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Tên của các thực thể địa lý trong tài liệu này và cách trình bày tài liệu không hàm ý thể hiện quan 

điểm của IUCN hoặc các tác giả về tình trạng pháp lý của một nước, vùng lãnh thổ hay của chính 

quyền nào, hoặc về việc phân định ranh giới của các thực thể đó. 

Các quan điểm trình bày trong ấn phẩm này cũng không nhất thiết phản ảnh quan điểm của IUCN 

hay của các tổ chức tham gia khác. 

Xin lưu ý đây là một bản dịch sang tiếng Việt từ tài liệu gốc bằng tiếng Anh và nó có thể không hoàn 

toàn chính xác. Vui lòng tham khảo bản gốc tiếng Anh nếu cần thiết.  
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Giới thiệu 
Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus) đã luôn được xếp là 1 trong 25 loài linh trưởng có nguy 

cấp nhất trên thế giới, được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong danh sách đỏ của IUCN và Sách Đở Việt, 

và là 1 trong số 104 loài động vật có xương sống ưu tiên trong Hồ sơ hệ sinh thái của Quỹ Đối tác hệ 

sinh thái nguy cấp khu vực Trung-Ấn. Đây là loài đặc hữu ở đảo Cát Bà, Việt Nam. Vào những năm 

1960, tổng quần thể có khoảng 2400 - 2700 cá thể. Do áp lực săn bắn lớn, đến năm 1999, số cá thể 

đã giảm xuống còn khoảng 135. Khi bắt đầu Dự án bảo tồn loài Voọc Cát Bà (CBLCP), tổng số cá thể 

ước tính chỉ còn khoảng 40-60 con. Các cuộc điều tra thực địa năm 2013 và những thông tin cập 

nhật từ công tác thực địa cho thấy rằng tổng số cá thể của loài giảm xuống còn 2 quần thể sinh sản 

và một vài cá thể/nhóm cá thể. Một quần thể sinh sản ở khu bảo tồn Vườn Quốc gia (VQG) Cát Bà có 

khoảng 31 cá thể; quẩn thể sinh sản thứ hai ở khu Cửa Đông và Việt Hải gần thị trấn Cát Bà có 22 

con. Năm cá thể Voọc cái khác nữa ở xã Gia Luân, bị cách ly không có cơ hội sinh sản. Do đó, tổng số 

cá thể Voọc đếm được là khoảng 58 cá thể. Với số lượng như vậy, Voọc Cát Bà là loài thú nguy cấp 

nhất trên thế giới. 

Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà, hợp tác với VQG Cát Bà, là đơn vị đi đầu trong bảo tồn Voọc Cát Bà từ 

năm 2000. Dự án mới đây đã hợp tác với Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) và 

trường Đại học Quốc Gia Australia (ANU). Các đối tác cùng nhau thực hiện chương trình bảo vệ, giáo 

dục môi trường, theo dõi và nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với quần thể Voọc 

Cát Bà. Ngoài ra, còn có 5 cá thể Voọc Cát Bà được nuôi trong Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy 

cấp tại VQG Cúc Phương dưới sự quản lý và tài trợ của Vườn thú Leipzig. Đây cũng là toàn bộ số cá 

thể thuộc quần thể chuyển vị của loài linh trưởng này. 

Hiện nay, nhu cầu cấp thiết thực tế là phát triển một phương pháp tiếp cận bảo tồn tổng thể  để 

đảm bảo sự tồn tại của Voọc Cát Bà. Một phần trong cách tiếp cận này là thực hiện phân tích tính 

khả sinh quần thể đối với 3 quần thể sinh sản còn sót lại (2 quần thể nguyên vị và 1 quần thể chuyển 

vị) nhằm xác định nguy cơ tuyệt chủng trong điều kiện bình thường, nghĩa là không có hỗ trợ can 

thiệp. So với mức cơ bản này, nhiều kịch bản khác nhau với các can thiệp về quản lý quần thể có thể 

được kiểm nghiệm để xác định những ảnh hưởng liên quan tới nguy cơ tuyệt chủng. 

Báo cáo này tài liệu hóa mô hình sử dụng phương pháp VORTEX (Lacy & Pollack, 2014) nhằm cung cấp 

thông tin cho những quyết định lập kế hoạch bảo tồn Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus), 

chủ yếu cho Tổ công tác kỹ thuật để bảo tồn Voọc Cát Bà. Mục đích của báo cáo này nhằm cung cấp 

thông tin cho thảo luận, không phải định hướng thảo luận. Do vậy, các kết quả chạy mô hình được 

minh họa và miêu tả, nhưng sự diễn giải được giữ ở mức tối thiểu và đưa ra kết luận nào. Báo cáo 

không tập trung vào những trở ngại về hậu cần tài chính, kỹ thuật hay chính trị liên quan đến sự di 

chuyển các các thể của loài động vật này. 

Dữ liệu cho các mô hình được tập hợp bởi một tổ công tác bao gồm Ben Rawson (FFI, PSG), Alison 

Behie (ANU), Rebecca Hendershott (ANU) và Neahga Leonard (CBLCP). Thông tin được thu thập từ 

những điều tra và quan sát gần đây và trước đây về loài Voọc Cát Bà, những thông tin được công bố 

về đặc tính của những loài tương tự và khi thiếu thông tin thì có sự thống nhất của tổ tông tác. Chi 

tiết về các tham số được sử dụng trong mô hình được trình bày trong Phụ lục I. Những tham số này 

được Giáo sư Colin Groves và Tiến sĩ Carola Bories rà soát độc lập nhằm đảm bảo tính chính xác. 

Do không chắc chắn trong thiết lập đại diện hợp lý về sinh học loài trong trường hợp này, có 3 mô 

hình cơ sở được xây dựng để tạo ra một dãy thông tin đáng tin cậy về lịch sử đời sống của loài (chi 

tiết trong Phụ lục I). Những mô hình cơ sở này bao gồm:  
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 Dự đoán sát thực nhất: Mô hình  tính đến tỷ lệ tử vong ở con nhỏ (Juvenile), kích cỡ đàn 

sinh sản (VD một con đực cai quản nhiều con cái) và tuổi bắt đầu sinh sản. 

 Lạc quan: tương tự như mô hình “dự đoán sát thực nhất”, nhưng với tỷ lệ tử vong con nhỏ 

thấp hơn. 

 Bi quan: tỷ lệ tử vong con nhỏ cao hơn, Sự độc chiếm/cai quản cao hơn của các con đực đối 

với nhiều con cái và tuổi bắt đầu sinh sản cao hơn.  

Cần lưu ý rằng, mặc dù các mô hình bao gồm nhiều kiểu tuổi đời khác nhau (từ lạc quan đến bi 

quan) và bao gồm những biến động theo năm về tỷ lệ sinh sản thành công, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ 

giới tính, những kiểu này có thể là lạc quan tính đến nhiều yếu tố khác được giả định:  

 100% được bảo vệ khỏi bị săn bắn và xâm lấn sinh cảnh. 

 Không có những bất lợi liên quan đến mật độ cá thể (nghĩa là các cá thể có khả năng xác 

định vị trí của nhau và tỷ lệ sống không bị suy giảm khi các quần thể đạt ngưỡng tối đa sinh 

cảnh có thể nuôi dưỡng theo ước tính). 

 Tất cả các cá thể bắt đầu vào quần thể ngoài tự nhiên, cộng với những cá thể ban đầu của 

quần thể nuôi nhốt được coi là không có liên hệ (dữ liệu đăng ký (studbook) là được dùng để 

gây giống cho quần thể nuôi nhốt, nhưng chỉ ghi lại những liên hệ đã được biết đến trước 

đó). 

