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Trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận đƣợc sự
hƣớng dẫn tận tình của TS. Phạm Văn Nhã, giảng viên Khoa Sinh - Hóa,
trƣờng đại học Tây Bắc. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự giúp đỡ và
chỉ bảo của thầy.
Tôi xin cảm ơn phòng sau đại học, phòng quản lý khoa học và quan hệ
quốc tế, ban chủ nhiệm Khoa Sinh - Hóa, các thầy cô giáo bộ môn Động vật
học, phòng thí nghiệm Khoa Sinh - Hóa, thƣ viện trƣờng đại học Tây Bắc, đã
tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới những ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp và
các cộng sự đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhƣng do thời gian, phƣơng tiện, tài liệu
tham khảo và trình độ còn hạn chế nên chắc chắn luận văn của tôi không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng
góp của các thầy cô giáo và bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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Ở ĐẦU
1. ý do chọn đề t i
Lớp thú nói chung và họ chuột nói riêng là nhóm động vật gắn liền với
sinh hoạt văn hóa của con ngƣời từ khá lâu đời, đặc biệt với nền văn hóa lúa
nƣớc nhƣ Việt Nam. Sự hòa nhập giữa loài chuột với con ngƣời trong một quần
thể định cƣ có lẽ đƣợc xác định từ thời kỳ đồ đá mới (neolithic) ở Thổ Nhĩ Kỳ
khoảng 6500-5650 trƣớc Công Nguyên và chuột nhà đã chứng tỏ là loại động vật
có vú có khả năng thích nghi cao nhất với các quần thể định cƣ đa dạng của con
ngƣời [37]. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chuột và ngƣời lại là cảnh “đồng sàng
dị mộng”, chuột luôn là đối tƣợng để con ngƣời “tìm và diệt” vì đặc tính sinh
thái và tác hại của loài chuột đối với con ngƣời. Trong dân gian Việt Nam con
chuột đƣợc nhắc đến nhƣ là một biểu tƣợng của những điềm gở, những tính xấu
hơn là sự gắn bó thân thiện và hữu ích. Ngay cả đối với Tây phƣơng, đến tên gọi
tiếng Anh “mouse” cũng mang một nghĩa xấu. Mouse, bắt nguồn từ gốc Latin là
“mus”, rồi tiếng Hy Lạp là “mys” và cuối cùng là du nhập vào tiếng Phạn cổ là
“mush”, đều có nghĩa là “ăn cắp”. Vâng, chúng ta đã đặt cho loài chuột một cái
tên định danh, là kẻ cắp, kẻ ăn cắp thực phẩm của con ngƣời từ khi nông nghiệp
ra đời [38].
Cho đến nay, chuột trong mắt con ngƣời vẫn là một nhóm động vật gây
hại đáng ghét, một “kẻ cắp chuyên nghiệp”. Thế nhƣng qua hàng thế kỷ nay, con
ngƣời đang trở thành “kẻ cắp” trở lại đối với loài chuột; thậm chí, chuột đã trở
thành “ân nhân” bất đắc dĩ của con ngƣời.
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, trong những thập niên
cuối của thế kỷ XX, chuột (cả chuột hoang dại [rat] và chuột nhà [mouse]) chiếm
đến 95% các nghiên cứu trên mô hình động vật. Sở dĩ chuột đƣợc sử dụng rộng
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rãi trong nghiên cứu y khoa là do kích thƣớc nhỏ, giá thành không đắt đỏ, dễ
nuôi, sinh sản nhanh, đặc biệt đời sống ngắn (2-3 năm) nên có thể theo dõi đƣợc
hết đời sống và có thể theo dõi đƣợc cả vài thế hệ. Những năm gần đây, các nhà
khoa học còn nâng cấp mô hình nghiên cứu chuột lên một tầm cao mới là có thể
làm thay đổi cấu trúc gen trong chuột để gây ra các bệnh lý giống nhƣ bệnh lý ở
ngƣời.
Với mong muốn đƣợc góp một phần nhỏ vào công cuộc nghiên cứu chuột ở
tỉnh Sơn La nói chung, thành phố Sơn La nói riêng; đặc biệt là việc xác định
thành phần loài chuột ở thành phố Sơn La và các biện pháp hữu hiệu nhằm
phòng trừ tác hại của chuột, thông qua công tác chuyên môn, tôi đã lựa chọn và
thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tính đa dạng và hiện trạng của các loài thú họ
chuột (Muridea) ở thành phố Sơn La”.
2

ục ti u nghi n cứu
- Mục tiêu chung: xác định mức độ đa dạng; đặc điểm phân bố của các loài

chuột; các yếu tố tác động tới khu hệ chuột tạo cơ sở khoa học cho công tác
phòng trừ tác hại của loài động vật này ở KVNC.
- Mục tiêu cụ thể
+ Lập danh sách thành phần các loài chuột ở KVNC.
+ Xác định sự phân bố của các loài chuột ở KVNC. Cơ bản đánh giá hiện
trạng các loài chuột tại thành phố Sơn La.
+ Tìm hiểu tác động của loài chuột ở KVNC đối với đời sống con ngƣời.
Từ đó đề xuất các biện pháp phòng trừ cho hiệu quả.
3 Nội dung nghi n cứu
Nội dung 1: đánh giá mức độ đa dạng các loài thuộc họ chuột ở thành phố Sơn
La, tỉnh Sơn La
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+ Lập danh sách thành phần loài chuột ở KVNC.
+ Mô tả đặc điểm hình thái nhận dạng của các loài chuột ở KVNC.
+ So sánh sự đa dạng về thành phần loài của chuột ở KVNC với một số
khu vực khác lân cận.
Nội dung 2: nghiên cứu sự phân bố của chuột ở KVNC
+ Phân bố theo sinh cảnh (rừng hỗn giao tre nứa và cây gỗ, rừng trên núi
đá vôi, khu dân cƣ, đồng ruộng, …).
+ Phân bố theo độ cao (dƣới 600 m; trên 600m so với mực nƣớc biển)
Nội dung 3: nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp phòng trừ chuột trên
địa bàn thành phố Sơn La.
4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ cung cấp những dẫn liệu khoa học
mang tính hệ thống về sự đa dạng về thành phần loài chuột ở thành phố Sơn La,
tỉnh Sơn La.
Đóng góp một phần nhỏ nguồn tƣ liệu, mẫu vật về thành phần loài chuột
cho nghiên cứu và giảng dạy tại khoa Sinh Hóa - Trƣờng ĐHSP Tây Bắc, cho
các trƣờng THPT trên địa bàn thành phố Sơn La, các cơ sở nghiên cứu và đào
tạo liên quan đến sinh học, ...
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, tìm hiểu tác hại của chuột có căn cứ đề
xuất để phòng trừ những tác hại do chuột gây ra cho cuộc sống của con ngƣời.
5 Những đóng góp mới của luận v n
- Đánh giá đƣợc sự đa dạng, phong phú thành phần loài chuột ở thành phố
Sơn La, tỉnh Sơn La.
- So sánh sự đa dạng về thành phần loài chuột ở KVNC với một số khu
vực khác lân cận đã đƣợc nghiên cứu trƣớc đây.
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- Bổ sung thêm vào danh sách thành phần loài chuột ở địa bàn thành phố
Sơn La so với các nghiên cứu trƣớc đây 03 loài và phân loài (đó là Ruttus
nitidus; Ruttus berdmorei magnus; Ruttus koratensis) → Đƣa danh sách thành
phần loài chuột (muridae) ở thành phố Sơn La từ 20 loài và phân loài lên thành
23 loài và phân loài.
- Mô tả đƣợc chi tiết các loài chuột ở thành phố Sơn La
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Chương 1: TỔNG QU N TÀ

U NG

N CỨU

1.1. ược sử nghi n cứu Thú ở Vi t Nam v tỉnh Sơn a
Công tác nghiên cứu thú ở Việt Nam tuy đã đƣợc bắt đầu rất sớm từ thế kỉ
XVIII nhƣng chƣa đƣợc tiến hành rộng rãi trên toàn quốc và kết quả đạt đƣợc
cũng không nhiều. Việc nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc lập danh lục các
loài, chƣa có nghiên cứu sâu về sinh học, sinh thái học ... Về mặt sử ký, có thể
chia lịch sử nghiên cứu thú Việt Nam thành hai giai đoạn chính:
* Giai đoạn làm danh lục thú: từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XX.
* Giai đoạn nghiên cứu khu hệ thú địa phƣơng: từ nửa sau thế kỉ XX đến nay.
1.1.1 Giai đoạn làm danh lục thú
Giai đoạn này có thể bắt đầu từ thế kỉ XVIII, khởi đầu chỉ là sự thống kê
danh sách thú ở các địa phƣơng, điển hình là sách “Vân đài loại ngữ” và “Phủ biên
tạp lục” của Lê Quý Đôn (1724 - 1784) đã thống kê đƣợc nguồn lợi động vật của
một số địa phƣơng, trong đó có thú rừng; sách “Đại Nam nhất thống chí” của
Quốc sử quán triều Nguyễn (1874) đã thống kê và nêu tác dụng của nhiều loài thú
phổ biến ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các công trình này đều chƣa thể coi là công trình
nghiên cứu lập danh lục thú.
Cuối thế kỉ thứ XIX, cùng với sự xâm lƣợc của thực dân Pháp vào Việt
Nam, ngƣời Pháp cũng đã tiến hành thăm dò giới động vật ở nƣớc ta, khởi đầu là
ở miền Nam: Điển hình có “Milne-Edwards (1867 - 1874), Morice (1875)… sau
đó tiến dần ra miền Bắc: Billet (1896 - 1898), Boutan (1900 - 1906), De
Pousargues (1904), Ménégaux (1905 - 1906)…” [27]
Đầu thế kỉ XX, việc thống kê thú dần tập trung vào một số địa phƣơng nhất
định: Bonhote (1907) khảo sát ở Nam Trung Bộ, Kloss (1920 - 1926) khảo sát ở
Nam Trung Bộ, Nam Bộ và đảo Côn Sơn…Đồng thời đã có xuất bản một số công
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trình tổng hợp về thú nhƣ: Bourret (1927) tập hợp 32 tài liệu của 28 tác giả ghi nhận
251 loài thú có ở Đông Dƣơng, Osgood (1932) tập trung tất cả các công trình công
bố trƣớc xem xét lại và có thông báo chung về thú Đông Dƣơng gồm 251 loài và
phân loài (Việt Nam có 172 loài và phân loài), có thể nói đó là những công trình có
giá trị phân loại lớn hơn cả. Tuy nhiên việc xây dựng danh lục vẫn đƣợc tiếp tục có
hệ thống, điển hình có Delacour (1940, 1951), Bourret (1942 - 1944)…
1.1.2. Giai đoạn nghiên cứu khu hệ thú địa phương
Bắt đầu từ giữa thế kỉ XX, các công trình nghiên cứu thú ở Việt Nam đã có
nhiều, đồng thời trong nƣớc các nhà khoa học Việt nam cũng chuyển hƣớng mở
rộng hơn các lĩnh vực nghiên cứu. Bắt đầu ở miền Bắc từ năm 1956 - 1971 các
nhà thú học nhƣ Đào văn Tiến, Lê Hiền Hào, Nguyễn Thạnh, Đặng Huy Huỳnh,
Cao Văn Sung, Hà Đình Đức… đã tiến hành điều tra nghiên cứu về mặt Phân
loại học, Sinh học - Sinh thái học của thú ở nhiều tỉnh . Riêng miền Nam, do
chƣa đƣợc giải phóng nên việc nghiên cứu thú vẫn chủ yếu do các nhà khoa học
nƣớc ngoài, điển hình có Van Peenen và cộng tác viên (1965 - 1969) nghiên cứu
khu hệ thú ở nhiều tỉnh, chủ yếu về Phân loại học. Từ sau năm 1975, khi đất
nƣớc hoàn toàn đƣợc giải phóng các nhà thú học nƣớc ta đã mở rộng nghiên cứu
thú ở nhiều địa phƣơng tới Trung Bộ (Tây nguyên) và Nam Bộ (lƣu vực sông
cửu long) … Các công trình đã phần nào mang tính chất nghiên cứu khu hệ thú
địa phƣơng.
Riêng tỉnh Sơn La, trƣớc đây việc nghiên cứu thú chƣa đƣợc chú ý nhiều.
Một số năm gần đây, khi vấn đề bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái
tự nhiên đƣợc đặt ra thì việc nghiên cứu khu hệ thú Sơn La đã đƣợc quan tâm.
Các công trình nghiên cứu khu hệ thú Sơn La cho đến nay có thể kể:
+ Năm 1962 - 1963 Đoàn điều tra liên hợp Động vật - Ký sinh trùng của ủy
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ban Khoa học, Kỹ thuật Nhà nƣớc khảo sát 2 huyện Sông Mã và Mộc Châu,
thành phần Thú đƣợc Đào Văn Tiến công bố năm 1985 gồm 27 loài [27].
+ Năm 1991, Đoàn Viện Điều tra Qui hoạch Rừng và Trƣờng ĐHSP Hà Nội
khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha công bố 48 loài Thú [21].
+ Năm 1994, Đặng Huy Huỳnh và cộng sự, khảo sát thú rừng nghèo kiệt
Chiềng Sinh, công bố 18 loài Thú [6]
+ Năm 1995, Cao Văn Sung và Nguyễn Xuân Đặng, khảo sát Khu bảo tồn
thiên nhiên Sốp Cộp, công bố 68 loài thú [23].
+ Năm 2000, Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, khảo sát thú huyện Thuận
Châu, công bố 61 loài [32].
+ Năm 2001, Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, khảo sát thú huyện Quỳnh
Nhai, công bố 62 loài [33]
+ Năm 2001, Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Lê Văn Chiên, khảo sát thú
huyện Phù Yên, công bố 63 loài [35].
+ Năm 2001, Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Lê Văn Chiên, khảo sát thú
huyện Bắc Yên, công bố 60 loài [34].
+ Năm 2003, Đoàn Đại học Lâm nghiệp và Viện Sinh Thái Tài nguyên Sinh
vật, khảo sát tiếp Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, công bố 61 loài [19].
+ Năm 2003, Đoàn Đại học Lâm nghiệp và Viện Sinh Thái Tài nguyên Sinh
vật, khảo sát rừng Co Mạ - Thuận Châu, công bố 51 loài [20].
+ Năm 2003, Phạm Nhật và Đỗ Tƣớc, khảo sát bổ sung Khu bảo tồn thiên
nhiên Sốp Cộp, công bố 66 loài [22].
+ Năm 2006, Phạm Văn Nhã, khảo sát khu hệ thú huyện Yên Châu tỉnh Sơn
La, công bố 75 loài và phân loài thú, trong đó có 12 loài và phân loài chuột
(muridae) [12].
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+ Năm 2006, Phạm Văn Nhã, Kết quả nghiên cứu khu hệ thú huyện Quỳnh
Nhai tỉnh Sơn La, công bố 79 loài và phân loài thú, trong đó có 11 loài và phân
loài chuột (Muridae) [13].
+ Năm 2006, Phạm Văn Nhã, Kết quả nghiên cứu khu hệ thú huyện Thuận
Châu tỉnh Sơn La, công bố 80 loài và phân loài thú, trong đó có 15 loài và phân
loài chuột (Muridae). [14]
+ Năm 2006, Phạm Văn Nhã, Đánh giá hiện trạng khu hệ thú huyện Mộc
Châu tỉnh Sơn La, công bố 77 loài và phân loài thú, trong đó có 15 loài và phân
loài chuột (Muridae). [15]
+ Năm 2007, Phạm Văn Nhã, Kết quả nghiên cứu khu hệ thú huyện Sông
Mã - Sốp cộp tỉnh Sơn La, công bố 93 loài và phân loài thú, trong đó có 13 loài
và phân loài chuột (Muridae). [16]
+ Năm 2007, Phạm Văn Nhã, Danh sách thú tỉnh Sơn La, công bố 117 loài
và phân loài thú, trong đó có 20 loài và phân loài chuột (Muridae) [17]
Đáng lƣu ý là danh lục các loài thú của các công trình đã công bố hầu hết dựa
trên tƣ liệu điều tra, quan sát, số lƣợng mẫu thu đƣợc còn hạn chế. Vì vậy, để
hoàn thiện đƣợc danh sách khu hệ thú nói chung và khu hệ chuột nói riêng với
độ tin cậy cao cần phải tiếp tục đƣợc điều tra và thu mẫu để có những dẫn liệu
minh chứng thuyết phục sự có mặt của các loài trong vùng.
12

ược sử nghi n cứu họ chuột ở Vi t Nam v ở Tỉnh Sơn a
* Ở Vi t Nam
Việt nam nằm trong vùng nhiệt đới và trong vùng phụ Đông Phƣơng

(orientan), lãnh thổ nƣớc ta kéo dài 1650 km từ vĩ độ 80 đến vĩ độ 230 Bắc, do
vậy có khu hệ động vật gặm nhấm mang tính hỗn hợp. Theo Đào Văn Tiến
(1985) [29]; Lê Vũ Khôi (2000) [9]; Cao Văn Sung (1992) [24]; Cao Văn Sung
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và Nguyễn Minh Tâm (1999) [25], ở nƣớc ta có 30 loài thuộc 11 giống thuộc
họ chuột (Muridae), trong đó giống Rattus có số lƣợng loài nhiều nhất (8
loài), đa số phân bố ở khu vực đồng bằng và là những loài gây hại cho sản xuất
nông, lâm nghiệp và truyền nhiều bệnh cho ngƣời và động vật. Giống
Bandicota có 2 loài, giống Mus có 5 loài, giống Nitiventer có 5 loài, giống
Maxomys có 2 loài, giống Berylmys có 2 loài, giống Hapalomys có 2 loài, giống
Micromys có 1 loài và Chiropodomys có 1 loài.
* Ở Sơn a
Theo nghiên cứu của TS. Phạm Văn Nhã (2006) tại các huyện Yên Châu,
Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mộc Châu, Sông Mã - Sốp cộp và Tỉnh Sơn La đã
thống kê đƣợc 117 loài và phân loài thú, 20 loài và phân loài chuột. [17]
Bảng 1.1: Danh sách loài thú họ chuột (Muridae) ở tỉnh Sơn a
TT

Tªn loµi

Tªn ViÖt Nam
VI. Rodentia Bowdich, 1821 - Bé gÆm nhÊm

15. Muridae Illger, 1811 - Hä chuét
1

2

3

4

5

6

7

Mus musculus castaneus

Chuét nh¾t nhµ (K), T« nu h-¬n, T« nu n×a, Nu moong h-¬n, na

Waterhouse, 1843

kh-u (T).

Mus caroli
Bonhote, 1902
Mus pahari gairdneri
Kloss, 1920
Hapalomys delacouri
Thomas1927
Rattus rattus flavipectus
Milne-Edward, 1872
Rattus rattus molliculus
Robinson & Kloss, 1922
Rattus losea exiguus
Howell, 1927

Chuét nh¾t ®ång (K), T« nu na näi, T« nu nÝa nµ, Nu nÝa (T).

Chuét nh¾t nói (K), T« nu hay, Nu nÝa, nu n¸ (T).

Chuét ®êlacua (K).

Chuét nhµ (K), T« nu h-¬n, nu hín (T).

Chuét ®ång ®µn (K), T« nu na, t« nu phan n-êng, nu phan (T).

Chuét ®ång nhì (K), T« nu na (T).
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NTL

8

9a

9b

9c

10

11

12

13

14a

14b
15
16a

16b

Rattus remotus
Robinson & Kloss, 1914
Rattus bukit gracilis
Miller, 1913
Rattus bukit lotipes
G.Allen, 1926
Rattus bukit huang
Bonhote, 1905
Leopoldamys sabanus revertens
Robinson & Kloss, 1922

Chuét rõng (K), T« nu p¸, T« nu khuy (T).

Chuét bukit (K), T« nu h×nh, T« nu phan (T).

Chuét bukit (K),

Chuét hoang (K), T« nu phan (T).

Chuét nói vµng (K), T« nu vai, t« nu to, nu ph¸n (T).

