaeus Chèo bẻo xám         x   x   x 1   
50 Aegithina tiphia Chim nghệ ngực vàng x x x       x   x 1   

F Monarchidae (Monarch Flycatchers)                         
51 Hypothymis azurea Đớp ruồi xanh gáy đen             x     1   
52 Terpsiphone paradisi Thiên đường đuôi phướn             x     1   

F Laniidae (Shrikes)                         
53 Lanius cristatus Bách thanh mày trắng           x       1   

F Muscicapidae                         
54 Muscicapa dauurica Đớp ruồi nâu x   x     x       1   
55 Ficedula parva Đớp ruồi họng đỏ     x       x     1 1 
56 Copsychus saularis Chích chòe than     x       x     1   
57 Copsychus malabaricus Chích chòe lửa                   1   
58 Saxicola caprata Sẻ bụi đen                   1   

F Sturnidae                         
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Stt Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Ghi nhận tại công viên Nội 

thành 
Loài di 

cư TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 
59 Acridotheres tristis Sáo nâu   x         x     1   
60 Acridotheres cinereus Sáo mỏ vàng x x x       x     1   

F Hirundinidae                         
61 Hirundo rustica Nhạn bụng trắng x x x x x x   x   1   
62 Hirundo daurica Nhạn bụng xám                   1   

F Pycnonotidae                         
63 Pycnonotus jocosus Chào mào x         x       1   
64 Pycnonotus goiavier Bông lau mày trắng       x   x       1   
65 Pycnonotus blanfordi Bông lau tai vằn x x x x x x       1   

F Zosteropidae                         
66 Zosterops palpebrosus Vành khuyên họng vàng x                 1   

F Cisticolidae (Cisticolas and Allies)                         
67 Orthotomus sutorius Chích đuôi dài x     x x x       1   
68 Orthotomus atrogularis Chích bông cánh vàng x                 1   
69 Orthotomus ruficeps Chích bông nâu x   x           x 1   

F Sylviidae                         
70 Garrulax monileger Khướu khoang cổ             x     1 1 

F Phylloscopidae (Leaf-Warblers)                         
71 Phylloscopus inornatus Chích mày lớn         x   x x x 1   

F Nectariniidae                         
72 Dicaeum cruentatum Chim sâu lưng đỏ x x x             1   
73 Anthreptes malacensis Hút mật họng nâu                   1   

F Passeridae                         
74 Passer flaveolus Sẻ bụi vàng x x               1   
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Stt Tên khoa học Tên tiếng Việt 
Ghi nhận tại công viên Nội 

thành 
Loài di 

cư TĐ ĐS TCV LTR HVT GĐ DĐL LVT 23-9 
75 Passer domesticus Sẻ nhà                   1   
76 Passer montanus Sẻ x x x x x x x x x 1   
77 Ploceus philippinus Rồng rộc x         x       1   
78 Lonchura striata Di cam   x               1   
79 Lonchura punctulata Di đá   x       x       1   
80 Lonchura malacca Di đầu đen                   1   
81 Lonchura maja Di đầu trắng x         x       1   