 Chỉ một loại sự cố sẽ có tác động đến quần thể trong giai đoạn nghiên cứu (một sự cố đơn lẻ 

được mô phỏng, dự tính xảy ra theo chu kỳ 50 năm và dẫn đến tỉ lệ tử vong 50%). 

Mô hình mô phỏng VORTEX  
Xây dựng mô hình trên máy tính là công cụ hữu ích và linh hoạt để đánh giá định lượng nguy cơ suy 

giảm hoặc tuyệt chủng của các quần thể động vật hoang dã, trong cả môi trường tự do và môi 

trường được quản lý. Trong đó, xem xét những yếu tố phức tạp và có tươgn tác lấn nhau có thể ảnh 

hưởng đến sự tồn tại và tình trạng sức khỏe của quần thể, bao gồm cả nguyên nhân tự nhiên và có 

tác động của con người. Các mô hình cũng có thể được sử dụng để đánh giá tác động của những 

chiến lược quản lý thay thế nhằm xác định hành động bảo tồn có hiệu quả nhất đối với một quần thể 

hay loài, và cũng để xác định nhu cầu nghiên cứu. Đánh giá như vây về sự tồn tại của quần thể trong 

điều kiện hiện tại và có thay đổi được gọi là phân tích tính khả sinh quần thể (PVA). 

Phần mềm sử dụng trong các phân tích này là chương trình mô phỏng VORTEX (v10.0) (Lacy & Pollack, 

2014).  VORTEX là mô phỏng Monte Carlo đối với những tác động của các yếu tố xác định trước cũng 

như các sự kiện ngẫu nhiên như nhân khẩu, điều kiện môi trường và tính di truyền đối với quần thể 

nhỏ trong tự nhiên hay nuôi nhốt. VORTEX mô phỏng sự biến động quần thể theo theo các sự kiện rời 

rạc, liên tục xảy ra theo các xác suất đã xác định. Chương trình bắt đầu bằng việc tạo ra các cá thể 

của quần thể ban đầu hoặc nhập dữ liệu về các cá thể từ cơ sở dữ liệu đăng ký (studbook). Sau đó, 

chương trình chạy qua các sự kiện trong đời sống (sinh ra, tử vong, phân tán và các sự cố khác), đối 

với từng cá thể và thường trên cơ sở hàng năm. Những yếu tố như tỷ lệ sinh sản thành công, số con 

non/lứa đẻ, giới tính khi sinh và tỷ lệ sống sót được xác định dựa trên xác suất kết hợp tính ngẫu 

nhiên của nhân khẩu học và sự biến đổi môi trường hàng năm. Kết quả là với mỗi lần chạy (lặp lại) 

của mô hình cho ra những kết quả khác nhau. Bằng cách chạy lại mô phỏng hàng trăm lần, có thể 

kiểm tra được các kết quả có thể xảy ra và một chuỗi các khả năng. Tham khảo thêm các tài liệu của 

Lacy (1993, 2000) và Miller & Lacy (2005) để có được những giải thích chi tiết hơn về mô phỏng 

VORTEX và ứng dụng trong phân tích khả sinh quần thể. 
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Các quần thể được mô hình hóa 
Voọc Cát Bà sinh sống ở nhiều khu vực. Các khu vực này không có liên kết tự nhiên và mỗi khu vực 

được mô phỏng riêng theo từng địa điểm cụ thể. Hai địa điểm chính (Khu bảo tồn và Cửa Đông) là 

nơi sinh sống của một số đàn khác nhau. Mặc dù được liệt kê riêng để cung cấp thông tin (xem Bảng 

1), trong các mô hình, các cá thể tự do di chuyển giữa các đàn theo quy tắc đối về biến động đàn 

sinh sản. Bảng 1 dưới đây trình bày số cá thể, giới tính và nhóm tuổi cho từng khu vực. Đây là những 

thông tin tốt nhất có được tính đến tháng 9 năm 2014. Hai con non mới được nhìn thấy gần đây 

không được tính vào trong quần thể ban đầu của mô hình. 

Bảng 1. Kích cỡ quần thể, tỷ lệ giới tính và kết cấu tuổi của các quần thể Voọc Cát Bà còn lại 

 VOỌC CÁT BÀ THEO KHU VỰC  

 Khu bảo tồn  Cửa Đông  HC  CP Tổng 

 1 2* 3* 4** 5** 6  1 2 3 4  1  1  

Nhóm giới tính/ 
Tuổi 

                

Đực trưởng thành 1 1 1 1 1 0  1 1 1 0  0  1 9 

Cái trưởng thành 5 4 2 1 1 0  5 2 0 1  5  1 27 

Đực sắp trưởng 
thành 

0 0 0 0 0 1  0 1 2 0  0  1 5 

Cái sắp trưởng 
thành 

4 0 0 0 0 0  0 1 0 0  0  0 5 

Con nhỏ 5 1 0 0 0 0  4 2 0 0  0  1 13 

Con non 1 1 0 0 0 0  1 0 0 0  0  1 4 

Tổng 16 7 3 2 2 1  11 7 3 1  5  5 63 

HC = Đàn Hang Cái 
CP = Đàn nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp Cúc Phương 
*Mỗi nhóm có 1 trong 2 con cái di chuyển năm 2012 
**Những đàn này không được quan sát trong vài tháng 

 

Các nhóm tuổi được áp dụng trong các mô hình được phân chia như sau: 

 Con con: 0-1 tuổi 

 Con nhỏ: 1-2 tuổi 

 Con sắp trưởng thành: 3-5 tuổi 

Trong các mô hình này, các cá thể không được xác định theo nhóm tuổi nhưng được tính tuổi theo 

năm. Khi không có thông tin khác, số lượng cá thể trong một nhóm tuổi được chia đều cho các lứa 

tuổi trong nhóm tuổi đó. Khi không xác định được giới tính (con non và con nhỏ), số lượng cá thể 

đực và cá thể cái được được chia đều theo tỷ lệ 50:50. Trong trường hợp số cá thể là lẻ, cá thể dư 

được tính là cá thể đực (như ước tính tối thiểu/ có thể thấp hơn so với thực tế). 

Những kịch bản quản lý được xem xét 
Bảng dưới đây (Bảng 2) miêu tả những kịch bản quản lý được mô hình hóa. Tóm lại, có 3 kiểu kịch 

bản sau: 

Các kịch bản hồi lại quá khứ: mục đích của các kịch bản này là để hiệu lực hóa các mô hình. Các mô 

hình Dự đoán sát thực nhất (Best Guess), Bi quan (Pessimistic) và Lạc quan nhất (Optimistic), được 

chạy dựa trên các tham số từ năm 2003 (trong phạm vi các thông tin được biết) để xác định xem 

những dự báo hợp lý ước tính quần thể năm 2014 có thể được đưa ra hay không. 
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Dự báo theo địa điểm cụ thể: việc chạy các mô phỏng Dự đoán sát thực nhất (Best Guess), Bi quan 

nhất (Pessimistic) và Lạc quan (Optimistic) đối với từng quần thể còn lại (Phân khu bảo vệ, Cửa Đông 

và quần thể nuôi nhốt), nhằm thiết lập tình trạng tương lai của các quần thể này khi không có biện 

pháp quản lý. 

Các kịch bản có biện pháp quản lý: Các mô hình theo khu vực cụ thể được điều chỉnh để so sánh 

một loạt các biện pháp quản lý hợp lý, nhằm so sánh giá trị tương ứng của những biện pháp này đối 

với việc nâng cao khả năng sinh tồn tồn của quần thể. 