Leopoldamys edwardsi milleti

Chuét vai (K), T« nu th¼m, t« nu vai, t« nu phóc, T« nu phan

Robinson & Kloss, 1922

(T).

Maxomys surifer finis
Kloss, 1916
Niviventer confucianus
Milne - Edwards, 1872

Chuét Suri (K), T« nu phan dßn, nu vai din (T).

Chuét khæng tö (K), T« nu moong (T).

Berylmys bowersi bowersi

Chuét ®ang (K), T« nu bai, nu puéc, T« nu póc, t« nu ®ang, nu

Anderson, 1818

puèc (T).

Berylmys bowersi totipes
Dao, 1966
Berylmys phuyenensis (*)
Bandicota indica jabouillei
Thomas, 1927
Bandicota indica sonlaensis
Dao, 1975

Chuét ®ang ch©n ®en (K), T« nu bai, T« nu ®ang (T).
Chuét ®ang Phï Yªn (K), T« nu bai, T« nu ®ang (T).
Chuét dói (K), T« nu chó, t« nu khµ (T).

Chuét dói (K), T« nu chó, t« nu khµ (T).

- Theo các đề tài nghiên cứu cấp trƣờng của sinh viên trƣờng Đại học Tây
Bắc thì số lƣợng loài chuột đƣợc thống kê trong bảng sau:
Bảng 1.2 Các đề tài nghiên cứu cấp trường của sinh viên
STT

Ngƣời nghiên cứu
Nguyễn Đức Dũng

1

Bùi Đức Hà

Năm làm
đề tài

Địa điểm nghiên
cứu

2008

Xã Chiềng Ngần
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Số lƣợng loài và
phân loài đã
nghiên cứu
07 loài và phân
loài [2]

Bùi Văn Xƣớng
2

Bạc Cầm May

2010

3

Vũ Thị Êm

2010

Xã Chiềng Bôm -

01 (chuột dúi)

Thuận Châu

[11]

Xã Chiềng Bôm -

03 (chuột bukit)

Thuận Châu

[3]

1.3 Đánh giá vai trò, tác h i v bi n pháp phòng trừ các lo i chuột ở

VNC

1.3.1. Các loài chuột có ích và đang bị khai thác mạnh
* Chuột với khoa học
Chuột là loài vật tuy đã gây nhiều tác hại cho sản xuất đời sống và sức
khoẻ của con ngƣời nhƣng chúng có cấu tạo gen và hệ thống cấu trúc bộ khung
gen gần giống ngƣời nên đã đƣợc các nhà khoa học nghiên cứu từ rất lâu. Năm
1614, Robert Hook đã sử dụng chuột để nghiên cứu thực nghiệm về ôxi trong cơ
thể sống. Năm 1902, chuột là động vật có vú đầu tiên dùng để chứng minh định
luật Mendel trên cơ thể động vật. Hiện nay chuột là một trong số ít loài động vật
đƣợc phép dùng làm thí nghiệm.
Chuột thuần chủng là những loài chuột dùng để kiểm nghiệm thuốc an
toàn, thực phẩm, mỹ phẩm từ đó đƣa và thử nghiệm trên ngƣời và sản xuất với
số lƣợng lớn. Chuột còn cung cấp nguồn tế bào phôi, tế bào gốc, cung cấp tế bào
lai, sản xuất chế phẩm sinh học, nghiên cứu hóa chất gây ung thƣ hay đƣợc dùng
trong giảng dạy.
Năm 2001, sau khi hoàn thành phổ đồ gen ngƣời thì năm 2002 các nhà
khoa học đã nhanh chóng hoàn thành phổ đồ gen chuột. Năm 2007, 3 nhà khoa
học Mario R.Capechi (ngƣời Mỹ gốc Ý), Martin J. Evans (ngƣời Anh), Oliver
Smithies (ngƣời Mỹ) đã đạt giải Nobel với công nghệ bắn gen chuột có ý nghĩa
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rất lớn trong việc nghiên cứu chuột chuyển gen. Đến nay đã có rất nhiều loài
chuột chuyển gen đƣợc tạo ra để nghiên cứu cơ bản: gen, làm mô hình nghiên
cứu các loại bện tật nan y.
Ở Việt Nam chuột đƣợc nuôi thí nghiệm tại viện Sinh dịch tễ học Việt
Nam, viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, viện Vaccine Nha Trang.
* Chuột làm thức n cho người
Trong thịt các loài chuột có chứa hàm lƣợng chất dinh dƣỡng khá cao. Các
nhà khoa học đã phát hiện trong thịt chuột có chứa 23,6% protit, 1% lipid, 0,1%
cacbohydrat, các nguyên tố vi lƣợng nhƣ Ca, P … và nhiều vitamin. Trong khi
đó thịt lợn có khoảng 26% protein hoặc thịt bò có hàm lƣợng dinh dƣỡng khoảng
27% protein (so với trọng lƣợng tƣơi).
Thịt chuột thƣờng đƣợc chế biến thành các món nhƣ chuột ƣớp xả nƣớng
hoặc rán, chuột nấu canh chua, chuột sào lá vọng cách, chuột băm viên, chuột
kho nƣớc dừa. Đây đã trở thành những món đặc sản.
Thịt chuột có vị ngọt, chát, tính hơi ẩm, không độc, ngƣời dân Sơn La
thƣờng chế biến chuột thành các món có tác dụng mạnh khí, ích tinh, hàn thƣơng
tích, liền xƣơng, đau lƣng, nhức mỏi.
Với công năng nhƣ trên, thịt chuột không những để dùng chế biến các
món ăn mà còn đƣợc dùng trong một số bài thuốc cổ truyền để chữa bệnh, bồi bổ
sức khoẻ.
* Chuột làm cảnh
Các loài chuột rất đa dạng, có nhiều loài có hình dáng, máu sắc đẹp đƣợc
nuôi làm cảnh. Năm 1700, chuột đã đƣợc nuôi và bán làm cảnh ở Trung Quốc,
Nhật Bản, Châu Âu. Năm 1895, Nữ hoàng Anh Victorya đã có giải thƣởng giành
cho chú chuột cảnh Pantas. Ở Châu Âu lúc đó đã hình thành nhiều câu lạc bộ
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chơi chuột cảnh.
Ngoài ra hiện nay ngƣời ta còn huấn luyện chuột dùng trong ngành an
ninh để phát hiện Heroin, bom mìn, thuốc nổ …
1.3.2. Các loài chuột có hại và biện pháp phòng trừ
Bất cứ nơi đâu, bất cứ nƣớc nào, chuột cũng gây hại nhiều hơn là có ích.
Chúng làm hại cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, ăn hại lƣơng thực, thực
phẩm, cắn phá đồ dùng vật liệu. Nhiều loài mang kí sinh trùng truyền một số
bệnh dịch nguy hiểm cho ngƣời và gia súc. Ngƣời ta phát hiện đƣợc 30% số
bệnh dịch là do chuột truyền sang ngƣời, những bệnh nhƣ dịch hạch, viêm não,
sốt phát ban, bệnh lép tô…
a. Tác h i đối với kinh tế
Thức ăn của các loài chuột chủ yếu là thực vật. Hầu nhƣ tất cả các bộ phận
sinh dƣỡng của cây nhƣ thân, lá, rễ, mầm, hạt, quả … đều là thức ăn của loài
chuột này hay loài chuột kia. Các loài chuột sống gần ngƣời nhƣ chuột cống,
chuột nhà … là những loài ăn tạp điển hình, chúng thƣờng ăn tất cả những thức
ăn thừa của con ngƣời nhƣ thóc gạo, ngô, khoai, sắn, lá rau, cua, cá, thịt động vật
khác, đôi khi chúng còn bắt cả gà vịt con để ăn thịt. Nói chung các loài chuột là
những động vật ăn tạp. Ngoài ra do răng cửa của chuột sắc nhọn và dài ra liên
tục suốt đời, chỉ trong vòng một năm có thể dài ra 15-17cm nên chuột luôn tìm
kiếm gặm nhấm các đồ vật xung quanh để mài dũa bộ răng. Chính những đặc
điểm đó cùng với số lƣợng loài, số lƣợng cá thể rất lớn và sự phân bố đa dạng đã
gây thiệt lớn cho các ngành kinh tế khác nhau. Có thể liệt kê một số tác hại của
chuột đối với nền kinh tế:
- Phá hại cây lƣơng thực nhƣ lúa, đậu, lạc, sắn, khoai … ; cây thực phẩm
nhƣ cà chua …; cây ăn quả; cây công nghiệp nhƣ mía, cà phê; cây rừng …
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- Ăn thức ăn của con ngƣời và vật nuôi, cả thức ăn nguồn gốc thực vật lẫn
nguồn gốc động vật, làm thiệt hại ngành chăn nuôi gia cầm.
- Làm hƣ hỏng sản phẩm thức ăn do chuột làm bẩn và làm đổ vãi. Ngƣời
ta tính đƣợc số lƣợng thóc gạo và các loại lƣơng thực khác bị chuột làm vƣơng
vãi, bẩn không sử dụng đƣợc cho ngƣời thƣờng gấp 10 lần số lƣợng chúng ăn.
- Làm hỏng nhà cửa và các công trình xây dựng khác; làm hỏng chân đê,
bờ mƣơng rãnh do chúng đào hang ổ …
- Cắn hỏng các đồ dùng, vật liệu, làm hƣ hỏng đồ đạc trong nhà, làm hỏng
các vật liệu kĩ thuật nhƣ cắn đứt dây điện thoại, linh kiện điện tử …
Tóm lại tác hại của chuột đối với các ngành kinh tế là rất lớn. Có thể nêu
ra một số ví dụ cụ thể:
Năm 1961, ở Yên Bái có 903 ha lúa bị chuột phá hại. Năm 1962, gần 100
xã ở Nghệ An bị chuột phá đến 6000-7000 ha lúa. Nông trƣờng Đông Triều
trong những năm 70 của thế kỷ XX đã có nạn chuột cắn gốc cây mít. Hàng ngàn
cây mít trồng trên hàng chục hecta đang ra hoa quả bị chuột bới gốc, cắn rễ làm
cây chết. [10]
Chuột có khả năng sinh sản và phát triển nhanh đã trở thành nạn chuột,
gây thiệt hại lớn.
b. Chuột với sức khoẻ con người
Chuột là nhóm động vật hoang dại có số lƣợng loài sống gần ngƣời nhiều
nhất. Ngoài tác hại đối với các ngành lƣơng thực thực phẩm, chăn nuôi … chuột
còn là mối đe doạ nguy hiểm và thƣờng xuyên nhất cho sức khoẻ của con ngƣời.
Có đến 30% số bệnh của con ngƣời là do chuột truyền sang, trong đó có những
bệnh gây thành dịch lớn, số tử vong cao.
Những bệnh do chuột và kí sinh trên chuột truyền cho ngƣời gồm cả ba
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nhóm mầm bệnh: Vi rut, vi khuẩn, kí sinh khuẩn.
Các bệnh lây truyền từ chuột và ngoại kí sinh trên chuột sang ngƣời chủ
yếu theo ba cách: bệnh lây lan trực tiếp từ chuột sang ngƣời qua vết cắn nhƣ
bệnh sốt do chuột cắn, bệnh dại …; bệnh lây truyền qua côn trùng trung gian nhƣ
bệnh dịch hạch, sốt mò, sốt phát ban chuột …; bệnh lây truyền gián tiếp qua thức
ăn, nƣớc uống bị nhiễm bẩn do chuột nhƣ bệnh giun xoắn, thƣơng hàn, tả lỵ …
hoặc trực tiếp nhƣ bệnh nấm, sốt vàng da chảy máu. Cụ thể ta đi xét từng loại
bệnh cụ thể:
* B nh dịch h ch
Đã có từ lâu khoảng 3000 năm TCN và đã nhiều lần hoành hành làm hàng
nghìn, hàng vạn ngƣời chết. Đến nay ngƣời ta đã biết có trên 100 loài chuột
mang truyền bệnh dịch hạch. Những loài chuột ở rừng núi và đồng bằng đóng
vai trò là ổ chứa bệnh dịch. Chúng có sức đề kháng cao với vi khuẩn dich hạch.
Bệnh dịch hạch đƣợc duy trì thƣờng xuyên trong các loài chuột và đƣợc truyền
sang ngƣời qua vật chủ trung gian truyền bệnh là bọ chét.
Biểu hiện lâm sàng của bệnh dịch hạch chủ yếu gồm hai thể: thể hạch và
thể phổi.
Dịch hạch thể hạch với triệu trứng điển hình là sƣng hạch ở bẹn, nách kèm
theo nhiễm trùng nặng, nhiễm độc máu, sốt cao huyết áp hạ, hôn mê. Bệnh nhân
có thể chết bất kì lúc nào vào ngày thứ ba đến thứ năm.
Dịch hạch thể phổi do sự lây truyền trực tiếp giữa ngƣời với ngƣời. Với
triệu trứng đờm loãng nhƣng có màu hồng, thƣờng xuất huyết màng phổi. Dịch
hạch thể phổi gây ra tỉ lệ tử vong cao.
Bệnh dịch hạch thƣờng xảy ra vào mùa đông và mùa xuân, là mùa bọ chét
phát triển mạnh.
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* B nh sốt mò (Scrubtiphus)
Nguyên nhân là do Richkettsia Orientalis gây nên. Chuột là ổ chứa chính
và thƣờng xuyên, nhất là các loại chuột rừng. Bệnh truyền sang ngƣời qua mò kí
sinh ở nếp tai, bẹn, hậu môn của chuột. Biểu hiện: từ ngày 3 – 5 sau khi bắt đầu
sốt hạch mọc ở nách, bẹn sƣng to; vào ngày 4 – 7 phát ban nhẹ ở mình. Ngƣời
bệnh sốt 38,50C - 390C liên tục 14 - 18 ngày kèm theo viêm phế quản.
* B nh sốt vàng da chảy máu (Leptospiroses)
Do một loại xoắn khuẩn ƣu kí sinh trong hệ thống tiết niệu của chuột gây
nên. Triệu trứng: ở thời kì toàn phát, vàng da xuất hiện trƣớc hết ở mắt rồi lan ra
toàn thân với các dấu hiệu xuất huyết: Mắt đỏ ngầu, chảy máu cam, chảy máu
lợi, da có nốt đỏ bầm và bao giờ cũng có hội trứng về thận.
* B nh sốt phát ban chuột
Cũng do vi sinh vật gây nên. Bệnh này lây truyền từ chuột sang chuột và
lây sang ngƣời qua vật chủ trung gian truyền bệnh là bọ chét chuột. Triệu trứng:
sốt cấp tính kèm theo nổi ban kéo dài 15 ngày.
1.3.3. Biện pháp phòng trừ
Với những tác hại của chuột đối với nền kinh tế và sức khoẻ của con
ngƣời nhƣ đã nêu ở trên, con ngƣời đã xếp chúng vào những động vật dịch hại
nguy hiểm nhất và tiến hành nhiều biện pháp phòng trừ tƣơng đối tích cực. Để
diệt chuột ngƣời ta có thể áp dụng nhiều phƣơng pháp khác nhau, nhƣng tổng
hợp lại có thể chia làm 3 nhóm phƣơng pháp chủ yếu sau:
- Diệt chuột bằng phƣơng pháp cơ lý.
- Diệt chuột bằng phƣơng pháp hóa học.
- Diệt chuột bằng phƣơng pháp sinh vật.
a. Các bi n pháp di t chuột bằng cơ lý
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Diệt chuột bằng biện pháp cơ lý có ƣu điểm là có thể áp dụng rộng rãi
trong mọi điều kiện nhƣ trong kho, trong nhà, ngoài đồng. Biện pháp này không
gây ô nhiễm môi trƣờng, không gây độc cho con ngƣời, gia súc. Song nhƣợc
điểm là chỉ diệt đƣợc từng cá thể chứ không diệt đƣợc nhiều.
* Bẫy bán nguy t
Loại bẫy rất thông dụng, hiệu quả diệt chuột rất cao. Bẫy bằng sắt, gồm
hai nửa hình bán nguyệt ghép lại, có một thanh sắt có lò xo bật ở giữa.
Chốt để giƣơng bẫy lên đồng thời cũng là nơi gài mồi. Khi bẫy đã gài,
chuột đến ăn kéo mồi đi, làm cho dây cài mồi tuột ra, hai vòng bán nguyệt sập
vào nhau và giết chết chuột.
Mồi sử dụng thƣờng bằng thức ăn dai nhƣ thịt, tóp mỡ để chuột lôi mạnh,
bẫy sập mạnh.
Cần chú ý khi giƣơng bẫy vì bẫy rất nhạy có thể gây bị thƣơng.
* Lồng sập bắt chuột
Lồng sập bắt chuột là loại bẫy thông dụng thƣờng đặt trong nhà, trong
kho. Lồng sập có thể dùng để bắt hoặc nhốt chuột phục vụ công tác nghiên cứu.
Lồng đan bằng dây thép hoặc bằng lƣới mắt cáo, có dạng hình chữ nhật
nằm ngang. Lồng có một cửa vào đƣợc, giƣơng lên móc vào que cài mồi, ở trong
lồng có một hoặc hai lò xo để kéo cửa lồng.
Ƣu điểm của loại lồng này là sử dụng an toàn với ngƣời và gia súc.
* Thùng bẫy bắt chuột
Dùng thùng phuy hoặc bất kì loại thùng nào có chiều sâu 1m trở lên. Nắp
thùng có một thanh ngang xuyên qua và rất nhạy. Trên nắp thùng có đặt mồi.
Khi chuột trèo lên nắp thùng ăn mồi, lập tức nắp thùng bị lật, chuột rơi vào thùng
và bị nhốt trong đó.
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* Hộp bắt chuột
Dùng một hộp chữ nhật đặt úp xuống đất và chống bằng một que nhỏ, trên
đầu que buộc mồi và thòng xuống, khi chuột đến tha mồi, que chống sẽ đổ, hộp
úp xuống nhốt chuột trong đó.
Ngoài những loại bẫy giới thiệu ở trên, nhân dân còn dùng nhiều loại bẫy
khác tuỳ vào từng loại chuột và từng địa hình để bắt và giết chuột (ví dụ nhƣ:
bẫy treo, bẫy đá, bẫy hƣơu ton, ...).
b. Các bi n pháp di t chuột bằng hóa học
Theo cơ chế tác dụng, chia các hóa chất diệt chuột thành các nhóm:
- Các hóa chất gây độc qua đƣờng tiêu hóa.
- Các hóa chất gây độc qua đƣờng hô hấp.
- Các hóa chất gây độc qua da.
Trong thực tế hay sử dụng hai nhóm đầu hơn.
* Các hóa chất gâ độc qua đường tiêu hóa
Các hóa chất gây độc qua đƣờng tiêu hóa có thể sử dụng dƣới dạng mồi
độc gồm: mồi khô, mồi nƣớc, bột độc. Hóa chất diệt chuột qua đƣờng tiêu hóa có
nhiều loại, ở nƣớc ta hay dùng Bari cacbonat, Kẽm phốtphat…
+ Bari cacbonat ( BaCO3)
Bari cacbonat là chất độc màu trắng, không có mùi, không tan trong nƣớc,
dễ hút ẩm chuyển thành thể nhão, dễ hoà tan trong các axit vô cơ.
Bari cacbonat khi vào trong cơ thể chuột, dƣới tác dụng của dịch vị ở dạ
dày sẽ tạo thành Bari clorua theo cơ chế phản ứng:
BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + CO2 + H2O
Bari clorua ăn mòn niêm mạc dạ dày gây nên áp suất thẩm thấu ở màng
ruột làm cho chuột bị mất nƣớc, chuột có cảm giác khát nƣớc một cách ghê gớm,
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phải đi tìm nguồn nƣớc để uống và chết. Vì vậy có thể tìm thấy xác chuột chết ở
gần nguồn nƣớc.
Bari cacbonat rất độc với chuột, liều gây chết đối với chuột cống là 0,120,2 g cho 1 kg thể trọng. Thƣờng dùng Bari cacbonat trộn với bột mì, cơm rang,
cua nƣớng. Bari cacbonat cũng độc với ngƣời và gia súc.
+ Kẽm photphua
Kẽm photphua ở dạng bột màu xám đen, không tan trong nƣớc, tan ít
trong kiềm, dễ tan trong axit.
Kẽm photphua khi vào cơ thể chuột, dƣới tác dụng của dịch vị trong dạ
dày sẽ sinh ra khí Hydro photphua là một khí độc, phản ứng:
Zn3P2 + 6HCl = 3ZnCl2 + PH3
Khí Hydro photphua chủ yếu tác động đến máu và hệ thần kinh với các
biểu hiện đặc trƣng nhƣ rối loạn trong các hoạt động của cơ thể, sau 3-10 giờ thì
chết.
Kẽm photphua có thể dùng làm bả độc hoặc phun bột vào hang chuột.
Thƣờng trộn 1-5% Kẽm photphua vào thức ăn hoặc phun 3-5g vào cửa hang.
Trên thị trƣờng có bán bả độc dƣới dạng hạt chứa 3% Kẽm photphua,
thuốc chế biến sẵn trong hộp 100g. Tuy nhiên nhƣợc điểm của Kẽm photpua là ở
dạng bột mịn, dễ bị trôi khi gặp mƣa và thuốc dễ bị phân huỷ khi gặp điều kiện
ẩm, hiệu lực của thuốc sẽ giảm đi nhanh chóng.
Ngoài hai loại hóa chất trên, ngƣời ta còn dùng nhiều loại hóa chất khác
gây độc qua đƣờng tiêu hóa nhƣ: Natri florua (NaF), Tali sunfat (TiSO4).
* Các hóa chất gâ độc qua đường hô hấp
Đó là các hóa chất ở thể hơi hoặc các sản phẩm giải phóng hơi độc dùng
để diệt chuột trong các hang hoặc trong các phòng kín hơi. Ngƣời ta thƣờng
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dùng các khí Xyan hydric (HCN), khí Sunfur (SO2), khí Cacbonic (CO2), Nhôm
photphua (AlP) và Foocmandehit (HCHO).
+ Nhôm photphua
Nhôm photphua có thành phần cấu tạo:
Bột Nhôm photphua: 66%; Amoni cacbonat: 28%
Nền: 4%; Magie stearat: 2%
Dƣới tác dụng của hơi ẩm trong không khí, Nhôm photphua tạo thành khí
Photphin (PH) là khí độc có tác dụng diệt chuột và sâu hại theo cơ chế:
AlP + H2O = PH3 + Al(0H)3
Khí photphin là khí cực độc đối với ngƣời và động vật, trong không khí có
0,002-0,04 mg/l sẽ làm hô hấp khó khăn, mất cảm giác, các chất béo trong khí
quản sẽ bị biến tính và chết.
Hiện nay Nhôm photphua đƣợc nhân dân sử dụng để diệt chuột, diệt mối
mọt và bảo quản ngô.
+

hí Sunfurơ SO2)

