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TÓM TẮT 

Nghiên cứu xác định sự sai khác về thành phần loài và cấu trúc quần xã bọ chân chạy giữa các kiểu sử dụng 

đất thuộc hệ sinh thái núi đá vôi tại Khu Dự trữ Thiên nhiên Hữu Liên (Lạng Sơn). Bẫy hố được sử dụng để thu thập 

bọ chân chạy. Tổng cộng 80 bẫy hố được thiết lập và phân bố đều qua bốn kiểu sử dụng đất chính tại khu vực: đất 

nông nghiệp, đồng cỏ, rừng trồng keo (10 năm) và rừng tái sinh (15 năm). Kết quả ghi nhận được 24 loài hình thái 

bọ chân chạy từ 477 cá thể. Sinh cảnh nông nghiệp (cánh đồng ngô) ghi nhận số lượng cá thể, số lượng loài và tính 

đa dạng các loài bọ chân chạy cao nhất. Cấu trúc quần xã bọ chân chạy khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các 

kiểu sử dụng đất. Phân tích đo lường đa hướng NMDS đã phân tách rõ rệt quần xã bọ chân chạy giữa sinh cảnh 

nông nghiệp và sinh cảnh rừng. Lớp thảm mục ảnh hưởng quyết định tới cấu trúc quần xã bọ chân chạy tại khu vực. 

Nghiên cứu bước đầu xác định được bốn loài bọ chân chạy làm sinh vật chỉ thị cho sinh cảnh nông nghiệp dựa vào 

phân tích giá trị chỉ thị sinh học (IndVal), bao gồm: Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862, Chlaenius pleuroderus 

Chaudoir, 1883, Harpalus indicus Bates, 1891 và Chlaenius flavofemoratus Laporte, 1834.  

Từ khóa: Bọ chân chạy, loài chỉ thị sinh học, hệ sinh thái núi đá vôi, Khu Dự trữ Thiên nhiên Hữu Liên. 

Characterization of Ground-beetle Community Structure and Identification  
of ground-beetle Species as Bioindicators for Land use types 

at Huu Lien Nature Reserve, Lang Son Province  

ABSTRACT 

This study examined the differences in species composition and community structure of ground beetles among 

land use types of karst ecosystems in Huu Lien Nature Reserve (Lang Son Province). Pitfall traps were used to 

collect ground beetles. In total, 80 pitfall traps were established and distributed in four major types of land use 

comprising agricultural land, grassland, Acacia plantations (10 years) and secondary forest (15 years). The study 

recorded 24 morphospecies of ground beetles from 477 trapped individuals. Agricultural land (maize field) had the 

highest abundance and species richness and a high level of diversity of ground beetles. The community structure of 

ground beetles significantly differed among the land uses. Particularly, the species ordination NMDS obviously 

separated the agricultural ground beetles from the forest communities. The litter layer significantly affected the 

community structure of ground beetles. The study found four ground-beetle species as bio-indicator species of the 

agricultural land based on the indicator value (IndVal), including: Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862, 

Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883, Harpalus indicus Bates, 1891 and Chlaenius flavofemoratus Laporte, 1834. 

Key words: Ground beetles, indicator species, karst ecosystems, Huu Lien Nature Reserve. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Bọ chân chạy thuộc họ Carabidae, bộ Cánh 

cứng (Coleoptera) là một trong số những nhóm 

côn trùng được nghiên cứu nhiều nhất và được sử 

dụng như một nhóm sinh vật chỉ thị tin cậy cho 

sự chia cắt sinh cảnh và chuyển đổi sử dụng đất 

(Rainio & Niemelä, 2003). Lợi thế của việc sử 
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dụng nhóm sinh vật này trong nghiên cứu bao 

gồm: dễ dàng thu thập mẫu với chi phí thấp, đa 

dạng về hình thái và chức năng sinh thái, đặc 

biệt rất nhạy cảm với các thay đổi của môi trường 

sống (Niemelä, 2001; Rainio & Niemelä, 2003; 