Bảng 2. Tóm tắt các kịch bản được mô phỏng 

Mô phỏng mẫu Mô tả/ Cơ sở Chi tiết 

Các phân tích hồi lại quá khứ 

2003 – tới nay Các kích cỡ quần thể từ năm 2003 được xem xét là 
khoảng 10, 15 hoặc 20 cá thể. Ngoài ra, còn có quần 
thể năm 2003 với 2 nhóm cá thể (một nhóm 15 và một 
nhóm 13 con) không có sự di chuyển qua lại lẫn nhau 
cũng được mô phỏng. 

Không có dữ liệu về cấu truc tuổi 
hoặc tỷ lệ giới tính cho thời điểm 
năm 2003. Do đó, tất cả các trường 
hợp đều áp dụng tỷ lệ giới tính và 
cấu trúc tuổi cân bằng. 

Kịch bản theo địa điểm 

Khu bảo tồn Các dự báo (trong 100 năm tới) đối với quần thể trong 
quần thể Khu bảo tồn – các kịch bản Lạc quan, Sát 
thực và bi quan được đưa ra.  

Dựa trên cấu trúc tuổi và tỷ lệ giới 
tính được mô tả ở trên đây, với số 
cá thể tối đa sinh cảnh có thể nuôi 
dưỡng là 280 

Cửa Đông Dự báo (trong 100 năm tới) đối với quần thể khu vực 
Cửa Đông - các kịch bản Lạc quan, Sát thực và bi quan 
được đưa ra. 

Dựa trên cấu trúc tuổi và tỷ lệ giới 
tính được mô tả ở trên đây, với số 
cá thể tối đa sinh cảnh có thể nuôi 
dưỡng là 100 

Quần thể nuôi nhốt Dự báo (trong 50 năm tới) đối với quần thể nuôi nhốt 
(hiện tại ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp) –
các kịch bản Lạc quan, Sát thực và bi quan được đưa 
ra.. 

Dựa trên cấu trúc tuổi và tỷ lệ giới 
tính được mô tả bên trên, bao gồm 
cả các dữ liệu đăng ký (studbook) 
miêu tả quan hệ giữa các cá thể. 
Tác động giao phối cận huyết giảm 
số lượng chết từ 6.29 xuống 3.14, 
với số cá thể tối đa sinh cảnh có thể 
nuôi dưỡng là 50. 

Siêu quần thể Siêu quần thể không có sự quản lý – có nghĩa là không 
có di chuyển giữa các tiểu quần thể và không có quản 
lý về di truyền trong quần thể nuôi nhôt. Các kịch bản 
Lạc quan, Sát thực và bi quan được đưa ra. 

Các kịch bản Sát thực và Bi quan, 
con non chưa xác định giới tính 
được coi là cá thể đực. Trong kịch 
bản Lạc quan, thì con non này được 
coi là cá thể cái. 

Các biện pháp quản lý 

Siêu quần thể Siêu quần thể có sự trao đổi thường xuyên giữa các 
khu vực 

Kịch bản tối ưu cho siêu quần thể, 
nhưng trên thực thế rất khó xây 
dựng. 

Chuyển các cá thể từ 
Hang Cái 5 

Chuyển 5 con cái từ Hang Cái (18+ năm tuổi) đến Khu 
bảo vệ nghiêm ngặt 

Khu bảo vệ nghiêm ngặt có thêm 5 
cá thể cái gồm 18 tuổi (n=2), 19 tuổi 
(n=2) và 20 tuổi (n=1).  

Chuyển 5 cá thể cái từ Hang Cái (18+ năm tuổi) đến 
Cửa Đông 

Cửa Đông có thêm 5 cá thể cái gồm 
18 tuổi (n=2), 19 tuổi (n=2) và 20 
tuổi (n=1).  

Di chuyển 5 cá thể cái từ Hang Cái (18+ năm tuổi) đến 
khu nuôi nhốt (hiện nằm trong Trung tâm Cứu hộ Linh 
trưởng nguy cấp) 

Quần thể nuôi nhốt có thêm 5 cá 
thể cái gồm 18 tuổi (n=2), 19 tuổi 
(n=2) và 20 tuổi (n=1). 
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Thêm 1 cá thể đực đến 
Hang Cái 

Các cá thể cái ở Hang Cái có thêm 1 cá thể đực 8 tuổi Số cá thể tối đa sinh cảnh có thể 
nuôi dưỡng = 50. 

Cá thể đực 8 tuổi ở quần thể nuôi nhốt được chuyển 
đi 

 

Quần thể Cửa Đông di chuyển đi 1 cá thể đực  

Quản lý tập trung đối 
với quần thể nuôi nhốt 

Quần thể nuôi nhốt và 5 con cái từ Hang Cái được 
thực hiện quản lý di truyền (ưu tiên ghép đôi những cá 
thể có giá trị di truyền cao) 

Quần thể nuôi nhốt và 5 cá thể cái 
18 tuổi (n=2), 19 tuổi (n=2) và 20 
tuổi (n=1). Thực hiện quản lý di 
truyền theo hệ số quan hệ họ hàng 
trung bình 

 

Kết quả mô hình 

Các mô hình hồi lại quá khứ 
Một số dữ liệu chưa được công bố của Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà có những thông số tương đối về 

kích thước quần thể từ năm 2003. Những dữ liệu này cho thấy khá rõ ràng rằng có khoảng 10-11 cá 

thể Voọc sinh sống ở Cửa Đông, hay 15 cá thể nếu Cửa Đông và Việt Hải được coi là tiếp giáp nhau. 

Số lượng cá thể ở khu bảo vệ thì kém rõ ràng hơn, nhưng được dự tính thấp - 13 cá thể.  

Các mô hình Lạc quan, Sát thực và Bi quan về kích thước quần thể từ năm 2003 với n=10, 15 và 20 

được trình bày trong Hình 1, 2 và 3 minh họa tăng trưởng tiềm năng của quần thể từ thời điểm đó 

tới nay. Hình 4 cho thấy kết quả của quần thể ban đầu được cấu thành từ 2 đàn không có tương tác 

với nhau - 1 đàn gồm 13 cá thể (đại diện cho ước tính thấp cho Phân khu tồn) và 1 đàn 15 cá thể (là 

kết quả của sự tập trung các tiểu quần thể khu Cửa Đông và Việt Hải có sự kết nối giữa chúng); chỉ 

kích cỡ của quần thể tập trung được minh họa trong biểu đồ. Tất cả các biểu đồ đều biểu diễn kích 

cỡ quần thể trung bình qua mỗi năm, sau 1000 lần lặp lại phép thử. Cũng cần lưu ý rằng, dữ liệu năm 

2003 không có các yếu tố cấu trúc tuổi và tỷ lệ giới tính, vốn là những yếu tố cũng có ảnh hưởng tới 

tăng trưởng của các quần thể. Do thiếu thông tin, ở điểm bắt đầu, tỷ lệ giới tính được mặc định là 

50:50 và cấu trúc tuổi được xem là ổn định. 