Là một loại khí không màu, có mùi sốc, làm ngạt thở, nặng gấp 2,5 lần
không khí. Khí Sunfurơ dễ tan trong nƣớc, nó có tác dụng làm hỏng kim loại,
làm giảm độ bền của vải và giấy.
Khí Sunfurơ có tác dụng diệt côn trùng, nấm mốc và là chất độc cực mạnh
đối với chuột.
Thƣờng dùng khí Sunfurơ để xông hơi các kho kết hợp việc xử lý hạt mốc
với diệt chuột.
Có thể dùng khí Sunfurơ hóa lỏng đựng trong bình đặc biệt hoặc đốt Lƣu
huỳnh lẫn KNO3 hoặc lẫn than gỗ, mạt cƣa, vỏ bào có tẩm dầu hoả.
Khi xông hơi bằng khí SO2 cần có mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang ƣớt.
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c. Di t chuột bằng phương pháp sinh vật
Theo quy luật tự nhiên, bất kì loài sinh vật nào sống trong tự nhiên đều có
những thiên địch của mình. Trong thiên nhiên chuột có rất nhiều thiên địch. Bảo
vệ các loài thiên địch giúp ích rất nhiều trong việc tiêu diệt chuột. Các loài thiên
địch của chuột gồm một số gia súc nuôi trong nhà nhƣ chó, mèo, các loài chim
ăn thịt, một số loài thú họ cầy, họ chồn, rắn…
* Mèo
Ở Việt Nam, mèo là kẻ thù số một của chuột. Vùng nông thôn và vùng núi
đang rất chú trọng đến việc phát triển nuôi mèo để diệt chuột và đã đem lại hiệu
quả rất cao. Tuy nhiên hiện nay, mèo lại đƣợc ngƣời dân coi là một món đặc sản
(tiểu hổ) nên dẫn đến số lƣợng mèo ngày một suy giảm, làm giảm hoặc mất đi
một mắt xích quan trọng dẫn đến mất cân bằng sinh thái trong tự nhiên.
* Một số loài rắn
- Rắn dọc dƣa: thức ăn chủ yếu của rắn dọc dƣa là chuột, đôi khi chúng
còn ăn cả cua, cá. Rắn dọc dƣa không có nọc độc, thƣờng sống ở trên cây hay
trên mái nhà, dƣới nƣớc. Chúng leo trèo giỏi, bơi cũng giỏi. Rắn dọc dƣa rất
nhiều ở đồng bằng.
- Rắn hổ trâu: là loại rắn lớn và khoẻ. Thức ăn chủ yếu là chuột. Rắn hổ
trâu không có nọc độc.
Hiện nay các loài rắn này bị bắt và giết thịt rất nhiều. Nhân dân nên bảo vệ
các loài rắn có ích này vì chúng rất có ích và ham bắt chuột.
* Các lo i chim n thịt
- Diều hâu: từ tháng 12 đến tháng 3 diều hâu khá phổ biến. Diều hâu phân
bố ở vùng đồng bằng và vùng núi cao 1500m. Thức ăn chủ yếu là chuột, chim
nhỏ, cá, gà con. Về căn bản, diều hâu là loài chim có ích vì nó tiêu diệt một số
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lƣợng chuột đáng kể.
- Chim cú lợn: là loài chim định cƣ ở miền bắc Việt Nam. Chúng làm tổ ở
các hốc cây lớn, hốc mái nhà, trong các hang, hốc đá. Thức ăn chính là chuột.
Mỗi năm một con cú lợn có thể tiêu diệt 300-400 con chuột.
Ngoài ra còn có một số loại chim khác nhƣ diều mào, chim ƣng, chim cắt,
cú vọ, quạ đen là những loài chim ăn thịt tiêu diệt khá nhiều chuột.
1.4

hái quát đặc điểm tự nhi n, kinh tế - x hội ở

VNC

1.4.1. Đặc điểm tự nhiên
- Vị trí địa lý
Thành phố Sơn La nằm ở tọa độ 21015' - 21031' Bắc và 103045' - 104000'
Đông, cách Hà Nội khoảng 320 km về phía Tây Bắc. Phía Tây và phía Bắc giáp
huyện Thuận Châu, phía Đông bắc giáp huyện Mƣờng La, phía Nam giáp
huyện Mai Sơn. Quốc lộ 6 đi qua thành phố, nối thành phố với tỉnh Điện Biên
Phủ và tỉnh Hòa Bình [1].
- Diện tích: 323.51km2; dân số: 104.4 nghìn ngƣời [18]
- Hành Chính: Thành phố có 7 phƣờng (Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng
Lề, Chiềng Sinh, Quyết Tâm, Quyết Thắng, Tô Hiệu) và 5 xã (Chiềng
Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Chiềng Xôm, Hua La).
- Địa hình, địa mạo
Thành phố Sơn La có địa hình chia cắt phức tạp, núi đá cao xen
lẫn đồi, thung lũng, lòng chảo. Diện tích đất canh tác nhỏ hẹp, thế đất dốc dƣới
250m chiếm tỷ lệ thấp. Một số khu vực có các phiêng bãi tƣơng đối bằng phẳng
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, tập trung ở các xã Chiềng Ngần, Chiềng
Đen, Chiềng Xôm và phƣờng Chiềng Sinh. Độ cao bình quân từ 600 - 700 m so
với mực nƣớc biển.
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- Khí hậu
Khí hậu thành phố chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa
hè nóng ẩm, mƣa nhiều; mùa đông khô lạnh, ít mƣa. Mùa mƣa từ tháng
4 đến tháng 9. Lƣợng mƣa tập trung nhiều nhất vào tháng 7, 8, 9. Do địa hình
nghiêng dốc, nên vào các tháng này thƣờng có lũ lụt, đất bị rửa trôi mạnh, bạc
màu nhanh. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, cộng với gió tây khô
nóng gây thiếu nƣớc nghiêm trọng, ảnh hƣởng lớn đến quá trình phát triển kinh
tế, đặc biệt sản xuất nông - lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhiệt độ không
khí trung bình 220C, cao nhất 370C, thấp nhất 20C. Độ ẩm không khí: trung bình
81%, thấp nhất 25%. Tổng số giờ nắng bình quân hàng năm khoảng 169,9 giờ.
Lƣợng bốc hơi bình quân 800mm/năm.
Lƣợng mƣa bình quân khoảng 1.299mm/năm, số ngày mƣa khoảng 137
ngày. Gió thịnh hành theo 2 hƣớng chính: gió mùa đông bắc từ tháng 10 đến
tháng 2 năm sau; gió tây nam từ tháng 3 đến tháng 9. Từ tháng 3 đến tháng 4 còn
chịu ảnh hƣởng của gió phơn Tây - Nam (nóng và khô). Một số khu vực của
thành phố còn bị ảnh hƣởng của sƣơng muối từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau.
1.4.2. Đặc điểm kinh tế - Xã hội [36]
* Kinh tế
- Thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Hoạt động thƣơng mại - dịch vụ phát triển khá, thị trƣờng hàng hóa, dịch
vụ đáp ứng các hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa, dịch vụ đạt 5.869,75 tỷ đồng, bằng 75,44% kế hoạch, tăng 11,62% so
với cùng kỳ năm 2016, trong đó: kinh tế nhà nƣớc chiếm 14,15%, kinh tế tập thể
và cá thể chiếm 32,58%, kinh tế tƣ nhân chiếm 53,27%.
- Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi
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Sản xuất nông nghiệp: tổ chức gieo trồng đảm bảo đúng thời vụ, chăm sóc
các cây trồng sinh trƣởng và phát triển tốt, cho năng suất cao. Tổng diện tích
gieo trồng cây hàng năm ƣớc 5.177 ha, so với cùng kỳ giảm 5,06% (giảm 276
ha, nguyên nhân giảm chủ yếu là do thiên tai, lũ, sạt lở đất và thu hồi đất xây
dựng các công trình).
Lâm nghiệp: theo báo cáo thống kê của hạt kiểm lâm thành phố Sơn La,
tính đến thời điểm năm 2017, tổng diện tích rừng tự nhiên là 7942,1 ha; tổng
diện tích rừng trồng là 795,4 ha, nhƣ vậy độ che phủ rừng trên trên địa bàn
thành phố chỉ chiếm 30,5%. Do vậy cần có nhiều biện pháp tuyên truyền tới mọi
ngƣời dân về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp
phần cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.
Thuỷ lợi: Thực hiện tốt công tác thủy lợi, huy động nhân công duy tu, sửa
chữa, nạo vét bùn đất, điều tiết nƣớc hợp lý phục vụ sản xuất, đảm bảo nƣớc tƣới
phục vụ sản xuất nông nghiệp.
* Xã hội
Theo báo cáo thống kê năm 2016, dân số thành phố Sơn La hiện nay là
104.400 ngƣời, mật độ trung bình khoảng 323 ngƣời/1km2 [18], gồm 12 dân tộc
anh em cùng chung sống. Đó là các dân tộc: Thái (chiếm 57%), kinh (28%),
H’mông (10%), xinh mun (0.86%), Mƣờng (0.7%); Khơ mú (0.64%); La Ha
(0.57%); Kháng (0.43%); Dao (0.29%); Tày (0.09%); Lào (0.36%); Hoa (0.03%)
... Tuy mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa, phong tục tập quán riêng, nhƣng các
dân tộc ở Sơn La có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, không chịu khuất
phục trƣớc thiên tai, địch họa và bất công xã hội.
- Giáo dục và đào tạo
Việc đầu tƣ cho giáo dục luôn đƣợc thành phố coi trọng, cơ bản tập trung
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nâng cao chất lƣợng dạy và học trong toàn ngành giáo dục.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Sơn La có 01 trƣờng đại học, 03 trƣờng
cao đẳng, 01 trƣờng trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch, 04 trƣờng THPT,
01 trƣờng PTDT Nội trú tỉnh, 01 trƣờng TH - THCS - THPT Chu Văn An, 14
trƣờng THCS, 16 trƣờng tiểu học, 22 trƣờng mầm non. Nhờ vào mạng lƣới các
trƣờng học trên đã góp phần nâng cao dân trí, giúp mọi ngƣời dân có ý thức hơn
trong các lĩnh vực, đặc biệt là các liên quan đến bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ cân
bằng sinh thái trong tự nhiên.
Duy trì và nâng cao chất lƣợng chuẩn phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp
học, bậc học. Xây dựng và trình tỉnh công nhận thêm 05 trƣờng đạt chuẩn Quốc
gia, 02 trƣờng nâng chuẩn lên mức độ 2 và 06 trƣờng đƣợc công nhận lại (nâng
tổng số trƣờng đạt chuẩn Quốc gia lên 32/52 trƣờng, nâng tỷ lệ trƣờng chuẩn là
65,4%).
- Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tích cực,
chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, theo dõi, giám sát và
khống chế kịp thời dịch bệnh, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Quan tâm đầu tƣ
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế thành phố và các Trạm y tế
xã, phƣờng. Tổ chức các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính
khi sinh, pháp lệnh dân số, kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa
gia đình nhằm đảm bảo dân số, giữ vững an sinh xã hội, ...
- Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch
Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện
chính trị của đất nƣớc và địa phƣơng ..., trong đó có tuyên truyền bảo vệ môi
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trƣờng, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên
sinh vật.
- Thực hiện chính sách an sinh xã hội
Các chính sách an sinh xã hội đƣợc quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo
kịp thời, đúng, đủ theo quy định, tổ chức đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho
các đối tƣợng chính sách. Xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2017, kế
hoạch mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn các xã đạt chuẩn nông thôn
mới năm 2017-2020, tạo sinh kế lâu dài cho ngƣời dân địa phƣơng, từ đó hạn
chế và tiến tới ngăn chặn hoàn toàn phá rừng, ...
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2.1. Thời gian nghi n cứu
Công việc khảo sát và nghiên cứu đƣợc triển khai theo nhiều đợt tại các
phƣờng và các xã thuộc KVNC trong thời gian 12 tháng (từ 12/2016 đến
11/2017). Thời gian cụ thể triển khai các địa điểm nghiên cứu đƣợc thể hiện qua
bảng sau:
Bảng 2.1: thời gian và địa điểm khảo sát thu mẫu
Thời gian
Từ 12/2016 - 1/2017

Nội dung công vi c
Tập hợp tài liệu, tìm cộng tác viên, lựa chọn các
sinh cảnh nghiên cứu.
Triển khai công tác thực địa, thu và xử lý mẫu thu

Từ 1/2017 - 2/2017

đƣợc tại phƣờng Tô Hiệu, Chiềng Lề thành phố
Sơn La.
Triển khai công tác thực địa, thu và xử lý mẫu thu

Từ 2/2017 - 3/2017

đƣợc tại phƣờng Quyết Thắng, Quyết Tâm thành
phố Sơn La.
Triển khai công tác thực địa, thu và xử lý mẫu thu

Từ 3/2017 - 4/2017

đƣợc tại phƣờng Chiềng An, Chiềng Cơi thành
phố Sơn La.

Từ 4/2017 - 5/2017
Từ 5/2017 - 9/2017
Từ 9/2017 - 11/2017

Triển khai công tác thực địa, thu và xử lý mẫu thu
đƣợc tại phƣờng Chiềng Sinh thành phố Sơn La.
Thu mẫu bổ sung đợt 2 tại các địa điểm nghiên
cứu trên.
Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, viết và hoàn
thiện để tài.
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2.2. Địa điểm nghi n cứu
Căn cứ theo việc phỏng vấn ngƣời dân địa phƣơng về sự phân bố của các
loài chuột ở KVNC, tôi đã tiến hành lập các tuyến khảo sát điều tra và thu mẫu
trong KVNC tƣơng ứng với các vị trí trên thực địa nhƣ sau:
Bảng 2.2: TỌ ĐỘ CÁC ĐỊ Đ ỂM THU MẪU TRÊN THỰC ĐỊA
Địa điểm khảo sát

Phường, xã

Độ cao
(m)

Địa điểm thu mẫu

Bản

Tọa độ trung tâm

Vĩ độ bắc

Kinh độ đông

(độ, phút, giây)

(độ, phút, giây)

21-19'46"

103-54'43"

21-20'39"

103-54'20"

Tô hiệu

600

Chiềng Lề

600

Bản Hẹo
Bản Lầu
Tổ 11,12

Quyết
Thắng

600

Bản Giảng lắc

21-19'44"

103-55'46"

Quyết Tâm

600

Tổ 5,6,7

21-18'28"

103-55'44"

Chiềng
Sinh

650

21-16'56"

103-57'58"

Chiềng An

600

21-20'50"

103-54'23"

Chiềng Cơi
Chiềng
Xôm

600

21-18'41"

103-54'37"

21-22'57"

103-55'49"

Xã Hua La

650

21-16'49"

103-53'35"

Xã Chiềng
đen
Xã Chiềng
Cọ
Xã Chiềng
Ngần

620

21-23'39"

103-51'23"

21-18'41"

103-50'41"

21-18'26"

103-58'56"