Fujita & cs., 2008; Gaublomme & cs., 2008; Do & 

Joo, 2013; Jung & cs., 2018). Ở Việt Nam, nghiên 

cứu về phân loại và sinh thái bọ chân chạy đã 

được thực hiện bởi các tác giả trong và ngoài nước 

như Park & cs. (2006), Kirschenhofer (2010), 

Matalin (2015), Matalin & Wiesner (2016), 

Wiesner & cs. (2017), Lê Anh Sơn & cs. (2013a, 

b), Lê Anh Sơn & cs. (2014). Nguyễn Thị Thanh 

& Nguyễn Thị Huyền (2013) khi nghiên cứu về 

khu hệ bọ chân chạy ở các cánh đồng rau họ cải ở 

Nghệ An đã xác định được 17 loài chân chạy. 

Nghiên cứu về đa dạng bọ chân chạy cũng đã 

được thực hiện tại một số Vườn Quốc gia, Khu 

Bảo tồn của Việt Nam như Lê Doãn Anh & cs. 

(2013). Mặc dù vậy, cho đến nay có rất ít nghiên 

cứu về quần xã bọ chân chạy cư trú trên hệ sinh 

thái núi đá vôi, nơi được xem là một trong những 

“hồ chứa” quan trọng của tính đa dạng sinh học 

trên thế giới với tỷ lệ cao của các loài đặc hữu 

(Furey & cs., 2010).  

Khu Dự trữ Thiên nhiên (KDTTN) Hữu 

Liên thuộc tỉnh Lạng Sơn (Đông Bắc, Việt Nam) 

có các HSTĐV nổi bật ở miền Bắc Việt Nam với 

tổng diện tích 9.734ha. Giống như hầu hết các 

khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, nhiều diện 

tích rừng tự nhiên trong KDTTN Hữu Liên, đặc 

biệt ở các khu định cư của cộng đồng dân tộc 

thiểu số đã trải qua những biến đổi lớn, chủ yếu 

liên quan đến việc chặt phá rừng để chuyển đổi 

thành đất nông nghiệp, khai thác gỗ và khai 

thác đá vôi trái phép. Do đó, KDTTN Hữu Liên 

đang tồn tại nhiều dạng sinh cảnh từ rừng 

nguyên sinh, rừng tái sinh đến các loại rừng 

trồng (rừng trồng keo, rừng luồng), đồng cỏ và 

đất nông nghiệp. Quá trình chuyển đổi này có 

thể dẫn đến những xáo trộn trong thành phần, 

cấu trúc quần xã của nhiều nhóm sinh vật.  

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá 

những thay đổi về thành phần và cấu trúc quần 

xã bọ chân chạy giữa các kiểu sử dụng đất chính 

tại khu vực xã Hữu Liên thuộc KDTTN Hữu 

Liên. Qua đó, nghiên cứu được kỳ vọng sẽ xác 

định được các loài bọ chân chạy chỉ thị cho các 

kiểu sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Các mẫu vật trong nghiên cứu này bao gồm 

tất cả các loài bọ chân chạy thuộc họ Carabidae 

và đang được lưu trữ tại Trường Đại học Lâm 

nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. 

2.2. Khu vực nghiên cứu 

Bọ chân chạy được thu thập tại bốn kiểu sử 

dụng đất chính thuộc khu vực xã Hữu Liên, 

KDTTN Hữu Liên, Lạng Sơn, bao gồm: đất nông 

nghiệp, đồng cỏ, rừng trồng keo (10 năm) và 

rừng tái sinh. Các kiểu sử dụng đất nằm trên 

cùng đai cao từ 200-400m, có diện tích lớn hơn 

5ha và cách nhau ít nhất 2km. Rừng tái sinh 

trong nghiên cứu này là các mảnh rừng tái sinh 

phục hồi sau nương rẫy đã bỏ hóa được 15 năm. 