 

Hình 1. Các mô hồi lại quá khứ của 1 quần thể bắt đầu với 10 cá thể 
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Hình 2. Các mô hồi lại quá khứ của 1 quần thể bắt đầu với 15 cá thể 

 

Hình 3. Các mô hồi lại quá khứ của 1 quần thể bắt đầu với 20 cá thể 

 

Hình 4. Các mô hồi lại quá khứ của 1 siêu quần thể với 2 nhóm không có tương tác với nhau có kích cỡ n=15 và n=13 cá 
thể. 
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Sử dụng Mô hình Sát thực nhất bắt đầu với 10 cá thể năm 2003, có thể dự đoán khá chính xác số 

lượng hiện tại của quần thể Cửa Đông (giả định rằng không có kết nối với Việt Hải) là 17 cá thể; Quần 

thể hiện có 18 cá thể trên thực tế. Tổng quần thể năm 2003 gồm 28 con bao gồm quần thể có kết 

nối Cửa Đông-Việt Hải (15 con) và quần thể không liên kết ở khu bảo tồn (13 con), và dự đoán khá 

chính xác kích cỡ hiện tại của tổng các quần thể sinh sản là khoảng 50 cá thể, trong khi kích cỡ thực 

thế là 52 con. 

Nhìn chung, thông tin của năm 2003 tạo ra những đường đồ thị trung bình và nhất quán với những 

quan sát ghi lại được. Tuy nhiên, tính thay đổi của những mô phỏng là cao trong tất cả các trường 

hợp, chẳng hạn như ước tính hiện tại có 52 cá thể không hoàn toàn thiếu nhất quán với bất kỳ mô 

hình hồi lại quá khứ nào. Việc làm cho các mô hình này có hiệu lực nên được xem là một dự án đang 

diễn ra, nhưng không thể dùng để đánh giá tác động tương tối của các biện pháp quản lý đối với 

quần thể. 

Nguy cơ tuyệt chủng khi không có biện pháp quản lý 
Bảng và những hình dưới đây mô tả kết quả của những mô hình phạm vi dài đối với từng quần thể 

theo khu vực dựa trên điều kiện hiện tại (nghĩa là không có thêm biện pháp quản lý). Những số liệu 

trong điều kiện “thông thường” được coi là cơ sở để so sánh tác động những biện pháp quản lý đối 

với việc giảm nguy cơ tuyệt chủng. Kíc cỡ quần thể tối đa ở từng sinh cảnh được ấn định như sau: 

Phân khu bảo tồn ngặt K=280, Cửa Đông K=100, Quần thể nuôi nhốt K=50. Tóm tắt nguy cơ tuyệt 

chủng đối với mỗi quần thể nếu không có biện pháp quản lý được mô tả ở Bảng 3 phía dưới và bao 

gồm các dự báo Bi quan, Sát thực nhất và lạc quan. 

Bảng 3. Nguy cơ tuyệt chủng (P) đối với những quần thể Voọc Cát Bà khi không có biện pháp quản lý 

Khu vực Lạc quan Sát thực nhất Bi quan 

Khu bảo tồn 0.3% 1.6% 10.6% 

Cửa Đông 2.4% 8.6% 40.5% 

Khu nuôi giữ 95% 98% 100% 

Siêu quần thể 0% 0% 10.7% 

Nguy cơ tuyệt chủng (P) được tính trong phạm vi 100 năm đối với những quần thể hoang dã và 50 năm với quần thể nuôi nhốt 
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Khu bảo tồn 
Trong điều kiện thiếu các biện pháp quản lý ở khu bảo tồn, nguy cơ tuyệt chủng là tương đối thấp ở 
các mô hình Lạc quan và Sát thực nhất, với tăng trưởng trung bình hợp lý và xác suất tuyệt chủng là 
dưới 2%. Tuy nhiên, Mô hình Bi quan cho thấy tăng trưởng thấp hơn đáng kể và nguy cơ tuyệt chủng 
cao hơn 10% trong khoảng thời gian 100 năm (tham khảo Bảng 3 và Hình 5). 

 

Hình 5. Dự báo quần thể Khu bảo tồn khi không có biện pháp quản lý 

Cửa Đông 
Trong điều kiên không có các biện pháp quản lý, các mô hình quần thể Cửa Đông tương tự như ở 
Khu bảo tồn. Tuy nhiên, kích cỡ quần thể ban đầu bị suy giảm và kích cỡ tối đa được cho là nhỏ hơn 
làm chậm quá trình tang trưởng và tang nguy cơ tuyệt chủng ở tất cả ba kịch bản. Nguy cơ tuyệt 
chủng lần lượt là 2,4%, 8,6% và 40,5% ở các kịch bản Lạc quan, Sát thực nhất và Bi quan (xem Bảng 3 
và Hình 6). 

 

Hình 6. Các dự báo quần thể Cửa Đông không có biện pháp quản lý 

Khu nuôi giữ 
Hiện nay, quần thể Voọc Cát Bà được nuôi nhốt duy nhất tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp 

ở VQG Cúc Phương. Các đường cong mô phỏng Bi quan, Sát thực nhất và Lạc quan của quần thể 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100

K
íc

h
 t

h
ư

ớ
c 

q
u

ần
 t

h
ể

 
P

o
p

u
la

ti
o

n
 S

iz
e

 

Năm/ Year 

Sanctuary - optimistic

Sanctuary - best guess

Sanctuary - pessimistic

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

K
íc

h
 t

h
ư

ớ
c 

q
u

ần
 t

h
ể

 
P

o
p

u
la

ti
o

n
 S

iz
e

 

Năm/ Year 

Cua Dong - optimistic

Cua Dong - best guess

Cua Dong - pessimistic



 

15 
 

trong điều kiện không có can thiệp được trình bày ở Hình 7. Hầu hết quần thể nuôi nhốt được mô 

phỏng sẽ tuyệt chủng trong phạm vi 50 năm. Nhiều nguy cơ là do kết hợp các yếu tố cấu trúc quần 

thể (do kích thước quần thể nhỏ) và sự suy thoái do giao phối cận huyết (nảy sinh từ quan hệ cận 

huyết của những cá thể hiện đang sống). Nguy cơ tuyệt chủng là 95%, 98% và 100% tương ứng với 

các kịch bản Lạc quan, Sát thực nhất và Bi quan (xem Bảng 3 và Hình 7). 

 

 

Hình 7. Các dự báo quần thể nuôi nhốt khi không có biện pháp quản lý 

Siêu quần thể 
Mô hình hóa quần thể tổng tại tất cả các khu vực (Khu bảo tồn, Cửa Đông, Hang Cái và Khu nuôi 

nhốt) trong điều kiện không có sự trao đổi giữa các địa điểm cho cái nhìn chi tiết về tính khả sinh 

được dự báo của loài này ở kịch bản “thông thường”. Khi được mô phỏng như siêu quần thể không 

có di chuyển giữa các khu vực, khả năng tuyệt chủng trong phạm vi 100 năm là 0 đối với kịch bản Lạc 

quan và Sát thực nhất, và xác suất hơn 10% đối với kịch bản Bi quan (xem Bảng 3 và Hình 8). 

 

Hình 8. Các dự báo siêu quần thể khi không có biện pháp quản lý 
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Các biện pháp quản lý tiềm năng 
Phần tiếp theo dưới đây trình bày các kết quả chạy mô hình cho một số biện pháp quản lý nhằm làm 

giảm nguy cơ tuyệt chủng lâu dài đối cho loài này. Việc trước tiên là xem xét việc quản lý toàn bộ 

quần thể qua sự di chuyển thường xuyên của các cá thể, nhằm xác định lợi ích tiềm năng của quản lý 

siêu quần thể. Các kịch bản tiếp theo tập trung vào 5 con cái hiện đang sinh sống biệt lập ở Hang Cái, 

bằng cách hoặc di chuyển 5 cá thể này đến quần thể tự nhiên hoặc quần thể nuôi nhốt hiện có, hoặc 

bổ sung thêm 1 cá thể đực vào đàn này. Cả hai kịch bản đều thúc đẩy sinh sản và giúp duy trì nguồn 

gen quan trọng này. Cuối cùng, cần xem xét đến vai trò của quản lý tập trung nhằm giảm nguy cơ 

tuyệt chủng đối với quần thể chuyển vị. 