600

660
778

Bản Noong la
Bản Noong đúc

Bản Cang
Bản Hìn
Bản cọ
Bản Nà cọ
Bản Hụm
Bản sẳng
Bản kham
Bản co phung
Bản mòng
Bản phiêng
tam
Bản Pom Huốt
Bản Hôm
Bản Pát
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2 3 Tư li u nghiên cứu
- Các tài liệu nghiên cứu về họ chuột (muridae) trƣớc đây của các tác giả
trong và ngoài nƣớc.
- Mẫu vật thực tế thu đƣợc ở các địa điểm thuộc KVNC.
- Phiếu điều tra: đƣợc thực hiện đối với ngƣời dân tại các địa điểm nghiên
cứu, dùng làm tƣ liệu đối chiếu và tổng hợp (mẫu phiếu phần phụ lục).
- Bộ ảnh các loài chuột ở Việt Nam liên quan đến KVNC.
2.4. Phương pháp nghi n cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
* Thu thập tài liệu
- Thu thập tất cả các tài liệu có liên quan đến luận văn (tài liệu nghiên cứu
về chuột ở Việt Nam và trên thế giới; báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về
điều kiện tự nhiên - xã hội của KVNC ...)
* Phân tích và tổng hợp lý thuyết
- Tổng hợp: tổng hợp và nghiên cứu tất cả tài liệu có liên quan.
- Phân tích: trên cơ sở những tài liệu thu thập đƣợc, phân tích các đặc
điểm về hình thái, các chỉ số đo, đếm để định loại chuột, lựa chọn thông tin cần
thiết cho luận văn.
* Hệ thống hóa lý thuyết
- Hệ thống hóa toàn bộ các công trình nghiên cứu về chuột trƣớc đó và hệ
thống các loài chuột ở tỉnh Sơn La, những đặc điểm riêng biệt của KVNC để
thấy rõ hƣớng nghiên cứu của đề tài.
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu trên thực địa
* Chuẩn bị các dụng cụ đi thực địa
- Dụng cụ nghiên cứu bao gồm các loại bẫy lồng, bẫy kẹp, cân điện tử,
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thƣớc dây, thƣớc đo, đèn pin, sổ ghi nhật ký, túi đựng mẫu, lọ nhỏ đựng xác
chuột, cồn 900, máy ảnh, sách hƣớng dẫn định loại; mồi bả diệt chuột.
* Lập tuyến khảo sát
- Các tuyến khảo sát (thƣờng có chiều dài 2 km, rộng 1 km; đa phần có sự
đa dạng về các sinh cảnh nghiên cứu) đƣợc lập để thu mẫu và quan sát qua các
sinh cảnh (ví dụ: khu dân cƣ, đồng ruộng, đồi núi đá, đồi núi đất, nƣơng ngô,
rừng ...)
* Thời gian và nơi thu mẫu
- Thời gian: thu mẫu vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
- Nơi thu: thu mẫu tại các nhà dân, đồng ruộng, đồi núi, trong rừng, trong
các hang, hốc đá, ...
* Phương pháp thu mẫu
- Nguyên tắc: thu mẫu đúng tại KVNC, thu tất cả các loài bắt gặp, thu mẫu
ở nhiều sinh cảnh khác nhau.
- Cách thu mẫu: tự đi thu, nhờ ngƣời bẫy bắt, thu mua từ các nguồn khác
nhau, đi bắt cùng ngƣời dân có kinh nghiệm lâu năm về bắt các loài động vật
rừng, nƣơng rẫy ...
- Các phƣơng tiện sử dụng để bẫy chuột: bẫy bán nguyệt, bẫy lồng, bẫy
hƣơu ton (tên tiếng thái), bẫy đá, …
+ Bả độc: mua thuốc diệt chuột trộn với thức ăn mà chuột hay ăn (gạo,
ngô, khoai, sắn ...), sau đó rải nơi chuột hay đi qua (hạn chế dùng).
+ Đào hang: phát hiện trong hang có chuột, ngƣời dân sẽ lấp các cửa hang
phụ và dùng một số công cụ nhƣ cuốc, thuổng, ... đào vào phía trong của hang để
có thể bắt sống đƣợc chuột.
* Điều tra, phỏng vấn cán bộ và nhân dân địa phương
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Đối tƣợng là những ngƣời trực tiếp đi bắt hoặc thƣờng xuyên tiếp xúc và
quan sát chuột tại những sinh cảnh mà chuột sinh sống. Nội dung phỏng vấn tập
trung vào tìm hiểu thành phần loài, phân bố, mùa hoạt động, những loài sử dụng
làm thực phẩm, những loài gây hại cho cuộc sống của con ngƣời. Kết quả của
điều tra phỏng vấn đƣợc sử dụng để định hƣớng cho các tuyến khảo sát, kiểm
chứng về các kết quả trên thực địa.
* Phương pháp xử lý mẫu thu được
- Ngay sau khi thu đƣợc mẫu tại thực địa, tiến hành ghi chép thông tin cần
thiết nhƣ: giờ, ngày, tháng, năm, tên loài, địa điểm, sinh cảnh, hình thái bên
ngoài của mẫu vật.
- Có thể tiến hành cân, đo các chỉ tiêu hình thái ngay tại thực địa.
- Chụp ảnh mẫu vật và đƣợc giữ lại làm tiêu bản nghiên cứu.
- Làm tiêu bản: tiến hành mổ mẫu vật, lột da, vệ sinh bằng xà phòng. Sau
đó tiến hành nhồi bông và khâu lại. Tiêm Foocmaldehyt để tránh bị thối.
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã dựa vào phƣơng pháp phân loại hình
thái, cấu tạo ngoài để định loại các loài chuột.
2.4.3.1. Phương pháp nghiên cứu hình thái họ chuột
Mặc dù việc cân, đo, mô tả hình thái đã đƣợc tiến hành ngay tại thực địa,
nhƣng để đảm bảo chính xác thông tin về mẫu vẫn cần đƣợc tiến hành tỉ mỉ và
chi tiết tại phòng thí nghiệm, cụ thể:
Tiến hành cân, đo, phân tích các chỉ số, đặc điểm hình thái dùng trong
phân loại chuột.
Cân mẫu vật: tất cả các mẫu thu đƣợc đều đƣợc cân cẩn thận (tính theo
đơn vị gam)
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Cách đo các chỉ tiêu phân loại (hình vẽ)
+ Chiều dài thân (T): đo từ đầu mút đến giữa hậu môn theo mặt bụng của
con vật.
+ Chiều dài đuôi (Đ): đo từ giữa hậu môn đến mút đuôi, không kể túm
lông mút đuôi.
+ Chiều dài bàn chân sau (Bcs): đo từ gót chân sau đến đầu ngón chân dài
nhất, không kể vuốt.
+ Chiều dài tai (Ti): đo từ bờ kẽ tai thấp nhất đến đỉnh cao nhất của vành
tai không kể túm lông ở tai.

Cách đo chiều dài đuôi

Cách đo chiều dài cơ thể

Cách đo chiều dài bàn chân

Cách đo chiều dài tai

Cách cân khối lƣợng cơ thể

Hình 2.1: Cách đo các chỉ tiêu phân loại (Nguồn: Ken,2003)

Mô tả hình thái cơ thể và màu sắc lông: trƣớc khi xử lí mẫu vật, cần mô tả
hình thái và màu sắc lông của các phần cơ thể nhƣ đầu, thân, đuôi, tứ chi, trạng
thái sinh dục, tình trạng lông. Các đặc điểm hình thái có thể mô tả nhƣ sau: kích
thƣớc cơ thể, đặc điểm chung của cơ thể; màu lông (ở phần lƣng, bụng, ngọn
lông, gốc lông); có hoặc không có vết đậm ở mu bàn chân sau; đặc điểm của cơ
quan sinh sản và các đặc điểm khác.
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Sau đó chụp ảnh mẫu vật (mặt lƣng, mặt bụng, mặt bên). Ảnh chụp cần
thể hiện rõ các đặc điểm hình thái phân loại.
Làm Etiket: tất cả các mẫu vật thu đƣợc cần phải gắn etiket. Etiket đƣợc
làm bằng giấy can, với kích thƣớc 4x5 cm.
Mẫu Etiket
Số hi u thực địa
Tên khoa học:

Giới tính:

Tên phổ thông:

Dài thân:

Tên địa phƣơng:

Dài đuôi:

Thời gian thu mẫu:

Dài bàn chân sau:

Địa điểm thu mẫu:

Chiều dài tai:

Sinh cảnh:

khối lƣợng:

Ngƣời thu mẫu:

* Lột da và xử lý da
- Lột da: sau khi cân, đo và mô tả mẫu vật xong, cần tiến hành lột da.
+ Đặt mẫu nằm ngửa trên bàn mổ, dùng bông ƣớt vuốt một đƣờng thẳng
giữa bụng từ trƣớc cơ quan giao phối tới khoảng 1/2 bụng, rẽ lông sang hai bên
theo đƣờng giữa bụng, để lộ da bụng của mẫu.
+ Dùng panh hoặc kẹp, nâng lớp da trƣớc cơ quan giao phối khoảng 0,5
cm, cắt một vết ngang nhỏ sâu hết lớp da bụng.
+ Dùng kéo cắt lớp da theo đƣờng thẳng rẽ lông giữa bụng tới khoảng 1/3 bụng.
Khi cắt da bụng cần nâng mũi kéo lên để tránh cắt vào cơ bụng.
+ Dùng tay nhẹ nhàng lột da phần bụng dƣới và một phần da ngực từ trƣớc
ra sau. Lột da các chân bằng cách đẩy ngƣợc chân lên. Khi lột đến phần cổ chân
dùng kéo hoặc kìm cắt ống chân chỉ để lại một mẩu nhỏ xƣơng ống chân nối với
khớp giữa xƣơng ống chân và bàn chân, giữ nguyên phần bàn chân. Sau đó, lột
tiếp ra phía đuôi và khi đã lột đến gốc đuôi ta dùng kẹp giữ chặt phần gốc đuôi
rồi tuốt xƣơng và cơ đuôi ra.
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+ Lột phần da phía trƣớc bằng cách lộn ngƣợc phần da phía sau lên, tới
chân trƣớc lột tƣơng tự nhƣ lột chân sau. Khi lột da đầu cần chú ý cẩn thận tránh
không làm mất ống tai, rách mí mắt và rách môi.
- Xử lý da: đối với các mẫu chuột, sau khi lột da gỡ sạch mỡ và cơ ở mặt
trong, dùng nƣớc xà phòng rửa sạch bộ da, vắt khô nƣớc.
- Tạo khung: có thể tạo khung ngay sau khi lột hoặc sau khi ngâm dung
dịch muối + phèn. Dùng dây thép cỡ to, cỡ nhỏ tuỳ từng phần (thƣờng dùng thép
nhỏ đối với đuôi và chân, dùng thép to đối với thân) và tuỳ từng loại mẫu to hay
nhỏ (mẫu to dùng thép to, mẫu nhỏ dùng thép nhỏ).
+ Đối với đuôi: dùng đoạn dây thép bé xoắn kép dài hơn đuôi mẫu khoảng
3-5cm tùy mẫu to hay nhỏ. Sau đó quấn một lớp bông mỏng xung quanh dây
thép rồi cho đoạn dây thép đã cuộn bông vào đuôi mẫu.
+ Đối với chân: dùng dây thép đâm xuyên qua kẽ giữa xƣơng chày và
xƣơng mác ở chi sau, giữa xƣơng trụ và xƣơng quay ở chi trƣớc ra giữa lòng
bàn chân và bàn tay. Dây thép chi sau thƣờng lớn hơn dây thép chi trƣớc và mỗi
đoạn dây phải đủ dài để thừa ra mỗi bên một đoạn ngắn.
+ Đối với thân: dùng đoạn dây thép to ngắn hơn chiều dài thân khoảng 12cm, xuyên từ miệng của mẫu tới gốc đuôi. Sau đó buộc chặt dây thép khung
thân vào dây thép các khung của chi và đuôi bằng dây thép nhỏ hoặc bằng chỉ
một cách chắc chắn.
- Nhồi mẫu: dùng bông, vải vụn, trấu hoặc các vật liệu mềm khác để nhồi
mẫu theo các bƣớc sau:
+ Trƣớc tiên nhồi 4 chân: dùng dây thép nhỏ hoặc que nhỏ nhồi từng viên
bông vào 4 phía của dây thép theo nguyên tắc cho một viên một bên thì cho viên
tiếp theo ở phía đối diện sao cho dây thép nằm giữa. Viên bông cần tƣơng ứng
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với kích thƣớc từng đoạn của chân, nhồi từ từ nắn cho giống với chân của mẫu.
+ Nhồi đầu: cho bông vào đầu mẫu vật sao cho khung xƣơng sống nằm giữa
tƣơng tự nhƣ nhồi chân nhƣng viên bông có thể to hơn, sửa nắn cho đầu mẫu thật
giống với tự nhiên, khâu miệng mẫu lại từ mép này sang mép kia.
+ Nhồi bụng: nhồi tiếp tục từ đầu xuống, cố gắng cho khung xƣơng sống
lệch về phía lƣng nhiều hơn phía bụng. Đến đoạn vết cắt da bụng có thể nhồi tới
đâu khâu tới đó hoặc nhồi xong mới khâu, vừa nhồi vừa sửa theo dáng mẫu sao
cho thật giống với tự nhiên.
- Tạo dáng: dùng tay uốn nắn chân, đuôi và thân mẫu nhồi tạo các tƣ thế
mẫu sao cho thật tự nhiên; có thể nắn theo tƣ thế ngồi, đứng hoặc nằm …
* Phương pháp bảo quản mẫu nhồi
+ Sau khi tạo dáng mẫu, tiến hành tiêm hóa chất. Tùy kích thƣớc mẫu,
dùng foocmon tiêm vào gan bàn chân, bàn tay khoảng 0,1ml/1 bàn; đầu khoảng
1 - 1,5ml; bụng khoảng 2,5 - 3ml; đuôi khoảng 0,5 - 1ml.
+ Khi tiêm nên đeo găng tay để tránh hóa chất rơi vào tay. Không để hóa
chất tràn ra ngoài da mẫu sẽ làm hỏng lông mẫu.
+ Đem phơi mẫu ở nơi nắng nhẹ để làm khô mẫu từ từ, nên phun thuốc
diệt côn trùng để tránh kiến hoặc côn trùng khác cắn da. Để mẫu ở nơi khô ráo,
thoáng mát.
2.4.3.2. Phương pháp định loại các loài Chuột
- Phân loại theo khóa phân loại hình thái bên ngoài: Đào Văn Tiến (1985),
Khóa phân loại thú Việt Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội; Đào Văn Tiến
(1985). Định loại Chuột Việt Nam, phần I, Tạp chí Sinh Học tập 7, số 1, Tr. 9-11.
- Trong quá trình định loại nếu gặp khó khăn không tự giải quyết đƣợc thì
cần sự giúp đỡ của giảng viên hƣớng dẫn và những nhà nghiên cứu khác.
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Chương 3

ẾT QUẢ NG

N CỨU

3 1 Th nh phần các lo i chuột ở khu vực nghi n cứu
Sau khi tiến hành nghiên cứu trên thực địa theo nhiều đợt tại KVNC từ
tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, kết hợp với tƣ liệu quan sát và điều tra qua
nhân dân địa phƣơng và các kết quả nghiên cứu của các tác giả trƣớc. Trên cơ sở
mẫu vật thu thập đƣợc gồm 264 mẫu vật và ảnh chụp hiện đƣợc lƣu giữ tại
phòng thí nghiệm Khoa Sinh - Hóa, Trƣờng Đại học Tây Bắc, tôi đã lập đƣợc
danh sách thành phần loài chuột tại KVNC gồm có 18 loài và phân loài thuộc 1
họ, 1 bộ đƣợc thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.1: danh sách thành phần loài chuột t i KVNC
STT
giống

STT
loài

01

Tên khoa học

Tên phổ thông

Rodentia
Muridae

Bộ gặm nhấm
Họ chuột
Giống chuột
nhắt

Mus

01
02
03
02
04
05
06
07

Mus musculus

Chuột nhắt nhà

Waterhouse, 1843

Mus caroli

Chuột nhắt đồng

Bonhote, 1902

Mus pahari gairdneri

Chuột nhắt núi

Kloss, 1920

Rattus
Rattus rattus flavipectus

Tên tiếng
thái

Nu moong
hƣơn
Tô nu na nọi

Tô nu hay

Số
mẫu

30
14
20

Giống Rattus
Chuột nhà

Milne-Edward, 1872

Ruttus norvegicus

Chuột cống

Berkenhout, 1769

Rattus rattus molliculus

Chuột đồng đàn

Robinson & Kloss, 1922

Ruttus nitidus

Chuột bóng
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Tô nu hƣơn
Tô nu hƣơn
Tô nu na
Tô nu hƣơn

30
10
20
05

08
09
10
11
12
03
14
15
04

Ruttus koratensis

Chuột rừng

Ruttus bukit gracilis

Bonhote, 1905

Chuột bukit
gracilis
Chuột bukit
lotipes
Chuột bukit
huang

Ruttus berdmorei magnus

Chuột béc mô

Leopoldamys

Giống
Leopoldamys

Miller, 1913

Ruttus bukit lotipes
G.Allen, 1926

Ruttus bukit huang

Leopoldamys sabanus revertens
Robinson & Kloss, 1922

Leopoldamys edwardsi milleti
Robinson & Kloss, 1922

Berylmys bowersi bowersi
Anderson, 1818

17
05
18

12

Tô nu hình

30

Tô nu pá

22

Tô nu phan

12
01

Chuột núi

Tô nu vai

20

Chuột vai

Tô nu vai

10

Chuột đang

Tô nu thẳm

07

Loài chuột đang
chân đen

Tô nu bai

12

Chuột
phuyenensis

Tô nu đang

05

Tô nu chú

04

Giống chuột
puộc

Berylmys

16

Tô nu pá, tô
nu khuy

Berylmys bowersi totipes
Dao, 1966

Berylmys phuyenensis
Bandicota
Bandicota indica sonlaensis
Dao, 1975

Tổng số
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Giống chuột dúi
Chuột dúi

264

3.1.1. Thành phần các loài chuột trong các giống ở KVNC
Bảng 3.2: số lượng các loài chuột trong các giống ở KVNC
Giống

Số lượng

Phần tr m

Giống chuột nhắt

03

16,7%

Rattus

Giống Rattus

09

50%

03

Leopoldamys

Giống chuột vai

02

11,1%

04

Berylmys

Giống chuột puộc

03

16,7%

05

Bandicota

Giống chuột dúi

01

5.6%

18

100%

STT

Tên khoa học

Tên phổ thông

01

Mus

02

Tổng số

Bảng 3.3: Số lượng, tỷ l mẫu vật các loài chuột trong KVNC
STT

Loài
Tên khoa học

Tên phổ thông

Số mẫu

Phần tr m

01

Mus musculus

Chuột nhắt nhà

30

11.4 %

02

Mus caroli

Chuột nhắt đồng

14

5.3 %

03

Mus pahari gairdneri

Chuột nhắt núi

20

7.6 %

04

Ruttus rattus flavipectus

Chuột nhà

30

11.4 %

05

Ruttus norvegicus

Chuột cống

10

3.8 %

06

Ruttus rattus molliculus

Chuột đồng đàn

20

7.6 %

07

Ruttus nitidus

Chuột bóng

05

1.9 %

08

Ruttus koratensis

Chuột rừng

12

4.5 %

09

Ruttus bukit gracilis

Chuột bukit gracilis

30

11.4 %

10

Ruttus bukit lotipes

Chuột bukit lotipes

22

8.3 %

11

Ruttus bukit huang

Chuột bukit huang

12

4.5 %

12

Leopoldamys sabanus

Loài chuột núi

20

7.6 %

13

Leopoldamys edwardsi

Loài chuột vai

10

3.8 %
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14

Ruttus berdmorei magnus

Loài chuột béc mô

01

0.4 %

15

Berylmys bowersi bowersi

Chuột đang (ngón trắng)

07

2.7 %

16

Berylmys bowersi totipes

Chuột đang chân đen

12

4.5 %

17

Berylmys phuyenensis

Chuột đang

05

1.9 %

18

Bandicota indica sonlaensis.

Chuột dúi Sơn La

04

1.5 %

264

100%

Tổng số

Nhƣ vậy, qua bảng trên ta có nhận xét về thành phần loài ở KVNC nhƣ sau:
+ Về bậc giống: trong 5 giống tìm đƣợc ở KVNC thì có 4 giống đa loài,
trong đó giống Rattus là giống đa dạng nhất chiếm 50%;

Giống Mus và

Berylmys mỗi giống chiếm 16,7%; giống Leopoldamys chiếm 11,1%; giống
Bandicota kém đa dạng nhất chỉ chiếm 5,6%.

Biểu đồ 3.1: Số lượng các loài chuột trong các giống ở KVNC

44

+ Về bậc loài: trong 18 loài tìm đƣợc ở KVNC thì loài Mus musculus;
Rattus rattus flavipectus và Rattus bukit gracilis chiếm tỷ lệ lớn nhất 11,4%; tiếp
đến là loài Rattus bukit lotipes 8,3%; các loài Mus pahari gairdneri; Rattus
rattus molliculus; Leopoldamys sabanus mỗi loài chiếm 7,6%; các loài còn lại
chiếm tỷ lệ giảm dần; loài Berylmys phuyenensis chiếm 1,9%; loài Bandicota
indica sonlaensis chiếm 1,5%; loài Rattus berdmorei magnus chiếm tỷ lệ nhỏ
nhất 0,4%.