Tổng 26 17 20 8 8 17 17 5 7 81 18 
Ghi chú: TĐ: Công viên Tao Đàn, ĐS: Công viên Đầm Sen, TCV: Thảo Cầm Viên, HVT: Công viên Hoàng Văn Thụ, DĐL: Hội trường Thống 
nhất, LVT: Công viên Lê Văn Tám, 23-9: Công viên 23-9. 
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Phụ lục 2. Độ phong phú tương đối của các loài chim trong nội thành 
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Megalaima 
haemacephala Cu rốc cổ đỏ 6 60.0 3 20.0 5 41.7 1 50.0 3 60.0 4 33.3 1 20.0 1 100.0 1 100.0 25.0 39.7 
Todiramphus chloris Sả khoang cổ   0.0   0.0 4 33.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 4.0 6.3 
Alcedo atthis Bồng chanh, Chài chài   0.0 1 6.7   0.0 1 50.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Halcyon smyrnensis Sả đầu nâu   0.0 2 13.3 1 8.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Upupa epops Đầu rìu   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 1.0   
Eudynamys 
scolopacea Tu hú 1 10.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Phaenicophaeus 
tristis Phướn   0.0 1 6.7 1 8.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Loriculus vernalis Vẹt lùn   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 
Psittacula roseata Vẹt đầu hồng   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Psittacula alexandri Vẹt ngực đỏ   0.0   0.0 2 16.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Collocalia germani Yến sào   0.0 1 6.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
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Cypsiurus balasiensis Yến cọ   0.0 1 6.7   0.0   0.0 1 20.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Streptopelia 
chinensis Cu gáy 8 80.0 8 53.3 6 50.0 2 100.0   0.0 9 75.0 2 40.0 1 100.0 1 100.0 37.0 58.7 
Streptopelia 
tranquebarica Cu ngói 1 10.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Geopelia striata Cu vằn   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2 16.7   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Actitis hypoleucos Choắt nhỏ   0.0 1 6.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Accipiter badius Ưng xám   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Accipiter virgatus Ưng bụng hung   0.0 2 13.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Ardeola bacchus Cò bợ   0.0 1 6.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Aegithina tiphia Chim nghệ ngực vàng 1 10.0 2 13.3 3 25.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0 1 100.0 8.0 12.7 
Lanius cristatus Bách thanh mày 

trắng   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2 16.7   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Oriolus chinensis Vàng anh trung quốc   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Corvus 
macrorhynchos Qụa đen 2 20.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Dicrurus 
leucophaeus Chèo bẻo xám   0.0   0.0   0.0   0.0 2 40.0   0.0 2 40.0   0.0   0.0 4.0 6.3 
Pericrocotus 
speciosus Phường chèo đỏ lớn   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Coracina polioptera Phường chèo xám 

nhỏ   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Rhipidura javanica Rẽ quạt Java   0.0 1 6.7 1 8.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Ficedula parva Đớp ruồi họng đỏ   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Copsychus saularis Chích chòe than   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Muscicapa dauurica Đớp ruồi nâu   0.0   0.0 2 16.7   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Hypothymis azurea Đớp ruồi xanh gáy 

đen   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Terpsiphone paradisi Thiên đường đuôi 

phướn   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Acridotheres tristis Sáo nâu 1 10.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 2.0 3.2 
Acridotheres 
cinereus Sáo mỏ vàng 1 10.0 2 13.3   0.0   0.0   0.0   0.0 2 40.0   0.0   0.0 5.0 7.9 
Hirundo rustica Nhạn bụng trắng 1 10.0 8 53.3 1 8.3 1 50.0 3 60.0 4 33.3   0.0 1 100.0   0.0 19.0 30.2 
Pycnonotus jocosus Chào mào   0.0 3 20.0   0.0   0.0   0.0 2 16.7   0.0   0.0   0.0 5.0 7.9 
Pycnonotus goiavier Bông lau mày trắng   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 0.0 0.0 
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Pycnonotus blanfordi Bông lau tai vằn 3 30.0 6 40.0 5 41.7 2 100.0 1 20.0 3 25.0   0.0   0.0   0.0 20.0 31.7 
Zosterops 
palpebrosus 

Vành khuyên họng 
vàng   0.0 1 6.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 