Đặc điểm thực vật bao gồm các cây gỗ tái sinh, 

sinh trưởng tốt thuộc các họ: Lauraceae, 

Magnoliaceae, Meliaceae, Fagaceae và 

Annonaceae. Khu vực rừng trồng keo từng là 

diện tích rừng tự nhiên đã bị khai thác và 

chuyển đổi thành rừng trồng keo được 10 năm. 

Khu vực đồng cỏ là nơi chăn thả gia súc của 

người dân địa phương. Đất nông nghiệp được 

thâm canh với cây trồng chủ yếu là ngô. 

2.3. Thu thập và định loại mẫu vật 

Nghiên cứu đã sử dụng bẫy hố để thu thập 

bọ chân chạy ở bốn kiểu sử dụng đất chính theo 

phương pháp của Knapp & cs. (2019). Cụ thể 

như sau: tại mỗi kiểu sử dụng đất (rừng tái 

sinh, rừng trồng, đồng cỏ và đất nông nghiệp), 

20 bẫy hố được thiết lập để thu thập bọ chân 

chạy. Các bẫy được đặt cách nhau ít nhất 50m 

để tránh hiện tượng giao thoa giữa các bẫy. Mỗi 

bẫy hố bao gồm một hộp nhựa có đường kính 

10cm, chiều cao 15cm, bên trong có chứa 200ml 

cồn 70 và được chôn xuống đất tới miệng hộp. 

Sau 3 ngày đặt bẫy, các cá thể bọ chân chạy 

trong bẫy sẽ được thu thập, xử lý sơ bộ và 

chuyển về phòng thí nghiệm để định loại. Tại 
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mỗi bẫy hố, bọ chân chạy được thu thập ba lần 

liên tiếp, mỗi lần cách nhau 30 ngày trong thời 

gian nghiên cứu từ tháng 4 đến tháng 7/2020. 

Các loài bọ chân chạy được định danh theo các 

khóa định loại như Kataev (1997; 2014), Park & 

cs. (2006), Kirschenhofer (2010), Fedorenko 

(2014), Kataev & Liang (2015), Tian & Deuve 

(2015), Anichtchenko & Kirschenhofer (2017), 

Hrdlička (2009; 2017; 2019), Zhu & cs. (2018), 

Azadbakhsha & Kirschenhofer (2019). 

2.4. Xác định các nhân tố môi trường 

Dữ liệu về môi trường tại các vị trí bẫy được 

thu thập cùng thời điểm với việc thu thập bọ 

chân chạy. Phương pháp bốn hướng của Brower 

& Von-Ende (1998) được cải tiến bởi Bui Van Bac 

& cs. (2020) để đo đếm các nhân tố môi trường tại 

mỗi vị trí nghiên cứu. Với việc sử dụng vị trí bẫy 

như một điểm trung tâm, một hình chữ thập 

được tạo ra chia vị trí điều tra thành bốn góc. 

Trong mỗi góc, một diện tích nhỏ 1m2 được thiết 

lập để đo đếm độ dày trung bình lớp thảm mục, 

tỷ lệ phần trăm che phủ của lớp thảm mục, thảm 

tươi và cây bụi và độ che phủ của cây gỗ được xác 

định bằng cách sử dụng 6 lớp phân cấp của 

Brower & Von-Ende (1998): 0-5%, 6-25%,  

26-50%, 51-75%, 76-95% và 96-100%.  