Di chuyển thường xuyên giữa các khu vực 
Những lợi ích tiềm năng của việc thông qua giám sát tập trung và sự di chuyển thường xuyên của 

loài vật này giữa các khu vực tạo ra siêu quần thể đơn nhất có cùng kích thước (không bao gồm quản 

lý di truyền) được mô tả trong Hình 9. Siêu quần thể này được so sánh với siêu quần thể cơ sở khi 

không có sự di chuyển của các cá thể giữa các nhóm nhỏ trong quần thể. 

Siêu quần thể có sự kết nối thể hiện những quần thể bị cô lập ở cả hai kịch bản Lạc quan và Dự đoán 

sát thực nhất, khẳng định lợi ích của liên kết. Kịch bản có kết nối nhưng Bi quan không thể hiện tốt 

hơn kịch bản ở những khu vực bị cô lập nhưng Dự đoán sát thực và Dự đoán Lạc quan, điều này càng 

cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố phân biệt trong các mô hình Bi quan – Tuổi bắt đầu sinh sản 

kéo tăng, tỷ lệ tử vong con nhỏ cao hơn và sự cai quan nhiều con cái hơn bởi một con đực. 

 

 

Hình 9.So sánh giữa siêu quần thể liên kết và các quần thể bị cô lập 

Sự di chuyển của các cá thể cái từ Hang Cái 
Có 5 cá thể cái ở Hang Cái ở độ tuổi từ 18 trở lên. Không có cá thể đực ở khu vực này. Bảng 4 xem 

xét việc di chuyển năm con cái tới các khu vực khác đang có quần thể sinh sản ảnh hưởng tới nguy 

cơ tuyệt chủng và hệ số giao phối cận huyết trung bình. 
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Bảng 4. Nguy cơ tuyệt chủng và hệ số giao phối cận huyết từ việc di chuyển 5 cá thể cái ở Hang Cái 

Khu vực 
Nguy cơ tuyệt 
chủng cơ sở 

 (P)* 

Nguy cơ tuyệt 
chủng (P)* với 5 

cá thể cái*** 

Hệ số giao phối 
cận huyết trung 

bình** 

Hệ số giao phối 
cận huyết trung 
bình** với 5 cá 

thể cái*** 

Khu bảo 
tồn 

1.6% 0.9% 0.089 0.086 

Cửa Đông 8.6% 5.4% 0.144 0.135 

Khu nuôi 
nhốt 

98% 51% 0.564 0.321 

Tất các các ước tính đều dựa trên các mô hình dự đoán sát thực nhất 

* Nguy cơ tuyệt chủng (P) được tính trong phạm vi 100 năm đối với quần thể hoang dã và 50 năm với quần thể nuôi nhốt  
** Hệ số giao phối cận huyết trung bình được tính trong phạm vi 100 năm với quần thể hoang dã và 50 năm với quần thể nuôi nhốt  
*** 5 cá thể cái có tuổi trên 18 

 

Bảng 4 cho thấy các kết quả mô hình dự đoán sát thực nhất,  sự thay đổi lớn nhất trong kết quả về 

tính khả sinh quần thể từ việc di chuyển năm cá thể cái đến quần thể nuôi nhốt. Tuy nhiên, nguy cơ 

tuyệt chủng của quần thể này, ngay cả khi có thêm 5 cá thể cái, vẫn rất cao (P(tuyệt chủng trong 50 

năm) = 51%). Thời gian trung bình xảy ra tuyệt chủng = 47 năm). Điều này có nghĩa là, quần thể nuôi 

nhốt có thể không đảm bảo được tương lai của nguồn di truyền mà 5 cá thể cái này mang lại. Đứng 

thứ hai là  tác động từ việc chuyển chúng tới Cửa Đông, mặc dù có thêm 5 cá thể cái này, nguy cơ 

tuyệt chủng của quần thể Cửa Đông vẫn là khoảng 5% (1 trong 20). Cũng cần lưu ý rằng, sau khi di 

chuyển 5 cá thể cái này, hoặc đến Cửa Đông hoặc đến khu nuôi nhốt, hệ số giao phối cận huyết trung 

bình đạt hơn 0,125. Đây là hệ số giao phối cận huyết được dự đoán ở thế hệ sau của các cặp giao 

phối giữa những cá thể cận huyết (có cùng cha hoặc mẹ) và được áp dụng chuẩn ở ngưỡng tối đa 

của việc giao phối áp dụng trong các chương trình nhân giống bảo tồn. Các kịch bản hỗ hợp trong đó 

năm con cái từ Hang Cái  được chia ra cho các quần thể hiện tại (cả nguyên vị và chuyển vị) dẫn đến 

giảm ít hơn nguy cơ tuyệt chủng đối với các quần thể mà các cá thể này được di chuyển đến. 

Di chuyển tất cả các cá thể trong khu nuôi nhốt đến Hang Cái cũng được tính đến nhưng các mô hình 

không được xây dựng. Nếu không làm tiếp về các tham số, kết quả của những mô phỏng này cũng sẽ 

tương tự như kịch bản mà các cá thể cái ở Hang cái được di chuyển đến khu nuôi nhốt, nhưng sẽ 

kém hơn (tác động của giao phối cận huyết được mô phỏng nghiêm trọng hơn ở Hang Cái so với khu 

nuôi nhốt - xem Phụ lục I). Những yếu tố rủi ro khác cũng cần được tính đến để so sánh những lựa 

chọn này, như nguy cơ liên quan của việc di chuyển một cá thể vào tự nhiên so với khu nuôi nhốt 

(bao gồm cả sự sống sót sau di chuyển và việc di chuyển); tim bắt một cá thể ở nơi sinh sống hoang 

dã với ở nơi sinh sống nuôi giữ. Cần thảo luận thêm để hiểu rõ các yếu tố này và để có thể ước tính 

tham số mô hình phù hợp. 

 

Thêm 1 cá thể đực vào quần thể Hang Cái 
Một lựa chọn thay thế cho việc di chuyển 5 cá thể cái là giữ nguyên các cá thể cái tại chỗ và di 

chuyển 1 cá thể đực vào quần thể này để tạo cơ hội sinh sản. Có 2 kịch bản được tính đến ở đây: 

1. Di chuyển 1 cá thể đực từ quần thể nuôi nhốt đến Hang Cái. Hiện tại quần thể nuôi nhốt có 

1 cá thể đực 11 tuổi có khả năng sinh sản. 

2. Di chuyển 1 cá thể đực từ Cửa Đông đến Hang Cái. Có 1 nhóm 3 cá thể đực ở khu vực Cửa 

Đông/ Việt Hải. 

Tác động đối với khả năng sinh tồn của cả 2 quần thể tiềm năng này cũng cần được xem xét. 
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Các đường đồ thị dự báo Bi quuan, Sát thực và Lạc quan đối với quần thể Hang Cái khi bổ sung thêm 

1 cá thể đực được mô tả trong Hình 10. Ngay cả trong trường hợp bổ sung thêm 1 cá thể đực, tuổi 

đời cao của các cá thể cái ở đây cũng vẫn làm giảm cơ hội phục hồi của quần thể này, các mô hình 

đều cho thấy tỷ lệ tuyệt chủng cao và sự suy giảm. Nguy cơ tuyệt chủng của quần thể Hang Cái trong 

phạm vi 100 năm khi được bổ sung thêm 1 cá thể đực lần lượt là 84%, 93% và 100% ở các mô hình 

Lạc quan, Dự đoán sát thực và Bi quan. 