Biểu đồ 3.2: số lượng, tỷ l mẫu vật các loài chuột trong KVNC
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3.2. Đa d ng th nh phần các lo i chuột ở

VNC

Trên cơ sở xác định đƣợc thành phần các giống, loài và phân loài họ chuột
ở KVNC và qua các tài liệu của các tác giả nghiên cứu trƣớc đây, đã lập ra đƣợc
bảng so sánh về đa dạng thành phần các loài chuột nhƣ sau:
Bảng 3.4: So sánh mức độ đa d ng thành phần loài
Bậc
Địa điểm

Giống

Loài

Số lƣợng

Phần trăm

Số lƣợng

Phần trăm

Việt nam

11

100%

30

100%

KVNC

5

45.4%

18

60%

Bậc
Địa điểm

Giống

Loài

Số lƣợng

Phần trăm

Số lƣợng

Phần trăm

Sơn La

9

100%

20

100%

KVNC

5

55.6%

18

90%

Qua bảng số liệu trên ta có nhận xét nhƣ sau:
+ Về bậc giống: ở KVNC đã tìm thấy đại diện của 5 trên 11 giống đạt
45.4% (so với Việt nam) và 5 trên 9 giống đạt 55,6% (so với tỉnh Sơn La).
+ Về bậc loài: ở KVNC đã tìm thấy đại diện của 18 trên 30 loài (đạt 60%
số loài có mặt ở Việt nam) và 18 trên 20 loài (đạt 90% số loài có mặt ở tỉnh Sơn
La).
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3 3 Đặc điểm hình thái các lo i chuột ở KVNC
Qua phân tích và định loại 264 mẫu vật, đã ghi nhận có 18 loài ở KVNC.
Mô tả của từng loài đƣợc trình bày theo khóa định loại chuột (Muridae) của Đào
Văn Tiến (1985) [29]. Thông tin của từng loài đã đƣợc ghi nhận và cung cấp bao
gồm: Tên khoa học, tên địa phƣơng, chỉ số về kích thƣớc và khối lƣợng, đặc
điểm nhận dạng.
3.3.1. Chuột nhắt nhà
Tên khoa học: Mus musculus
Tên địa phƣơng: Chuột nhắt (Kinh); Tô lu hƣơn (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 30 (15♀15♂)
* Mô tả.
Có hình dạng điển hình của chuột, cơ thể nhỏ, bộ lông mềm, màu nâu
thẫm, đuôi đồng màu thẫm. Bàn chân sau luôn ngắn hơn 22 mm.
T: 75 - 100mm; Đ: 50 - 100mm; Ti: 9 - 14mm;
Bcs: 15 - 19mm; M: 10 - 25gam
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: chủ yếu sống trong nhà, cũng có thể gặp ở ngoài đồng. Chúng
thƣờng làm tổ trên mái nhà, các khe hở, trong ống tre, nứa ...
- Tập tính hoạt động: chủ yếu về đêm, khi động vật khác và con ngƣời
ngừng hoạt động, nếu an toàn chúng sẽ hoạt động cả ban ngày.
- Thức ăn: rất đa dạng, chủ yếu vẫn là hoa màu, lƣơng thực, thực phẩm nhƣ
ngô, khoai, sắn, thóc …
- Sinh sản: gần nhƣ quanh năm. Thời gian chửa từ 18 đến 24 ngày, đẻ 4-8
con/lứa và đẻ 3-5 lứa/năm. Con non khoảng 2 đến 3 tháng thì trƣởng thành.
- Kẻ thù và bệnh tật: mèo nhà, cú mèo, rắn …

47

3.3.2. Chuột nhắt đồng
Tên khoa học: Mus caroli
Tên địa phƣơng: Chuột nhắt đồng (Kinh); Tô nu na nọi (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 14 (6♀8♂)
* Mô tả
Cỡ bé, khác với chuột nhắt nhà mặt bụng trắng nhạt. Đuôi 2 màu. Tai nâu,
đuôi dài hơn nhiều chiều dài thân.
Mặt lƣng màu xám nhạt, lông ngắn 4-5mm, lông màu đen với chóp lông
màu sáng. Lông bụng trắng nhạt, gốc lông bụng đen nhạt, chóp lông trắng. Đuôi
hai màu, thẫm trên, nhạt dƣới. Mu bàn chân trắng, xƣơng mũi ngắn, răng cửa
thẳng góc với xƣơng khẩu cái. Chuột cái có 5 đôi vú.
T: 70 - 100mm; Đ: 80 - 110mm; Ti: 10 - 14mm
Bcs: 14 - 18mm; M: 10 - 25gam
3.3.3. Chuột nhắt núi
Tên khoa học: Mus pahari gairdneri
Tên địa phƣơng: Chuột nhắt núi (Kinh); Tô nu na nọi (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 20 (5♀15♂)
* Mô tả
Có hình dạng điển hình của chuột, cỡ nhỏ, bàn chân sau ngắn hơn 22 mm.
- Đầu: tròn, mõm nhọn, ria mép dài, cứng màu đen, nhạt dần về phía ngọn.
Mắt nhỏ, màu đen. Tai nhỏ và mỏng.
- Mặt lƣng: phủ một lớp lông gai xen lẫn lông mềm. Lông gai cứng, màu
trắng. Lông mềm có gốc lông màu xám, nâu vàng ở phần ngọn.
- Mặt bụng: phủ một lớp lông mềm màu trắng phân biệt với mặt lƣng,
chạy từ cằm tới lỗ huyệt, lan tới cổ tay và cổ chân.
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- Đuôi: dài xấp xỉ thân, thon nhỏ dần từ gốc đuôi đến mút đuôi.
- Chi trƣớc: gồm 4 ngón ngắn, nhỏ, phủ túm lông trắng ở các ngón. Mu
bàn chân trắng không có vệt thẫm.
- Chi sau: gồm 5 ngón, vuốt nhọn. Mu bàn chân sau có vệt thẫm.
T: 60 - 105mm; Đ: 80 - 120mm; Ti: 10 - 15mm
Bcs: 14 - 20mm; M: 10 - 25gam
3.3.4. Chuột nhà
Tên khoa học: Rattus flavipectus
Tên địa phƣơng: Chuột nhà (Kinh); Tô nu hƣơn (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 30 (15♀15♂)
* Mô tả
Có hình dạng điển hình của chuột, cỡ trung bình, bộ lông mềm, màu nâu
thẫm, đuôi đồng màu thẫm.
- Mặt lƣng: mõm có các ria cứng dài, từ đầu đến thân đƣợc bao phủ bởi
lớp lông mềm, màu nâu thẫm, hai mắt to và đen, đôi tai mỏng.
- Mặt bụng: phủ một lớp lông gốc xám, mút lông trắng hoặc phớt vàng.
- Đuôi: dài, hình trụ, có vảy, gốc đuôi to và thon nhỏ dần về phía cuối,
đuôi đồng màu thẫm.
- Chi: chi trƣớc nhỏ và ngắn, bốn ngón với các vuốt sắc nhọn; chi sau to,
dài, khoẻ, mỗi bàn chân có năm ngón và vuốt sừng.
T: 120 - 205mm; Đ: 120 - 215mm; Ti: 18 - 27mm
Bcs: 25 - 35mm; M: 80 - 220gam
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: rất đa dạng và phong phú, ở nhiều sinh cảnh khác nhau (nhà,
đồng ruộng, nƣơng rẫy, khu dân cƣ …). Thƣờng làm tổ ở khe, hang hốc, có sẵn
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hoặc những vật dụng trong nhà. Tổ chuột nhà rất đơn giản, thƣờng lót bằng rơm
rạ, cành lá khô…
- Tập tính hoạt động: chủ yếu hoạt động về đêm, ở những nơi vắng chúng
có thể hoạt động cả vào ban ngày. Chuột nhà có khả năng leo trèo giỏi trên cao
nhƣ cây, xà nhà.
- Thời gian kiếm ăn thƣờng từ 17h hôm trƣớc đến 5h sáng hôm sau. Tuy
nhiên khoảng thời gian kiếm ăn giữa các mùa là khác nhau.
- Thức ăn: rất đa dạng, chủ yếu là lƣơng thực phẩm nhƣ ngô, khoai, sắn,
thóc … do răng của liên tục phát triển nên chúng có khả năng cắn phá đồ đạc và
bất kể những gì có thể ăn đƣợc.
- Sinh sản: quanh năm, với tốc độ rất nhanh. Chuột cái mỗi năm đẻ khoảng
4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 12 con. Con non khoảng 2 đến 3 tháng trƣởng thành, tuổi
đời của chuột nhà khoảng 1 năm.
- Kẻ thù và bệnh tật: kẻ thủ chủ yếu là mèo, rắn, cú mèo ... chuột nhà
thƣờng mắc nhƣng bệnh dịch hạch, sốt phát ban … với những chuột mang mầm
bệnh dịch hạch thƣờng có những hạch to ở chi trƣớc và chi sau.
3.3.5. Chuột cống
Tên khoa học: Rattus norvegicus
Tên địa phƣơng: Chuột cống (Kinh); Tô nu hƣơn (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 10 (5♀5♂)
* Mô tả
Cơ thể điển hình dạng chuột, cỡ lớn. Bộ lông cứng và dài, màu nâu thẫm,
đuôi 2 màu thẫm (phân biệt không rõ).
Đuôi mập, ngắn hơn thân, thƣờng khoảng bằng 75% thân. Mõm tù và
rộng. Vành tai ngắn, hơi tròn và có lông bao phủ. Màu lông ở lƣng thay đổi từ
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màu nâu xỉn đến màu nâu xám hoặc màu nâu tối. Lông bụng có thể thay đổi từ
màu nâu nhạt đến màu nâu xám. Bộ lông có nhiều lông cứng và dài, mọc dài hơn
lông phủ thƣờng và có màu ánh thép. Mũi dài, tai và mặt nhỏ. Đuôi 2 màu không
phân biệt rõ, phía trên có màu đen, phía dƣới có màu xám bạc. Mặt trên đuôi có
nhiều lông ngắn màu nâu thẫm. Gốc vẩy có lông màu nâu nhỏ. Các vảy ở đuôi
xếp thành vòng hoàn chỉnh. Mu bàn chân sau trắng. Chuột cái có 12 vú.
T: 180 - 255mm; Đ: 175 - 250mm; Ti: 19 - 26mm
Bcs: 18 - 33mm; M: 200 - 400gam
3.3.6. Chuột đồng đàn
Tên khoa học: Rattus rattus molliculus
Tên địa phƣơng: Tô nu na, tô nu phan nƣờng (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 20 (12♀8♂)
* Mô tả
Chuột cỡ trung bình, lông mềm có ít lông thô. Mặt lƣng màu nâu xám có
điểm nâu cánh gián. Lông bụng màu trắng bạc từ gốc cho đến ngọn.
Mũi dài, tai nhỏ, đuôi một màu xám đen, chiều dài của đuôi sấp xỉ chiều
dài của thân. Bàn chân sau cỡ trung bình và hẹp, màu trắng có vệt thẫm giữa mu
bàn chân. Chuột cái có 5 đôi vú.
T: 140 - 170mm; Đ: 121 - 172mm; Ti: 17 - 21mm
Bcs: 26 - 32mm; M: 45 - 160gam
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: đa dạng, ở nhiều sinh cảnh khác nhau (nhà, đồng ruộng,
nƣơng rẫy, khu dân cƣ …).
- Tập tính hoạt động: chủ yếu hoạt động về đêm, khoảng thời gian kiếm ăn
giữa các mùa là khác nhau, liên quan đến các vụ mùa của con ngƣời.
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- Thức ăn: rất đa dạng, chủ yếu là lƣơng thực phẩm do con ngƣời trồng
trọt nhƣ ngô, khoai, sắn, thóc …
- Sinh sản: quanh năm, với tốc độ rất nhanh.
- Kẻ thù: chủ yếu là mèo, rắn, cú mèo
3.3.7. Chuột bóng
Tên khoa học: Rattus nitidus
Tên địa phƣơng: Chuột bóng (Kinh); Tô nu hƣơn (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 5 (3♀2♂)
* Mô tả
Cơ thể điển hình dạng chuột, cỡ trung bình nhỏ, bộ lông mềm, màu nâu
thẫm, rất bóng mƣợt, đuôi đồng màu thẫm.
- Mặt lƣng: mõm có các lông mềm ngắn, 2 bên mõm có các ria ngắn màu
đen xen lẫn màu trắng, từ đầu đến thân đƣợc bao phủ bởi lớp lông mềm, màu
nâu thẫm, hai mắt to và đen, đôi tai mỏng.
- Mặt bụng: phủ một lớp lông gốc xám.
- Đuôi: dài, hình trụ, gốc đuôi to và thon nhỏ dần về phía cuối, đuôi đồng
màu thẫm, chiều dài gần bằng thân.
- Chi: chi trƣớc nhỏ và ngắn, bốn ngón với các vuốt sắc nhọn; chi sau to,
dài, khoẻ, mỗi bàn chân có năm ngón và vuốt sừng.
T: 170 - 205mm; Đ: 160 - 200mm; Ti: 20 - 25mm
Bcs: 30 - 40mm; M: 100 - 160gam
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: gặp ở 1 số sinh cảnh khác nhau (nhà, khu dân cƣ, đồng
ruộng, nƣơng rẫy …)
- Tập tính hoạt động: chủ yếu hoạt động về đêm, ở những nơi vắng chúng
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có thể hoạt động cả vào ban ngày.
- Thức ăn: chủ yếu là lƣơng thực phẩm nhƣ ngô, khoai, sắn, thóc …
- Sinh sản: quanh năm, với tốc độ rất nhanh. Một chuột cái mỗi năm đẻ
khoảng 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 10 con.
- Kẻ thù và bệnh tật: kẻ thù chủ yếu của chuột bóng là mèo, rắn, cú mèo.
Chuột bóng thƣờng mắc nhƣng bệnh dịch hạch, sốt phát ban…
3.3.8. Chuột rừng (chuột Khuy)
Tên khoa học: Rattus koratensis
Tên địa phƣơng: Chuột rừng (Kinh); Tô nu Pá, Tô nu khuy (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 12 (7♀5♂)
* Mô tả
Có hình dạng điển hình của loài chuột, với những đặc điểm sau:
- Mặt lƣng: ở mõm có những lông cứng dài, lông mặt lƣng màu nâu thẫm
nhạt, hơi phớt vàng ở hai bên sƣờn. Gốc lông lƣng màu xám đen, nhạt dần về
phía ngọn.
- Mặt bụng: lông bụng phân biệt rõ ràng với lông lƣng, chạy dọc từ dƣới
cằm đến lỗ hậu môn, lông màu trắng phớt vàng.
- Đuôi: thẫm ở mặt trên và nhạt ở mặt dƣới, thuôn dần về mút đuôi, phủ
một lớp lông nhỏ ngắn.
- Chi: mu bàn chân sau có vệt thẫm, có 5 ngón chân, màu trắng nhạt.
T: 190 - 230mm; Đ: 175 - 250mm; Ti: 20 - 25mm
Bcs: 31 - 41mm; M: 100 - 200gam
* Đặc điểm sinh học
+ Nơi sống: thƣờng sống trong rừng (rừng gỗ, rừng tre, nứa…) có khi ra
nƣơng rẫy kiếm ăn. Chúng làm tổ ở các hốc đá hay khoét các gióng tre, tổ lót
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bằng lá cây khô hoặc rơm rạ.
+ Tập tính hoạt động: chủ yếu vào ban đêm. Phạm vi hoạt động cả ở dƣới
đất lẫn trên cây.
+ Thức ăn: chủ yếu ăn hoa quả cây rừng song vào mùa vụ chúng cũng có
thể ra nƣơng rẫy phá hoại hoa màu nhƣ ngô, khoai, sắn.
+ Sinh sản: có thể đẻ từ 4-8 con/lứa, mỗi năm khoảng 3-4 lứa. Khả năng
sinh sản đặc biệt mạnh tại những sinh cảnh rừng tre nứa vào chu kỳ ra hoa
(khuy).
3.3.9. Chuột Bukit
3.3.9.1. Tên khoa học: Rattus bukit lotipes
Tên địa phƣơng: Tô nu phan (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 22 (10♀12♂)
* Mô tả
Có hình dạng điển hình của chuột với các đặc điểm chính.
- Đầu: tròn, mõm nhọn, ria mép dài, cứng màu đen, nhạt dần về phía ngọn.
Mắt nhỏ, màu đen. Tai nhỏ và mỏng.
- Mặt lƣng: phủ một lớp lông gai xen lẫn lông phủ thƣờng. Lông gai cứng,
màu trắng ở gốc và màu đen ở phần ngọn. Lông phủ thƣờng có gốc lông màu
xám, nâu vàng ở phần ngọn.
- Mặt bụng: phủ lớp lông mềm màu thƣờng trắng tinh, phân biệt với mặt
lƣng, chạy từ cằm tới lỗ huyệt, lan tới cổ tay và cổ chân.
- Đuôi: dài hơn thân, thon nhỏ từ gốc đuôi đến mút đuôi, đuôi 2 màu thẫm
trên, nhạt dƣới. Có những lông nhỏ ngắn ở đuôi. Mút đuôi có túm lông thƣa
thẫm.
- Chi trƣớc: gồm 4 ngón ngắn, nhỏ, phủ túm lông trắng ở các ngón. Mu
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bàn chân trắng không có vệt thẫm.
- Chi sau: gồm 5 ngón, ở mỗi bên bàn chân có túm lông nhỏ, ngắn, màu
trắng, vuốt nhọn. Mu bàn chân sau cũng trắng.
T: 160 - 240mm; Đ: 170 - 315mm; Ti: 20 - 30mm
Bcs: 30 - 45mm; M: 175 - 400gam
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: ở nhiều sinh cảnh khác nhau. Chủ yếu chúng sống gần những
nƣơng rẫy và các rừng tre, nứa. Chúng đào hang và làm tổ dƣới đất và hốc đá,
đôi khi còn ở trên cành cây … hang thƣờng sâu từ 35-60cm, dài 1-3,5m, nhiều
ngõ ngách.
- Tập tính hoạt động: thƣờng hoạt động về đêm, những nơi vắng vẻ. Có
khi còn hoạt động về cả ban ngày. Chúng chỉ kết đôi trong thời kỳ động dục.
- Thức ăn: chủ yếu là hoa màu nhƣ ngô, khoai, sắn … ngoài ra chúng còn
ăn thêm cả hoa quả, các loại hạt rừng.
- Sinh sản: mỗi năm đẻ khoảng 2-4 lứa, mỗi lứa khoảng 3-6 con. Mùa
sinh sản thƣờng vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ.
- Kẻ thù: chủ yếu là mèo rừng, chồn, diều hâu, cú mèo.
3.3.9.2. Tên khoa học: Rattus bukit gracilis
Tên địa phƣơng: Tô nu phan (Thái), Kha só (Kinh)
Số mẫu nghiên cứu: 30 (20♀10♂)
* Mô tả
Có dạng chuột điển hình, đầu nhỏ và nhọn, thân hình trụ mềm mại, đuôi dài
hơn thân. Lông lƣng vàng da cam hoặc hung đỏ, lông bụng trắng tinh.
- Đầu: thuôn tròn, mõm nhọn về phía trƣớc. Hai lỗ mũi nhỏ. Phía trên
miệng có đôi ria mép đối xứng ở hai bên, dài màu đen và cứng, nhạt dần về phía
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ngọn. Ngay sau ria mép là mắt, nhỏ màu đen. Tai nhỏ mỏng và không có lông.
Bao phủ toàn bộ phần đầu là lớp lông có sự phân biệt phía trên và phía dƣới.
Phía trên lớp lông có màu vàng da cam hoặc hung đỏ, ngọn lông có màu đỏ, thân
lông và gốc lông có màu xám tro. Lông ở phía dƣới mềm và mỏng hơn, có màu
trắng hoặc phớt vàng.
- Thân: hình trụ ngắn hơn đuôi. Lông trên thân có hai màu khác nhau giữa
hai mặt lƣng và bụng.
- Mặt lƣng: từ gáy đến gốc đuôi và có màu vàng da cam hoặc hung đỏ
giống với lớp lông ờ phần đầu. Giữa các lông phủ thƣờng có các lông gai. Lông
gai có gân mảnh dài khoảng 1-1,5cm, nhọn dần về phía ngọn lông. Đỉnh lông
gai có màu đen, thân và gốc lông có màu trắng. Các lông phủ thƣờng dài khoảng
1cm, ngọn lông có màu đỏ vàng, thân lông và gốc lông màu đen.
- Mặt bụng: tính từ cằm tới lỗ huyệt, đƣợc phủ lớp lông mềm trắng tinh,
lông lan tới cổ tay và cánh tay. Một số con trong loài mặt bụng cũng đƣợc phủ
bởi lớp lông mềm mỏng nhƣng có màu xám tro.
- Đuôi: dài hơn thân, hình trụ và thuôn nhỏ dần về mút đuôi. Toàn bộ đuôi
đƣợc phủ bởi lớp vảy tạo thành các vòng xếp lợp nên nhau theo chiều từ gốc
đuôi đến mút đuôi. Trên các vảy có các lông ngắn nhỏ, trắng nhạt dần về mút
đuôi, đuôi 2 màu phân biêt rõ rệt, thẫm trên nhạt dƣới.
- Tứ chi: chi trƣớc ngắn nhỏ hơn hai chi sau. Mỗi bàn tay gồm 4 ngón, mỗi
ngón đều có một vuốt sắc nhọn thuận lợi cho việc đào bới, leo chèo. Lòng bàn
tay màu đen và có nhiều đệm thịt. Hai chi sau to khoẻ và dài hơn nhiều so với
hai chi trƣớc. Lông bàn tay hoặc bàn chân bên ngoài có màu giống lông lƣng,
bên trong có màu giống lông bụng. Mỗi bàn chân có 5 ngón, ngón đều có vuốt
sắc nhọn và túm lông trắng nhỏ bao quanh vuốt. Mu bàn chân và mu bàn tay có
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vệt thẫm kéo dài từ khửu về phía ngón. Một vài trƣờng hợp không phải là vệt
thẫm mà là vệt màu vàng đỏ hoặc đỏ nhạt.
T: 117 - 150mm; Đ: 150 - 200mm; Ti: 13 - 27mm
Bcs: 23 -30mm; M: 70 - 100gam
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: rất đa dạng, có nhiều loại sinh cảnh khác nhau. Chủ yếu sinh
sống ở các đồi cỏ tranh, rừng tre, nứa, giang ... tại các chân núi đá ven nƣơng
rẫy. Chúng đào hang và làm tổ ở những nơi có nhiều thức ăn. Thƣờng thì hang
và tổ ở dƣới mặt đất, với nhiều nhánh và ngõ ngách. Hang có cửa ra vào thƣờng
xuyên và các lối thoát khi gặp nguy hiểm. Có thể phân biệt cửa ra vào và lối thoát
hiểm dễ dàng bởi vì cửa ra vào thƣờng nhẵn và đôi khi có dấu chân chuột còn lối
thoát hiểm thƣờng đƣợc ngụy trang bằng cỏ mọc che lấp hang hay mạng nhện
chăng ngang. Bên trong hang có nhiều khoang khác nhau và đƣợc phân thành
phòng ngủ, kho lƣơng thực, khu vệ sinh.
Ngoài ra, chúng còn làm tổ ở trên cây giang, tre, lau, sậy… bằng cách kết
lá của những loại cây này lại với nhau hay tha thêm một số lá của loài cây khác
kết lại thành tổ. Khi bị động chúng nhảy ra khỏi tổ để chốn thoát.
- Thức ăn: có thể ăn nhiều loại thức ăn, chủ yếu nhất là hoa cỏ và các loại
lƣơng thực thực phẩm và hoa màu nhƣ: sắn, ngô, khoai, lạc, đỗ … hoặc rễ và gốc
cây chít. Đôi khi chúng còn ăn cả côn trùng.
- Tập tính hoạt động: vào ban đêm là chủ yếu. Thời gian hoạt động từ lúc
chập tối đến rạng sáng ngày hôm sau. Đôi khi còn hoạt động cả vào ban ngày
nhất là vào mùa thu hoạch ở nơi vắng vẻ. Chúng di chuyển linh hoạt, hầu nhƣ
không phát ra tiếng động. Do đó, khi đi rừng ta rất khó gặp đƣợc loài chuột này.
- Kẻ thù và bệnh tật: cú mèo, rắn, mèo rừng, diều hâu … trên bộ lông còn
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có các sinh vật ký sinh nhƣ: rận, chấy… là những ký sinh truyền bệnh cho chuột
cũng nhƣ các loài động vật khác.
3.3.9.3. Tên khoa học: Rattus bukit huang
Tên địa phƣơng: Tô nu phan (Thái), Kha só (Kinh)
Số mẫu nghiên cứu: 12 (8♀4♂)
*