2.5. Phân tích số liệu 

Nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ R để thực 

hiện các phân tích thống kê. Để mô tả những 

thay đổi trong cấu trúc quần xã bọ chân chạy, 

nghiên cứu sử dụng phương pháp đo lường đa 

hướng (NMDS - “Non - metric multidimensional 

scaling”) dựa vào chỉ số không giống nhau Bray - 

Curtis từ một ma trận dữ liệu thành phần loài 

qua các vị trí bẫy. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử 

dụng phương pháp phân tích hoán vị đa biến của 

phương sai (PERMANOVA - “Permutational 

multivariate analysis of variance”) để kiểm tra 

sự sai khác về cấu trúc quần xã bọ chân chạy 

giữa các kiểu sử dụng đất. Tất cả các phương 

pháp kiểm tra và biểu đồ được thực hiện với gói 

dữ liệu “vegan” phiên bản v.2.4 - 5 và được tính 

toán với 999 hoán vị. Phân tích phương sai 

ANOVA được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau 

về số lượng loài, số lượng cá thể và chỉ số đa dạng 

sinh học Shannon của quần xã bọ chân chạy giữa 

các kiểu sử dụng đất. Ngoài ra, nghiên cứu sử 

dụng kiểm định Tukey HSD để kiểm tra sự khác 

nhau về đặc điểm quần xã bọ chân chạy giữa các 

cặp kiểu sử dụng đất.  

Nghiên cứu đã thực hiện việc phân tích xác 

định các loài chỉ thị sinh học theo Dunfrene & 

Lagendre (1997). Một giá trị chỉ thị (Indicator 

Value - IndVal) được xác định để định lượng hóa 

tương quan giữa loài với các kiểu sử dụng đất. 

Loài được lựa chọn là loài có giá trị (IndVal) lớn 

tương ứng với mỗi kiểu sử dụng đất, đồng thời 

mối tương quan của loài này với các kiểu sử dụng 

đất lớn với giá trị kiểm tra P <0,05. Tất cả việc 

tính toán giá trị IndVal và mối tương quan giữa 

loài với các kiểu sử dụng đất được thực hiện bằng 

ngôn ngữ R thông qua gói dữ liệu “indicspecies”. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Thành phần và phân bố các loài bọ 

chân chạy qua các kiểu sử dụng đất 

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 24 

loài hình thái bọ chân chạy từ 477 cá thể thu 

bắt được ở bốn kiểu sử dụng đất (Bảng 1). Trong 

đó, 12 loài hình thái chưa xác định được danh 

pháp nhưng đã được xác định thuộc về các 

giống: Brachinus Weber, 1801, Chlaenius 

Bonelli, 1810, Harpalus Latreille, 1802, 

Lesticus Dejean, 1828 và Pheropsophus Solier, 

1833. Đối với các giống này, chúng tôi phân loại 

các taxa dựa vào sự khác biệt về đặc điểm hình 

thái (morphospecies). Mặc dù vậy, việc sử dụng 

các đơn vị phân loại hình thái “morphospecies” 

cùng với các loài đã định danh không ảnh hưởng 

đến kết quả phân tích sinh thái quần xã của 

nghiên cứu. 

Trong thành phần loài bọ chân chạy, giống 

Chlaenius có số lượng loài hình thái nhiều nhất 

(10 loài), tiếp theo là các giống Lesticus (4 loài), 

Pheropsophus (4), Harpalus (2) và Brachinus 

(2). Đây đều là những ghi nhận chính thức đầu 

tiên về khu hệ bọ chân chạy tại KDTTN Hữu 

Liên. Đồng thời, nghiên cứu này lần đầu tiên so 

sánh thành phần và cấu trúc quần xã bọ chân 
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chạy cư trú tại các kiểu sử dụng đất chính thuộc 

hệ sinh thái núi đá vôi. Trong các loài hình thái 

ghi nhận được, năm loài được tìm thấy ở cả bốn 

sinh cảnh nghiên cứu, bao gồm: Chlaenius sp2., 

Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883, Lesticus 

nubilus Tschitscherine, 1900, Pheropsophus 

jessoensis Morawitz, 1862 và Pheropsophus sp1. 