 

 

Hình 10. Dự báo quần thể Hang Cái khi được bổ sung thêm 1 cá thể đực ở năm 1 

Di chuyển 1 cá thể đực khỏi quần thể nuôi giữ 

Tác động của việc di chuyển cá thể đực 11 tuổi từ quẩn thể nuôi nhốt đến Hang Cái được minh họa 

trong Hình 11. Tác động tới sự phát triển của quần thể nuôi nhốt trong cả 3 mô phỏng (Lạc quan, Sát 

thực và Bi quan) là rõ ràng, là làm tăng rõ rệt nguy cơ tuyệt chủng vốn đã cao ở quần thể này. Bảng 5 

trình bày nguy cơ tuyệt chủng cơ sở và khi có sự di chuyển của cá thể đực 11 tuổi này. 

 

 

Hình 11. Tác động của việc di chuyển 1 cá thể đực 11 tuổi khỏi quần thể nuôi nhốt 
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Bảng 5. Thay đổi dự kiến đối với nguy cơ tuyệt chủng của quần thể nuôi nhốt sau di chuyển của 1 cá thể đực 11 tuổi 

Mô hình 
Nguy cơ tuyệt chủng 

co sở (P) 

Nguy cơ tuyệt chủng 
sau khi di chuyển cá 

thể đực (P) 

Lạc quan 95% 98% 

Dự đoán sát thực 
nhất 

98% 99% 

Bi quan 100% 100% 

Nguy cơ tuyệt chủng (P) được tính trong phạm vi 50 năm 

Di chuyển 1 cá thể đực trưởng thành khỏi Cửa Đông 

Tác động của việc di chuyển 1 cá thể đực trưởng thành từ quần thể Cửa Đông đến Hang Cái được 

minh họa trong Hình 12. Có thể thấy việc di chuyển này ít tác động trong kịch bản Lạc quan và Sát 

thực nhưng có tác động đáng kể trong mô hình Bi quan. 

 

Hình 12. Tác động của việc di chuyển 1 cá thể đực trưởng thành khỏi quần thể Cửa Đông 

Quản lý tập trung với quần thể nuôi giữ 
Quản lý quần thể có thể được thực hiện tập trung ở quần thể nuôi giữ nhằm nâng hiệu quả hoạt 

động theo thời gian. Có 3 biện pháp can thiệp được xem xét: di chuyển đến 5 cá thể cái từ quần thể 

Hang Cái; thực hiện ghép cặp dực trên hệ số về họ hàng trung bình (nghĩa là ưu tiên các cặp giao 

phối giữa những cá thể mang gen tương ứng hiếm hơn); và giảm tỷ lệ tử vong con nhỏ. [Lưu ý rằng 

việc áp dụng thực tế đối với quản lý cận theo hệ số họ hàng trung bình bình ở voọc, như với những 

loài khác, có thể khó khăn và kết quả thực tế có thể khiêm tốn hơn so với kết quả cácmô hình đưa 

ra]. 

Kết quả chạy mô hình của quần thể nuôi nhốt theo các kịch bản được trình bày trong Hình 13 và 

Bảng 6 dưới đây.  
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Hình 13. Tác động của quản lý tập trung đối với quần thể nuôi nhốt 

Không có can thiệp (Bi quan) = mô hình cơ sở - tham số Bi quan  
Không có can thiệp (Sát thực) = mô phỏng cơ sở - tham số Sát thực  
Add5F = có thêm 5 cá thể cái từ quần thể Hang Cái  
GM = quản lý gen theo phương pháp hệ số họ hang trung bình  
LJM = tỷ lệ tử vong ở con nhỏ giảm 

 

Bảng 6. Nguy cơ tuyệt chủng và hệ số giao phối cận huyết trung bình của quần thể chuyển vị được quản lý tập trung 

Kịch bản quản lý nuôi 
nhốt 

Nguy cơ tuyệt chủng (P) * 
Hệ số giao phối cận 
huyết trung bình** 

Không có quản lý – Mức 
cơ sở Bi quan 

100% 0.611 

Không có quản lý – Mức 
cơ sở Sát thực 

98% 0.564 

Có thêm 5 cá thể cái – Sát 
thực 

51% 0.321 

Có thêm 5 cá thể cái & 
quản lý di truyền – Sát 
thực 

50% 0.294 

Có thêm 5 cá thể cái & 
quản lý di truyền & tỷ lệ 
tử vong con nhỏ thấp 

34% 0.273 

* Nguy cơ tuyệt chủng (P) được tính trong phạm vi 50 năm 

** Hệ số giao phối cận huyết trung bình được tính trong phạm vi 50 năm 

 

Như trình bày, Quản lý tập trung có thể tạo điều kiên thay đổi đáng kể dự báo cho quần thể nuôi 

nhốt. Tuy nhiên, ngay cả kịch bản tham vọng nhất đưa ra nguy cơ tuyệt chủng 34% (tương đương 1 

trong 3 quần thể sẽ bị tuyệt vong trong thời gian mô phỏng  50 năm, với thời gian tuyệt chủng trung 

bình là 23 năm) và hệ số giao phối cận huyết trung bình là cao. 
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Tóm lược các vấn đề cần xem xét 
1. 5 cá thể cái ở Hang Cái là nguồn quan trọng của loài. Do tuổi đời của các cá thể này đã cao, 

cần sớm có quyết định để hành động sớm đối với tương lai của chúng. Nghiên cứu xây dựng 

mô hình đến nay cho thấy rằng: 

 Một hành động đơn lẻ như di chuyển 1 cá thể đực trưởng thành đến quần thể Hang 

Cái ít có khả năng đảm bảo tương lai nòi giống. 

 Quần thể nuôi nhốt trong điều kiện hiện nay (với quá nhiều con cái, và quan hệ cận 

huyết quá gần) ít có khả năng đảm bảo tương lai lâu dài cho nòi giống. 

 Tương lai lạc quan nhất cho loài có thể được tạo dựng từ các hoạt động quản lý ở cả 

khu vực Cửa Đông và/hoặc Khu bảo tồn. 

2. Các mô hình đưa ra nguy cơ tuyệt chủng cao ở quần thể nuôi nhốt ngay cả trong các kịch 

bản quản lý lạc quan nhất. Mọi cá thể đều có giá trị với loài và tình trạng nuôi nhốt hiện nay 

có thể không đại diện cho giải phát tối ưu đối với quần thể nuôi nhốt: số lượng các thể quá 

ít, quá nhiều cá thể đực và mối liên hệ huyết thống giữa các cá thể quá gần. Quần thể nuôi 

giữ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn loài bằng cách tạo ra môi trường an 

toàn và ổn định mà quần thể có thể tồn tại được trong khi những mối đe dọa ở nơi khác có 

thể được giải quyết; cung cấp những cá thể phù hợp về di truyền và kết cấu đàn/quần thể để 

thả về tự nhiên; là nhân tố quan trọng để vận động và gây quỹ; là đối tượng cho nghiên cứu 

định hướng bảo tồn. Những cơ hội này sẽ đến khi quần thể nuôi nhốt nhằm mục đích phục 

hồi loài được xác định rõ ràng và hiểu đúng; và khi chương trình quản lý quần thể nuôi giữ 

được thiết kế rõ để phục vụ mục đích đó. Điều quan trọng là cần có những xem xét cẩn thận 

đến những đặc tính sau đây: 

 Chất lượng và tính ổn định của việc chăn nuôi 

 Chất lượng và tính linh hoạt của cơ sở hạ tầng 

 Số lượng cá thể ban đầu và đặc tính di truyền và cấu trúc quần thể 

 Tỷ lệ tăng trưởng, kích cỡ quần thể cơ bản và tỷ lệ trao đổi với các quần thể tự nhiên 

cần thiết để đạt các mục tiêu về di truyền (ví dụ như quản lý giao phối cận huyết 

dưới mức gây hại, bảo tồn tính đa dạng gen) 

 Kích thước quần thể cần thiết để đạt mục tiêu về cấu trúc quần thể (ví dụ như tạo ra 

một lứa phóng thích mà không gây hại đến quần thể nuôi nhốt; duy trì sự ổn định). 