ô tả

Có cơ thể dạng chuột điển hình, lông lƣng màu đỏ nhạt, lông bụng có màu
trắng tinh.
- Đầu: thuôn nhọn dần về phía miệng. Miệng nhỏ hẹp, xung quanh miệng
là lớp lông mỏng có màu giống với màu lông cổ. Ngay phía trên miệng là hai lỗ
mũi nhỏ và hai đôi ria dài, cứng, nhỏ dần về phía ngọn nằm đối xứng hai bên
mặt. Mắt nhỏ và đen. Tai nhỏ không có lông và màu xám đen. Toàn bộ phần đầu
phía trên đƣợc phủ bằng lớp lông mềm có ngọn lông màu đỏ nhạt, gốc lông và
thân lông màu đen xám. Phần đầu phía dƣới cằm đƣợc phủ bởi lớp lông màu
trắng phớt vàng.
- Thân: phủ kín toàn bộ thân là lớp lông có sự phân chia thành băng lông
giữa mặt lƣng và mặt bụng. Mặt lƣng tính từ gáy đến gốc đuôi. Nhìn tổng thể,
mặt lƣng có màu đỏ nhạt, có nhiều lông gai xen lẫn với lông phủ mềm. Lông gai
dài khoảng 1-1,5cm đỉnh lông màu đen và nhọn nhƣ kim, thân lông và gốc lông
màu trắng. Lông phủ thƣờng mọc xen giữa các lông gai. Lông phủ dài khoảng
0,7-0,9cm. Lông phủ thƣờng có đỉnh lông màu đỏ nhạt, gốc và thân lông màu
xám đen. Mặt bụng đƣợc tính từ cằm cho đến lỗ huyệt. Đƣợc phủ bởi lớp lông
mềm có màu trắng tinh lan đến tận cổ tay và cẳng chân.
- Đuôi: dài hơn thân, hình trụ nhọn dần về mút đuôi. Đuôi hai màu phân
biệt nhau giữa mặt trên và mặt dƣới. Toàn bộ đuôi đƣợc bao phủ bởi lớp vảy
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gồm các tấm vảy xếp lợp lên nhau theo chiều từ gốc đuôi đến mút đuôi.
- Tứ chi: mu bàn chân màu trắng không có vệt thẫm, lòng bàn tay và lòng
bàn chân đều có màu nâu đen. Chi trƣớc nhỏ, ngắn có 4 ngón, ngón cái tiêu
giảm. Chi sau to khoẻ và dài hơn nhiều so với chi trƣớc, gồm có 5 ngón. Khi
ngồi hai chi sau có dạng hình chữ Z điển hình. Mỗi ngón đều có vuốt sắc nhọn
và có túm lông màu trằng dài bao lấy vuốt.
T: 122 - 142mm; Đ: 102 - 180mm; Bcs: 26 - 30mm
Ti: 18 - 27mm; M: 70 - 100g
* Đặc điểm sinh học
- Nơi sống: gặp ở nhiều sinh cảnh khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung
sống ở những nơi có nguồn thức ăn, ven các nƣơng rẫy trồng ngô, trồng sắn hay
trồng một số loại rau màu khác. Hang đƣợc đào dƣới đất. Đôi khi chúng làm tổ
trên cây hoặc trên những bụi rậm có nhiều cành lá.
- Thức ăn: rất phong phú và đa dạng, chủ yếu là hoa cỏ và các loại củ quả
do con ngƣời canh tác nhƣ: lúa, ngô, sắn, đậu, lạc, khoai. Ngoài ra, còn ăn các
loại côn trùng nhƣ dế mèn, cào cào, châu chấu.
- Tập tính hoạt động: thƣờng vào ban đêm, bắt đầu lúc chập tối và kết thúc
là rạng sáng ngày hôm sau. Khi trở về hang chúng sẽ nghỉ ngơi và rất ít khi ra
bên ngoài nhằm tránh sự nguy hiểm. .
- Kẻ thù và bệnh tật: rắn, mèo rừng, cáo, chồn, diều hâu … các loài kí sinh
vật nhƣ: rận, chấy, bọ mạt … sống kí sinh trên bộ lông của chuột gây ra các bệnh
cho chuột đồng thời là vật chủ trung gian truyền bệnh cho ngƣời và các loài động
vật khác.
3.3.10. Chuột núi
Tên khoa học: Leopoldamys sabanus revertens
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Tên địa phƣơng: Tô nu vai (Thái)
Số mẫu nghiên cứu: 20 (9♀11♂)
* Mô tả
Có hình dạng chuột điển hình với các đặc điểm:
- Đầu: tròn, mõm nhọn, hai răng cửa to, dài, lộ ra ngoài. Các ria mép dài
đen ở hai bên mép. Hai mắt đen to ở hai bên đầu, hai tai to và mỏng.
- Mặt lƣng: từ trên mõm đến gốc đuôi đƣợc bao phủ bởi một lớp lông màu
vàng nâu cánh gián, gốc lông màu trắng, thân có màu xám tro, ngọn có màu vàng
nhạt. Phần lông màu xám kéo dài đến tận cổ tay, cẳng chân và hai bên sƣờn.
- Mặt bụng: lông bụng phân biệt rõ với lông lƣng. Từ cằm tới lỗ huyệt
đƣợc bao phủ một lớp lông mềm màu trắng kem.
- Đuôi: dài, thon dần từ gốc đuôi đến mút đuôi, lớp vảy xếp lợp kiểu mái
ngói, có những lông ngắn nhỏ. Mặt trên đuôi màu thẫm, mặt dƣới màu nhạt.
Riêng phần chóp đuôi có màu nhạt. Mút đuôi có màu trắng.
- Chi: chi trƣớc nhỏ ngắn, có màu thẫm lan tới mu bàn tay, có bốn ngón
với vuốt sắc nhọn. Chi sau to khoẻ, vệt thẫm lan tới toàn bộ mu bàn chân, có
năm ngón với vuốt sắc nhọn.
T: 220 - 310mm; Đ: 250 - 350mm; Ti: 25 - 33mm
Bcs: 41 - 46mm; M: 215 - 400gam
3.3.11. Chuột béc mô
Tên khoa học: Ruttus berdmorei magnus
Tên địa phƣơng: Tô nu vai (Thái).
Số mẫu nghiên cứu: 01 (♂)
* Mô tả
Có hình dạng điển hình của loài chuột với các đặc điểm sau:
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- Đầu: nhỏ, mõm nhọn, mắt nhỏ, tai to và mỏng, cổ ngắn.
- Thân: thon dài, tiết diện ngang hơi tròn, bàn chân sau dài trung bình, 5
ngón có vuốt dài, dƣới ngón chân có nệm thịt, chi sau lớn hơn chi trƣớc. Đuôi
dài gần bằng chiều dài thân.
- Bộ lông: nhìn chung có màu nâu xám, ở giữa phần lƣng có lông màu nâu
đen đậm hơn hẳn so với phần lông 2 bên của lƣng; phần bụng có các lông màu
trắng bạc đƣợc phân bố từ cằm đến hậu môn (bao gồm cả mặt trong của các chi),
phần lông lƣng và lông bụng đƣợc phân biệt rõ.
- Đuôi: thẫm mầu cả trên và dƣới.
- Chi: chi trƣớc nhỏ ngắn, màu trắng lan tới mu bàn tay, bốn ngón với vuốt
sắc nhọn. Chi sau to khoẻ, vệt thẫm lan tới toàn bộ mu bàn chân, năm ngón với
vuốt sắc nhọn.
(Lưu ý: mẫu vật chỉ còn bộ da đã ngâm trong cồn, đã được nhồi bông và tiêm
hóa chất bảo quản)
3.3.12. Chuột vai
Tên khoa học: Leopoldamys edwardsi
Tên địa phƣơng: Tô nu vai (Thái).
Số mẫu nghiên cứu: 10 (3♀7♂)
* Mô tả
Cơ thể điển hình dạng chuột với các đặc điểm:
- Đầu tròn, mõm nhọn, hai răng cửa to. Các ria mép dài đen ở hai bên mép,
nhạt dần ở phía ngọn ria. Tai to và mỏng. Trên phần lƣng đƣợc là lớp lông có
gốc lông màu trắng, ngọn màu nâu xám. Lông bụng phân biệt với lông lƣng. Mặt
bụng tính từ cằm tới lỗ huyệt là lớp lông mềm màu trắng kem.
- Đuôi: dài, thon dần từ gốc đuôi đến mút đuôi, lớp vảy xếp lợp kiểu mái
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ngói, có những lông ngắn nhỏ. Mặt trên đuôi màu thẫm, mặt dƣới màu nhạt.
Riêng phần chóp đuôi có màu trắng nhạt, có túm lông.
- Chi: chi trƣớc nhỏ ngắn, màu thẫm lan tới mu bàn tay, bốn ngón với vuốt
sắc nhọn. Chi sau to khoẻ, vệt thẫm lan tới toàn bộ mu bàn chân, năm ngón với
vuốt sắc nhọn.
T: 250 - 290mm; Đ: 275 - 320mm; Bcs: 41 - 46mm
Ti: 28 - 33mm; M: 295 - 400gam
3.3.13. Chuột Berylmys bowersi
3.3.13.1. Tên khoa học: Berylmys bowersi bowersi
Tên địa phƣơng: Tô nu thẳm (Thái).
Số mẫu nghiên cứu: 7 (2♀5♂)
* Mô tả
Có hình dạng chuột điển hình với các đặc điểm:
- Đầu: tròn, mõm nhọn, hai răng cửa to, dài, lộ ra ngoài. Các ria mép dài
đen ở hai bên mép, nhạt dần ở phía ngọn ria. Hai mắt đen to ở hai bên đầu, hai
tai to và mỏng.
- Mặt lƣng: từ trên mõm đến gốc đuôi đƣợc bao phủ bởi một lớp lông màu
nâu xám, gốc lông màu trắng, thân có màu xám tro, ngọn có màu nâu xám. Phần
lông màu xám kéo dài đến tận cổ tay, cẳng chân và hai bên sƣờn.
- Mặt bụng: lông bụng phân biệt rõ với lông lƣng ở 2 bên thân. Từ cằm tới
lỗ huyệt là lớp lông mềm màu trắng kem.
- Đuôi: dài, thon dần từ gốc đuôi đến mút đuôi, lớp vảy xếp lợp nhau, có
những lông ngắn nhỏ. Mặt trên màu thẫm, mặt dƣới màu nhạt. Riêng phần chóp
đuôi có màu nhạt cả ở mặt lƣng. Mút đuôi có túm lông.
- Chi: hai chi trƣớc nhỏ ngắn, có màu thẫm lan tới mu bàn tay, có bốn
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ngón với vuốt sắc nhọn. Hai chi sau to khoẻ, vệt thẫm lan tới toàn bộ mu bàn
chân, có năm ngón với vuốt sắc nhọn, ngón chân trắng, các ngón chân có túm
lông trắng phủ lên.
T: 240 - 300mm; Đ: 290 - 340mm; Ti: 29 - 32mm
Bcs: 45 - 49mm; M: 300 - 500gam
* Đặc điểm sinh học
+ Nơi sống: thƣờng gặp ở rừng tre nứa, sƣờn núi đá. Chúng làm tổ trong
hang dƣới đất, hốc cây, hốc đá. Chỗ làm tổ thƣờng gần nơi nhiều thức ăn.
+ Tập tính: hoạt động về đêm, thời gian hoạt động kiếm ăn từ lúc sẩm tối
đến rạng sáng hôm sau.
+ Thức ăn: là hoa màu nhƣ: ngô, khoai, sắn, lạc … ƣa thích nhất là sắn củ
vì vậy ngƣời dân thƣờng lấy sắn củ làm mồi nhử.
+ Sinh sản: mỗi năm đẻ 2 đến 3 lứa, mỗi lứa 2 - 8 con. Thƣờng sinh sản
vào cuối xuân đầu hạ và rất ít vào mùa đông.
+ Kẻ thù: rắn, mèo rừng, cáo, diều hâu …
3.3.13.2. Chuột Berylmys bowersi totipes.
Tên khoa học: Berylmys bowersi totipes.
Tên dân tộc : Tô nu bai (Thái).
Số mẫu nghiên cứu: 12 (4♀8♂)
* Mô tả
Có hình dạng chuột điển hình với các đặc điểm:
- Đầu: tròn, mõm nhọn, môi trên xẻ thuỳ, hai răng cửa hàm trên to, dài, lộ
ra ngoài, hai lỗ mũi nhỏ, hai mắt to đen nằm hai bên đầu, ria mép dài đen, nhạt
dần về phía ngọn. Tai to và mỏng.
- Mặt lƣng: lông nhìn chung màu xám tro, gốc lông màu trắng, thân và
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ngọn có màu xám tro.
- Mặt bụng: phân biệt rõ với lông lƣng, là lớp lông màu trắng hơi thô, lông
trắng lan tới cổ tay và giữa đùi chi sau.
- Đuôi: dài, thon dần từ gốc đến mút đuôi, đƣợc bao phủ bởi các vòng vẩy,
có những lông ngắn nhỏ. Mặt trên có màu thẫm, mặt dƣới có màu nhạt hơn. Mút
đuôi có túm lông. Riêng phần chóp đuôi không nhạt cả phần trên giống nhƣ
Rattus bowersi bowersi.
- Chi: chi trƣớc nhỏ ngắn, mu bàn chân trắng, có bốn ngón, sắc nhọn,
không có túm lông ở ngón chân. Chi sau to khoẻ, mu bàn chân thẫm, ngón trắng,
có túm lông phủ ở ngón chân. Mỗi bàn chân gồm năm ngón có vuốt sắc nhọn.
T: 240 - 300mm; Đ: 255 - 310mm; Ti: 29 - 35mm
Bcs: 46 - 49mm; M: 300 - 500gam
* Đặc điểm sinh học
+ Nơi sống: ở nhiều sinh cảnh khác nhau nhƣ: rừng núi đá, rừng tre nứa …
gặp nhiều nhất ở rừng núi đá có nhiều cây. Chúng thƣờng đào hang ở dƣới đất,
trong hốc đá … hang có độ sâu khoảng 35-80cm so với mặt đất, dài 1,5-5m. Do
có kích cỡ to nên hang chúng đào cũng rất to và nhiều ngõ ngách, hang thƣờng
có 2 đến 3 cửa trong đó có 1 cửa chính, còn lại là cửa phụ.
+ Tập tính hoạt động: thƣờng hoạt động về đêm từ lúc sẩm tối đến rạng
sáng hôm sau. Những nơi vắng vẻ chúng hoạt động cả ban ngày.
+ Thức ăn: ăn chủ yếu là hoa màu nhƣ ngô, khoai, sắn, lạc… hoặc quả
rừng. Đôi khi ăn cả côn trùng, thức ăn chúng thích nhất là sắn củ.
+ Sinh sản: đẻ 2 - 4 lứa/năm, mỗi lúa 2 - 8 con. Mùa sinh sản thƣờng vào
cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, hiếm vào mùa đông.
+ Kẻ thù và bệnh tật: mèo rừng, chồn, cáo, cú mèo, diều hâu …
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3.3.14. Chuột Berylmys phuyenensis
Tên khoa học: Berylmys phuyenensis
Tên dân tộc : Tô nu đang (Thái); Chuột đang (Kinh)
Số mẫu nghiên cứu: 5 (3♀2♂)
* Mô tả.
Nhìn chung, có dạng chuột điển hình, cỡ lớn: đầu tròn, mõm nhọn, mắt
tròn, thân thuôn dài, lƣng màu tro đen, mặt bụng màu trắng, đuôi dài thon nhỏ.
- Phần đầu: thuôn nhọn về phía mõm, hai lỗ mũi nhỏ; hai bên mõm ở phần
môi trên có nhiều ria mép màu đen ngắn và cứng. Mắt màu đen. Hai tai nhỏ,
mỏng, màu thẫm. Toàn bộ phần phía đỉnh đầu đƣợc bao phủ bởi một lớp lông
ngắn xám tro ngắn.
- Phần thân: hình trụ, lớn dần về phía đuôi, đƣợc bao phủ bởi lớp lông khá
dày gồm các lông mềm màu xám tro xen lẫn lông gai màu trắng. Mặt lƣng là lớp
lông phủ xen lẫn lông gai, màu xám tro. Mặt bụng là lớp lông mềm, ngắn, màu
trắng tính từ cằm cho tới hậu môn. Lông mặt lƣng và lông mặt bụng phân chia
thành các băng màu khác nhau rõ rệt.
- Phần đuôi: dài hơn thân, thuôn nhọn về phía mút đuôi. Đuôi đồng màu
đen, đƣợc phủ vòng vẩy xếp lợp lên nhau theo chiều từ gốc đuôi đến mút đuôi
tạo thành một lớp vảy thô phủ cả đuôi.
- Tứ chi: chi trƣớc bốn ngón ngắn, nhỏ; có vuốt sắc, nhọn và dài. Phần đùi
và cẳng chi trƣớc đƣợc bao phủ một lớp lông dày, ngắn, màu mặt ngoài tƣơng tự
màu mặt lƣng còn màu mặt trong tƣơng tự màu mặt bụng. Phần mu bàn chân
đƣợc phủ lớp lông màu trắng. Chi sau to khoẻ có vuốt sắc nhọn và dài, mu bàn
chân màu thẫm có 5 ngón dài. Cũng nhƣ chi trƣớc, phần đùi và cẳng chi sau
cũng đƣợc bao phủ một lớp lông dày, ngắn, màu mặt ngoài tƣơng tự màu mặt