3.1.2. Thay đổi số lượng cá thể, số lượng 

loài và chỉ số đa dạng Shannon của quần 

xã bọ chân chạy theo các kiểu sử dụng đất 

Kết quả cho thấy có sự khác nhau có ý 

nghĩa thống kê giữa các kiểu sử dụng đất về số 

lượng cá thể (F = 13,3, giá trị P <0,001), số 

lượng loài (F = 16,9, P < 0,001) và chỉ số đa dạng 

Shannon (F = 9,11, P <0,001) của quần xã bọ 

chân chạy. Phân tích Tukey HSD so sánh sự 

khác nhau giữa các cặp sử dụng đất về số lượng 

cá thể, số lượng loài và chỉ số đa dạng Shannon 

của quần xã bọ chân chạy ở trên chỉ ra rằng, 

trong các kiểu sử dụng đất được điều tra, sinh 

cảnh nông nghiệp có số lượng cá thể, số lượng 

loài và chỉ số đa dạng sinh học Shannon của 

quần xã bọ chân chạy cao nhất và có ý nghĩa 

thống kê (Hình 1, Bảng 2). Phân tích Tukey 

HSD chỉ ra rằng, không có sự khác nhau có ý 

nghĩa thống kê về số lượng loài, số lượng cá thể 

và chỉ số đa dạng sinh học Shannon giữa sinh 

cảnh rừng tái sinh với rừng trồng, giữa đồng cỏ 

với rừng trồng và rừng tái sinh. 

 Bảng 1. Thành phần loài bọ chân chạy ghi nhận được ở bốn kiểu sử dụng đất  

nông nghiệp (NN), đồng cỏ (DC), rừng trồng (RT) và rừng tái sinh (TS) 

Tên loài 
Số lượng cá thể thu được ở mỗi sinh cảnh (cá thể) 

NN DC RT TS 

Brachinus chinensis Chaudoir, 1850 14 3 0 1 

Brachinus sp1. 21 35 0 0 

Chlaenius sp1. 0 0 2 2 

Chlaenius sp2. 1 3 1 2 

Chlaenius sp3. 0 1 0 0 

Chlaenius sp4. 1 0 0 0 

Chlaenius sp5. 0 1 1 0 

Chlaenius sp6. 4 0 0 0 

Chlaenius sp7. 2 0 0 0 

Chlaenius flavofemoratus Laporte, 1834 21 1 0 3 

Chlaenius lynx Chaudoir, 1856 1 0 0 0 

Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883 77 10 1 2 

Clivina gamma Latreille, 1802 2 2 0 0 

Clivina lobata Bonelli, 1813 3 1 0 15 

Harpalus indicus Bates, 1891 29 0 0 0 

Harpalus sp1.  4 0 0 0 

Lesticus nubilus Tschitscherine, 1900 3 1 7 3 

Lesticus sp1. 3 1 0 0 

Lesticus sp2. 2 1 0 1 

Lesticus tonkinensis Jedlicka, 1962 1 19 1 0 

Pheropsophus balkei Giachino, 2005 20 0 0 0 

Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862 91 10 4 1 

Pheropsophus sp1. 4 1 8 2 

Pheropsophus tamdaoensis Kirschenhofer, 2010 11 15 0 0 

Tổng 315 105 25 32 
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Bảng 2. Kết quả phân tích phương sai và kiểm định TukeyHSD cho số lượng cá thể,  

số lượng loài và chỉ số đa dạng Shannon của bọ chân chạy qua các kiểu sử dụng đất 

Chỉ tiêu so sánh/ Sinh cảnh F - value P - value 

Tổng số lượng cá thể (trong một bẫy) F = 13,3 <0,001 

Nông nghiệp - đồng cỏ  <0,001 

Rừng trồng - đồng cỏ  0,846 

Rừng tái sinh - đồng cỏ  0,586 

Rừng trồng - nông nghiệp  0,000 

Rừng tái sinh - nông nghiệp  0,000 

Rừng tái sinh - rừng trồng   0,965 

Tổng số lượng loài (trong một bẫy) F = 16,9 0,000 

Nông nghiệp - đồng cỏ  0,000 

Rừng trồng - đồng cỏ  1,000 

Rừng tái sinh - đồng cỏ  0,849 

Rừng trồng - nông nghiệp  0,000 

Rừng tái sinh - nông nghiệp  0,000 

Rừng tái sinh - rừng trồng   0,849 

Chỉ số đa dạng Shannon F = 9,11 0,000 

Nông nghiệp - đồng cỏ  0,000 

Rừng trồng - đồng cỏ  0,990 

Rừng tái sinh - đồng cỏ  0,960 

Rừng trồng - nông nghiệp  0,000 

Rừng tái sinh - nông nghiệp  0,000 

Rừng tái sinh - rừng trồng   0,863 

 