 Mức độ tập trung quản lý di truyền và cấu trúc quần thể cần có để hỗ trợ các mục 

tiêu trên trong khi vẫn đảm bảo được các đặc tính sinh học của loài. 

3. Trong khi những tình huống ở hiện trường thường không thuận lợi cho việc xem xét trước 

tất cả đặc tính này, thì tình trạng hiện tại tạo cơ hội để rà soát và thay đổi thành phần này 

của siêu quần thể. Có một bộ công cụ giúp thực hiện công việc này. Ví dụ: 

a. Vortex - phiên bản mới nhất có khả năng tốt hơn trong dự báo quản lý quần thể nuôi 

nhốt và kết hợp quần thể nuôi nhốt với quần thể tự nhiên. 

b. PMx – bao gồm một bộ công cụ phân tích và quản lý di truyền và cấu trúc quần thể 

dùng cho thiết kế quần thể nuôi nhốt và việc quản lý hàng năm. 

c. Phần mềm SPARKS để ghi chép thông tin phả hệ và cấu trúc quần thể. 
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Phụ lục I: Tham số mô hình VORTEX 
 

Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

Loài và phạm vi 
địa lý dùng cho 
mô hình 
 

Voọc Cát Bà (Trachypithecus 
poliocephalus poliocephalus) đặc 
hữu ở đảo Cát Bà, Đông Bắc Việt 
Nam (Nadler and Long 2000) 

- -   
Không áp dụng 

N/A 
 

Số quần thể 
1 quần thể có 3 tiểu quần thể 
sinh sản (Khu bảo tồn, Cửa Đông 
và nuôi nhốt) 

- - 

Tính đến tháng 8/2014, có khoảng 65 cá thể (60 con 
hoang dã, 5 con nuôi giữ) chia thành 3 nhóm sinh sản (2 
nhóm ngoài tự nhiên và 1 nhóm nuôi nhốt), với khoảng 1-
2 quần thể không có khả năng sinh sản (Lưu Tường Bách 
và các cộng sự, 2013; Behie và các cộng sự, 2014). Không 
có khả năng những cá thể này dễ dàng nhập cư/ di cư. 
Không rõ thông tin về cá thể đực hay cái hoặc cả 2 di cư 
vào độ tuổi sinh sản. 

Không áp dụng 
N/A 

Suy thoái do 
giao phối cận 
huyết 

Có (6.29Les, 50% chết do gen lặn) 6.29 6.29 

Được nhập vào mô hình là lượng chết tương đương, tăng 
tỷ lệ tử vong ở con nhỏ. Giá trị tham số 6.0LEs phản ảnh 
tác động ở quần thể tự nhiên nghiêm trọng hơn so với 
quần thể nuôi nhốt (sau nghiên cứu của O'Grady và các 
cộng sự .2006). Trong những mô hình siêu quần thể sau 
đó, tác động của giao phối cận huyết đối với các cá thể 
nuôi nhốt giảm xuống 3,14Les, phản ánh tác động trung 
bình được tính trong điều kiện ôn hòa hơn ở các taxon 
(Ralls và các cộng sự, 1988). 

 Không áp dụng 
N/A 
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

Sự phù hợp của 
thay đổi môi 
trường (EV) và 
sinh sản 

Có Có Có 

Câu trả lời “có” ngụ ý rằng những năm thuận lợi cho sinh 
sản cũng thuận lợi cho sự sinh tồn, và ngược lại. Câu trả 
lời “không” ngụ ý rằng sự biến động sinh sản và tỷ lệ sống 
sót hàng năm là độc lập. Nếu không có dữ liệu, hầu hết 
cách tiếp cận của bảo tồn là liên hệ chúng với nhau để 
tránh đánh giá quá thấp  mức rủi ro (tính tương quan là 
đặc thù với các loài không di trú). 

Không áp dụng 
N/A 

Tương quan 
biến đổi môi 
trường trong 
các quần thể 

Không áp dụng 
N/A 

Không áp dụng 
N/A 

Không áp dụng 
N/A 

Điều này sẽ được thảo luận trong mô hình siêu quần thể. 
Không áp dụng 

N/A 

Cấu trúc sinh 
sản 

Đa thê – ngắn hạn Đa thê –  dài hạn 
Đa thê –  ngắn 

hạn 
 

Trong hệ các cấu trúc sinh sản “dài hạn”, các cá thể cặp 
với nhau được giả định là sẽ giữ cặp đến khi 1 trong 2 cá 
thể chết hoặc di trú. Trong cấu trúc sinh sản “ngắn hạn”, 
các cặp thay đổi nhau hàng năm. Không có thông tin về 
thời gian sinh sống của Voọc đực, mặc dù có thể cũng 
giống như loài Voọc đầu trắng, khoảng 50 tháng (Zhao và 
các cộng sự, 2011). Phạm vi dao động của khỉ ăn lá 
khoảng 22 - 70 tháng. 

Gợi ý của Carola 
Borries – chạy mô hình 
cho hai phương án, hai 
năm và 4 năm vf đây là 
thời gian thông 
thường của khỉ ăn lá. 
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

Tuổi bắt đầu 

sinh sản (♂ / ♀) 
7 tuổi/ 5 tuổi 8/6 7/5 

Đây là tuổi trung bình bắt đầu sinh sản, không phải tuổi 
thành thục sinh dục hoặc tuổi bắt đầu sinh sản có thể 
quan sát được. Đối với Voọc đầu trắng, tuổi trung bình 
bắt đầu sinh sản được ghi nhận là khoảng 5-6 tuổi, nhưng 
chỉ dựa trên dung lượng mẫu nhỏ (n=5) (Jin và các cộng 
sự, 2009). Trung bình với các loài thuộc giống 
Trachypithecus là 5 tuổi (T. pileatus) đến 5,4 tuổi (T. 
francoisi) và không có loài nào đến 6 tuổi dựa trên các dữ 
liệu của hơn 50 cá thể cái. Trong các giá trị bảo tồn cơ sở, 
tuổi sinh sản là 7 ở con đực và 6 ở con cái. Có sở này có 
tính đến yếu tố trọng lượng cơ thể có thể ảnh hưởng đến 
các đặc điểm trong cuộc đời. 

Kiểm tra con cái ở tuổi 
5 và 6, con đự ở tuổi 
6,7 và 8 

Tuổi cao nhất 
có thể sinh sản 

25 25 25 

Các loài Voọc khác có thể sống đến ngoài 25 tuổi, và một 
số trong đó (nuôi nhốt và ngoài tự nhiên) có một giai 
đoạn già kéo dài khoảng 3-9 năm trước khi chết (Sommer 
và các cộng sự, 1992; Borries and Koenig, 2008). Mức cơ 
sở của tuổi tối đa có thể sinh sản là 25 năm. Đây có thể là 
con số lạc quan nhưng ảnh hưởng của dự tính lạc quan 
đến dự báo theo mô hình sẽ được xác định bởi các giá trị 
về tỉ lệ chết theo tuổi, sẽ giúp xác định tỷ lệ sống của voọc 
cái đến năm 20 tuổi. 