65

lƣng còn màu mặt trong tƣơng tự màu mặt bụng. Các ngón chân trƣớc và sau
đều không có ngón cái đối xứng với các ngón còn lại.
T: 240 - 290mm; Đ: 250 - 310mm; Ti: 30 - 34mm
Bsc: 47 - 50mm; M: 300 - 400 gam
3.3.15. Chuột Bandicota indica sonlaensis
Tên khoa học: Bandicota indica sonlaensis
Tên dân tộc : Tô nu bai,To nu chú (Thái); Chuột dúi (Kinh)
Số mẫu nghiên cứu: 4 (2♀; 2♂)
* Mô tả
Có dạng chuột điển hình, cỡ lớn, nặng nề: đầu tròn, mõm nhọn hẹp, mắt
tròn to, thân thuôn dài, đuôi dài thon nhỏ hầu nhƣ có rất ít lông. Mặt lƣng màu
xám đen, mặt bụng màu xám tro.
- Phần đầu: thuôn nhọn về phía mõm, có mõm nhọn, hai lỗ mũi nhỏ; hai bên
mõm ở phần môi trên có nhiều ria mép màu đen dài và cứng, càng đi về phía mõm
ria mép này càng ngắn. Mắt nhỏ, lồi, màu đen, nằm gần chính giữa điểm đầu mõm
và gốc vành tai phía mõm. Hai tai nhỏ, mỏng, màu thẫm, đƣợc phủ bởi lớp lông
nhỏ và rất ngắn. Toàn bộ phần phía đỉnh đầu đƣợc bao phủ bởi một lớp lông ngắn
màu nâu đen, phía dƣới hàm duới là lớp lông màu xám tro nhƣng ngắn hơn phía
đỉnh đầu. Ngay hai bên mép và cách mép môi dƣới một đoạn có các túm lông nhỏ
dài hơn hẳn lông phía hàm dƣới, sợi lông ở đây màu trắng bạc ở nửa phía ngọn
lông và màu nâu đen ở phía gốc lông.
- Phần thân: hình trụ, lớn dần về phía đuôi. Mặt lƣng đƣợc bao phủ một lớp
lông thô dày, màu nâu đen, ngọn lông màu xám đen, gốc lông màu nâu, không
có các lông gai hoặc lông thô, có các sợi lông phủ cứng, dài, màu xám đen mọc
vƣợt tầng lông, đặc biệt càng đi về phía đuôi và xung quanh gốc đuôi càng có
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nhiều lông rất dài, mọc trùm hẳn một đoạn gốc đuôi. Lông mặt lƣng màu nâu
đen đậm nhất ở giữa sống lƣng, nhạt dần về hai bên thân. Mặt bụng đƣợc bao
phủ bởi một lớp lông mềm, dày, màu xám tro giống màu lông ở phía dƣới hàm
dƣới ở phần đầu. Lông mặt bụng ngắn hơn lông mặt lƣng. Quanh hậu môn và cơ
quan sinh dục có nhiều sợi lông dài hơn hẳn các sợi lông khác.
Lông mặt lƣng và lông mặt bụng không phân chia thành các băng màu khác
nhau mà sự chuyển tiếp màu giữa mặt lƣng và mặt bụng không rõ ràng, nhạt dần
màu mặt lƣng về phía mặt bụng.
- Đuôi: rất to, ngắn hơn thân, thuôn nhọn về phía mút đuôi, mút đuôi tù.
Đuôi đồng màu thẫm, đƣợc phủ vòng vẩy xếp lợp lên nhau theo chiều từ gốc
đuôi đến mút đuôi tạo thành một lớp vảy thô phủ cả đuôi, giữa các vòng vẩy có
các lông ngắn nhỏ màu nâu thẫm mọc hƣớng về phía đuôi trùm lên vòng vẩy
phía dƣới. Ở gốc đuôi phía dƣới gần hậu môn, lông mềm hơn, thƣa hơn và màu
nhạt hơn.
- Tứ chi: chi trƣớc năm ngón ngắn, nhỏ; có vuốt sắc, nhọn và dài, ngón cái
bị tiêu giảm chỉ còn vuốt. Phần đùi và cẳng chi trƣớc đƣợc bao phủ một lớp lông
dày, ngắn, màu mặt ngoài tƣơng tự màu mặt lƣng, màu mặt trong tƣơng tự màu
mặt bụng. Bàn chân màu thẫm, phía mu bàn đƣợc phủ lớp lông thƣa, ngắn, mặt
lƣng các ngón chân có một số lông thƣa mọc, lòng bàn chân có đệm thịt ở gần cổ
chân. Chi sau to khoẻ có vuốt sắc nhọn và dài, mu bàn chân màu thẫm có 5
ngón dài. Cũng nhƣ chi trƣớc, phần đùi và cẳng chi sau là một lớp lông dày,
ngắn, màu mặt ngoài tƣơng tự màu mặt lƣng còn màu mặt trong tƣơng tự màu
mặt bụng. Bàn chân màu thẫm, phía mu bàn đƣợc phủ lớp lông thƣa, ngắn,
mặt lƣng các ngón chân cũng có một số lông thƣa mọc, lòng bàn chân có đệm
thịt ở gần cổ chân, bàn chân rất dài.
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Các ngón chân trƣớc và sau của chuột Bandicota indica sonlaensis đều
không có ngón cái đối xứng với các ngón còn lại, cũng nhƣ ngón chi của nhiều
loài thú khác ngón giữa của chuột Bandicota indica sonlaensis dài nhất và các
ngón bên ngắn dần. Ở đốt gắn gần với vuốt cả chân trƣớc và chân sau đều có túm
lông màu trắng bạc khá dài mọc ở mặt lƣng ngón.
T: 240 - 290mm; Đ: 250 - 310mm; Ti: 30 - 34mm
Bcs: 47 - 50mm; M: 300 - 400gam
3 4 So sánh th nh phần lo i chuột ở

VNC với các khu vực lân cận

Căn cứ theo kết quả nghiên cứu tại khu vực thành phố Sơn La và các tài
liệu thu thập đƣợc của các nghiên cứu trƣớc đây đã lập đƣợc bảng so sánh sau:
Bảng 3.5. So sánh thành phần loài chuột KVNC với một số khu vực
đ được nghiên cứu t i tỉnh Sơn a
Số lượng loài

Tỷ l

và phân loài

%

Thành phố Sơn La (KVNC)

18

90%

Mẫu và ảnh

2

Huyện Yên Châu

12

60%

[8]

3

Huyện Quỳnh Nhai

11

55%

[9]

4

Huyện Thuận Châu

12

60%

[10]

5

Huyện Mộc Châu

15

75%

[11]

6

Sông Mã và Sốp Cộp

13

65%

[12]

7

Tỉnh Sơn La

20

100%

[13]

STT

Địa danh

1
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Nguồn tư li u

Biểu đồ 3.3: Số lƣợng, % các loài chuột ở các khu vực thuộc tỉnh Sơn La

* Nhận xét
- So với huyện Yên Châu: khu hệ thú huyện Yên Châu có 75 loài và phân
loài thú, trong đó có 12 loài và phân loài chuột. Nhƣ vậy, khu hệ chuột huyện
Yên Châu bằng 66,67% so với khu hệ chuột ở ở thành phố Sơn La.
- So với huyện Quỳnh Nhai: khu hệ thú huyện Quỳnh Nhai có 79 loài và
phân loài thú, trong đó có 11 loài và phân loài chuột. Nhƣ vậy, khu hệ chuột ở
huyện Quỳnh Nhai bằng 61,11% so với khu hệ chuột ở thành phố Sơn La.
- So với huyện Thuận Châu: khu hệ thú huyện Thuận Châu có 80 loài và
phân loài thú, trong đó có 12 loài và phân loài chuột. Nhƣ vậy, khu hệ chuột ở
huyện Thuận Châu bằng 66,67% so với khu hệ chuột ở thành phố Sơn La
- So với huyện Mộc Châu: khu hệ thú huyện Mộc Châu có 77 loài và phân
loài thú, trong đó có 15 loài và phân loài chuột. Nhƣ vậy, khu hệ chuột ở huyện
Mộc Châu bằng 83,33% so với khu hệ chuột ở thành phố Sơn La.
- So với huyện Sông Mã và Sốp Cộp: khu hệ thú huyện Sông Mã và Sốp Cộp có
93 loài và phân loài thú, trong đó có 13 loài và phân loài chuột. Nhƣ vậy, khu hệ
chuột ở huyện Sông Mã và Sốp Cộp bằng 72,22% khu hệ chuột ở thành phố Sơn La
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- So với toàn tỉnh Sơn La: khu hệ thú tỉnh Sơn La có 117 loài và phân loài
thú, trong đó có 20 loài và phân loài chuột. Nhƣ vậy, khu hệ chuột ở thành phố
Sơn La bằng 90% khu hệ chuột ở tỉnh Sơn La.
3 5 Đặc điểm phân bố của các lo i chuột ở

VNC

3.5.1. Kết quả nghiên cứu phân bố chuột ở thành phố Sơn La theo các sinh
cảnh khác nhau
Căn cứ vào mẫu vật thu đƣợc ở các sinh cảnh, căn cứ vào nơi làm tổ sinh
sống, nơi hoạt động chủ yếu của chuột, sau khi quan sát trên thực địa, kết hợp tìm
hiểu thợ săn và nhân dân địa phƣơng, đã lập đƣợc bảng phân bố chuột theo các tập
hợp điều kiện sinh thái ở thành phố Sơn La nhƣ sau
Bảng 3.6: sự phân bố chuột ở KVNC theo các sinh cảnh khác nhau
Độ cao trên

SINH CẢNH

+

+

+

+

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

+

+

+

+

Rừng trên núi đá vôi

Nƣơng rẫy

+

Rừng chít, lau sậy

Đồng ruộng

Trảng cỏ cây bụi

Khu dân cƣ

Rừng thứ sinh

gỗ và tre nứa

Tổng
Rừng hỗn giao cây

TÊN LOÀI

Trên 600m

TT

Dƣới 600m

biển (m)

số
sinh
cảnh

RODENTIA - BỘ GẶM
NHẤM
MURIDAE - HỌ
CHUỘT
1

2

3

Mus

Chuột

musculus

nhắt nhà

Mus caroli

Chuột
nhắt đồng

Mus pahari

Chuột

gairdneri

nhắt núi

+

+

+

+

+

3
2
+

2

Rattus
4

rattus

Chuột nhà

+

+

+

flavipectus
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+

7

5

Ruttus

Chuột

norvegicus

cống

Rattus
6

rattus
molliculus

7

Chuột

nitidus (*)

bóng

koratensis
(*)

9

10

11

đồng đ n

Ruttus

Ruttus
8

Chuột

Rattus bukit
gracilis

Rattus bukit
lotipes

Rattus bukit
huang

+

+

+

+

+

+

+

Chuột

+

2

3

+

2

+

+

4

+

+

5

+

+

+

5

+

+

+

5

+

+

+

5

+

+

+

5

ĐT

ĐT

1

+

+

3

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ĐT

ĐT

+

+

+

+

+

+

+

+

rừng

+

Chuột
bukit
gracilis
Chuột
bukit
lotipes
Chuột
bukit
huang

Leopoldamys
12

sabanus

Chuột núi

+

revertens
Leopoldamys
13

edwardsi

Chuột vai

milleti

14

Ruttus

Giống

berdmorei

chuột bec

(*)

mô

Berylmys
15

bowersi
bowersi

16

Chuột
đang

Berylmys

Chuột

bowersi

đang chân

totipes

đen
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ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

17

Berylmys
phuyenensis
Bandicota

18

indica

Chuột
đang Phù

+

+

ĐSP

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

+

2ĐSP

1

Yên
Chuột dúi

sonlaensis

Sơn a

Tổng số loài

ĐT

ĐT

+

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

ĐT

13

10

12

10

6

5

8

4

5

10

Ghi chú: ĐT - điều tra; ĐSP – Bảo tàng đại học sư phạm; (*) Loài và phân loài mới được ghi nhận

3.5.2. Các sinh cảnh đặc trưng ở KVNC và sự phân bố theo sinh cảnh
Căn cứ vào sự phân chia thảm thực vật của Thái Văn Trừng, 1972 [30] và
đặc điểm tự nhiên của thành phố Sơn La, KVNC đƣợc chia thành 1 số dạng sinh
cảnh chính nhƣ sau:
+ Rừng tre nứa, rừng hỗn giao cây gỗ và tre nứa.
+ Rừng trên núi đá vôi.
+ Trảng cỏ cây bụi.
+ Nƣơng rẫy.
+ Đồng ruộng.
+ Khu dân cƣ (thị trấn, bản).
3.5.2.1. Sinh cảnh và phân bố chuột ở sinh cảnh rừng hỗn giao tre nứa và cây gỗ
Đây là kiểu hình rừng phục hồi sau khai thác, sau nƣơng rẫy, hoặc rừng núi
đất đá bị thoái hóa nghiêm trọng, thƣờng phân bố ở độ cao từ 300 - 600m. Rừng
có thể là thuần loại tre, nứa hoặc hỗn giao giữa các cây họ Tre (Bambuseae) với
các họ cây gỗ khác.
Rừng hỗn giao không nhiều, thƣờng là xen kẽ với các khu rừng gỗ ở sƣờn
dông, đỉnh núi hay trong các thung lũng. rừng thƣờng có 2 tầng, đó là:
+ Tầng sinh thái: gồm những cây gỗ cao 15 - 20 m nhƣ dẻ gai (Castanopsis
chinensis), dẻ tầm (Quercus acutissima), táu muối (Vatica fleuryana), táu xanh
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(Vatica subglara), táu mặt quỷ (Hopea mollissima)…
+ Tầng dƣới tán: gồm các cây họ Tre, cũng có thể là cây gỗ mọc rải rác xen
kẽ trong tre nứa, tầng cỏ quyết thƣờng không phát triển đƣợc.
Kiểu sinh cảnh trên có thể gặp ở một số nơi nhƣ: Bản hụm - xã Chiềng
Xôm; bản Pát - xã Chiềng Ngần, ...
Ở thành phố Sơn La, rừng tre nứa thuần loại nhiều hơn, loại hình này phân
bố ở hầu khắp các phƣờng trong thành phố. Kết cấu rừng thuần loại họ Tre
(Bambusaea), gặp nhiều là Tre gai (Bambusa spinosa), Vầu (B.nutans), Hóp
(B.tuldudes), Luồng (Dendrocalamus membranaceus), lành hanh (Indosasa
crassiflora), Giang (D. patellaris), Nứa (Neohouzeaua dulloa)…
+ Rừng tre thƣờng gặp ở địa hình bằng phẳng hơn, gần dân cƣ hoặc ven
đƣờng mòn lớn, thƣờng là hậu quả của việc đốt rừng, phát rẫy.
Ở dạng sinh cảnh này thảm thực vật tƣơng đối đa dạng, nguồn thức ăn thực vật
phong phú, khá rậm rạp, nên nhiều loài chuột rừng vẫn cƣ trú. ở dạng sinh cảnh này
chúng tôi đã thống kê đƣợc 12 loài và phân loài (Xem bảng 3.6)
3.5.2.2. Sinh cảnh và phân bố chuột ở sinh cảnh rừng trên núi đá vôi
Đây là dạng sinh cảnh khá phổ biến ở thành phố Sơn La, gặp ở hầu hết các
phƣờng, xã trong KVNC (ví dụ nhƣ: Bản Nà Cọ - phƣờng Chiềng Cơi; bản Sẳng xã Chiềng Xôm; Bản Pát - xã Chiềng Ngần; ...). Đặc trƣng của dạng sinh cảnh này
là địa hình rất hiểm trở, thảm thực bì xanh tốt quanh năm nhƣng kém đa dạng về
thành phần loài, chủ yếu là cây gỗ cứng, thấp và nhiều cành nhƣ: Trai (Garcinia
fagraeoides); các cây thuộc họ Dâu Tầm (Moraceae) nhƣ: Đa (Fiscus), Đề (Fiscus
religiosa), Ruối (Streblus asper)…
Mặc dù thảm thực bì kém đa dạng, nguồn thức ăn thực vật không phong phú,
nhƣng đây là dạng sinh cảnh có địa hình rất hiểm trở nên hạn chế sự khai thác của
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con ngƣời. Ở dạng sinh cảnh này tôi đã thống kê đƣợc 10 loài và phân loài (chiếm
55,6%), (Xem bảng 3.6)
3.5.2.3. Sinh cảnh và phân bố chuột ở sinh cảnh trảng cỏ cây bụi
Là dạng sinh cảnh đƣợc hình thành do sự suy thoái các kiểu hình rừng
khác nhau, thƣờng gặp ở thung lũng bằng phẳng, sƣờn núi hơi dốc hoặc đồi núi
trọc. Hầu hết là những nơi đã bị khai thác cạn kiệt hoặc sau canh tác đã bỏ
hoang lâu ngày, hàng năm thƣờng bị đốt cháy và không có khả năng phục hồi.
Trảng cỏ cây bụi gặp phổ biến ở tất cả các phƣờng, chủ yếu ở gần các khu dân
cƣ, gần đƣờng giao thông, đặc biệt nhiều ở một số nơi ngƣời dân vẫn chƣa từ
bỏ thói quen du canh nhƣ: phƣờng Chiềng An, Chiềng Xôm, Chiềng Cơi, xã
Hua La, xã Chiềng Đen ...
Nhìn chung sinh cảnh trảng cỏ cây bụi rất quang đãng, nhiệt độ cao, ẩm độ
thƣờng thấp, đặc biệt có thành phần thực bì nghèo nàn, chiếm ƣu thế là Cỏ tranh
(Imperata cylindrica), Cỏ trấu (Apluda mutica), Cỏ lào (Eupatorium odoratum),
một số loại cây bụi đặc trƣng thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), họ Sim
(Myrtaceae), họ Cam (Rutaceae)…, ngoài ra, ở một số nơi cũng có thể gặp cây
gạo (Bombax), Sổ (Dillenlia), me rừng (Phyllanthus), thành ngạnh (Cratoxylon),
Tóc rối (Helicteres)...
Do điều kiện sống khó khăn, nên chuột cƣ trú không nhiều lắm. Tuy nhiên
dạng sinh cảnh này gần nƣơng rẫy là nơi canh tác các loại cây lƣơng thực và cây
ăn quả của con ngƣời, cũng là thức ăn ƣa thích của nhiều loài chuột rừng, nên ở
dạng sinh cảnh này tôi đã thống kê đƣợc 04 loài và phân loài. (Xem bảng 3.6)
3.5.2.4. Sinh cảnh và phân bố chuột ở sinh cảnh nương rẫy
Canh tác nƣơng rẫy vẫn là hình thức sản xuất nông nghiệp phổ biến và lâu
đời ở thành phố Sơn La, đặc biệt là đối với các dân tộc có thói quen vẫn giữ tập
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quán du canh nhƣ: Khơ Mú, Thái... Cùng với sự gia tăng dân số là hiện tƣợng
phá rừng làm nƣơng rẫy cũng càng tăng lên nhanh chóng, nhiều nơi đồi núi bị
cạo trọc tới tận đỉnh để làm nƣơng rẫy trồng các loại nông sản nhƣ: ngô, lúa, sắn,
khoai, dong giềng, cây ăn quả, cây công nghiệp … Đến mùa vụ, thức ăn dồi dào, thuận
lợi cho sự phát sinh và phát triển của các loài chuột. Ở dạng sinh cảnh này tôi đã
thống kê đƣợc 08 loài và phân loài, (chiếm 44,4%). (Xem bảng 3.6)
3.5.2.5. Sinh cảnh và phân bố chuột ở sinh cảnh đồng ruộng
Đây là dạng sinh cảnh bao gồm ruộng nƣớc điển hình thƣờng gặp ở những
nơi bằng phẳng dƣới thung lũng ven suối, hoặc ruộng bậc thang ở sƣờn núi nơi
có nƣớc để cấy trồng, cây trồng chủ yếu là lúa nƣớc và lúa nƣơng canh tác một
vụ. Bao quanh vùng canh tác hoặc dọc các con suối, khe nƣớc là nơi phân bố của
Lau, Sậy, Chít, Tre gai, một số loài cỏ dại nhƣ: Cỏ may (Chrysopogon
aciculatus), Cỏ gà (Cynodon dactylon), Cỏ mần trầu (Eleusin indica)… ở những
ruộng ngập nƣớc có các cây thủy sinh nhƣ Rau mác (Alisma sagittifolia), Trạch
tả (A. plantago)…
Nhìn chung ở dạng sinh cảnh này thành phần thực vật đơn điệu và liên tục biến
đổi theo mùa vụ, do đó số loài chuột ở đây là kiếm ăn theo mùa vụ. Thực tế tôi đã
thống kê đƣợc 05 loài và phân loài chuột (chiếm 27,8 %). (Xem bảng 3.6).
3.5.2.6. Sinh cảnh và phân bố chuột ở sinh cảnh khu dân cư
Thành phố Sơn La có 7 phƣờng và 5 xã, xung quanh các khu vực trên dân
cƣ đƣợc phân bố thành các tổ, bản. Tại khu vực thành phố dân cƣ tập trung đông
đúc, thực bì đơn điệu chỉ có các cây bóng mát, cây ăn quả phủ dọc phố, quanh
nhà … còn ở các xã xa thì dân cƣ tập trung thành bản có thể ở gần hoặc xa rừng,
nên thảm thực bì có thể phong phú nhƣ sinh cảnh rừng, nửa rừng nửa bản hoặc
đơn điệu nhƣ sinh cảnh thành thị tùy từng nơi.
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Nhìn chung khu dân cƣ là sinh cảnh của con ngƣời nên chủ yếu có nhiều
loài động vật gần ngƣời cƣ trú, ở dạng sinh cảnh này tôi đã thống kê đƣợc 06 loài
và phân loài (chiếm 33,3 %). (Xem bảng 3.6).
3.5.2.7. Nhận định về sự phân bố chuột ở Sơn La theo sinh cảnh
Từ kết quả thu đƣợc, có thể nhận thấy rằng: các loại sinh cảnh khác nhau thì
các điều kiện sống nhƣ khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, nơi ở, nơi hoạt động... và đặc
biệt là thức ăn, nƣớc uống cũng khác nhau, do đó cấu trúc thành phần chuột
trong các loại sinh cảnh cũng khác nhau.
Trong các loại sinh cảnh ở thành phố Sơn La, dạng sinh cảnh rừng hỗn giao
cây gỗ và tre nứa, rừng tái sinh và nƣơng rẫy có nhiều dạng thức ăn mà chuột
yêu thích nên hầu hết các loài chuột đều chọn và cƣ trú tại đây. Đã phát hiện 12
loài và phân loài, bằng 66,7% tổng số loài và phân loài chuột có ở KVNC.
Các sinh cảnh đa dạng thấp hơn là: Khu dân cƣ có 06 loài và phân loài, bằng
33,3% số loài và phân loài chuột có ở KVNC.
Kém đa dạng nhất là sinh cảnh trảng cỏ cây bụi có 04 loài và phân loài, bằng
22,2% loài chuột có ở thành phố Sơn La.
Độ đa dạng về thành phần loài chuột theo các sinh cảnh ở thành phố Sơn La
đƣợc minh họa trên biểu đồ sau:
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Biểu đồ 3.4: Số loài chuột trong các sinh cảnh nghiên cứu
* Nhận xét sự đa d ng vùng phân bố của các lo i chuột theo sinh cảnh