  

(A) (B) 

 

(C) 

Hình 1. Biểu đồ hình hộp mô tả sự thay đổi số lượng cá thể (A), số lượng loài (B)  

và chỉ số đa dạng Shannon (C) của quần xã bọ chân chạy qua các kiểu sử dụng đất:  

đồng cỏ (DC), đất nông nghiệp (NN), rừng trồng (RT) và rừng tái sinh (TS)
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3.1.3. Sự khác nhau trong cấu trúc quần xã 

bọ chân chạy giữa các kiểu sử dụng đất 

Cấu trúc quần xã bọ chân chạy có sự tách 

biệt lớn giữa bốn kiểu sử dụng đất, đặc biệt sự 

tách biệt giữa sinh cảnh rừng (rừng tái sinh, 

rừng trồng) và sinh cảnh nông nghiệp, đồng cỏ 

(Hình 2). Những khác biệt này có ý nghĩa thống 

kê (PERMANOVA; F = 12,7; R2 = 0,35; P <0,001). 

Mặc dù có sự giao thoa lớn giữa sinh cảnh nông 

nghiệp và đồng cỏ, giữa rừng tái sinh và rừng 

trồng, nhưng cấu trúc quần xã bọ chân chạy giữa 

các cặp sinh cảnh này vẫn chỉ ra một sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (Nông nghiệp - Đồng cỏ: 

PERMANOVA; F = 10,2; R2 = 0,23; P <0,001; 

Rừng tái sinh-Rừng trồng: PERMANOVA;  

F = 12,1; R2 = 0,25; P <0,001) 

3.2. Thảo luận 

3.2.1. Đa dạng thành phần loài bọ chân 

chạy tại hệ sinh thái núi đá vôi khu vực 

Hữu Liên 

Nghiên cứu khu hệ bọ chân chạy đã được 

tiến hành ở một số vườn quốc gia, khu bảo tồn ở 

Việt Nam. Ví dụ, Lê Doãn Anh & cs. (2013) đã 

ghi nhận 33 loài thuộc 24 giống bọ chân chạy từ 

321 cá thể thu bắt được từ bốn sinh cảnh: trảng 

cỏ, trảng cây bụi, rừng phục hồi và ven suối tại 

Vườn Quốc gia Bạch Mã. Nghiên cứu này lần 

đầu tiên cung cấp thông tin về đặc điểm thành 

phần loài cũng như phân bố của quần xã bọ 

chân chạy theo các kiểu sử dụng đất chính tại 

khu vực núi đá vôi Hữu Liên, Lạng Sơn. Với 24 

loài hình thái (Sinh cảnh nông nghiệp: 21; đồng 

cỏ: 16; rừng trồng: 8; rừng tái sinh: 10) được ghi 

nhận trong nghiên cứu này, hệ sinh thái đá vôi 

chỉ ra tính đa dạng cao các loài chân chạy so với 

các hệ sinh thái khác trong khu vực Đông Nam 

Á như hệ sinh thái thái rừng nhiệt đới ở 

Bawakaraeng (South Sulawesi, Indonesia) (9 

loài) (Qodri & cs., 2016). 

Khu DTTN Hữu Liên có địa mạo nổi bật là 

hệ thống núi đá vôi với tổng diện tích 9.734ha. 