Garrulax monileger Khướu khoang cổ   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Orthotomus 
atrogularis Chích bông cánh vàng   0.0 1 6.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Orthotomus ruficeps Chích bông nâu   0.0 3 20.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Phylloscopus 
inornatus Chích mày lớn   0.0   0.0   0.0   0.0 1 20.0   0.0 1 20.0 1 100.0 1 100.0 4.0 6.3 
Orthotomus sutorius Chích đuôi dài   0.0 2 13.3   0.0 1 50.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 4.0 6.3 
Dicaeum cruentatum Chim sâu lưng đỏ 2 20.0 3 20.0 2 16.7   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 7.0 11.1 
Lonchura striata Di cam 1 10.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
Lonchura maja Di đầu trắng   0.0 1 6.7   0.0   0.0   0.0 2 16.7   0.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Lonchura punctulata Di đá 1 10.0   0.0   0.0   0.0   0.0 3 25.0   0.0   0.0   0.0 4.0 6.3 
Passer flaveolus Sẻ bụi vàng 1 10.0 2 13.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 3.0 4.8 
Passer montanus Sẻ nhà 8 80.0 9 60.0 6 50.0 1 50.0 4 80.0 9 75.0 3 60.0 1 100.0 1 100.0 42.0 66.7 
Ploceus philippinus Ro� ng rộc   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 1 8.3   0.0   0.0   0.0 1.0 1.6 
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Phụ lục 3. Danh sách các loài thực vật được chim sử dụng 

STT Họ Tên tiếng việt Tên khoa học 

Sử dụng 
Loài chim sử dụng 

nhiều 
Giá đỡ 
làm tổ, 

nghỉ ngơi 

Nơi 
kiếm 

ăn 
Thức ăn 

1 Poaceae Cỏ lá gừng Axonopus  compressus  Beauv.     x Các loài chim di 

2 Apocynaceae Sứ cùi trắng Plumeria  obtusa  L. x x     
3 Apocynaceae Sứ cùi đỏ Plumeria  rubra  L. x x     

4 Asteraceae Yên bạch , cỏ hôi Eupatorium  lindleyanum DC.   x     

5 Dilleniaceae Sổ trắng Dillenia  indica L. x       

6 Dipterocarpaceae Dầu con rái Dipterocarpus  alatus  Roxb.ex 
G.Don x x     

7 Dipterocarpaceae Sao đen Hopea  odorata   Roxb. x x     
8 Euphorbiaceae Bả đậu, Ba đậu tây Hura  crepitans   L. x x     

9 Caesalpiniaceae Bò cạp hường Cassia javanica L.subsp.nodosa 
K et S.S.Larsen x x     

10 Caesalpiniaceae Muồng nhiều lá Cassia multijuga Rich x x     

11 Caesalpiniaceae Lim xanh Erythrophleum fordii Oliv x x     

12 Caesalpiniaceae Lim xẹt Peltophorum pterocarpum  ( 
DC. ) Backer ex K.Heyne x x     

13 Mimosaceae Keo bông vàng Acacia auriculiformis A.cunn.ex 
Benth x x     
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14 Mimosaceae Me tây, còng Samanea saman ( Jacq. ) Merr x x     

15 Loranthaceae Chùm gởi đỏ Helixanthera coccinea ( Jack ) 
Danser   x     

16 Meliaceae Sọ khỉ Khaya senegalensis ( Desr ) 
A.Juss x       

17 Moraceae Gừa quả nhỏ Ficus microcarpa L.f . x x x Bông lau, cu rốc cổ đỏ 

18 Moraceae Da sung Ficus racemosa L. x x x Bông lau, cu rốc cổ đỏ 

19 Moraceae Da lâm vồ Ficus rumphii Blume x x     

20 Moraceae Da sộp Ficus superba ( Miq) Miq var. 
japonica Miq x x x Bông lau, cu rốc cổ đỏ 

21 Moraceae Da bồ đề Fucus religiosa L. x x x Bông lau tai vằn 
22 Sapotaceae Viết ngọt Manilkara kauki ( L.) Dubard x x     
23 Sapotaceae Viết chát Mimusops elengi L x x     

24 Sterculiaceae Lòng máng lá phong 
Pterocymbium tinctorium ( 
Nees) Merr. var. javanicum( 
R.Br) Kostern 

x x     

25 Sterculiaceae Lòng mang lá nhỏ Pterospermum acerifolium 
Willd x x     

26 Tiliaceae Giá tị giả Berrya cordifolia ( Willd.) 
Burret x       

27 Tiliaceae Trứng cá Muntingia   calabura  L. x x x   

28 Myrtaceae Bạch đàn trắng Eucalyptus camaldulensis x x x Bông lau tai vằn 
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