Biểu đồ 3.5. Sự đa dạng vùng phân bố của các loài chuột theo sinh cảnh

Theo biểu đồ 3.5 cho thấy, số loài chuột phân bố ở 2 sinh cảnh và 5 sinh
cảnh là nhiều nhất với 05 loài và phân loài (chiếm 27,8% số loài chuột ở
KVNC); ở 3 sinh cảnh có 3 loài (16,7%); ở 1 sinh cảnh có 2 loài (11,1%); ở 7
sinh cảnh, 4 sinh cảnh có 1 loài (5,6%).

77

3.5.3. Phân bố theo độ cao
Căn cứ theo vị trí địa lý của thành phố Sơn La, căn cứ theo độ cao tại các
vị trí thu mẫu trên thực địa, tôi đã tiến hành thống kê và lập đƣợc biểu đồ sau:

Biểu đồ 3.6: Phân bố chuột theo độ cao ở thành phố Sơn La

3.5.3.1. Độ cao dưới 600m so với mực nước biển
Ở đai độ cao dƣới 600m có nhiệt độ trung bình/năm từ 20 đến 25oC, lƣợng
mƣa trung bình/năm từ 1200 đến 2500mm, độ ẩm trung bình thấp nhất luôn
trên 85%. Đa phần các loại hình sinh cảnh ở thành phố Sơn La đều thuộc đai độ
cao này (ví dụ nhƣ: bản Hẹo - phƣờng Tô Hiệu; bản Lầu - phƣờng Chiềng Lề;
bản Hụm, bản Sẳng - phƣờng Chiềng Xôm …)
Thuộc đai độ cao này sinh cảnh đa dạng, các loại thức ăn rất phong phú, độ
ẩm cao, nguồn nƣớc luôn dồi dào và các điều kiện tự nhiên khác nhƣ khí hậu, gió
… đều thuận lợi đối với sự kiếm ăn và hoạt động của chuột, nên đa phần các loài
chuột đều phân bố ở độ cao này. Tôi đã thống kê đƣợc 13 loài và phân loài chuột
(chiếm 72,2%) đã cƣ trú và hoạt động ở độ cao này (Xem bảng 3.6).
3.5.3.2. Độ cao trên 600m so với mực nước biển
Ở đai độ cao trên 600m có nhiệt độ trung bình/năm từ 15 đến 20oC, lƣợng
mƣa trung bình/năm từ 1000 đến 1200mm, độ ẩm trung bình thấp hơn 85%. đai
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độ cao này ở thành phố Sơn La không phổ biến, tập trung chủ yếu ở một số xã
nhƣ: Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Ngần ...
Các sinh cảnh thuộc đai độ cao trên 600m cũng không phong phú, chủ
yếu là rừng trên núi đất hoặc trên núi đá vôi, nhìn chung ở đai độ cao này thành
phần thức ăn cho thú rừng nghèo hơn, khí hậu thƣờng xuyên lạnh, độ dốc lớn và
hiểm trở, nguồn nƣớc hiếm … nên thành phần chuột ở đây cũng kém đa dạng
hơn. Tôi đã xác định đƣợc 10 loài và phân loài (chiếm 55,6%) số loài và phân
loài chuột ở địa phƣơng.
Nhƣ vậy, có thể đi đến kết luận rằng: độ đa dạng thành phần loài chuột
giảm rõ rệt tƣơng ứng với sự tăng độ cao của các đai độ cao so với mặt biển.
3.5.4. Phân bố theo vùng địa lý
3.5.4.1. Kết quả nghiên cứu phân bố chuột theo vùng địa lí
Từ những dẫn liệu thu thập đƣợc qua việc quan sát thiên nhiên, tìm hiểu nhân
dân địa phƣơng, trên cơ sở mẫu vật và di vật mẫu thu đƣợc, cùng với việc tập
hợp kết quả từ các công trình đã công bố của các nhà nghiên cứu chuột ở Sơn
La, tôi lập đƣợc bảng phân bố của chuột trên địa bàn thành phố Sơn La nhƣ sau
Bảng 3.7: phân bố chuột tr n địa bàn thành phố Sơn a theo địa lí
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Ghi chú: (*) = Loài ghi nhận bổ sung cho tỉnh Sơn La; ĐT - điều tra;

3.5.4.2. Nhận định về phân bố chuột theo vùng địa lí
a. Thành phần chuột phân bố ở các phường, xã
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Từ bảng phân bố chuột ở thành phố Sơn La theo địa lí rút ra:
Phƣờng Tô Hiệu xác định đƣợc 5 loài và phân loài (chiếm 27,8 %),
Phƣờng Chiềng Lề xác định đƣợc 7 loài và phân loài (chiếm 38,9 %),
Phƣờng Quyết Thắng xác định đƣợc 3 loài và phân loài (chiếm 16,7 %)
Phƣờng Chiềng Sinh xác định đƣợc 10 loài và phân loài (chiếm 55,6 %)
Phƣờng Chiềng An xác định đƣợc 15 loài và phân loài (chiếm 83,3 %)
Phƣờng Chiềng Cơi xác định đƣợc 13 loài và phân loài (chiếm 72,2 %)
Phƣờng Quyết Tâm xác định đƣợc 4 loài và phân loài (chiếm 22,2 %)
Xã Chiềng Cọ xác định đƣợc 11 loài và phân loài (chiếm 61,1%)
Xã Chiềng Đen xác định đƣợc 6 loài và phân loài (chiếm 33,3%)
Xã Chiềng Ngần xác định đƣợc 4 loài và phân loài (chiếm 22,2%)
Xã Chiềng Xôm xác định đƣợc 6 loài và phân loài (Chiếm 33,3%)
Xã Hua La xác định đƣợc 9 loài và phân loài (Chiếm 50%)

Biểu đồ 3.7: Phân bố chuột theo các vùng địa lý ở thành phố Sơn La

Số lƣợng các loài và phân loài chuột ở thành phố Sơn La theo nhƣ nhận
định trên cần đƣợc kiểm chứng thêm do thời gian triển khai nghiên cứu ngắn,
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thời điểm thu mẫu và cách thức thu mẫu khác nhau, ...
b. Phạm vi phân bố của các loài chuột ở thành phố Sơn La
Qua bảng 3.7 thể hiện sự phân bố của các loài chuột tại các phƣờng, xã ở
thành phố Sơn La không đồng đều. Trong tổng số 18 loài và phân loài xác định
đƣợc có:
+ Loài chuột nhà Rattus rattus flavipectus là loài có sự phân bố theo khu
vực địa lý đa dạng nhất có trong tất cả các địa điểm nghiên cứu (chiếm 100%);
Tiếp đến là loài chuột nhắt nhà phân bố ở 9 địa điểm nghiên cứu (chiếm 75%);
+ Nhóm chuột rừng Ruttus koratensis phân bố ở 8 địa điểm nghiên cứu
(chiếm 66,7%); Chuột cống Ruttus norvegicus và nhóm chuột Bukit phân bố ở 7
địa điểm nghiên cứu (chiếm 58,3%);
+ Loài chuột Ruttus berdmorei và Bandicota indica sonlaensis phân bố hẹp,
chỉ thu đƣợc 05 mẫu (4 mẫu là chuột Bandicota indica sonlaensis ở khu bản Cang, xã
Chiềng Xôm; 01 mẫu Ruttus berdmorei phân bố ở 1 địa điểm nghiên cứu (chiếm
8,3%). (Xem bảng 3.7)
Những loài ở diện phân bố rất hẹp có thể là do thời gian điều tra còn ít
nên chƣa thu đƣợc mẫu, cần đƣợc kiểm chứng thêm.

Biểu đồ 3.8: Sự đa dạng vùng phân bố của các loài chuột theo khu vực địa lý
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c. Một số nhận định tổng quát về sự phân bố chuột ở thành phố Sơn La theo
vùng địa lí
Từ bảng 3.7 và qua những nhận xét sơ bộ về sự phân bố chuột ở các
phƣờng, xã trong thành phố Sơn La đã thể hiện rõ rằng:
Thành phần chuột ở các phƣờng, xã trong thành phố khá đa dạng. Có 66,7%
số loài và phân loài phân bố rộng từ 4 đến 7 phƣờng và xã; 33,3% số loài và phân
loài phân bố hẹp từ 1 đến 3 phƣờng. Phong phú nhất là phƣờng Chiềng An, có 15
loài và phân loài đƣợc ghi nhận; tiếp đến là phƣờng Chiềng Cơi có 13 loài và phân
loài; xã Chiềng Cọ có 11 loài và phân loài; phƣờng Chiềng sinh có 10 loài và phân
loài, số loài đƣợc ghi nhận là ít nhất là ở phƣờng Quyết Thắng, chỉ có 03 loài và
phân loài. (Xem bảng 3.7)
Hiện nay rừng ở thành phố Sơn La đã bị tàn phá khá nặng nề, diện tích đất
còn rừng tự nhiên chỉ đạt khoảng 23,56%, hầu hết là rừng phòng hộ, rừng nghèo
kiệt, rừng phục hồi và rừng sản xuất. Rừng còn tốt đạt tiêu chuẩn lâm nghiệp loại
IIa ở thành phố Sơn La còn rất ít, chính vì vậy mà theo thợ săn và dân có rất nhiều
loài trƣớc đây khá phong phú nhƣng một số năm trở lại đây không còn bắt gặp ở
nhiều địa phƣơng, chủ yếu là những loài có kích thƣớc lớn, thịt thơm ngon.
d Nhận định tổng quát về sự phân bố chuột ở th nh phố Sơn a
Thành phố Sơn La là một là trung tâm của tỉnh về văn hóa, kinh tế, chính
trị, đại bộ phận nhân dân thành phố có trình độ dân trí cao, tuy nhiên còn không
ít ngƣời dân, đặc biệt là ở các bản xa trung tâm còn giữ những nét văn hóa lạc
hậu, vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng và sự đa dạng sinh thái trong tự nhiên còn
nhiều hạn chế, thói quen canh tác và phƣơng thức sống tác động nhiều tới tự
nhiên, dẫn đến sự phân bố thú trong khu hệ cũng mang những nét đặc trƣng.
Đa dạng nhất là khu hệ chuột ở phƣờng Chiềng An với 15 loài và phân loài,
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bằng 83,3% số loài và phân loài toàn thành phố. Đa dạng trung bình là khu hệ
chuột xã Hua La với 9 loài và phân loài, bằng 50%; Kém đa dạng nhất là khu hệ
chuột phƣờng Quyết Thắng có 3 loài và phân loài, bằng 16,7%, xã Chiềng Ngần
có 4 loài và phân loài, bằng 22% số loài và phân loài chuột ở KVNC.
Sự khác biệt về sự phân bố của các loài chuột nhƣ trên chủ yếu là do điều kiện tự
nhiên quyết định, có thể nhận thấy rằng: những nơi nào còn nhiều rừng tốt và ít dân cƣ
phân bố gần rừng hoặc trong rừng thì thành phần chuột còn đa dạng. Tuy nhiên, ở các
loại hình rừng khác nhau, số lƣợng loài chuột cũng khác nhau. Rừng hỗn giao
cây gỗ và tre nứa xác định đƣợc 12 loài và phân loài (chiếm 66,7%); Rừng trên
núi đá vôi xác định đƣợc 10 loài và phân loài, bằng 55,6%;
Với trảng cỏ cây bụi, là kết quả của các loại rừng thoái hóa do khai thác cạn
kiệt đã xác định đƣợc 4 loài và phân loài, bằng 22,2% số loài chuột địa phƣơng.
Nƣơng rẫy là nơi có nhiều thức ăn chứa hàm lƣợng chất dinh dƣỡng cao,
nhƣng lại đơn điệu và thay đổi theo mùa vụ nên sự biến động về số lƣợng loài
chuột tƣơng đối nhiều, đã xác định đƣợc 8 loài và phân loài, bằng 44,4% số loài
chuột ở địa phƣơng.
Khu dân cƣ (bản làng, thị trấn) và đồng ruộng là những nơi luôn có sự hiện
diện của con ngƣời, đối tƣợng nguy hiểm của các loài chuột, nên dù ở gần hay xa
rừng thì cũng chỉ có đa số các loài động vật gần ngƣời cƣ trú, chủ yếu ở khu vực
này là nhóm chuột nhà, chuột cống ... do đã có sự thích nghi cao độ với sinh cảnh
này. Đã xác định ở khu dân cƣ có 6 loài và phân loài, bằng 33,3% số loài chuột
địa phƣơng, còn ở đồng ruộng chỉ gặp 5 loài và phân loài, bằng 27,8% số loài
chuột ở địa phƣơng.
Nhƣ vậy ở các sinh cảnh khác nhau và độ cao trên mặt biển khác nhau thì
sự phân bố chuột cũng khác nhau rõ rệt, không những thế ngay trong cùng một
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sinh cảnh, sự phân bố chuột cũng lệ thuộc vào độ cao của thảm thực bì, bởi ở
những độ cao khác nhau thì điều kiện sinh thái cũng khác nhau.
Tóm lại, có thể rút ra, ở các khu vực địa lí khác nhau, các sinh cảnh khác
nhau, các đai độ cao khác nhau thì sự phân bố của chuột cũng khác nhau. Ở đâu
có những điều kiện sống thuận lợi, đầy đủ và an toàn đối với sự tồn tại của chúng
thì chuột tập trung nhiều nhất.
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ẾT UẬN VÀ ĐỀ NG Ị
1

ết luận
- Đã lập đƣợc danh sách thành phần các loài chuột gồm 18 loài thuộc 5

giống, 1 họ và 1 bộ ở KVNC. Đã mô tả các đặc điểm hình thái, tìm hiểu một số
đặc điểm sinh học của 18 loài chuột.
- Phân chia các loại sinh cảnh trong khu vực nghiên cứu, xác định sự phân
bố của các loài trong các sinh cảnh đó. Cơ bản đánh giá hiện trạng các loài chuột
tại thành phố Sơn La.
- Đã tìm hiểu tác động của loài chuột ở KVNC đối với đời sống con
ngƣời. Từ đó đề xuất các biện pháp phòng trừ cho hiệu quả.
- Làm đƣợc 100 mẫu, trƣng bày tại phòng thí nghiệm khoa Sinh - Hóa,
trƣờng Đại học Tây Bắc.
2 Đề nghị
- Số lƣợng loài và phân loài tại KVNC chắc chắn vẫn chƣa thật đầy đủ,
cần có những nghiên cứu tiếp theo để tiếp tục phát hiện đầy đủ thành phần loài
chuột ở thành phố Sơn La.
- Tuy là loài động vật có hại nhƣng do săn bắt và tiêu diệt quá mức nên
nguy cơ dẫn đến cạn kiệt và biến mất của một số loài là điều không tránh khỏi,
nguy cơ dẫn tới làm mất mắt xích trong hệ sinh thái tự nhiên. Do đó cần có nhiều
biện pháp tuyên truyền tới mọi ngƣời dân về việc bảo vệ các nguồn tài nguyên
trong thiên nhiên nói chung và bảo vệ sự đa dạng của các loài động vật nói riêng,
trong đó có loài chuột. Tiến tới phát triển bền vững, đảm bảo cân bằng sinh thái.
- Nếu các đề tài sau đƣợc tiếp tục triển khai thì cần chú trọng hơn vào việc
sƣu tầm mẫu với số lƣợng lớn hơn và nghiên cứu các đặc điểm sinh học của loài.
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