Hầu hết diện tích đá vôi được bao phủ bởi rừng 

nhiệt đới ở độ cao 200-400m trên mực nước biển 

(Anon, 1990). Các điều kiện đặc biệt của hệ sinh 

thái núi đá vôi như đất kiềm, tầng đất mỏng, 

các ngọn núi cao với độ dốc lớn và bị cô lập đã 

tạo nên sinh cảnh độc đáo cho nhiều khu hệ 

động, thực vật. Các nghiên cứu về khu hệ động, 

thực vật tại Khu DTTN Hữu Liên đã ghi nhận 

mức độ đa dạng sinh học cao. Tổng số 794 loài 

thực vật có mạch, 57 loài động vật có vú, 23 loài 

bò sát và 14 loài lưỡng cư đã được phát hiện 

(Anon, 1990). Kết quả nghiên cứu này bổ sung 

thêm tính đa dạng sinh học của khu vực. 

 

Hình 2. Phân tích NMDS chỉ ra sự khác nhau trong cấu trúc quần xã bọ chân chạy  

giữa các kiểu sử dụng đất: nông nghiệp (NN), đồng cỏ (DC), rừng trồng (RT)  

và rừng tái sinh (TS). Giá trị nhiễu “stress value” của phân tích: 0,08  

-0,5 0,0 0,5 



Bùi Văn Bắc, Lê Minh Thư 

859 

3.2.2. Thay đổi về đặc trưng và cấu trúc 

quần xã bọ chân chạy theo các kiểu sử 

dụng đất 

Kết quả nghiên cứu là đánh giá đầu tiên về 

sự khác nhau trong quần xã bọ chân chạy ở bốn 

kiểu sử dụng đất tại Khu DTTN Hữu Liên. Số 

lượng cá thể và số lượng loài giảm theo mức độ 

tăng dần của cường độ sử dụng đất. Phân tích 

NMDS chỉ ra sự khác biệt lớn về cấu trúc quần 

xã bọ chân chạy giữa bốn kiểu sử dụng đất, mặc 

dù sinh cảnh rừng trồng và rừng tái sinh không 

có sự khác nhau về các đặc trưng quần xã  

(số lượng loài, số lượng cá thể và chỉ số đa dạng 

Shannon). Điều kiện môi trường khắc nghiệt của 

HSTĐV dường như đóng vai trò như một yếu tố 

lọc các đặc điểm chức năng quần xã liên quan 

đến khả năng di chuyển, tập tính kiếm mồi, yêu 

cầu nguồn thức ăn, chịu đựng nhiễu loạn. Khi 

phân tích các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới 

cấu trúc quần xã bọ chân chạy tại khu vực Hữu 

Liên, nghiên cứu đã xác định được nhân tố độ 

dày và tỷ lệ che phủ của lớp thảm mục là những 

nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới cấu trúc quần 

xã bọ chân chạy (Hình 3). Lớp thảm mục dày ở 

rừng trồng và rừng tái sinh dường như đã cản trở 

khả năng săn mồi và di chuyển của bọ chân chạy. 

 

Ghi chú: Các vec-tơ đậm nét (màu đỏ) biểu thị cho các nhân tố môi trường ảnh hưởng ý nghĩa tới cấu 

trúc quần xã (P <0,05). Vec-tơ mờ (màu xám) biểu thị cho các nhân tố môi trường không ảnh hưởng ý 

nghĩa tới cấu trúc quần xã (P >0,05). CPTT = Tỷ lệ độ che phủ của lớp thảm tươi, CPCG = Tỷ lệ che 

phủ của cây gỗ, CPCB = Tỷ lệ che phủ của cây bụi, CCTM = độ dày trung bình lớp thảm mục,  

CPTM = Tỷ lệ che phủ của lớp thảm mục.  

Hình 3. Phân tích NMDS chỉ ra sự khác nhau trong cấu trúc quần xã bọ chân chạy 

 giữa các kiểu sử dụng đất: nông nghiệp (NN), đồng cỏ (DC),  

rừng trồng (RT) và rừng tái sinh (TS)  

Bảng 3. Kết quả kiểm tra giá trị chỉ thị sinh học (IndVal) của bốn loài bọ chân chạy  

có thể xem là chỉ thị cho các kiểu sử dụng đất (P < 0,05) tại khu vực nghiên cứu 

Loài Kiểu sử dụng đất Giá trị chỉ thị sinh học (IndVal) Giá trị P 

Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862 Nông nghiệp 81,9 <0,001 

Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883 Nông nghiệp 81,7 <0,001 

Harpalus indicus Bates, 1891 Nông nghiệp 72,8 <0,001 

Chlaenius flavofemoratus Laporte, 1834 Nông nghiệp 70,7 0,002 

-0,5 0,0 0,5 
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Ghi chú: A - Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862; B - Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883, C - Chlaenius 

flavofemoratus Laporte, 1834 và D - Harpalus indicus Bates, 1891. 

Hình 4. Các loài bọ chân chạy chỉ thị cho kiểu sử dụng đất nông nghiệp 

3.2.3. Khả năng chỉ thị sinh học của bọ 

chân chạy cho các thay đổi của hệ thống sử 

dụng đất tại hệ sinh thái núi đá vôi 

Kết quả kiểm tra phân tích loài chỉ thị sinh 

học theo Dunfrene & Lagendre (1997) đã xác 

định được bốn loài bọ chân chạy được xem là 

sinh vật chỉ thị sinh học cho đất nông nghiệp, 

bao gồm: Pheropsophus jessoensis Morawitz, 

1862, Chlaenius pleuroderus Chaudoir, 1883, 

Harpalus indicus Bates, 1891 và Chlaenius 

flavofemoratus Laporte, 1834. Tuy nhiên, không 

có loài Bọ chân chạy nào có thể sử dụng làm chỉ 

thị sinh học hiệu quả cho rừng tái sinh, rừng 

trồng và đồng cỏ trong nghiên cứu này (Bảng 3, 

Hình 4). Mặc dù trong nghiên cứu này chưa xác 

định được các loài chân chạy chỉ thị cho kiểu sử 

dụng đất như rừng tái sinh, rừng trồng hay 

đồng cỏ nhưng nghiên cứu bước đầu khẳng định 

sự thay đổi trong thành phần và cấu trúc quần 

xã bọ chân chạy theo các kiểu sử dụng đất. Việc 

mở rộng điều tra có thể sẽ xác định được các loài 

bọ chân chạy chỉ thị cho các sinh cảnh trên. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu lần đầu tiên xác định được 24 

hình thái loài bọ chân chạy từ 477 cá thể thu bắt 

được tại khu vực Khu DTTN Hữu Liên, Lạng 

Sơn. Thành phần loài, số lượng cá thể và chỉ số 

đa dạng sinh học Shannon của quần xã bọ chân 

chạy thay đổi giữa các kiểu sử dụng đất. Đặc 

biệt, sinh cảnh nông nghiệp chỉ ra sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê so với các kiểu sử dụng đất khác 

(đồng cỏ, rừng trồng và rừng tái sinh) về các đặc 

điểm quần xã bọ chân chạy. Nghiên cứu cũng đã 

chỉ ra sự sai khác trong cấu trúc quần xã bọ chân 

chạy giữa bốn kiểu sử dụng đất. Độ dày và tỷ lệ 

che phủ mặt đất của lớp thảm mục là nhân tố 

môi trường quan trọng ảnh hưởng tới cấu trúc 
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quần xã bọ chân chạy. Nghiên cứu bước đầu xác 

định được bốn loài bọ chân chạy có thể làm sinh 

vật chỉ thị hiệu quả cho sinh cảnh nông nghiệp. 

Tuy nhiên, tại ba sinh cảnh: đồng cỏ, rừng trồng 

keo (10 năm) và rừng tái sinh, nghiên cứu chưa 

xác định được loài bọ chân chạy nào có thể chỉ  

thị sinh học hiệu quả (các loài có giá trị  

IndVal <0,55; P >0,05). 
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