Kiểm tra ở các tuổi 20, 
23, 25, 27 
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

Tỷ lệ (%) sinh 
sản hàng năm 
của voọc cái 

47 47 47 

Tỷ lệ sinh ở Voọc đầu trắng (T. leucocephalus) có quan hệ 
gần gũi là 0,47±0,13 con/cá thể cái/năm (Jin và các cộng 
sự, 2009). 
Thời kỳ mang thai gần giống với thời kỳ mang thai 200 
ngày của các loài tương tự (Kumar và các cộng sự 2005, 
Solanki và các cộng sự 2007, Newton 1987, Sommer và 
các cộng sự 1992), dao động trong khoảng 184-210 ngày 
đối với Voọc ở Châu Á colobines (Borries và các cộng sự 
2011). 
Khoảng thời gian giữa các lần sinh là 23+/- 5.2 tháng 
(n=27) đối với Voọc đầu trắng T. leucocephalus (Jin và các 
cộng sự, 2009) và khoảng 2 năm với các loài tương tự. 
Khoảng cách giữa các lần sinh ở Voọc châu Á là 16,7 - 38,2 
tháng (trung bình 22,98 tháng) và ở Trachypithecus là 21 – 
24,5 tháng (trung bình 22,68 tháng) (Borries và các cộng 
sự, 2011). 

Kiểm tra ở các tỷ lệ 
15%, 20% và 25% dựa 
trên 3-4 con non trên 
17-25 con cái trưởng 
thành quan sát được 
gần đây. Lưu ý rằng 
khoảng cách giữa các 
lần sinh có thể tăng 
dần khi các cá thể cái 
già đi. 

% cá thể đực 
trong nhóm 
sinh sản 

Trung bình 1 cá thể đực cặp với 3 
cá thể cái  

4 3 

Do các đàn được thiết lập với 1 con đực và nhiều cá thể 
cái, có thể có những đàn toàn cá thể đực và không sinh 
sản. Nói cách khác, đối với loài Voọc, những cá thể khỏe 
mạnh nhất trong những nhóm này đóng vai trò thay thế 
cho những cá thể đực trong các nhóm sinh sản. Nhóm tác 
giả quan sát được một đàn toàn con đực ở Cửa Đông, cho 
thấy khả năng có hiện tượng này trong quần thể hoang 
dã. Điều này không phù hợp với điều kiện nuôi nhốt. Các 
giá trị cơ sở là con số ước tính số lượng con cái trung bình 
trên một con đực (Vortex dùng giá trị này để tính % số cá 
thể đực trong nhóm sinh sản).  

Kiểm tra ở mức 4 và 5 
dựa vào kích cỡ đàn 
mới quan sát gần đây. 
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

Số cá thể mỗi 
lứa đẻ 

1 1 1 
Hầu hết, mỗi cá thể cái đẻ 1 con trong khoảng thời gian 1-
2 năm 
At most, one infant per female per 1-2 years 

  

Tỷ lệ giới tính 
thế hệ sau (% 
cá thể đực)) 

50% 50% 50% 
Không rõ, nhưng tỷ lệ có khả năng là 50:50 dựa trên dung 
lượng mẫu nhỏ (N=6)  con ở Cửa Đông mà có được tỷ lệ 
giới tính là 50:50 

Kiểm tra ở các tỷ lệ 
60:40 và 55:45 

Biến đổi môi 
trường trong 
sinh sản (đo 
theo độ lệch 
chuẩn của các 
cá thể cái sinh 
sản) 

13 13 13 

Chưa biết  ở Cát Bà nhưng những nghiên cứu về tỷ lệ sinh 
ở T. leucocephalus (Jin và các cộng sự, 2009) cho thấy tỷ lệ 
sinh là khoảng 0.47±0.13 con/con mẹ/năm – nghĩa là tỷ lệ 
sinh trong năm sinh sản tốt là 0,6 con/mẹ/năm và trong 
năm sinh sản kém là 0,34 con/ mẹ/ năm.    

Dựa trên các dữ liệu 
thực tế để suy ra theo 
mẫu có phân bố chuẩn 
(nghĩa là trong mô 
hình, trong 67% số 
năm, % số cá thể cái 
sinh sản trong năm sẽ 
là giữa 34% và 60%; 
95% thời gian sẽ là 
giữa 21% và 73%...) 

% tỷ lệ tử vong 

hàng năm (♂ / 

♀) 

Độ lệch chuẩn = 20% Giá trị trung 
bình 

Độ lệch chuẩn = 20% 
Giá trị trung bình 

Độ lệch chuẩn = 
20% Giá trị trung 

bình 

Dựa trên những dữ liệu về các loài Voọc khác (xem phía 
trên) và ý kiến của các chuyên gia. Xem bảng Tỷ lệ tử vong 
đực –cái để có được thông tin về tỉ lệ tử vong cụ thể được 
tạo ra từ những giá trị này. 
Với tỷ lệ tử vong, các cộng sự nghiên cứu có thông tin 
tương ứng của các nhóm 0-1 tuổi và 1-2 tuổi ở Voọc Cát 
Bà.  Những giá trị này khác nhau ở 3 mức cơ sở: 15%, 20% 
và 25% 
Những giá trị khác giống với giá trị cơ sở và là sự kết hợp 
giữa dữ liệu quan sát về Voọc Cát Bà và những dữ liệu đã 
được công bố về những loài khác. 
Một bảng chi tiết tỷ lệ tử vong theo độ tuổi đã được xây 
dựng (Wich và các cộng sự,. 2007)  cho loài P. thomasi 
dựa trên 1 nghiên cứu 15 năm (những tỷ lệ này tạo ra một 

Lưu ý: con cái có tỉ lệ 
chết trong những năm 
đầu nhiều hơn và tỷ lệ 
sống sót cao hơn ở 
tuổi trưởng thành. 
Trong điều kiện nuôi 
nhốt thì ngược lại. 
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

giá trị Lamda là 1,01). Các cộng tác viên đồng ý rằng tỷ lệ 
tử vong này là quá cao với Voọc Cát Bà, nhưng sự khác 
nhau giữa tỷ lệ của đực và cái có thể cũng tương tự. 
Do đó, với cả 3 mô hình cơ sở bắt đầu với các giá trị ước 
tính về tir lệ tử vong theo tuổi của con cái đều được các 
cộng tác viên đồng tình. Các giá trị của voọc đực được lấy 
từ giá trị của con đực loài P. thomasi: con cái có sự khác 
biệt về tỉ lệ 
 

0-1 tuổi 
0-1 years 

12.5/14 20/22 10/11 

15% dựa trên dữ liệu từ loài T. leucocephalus 
15% based on data from T. leucocephalus 
 
Loài P. thomasi trong tự nhiên – Tỉ lệ tử vong con non đực 
48%, tỉ lệ tử vong con non cái 43% (Wich et al., 2007). Các 
quần thể trong tự nhiên với các giới tính như sau: : T. 
cristatus: 30% đối với các quần thể khác nhau, T. 
leucocephalus: 15% (Jin et al., 2009), T. phayrei: 16%. 
Tỉ lệ chết con non từ 1 tuổi trở xuống(các giới tính được 
kế hợp vì không có khác biệt -  12.5%)   

1-2 tuổi 14/16 20/23 10/12 

Tỉ lệ chết ở Voọc xám T. phayrei (cả hai giới tính không 
phân biệt) từ 1-2 tuổi là 14%. Khi hai giới tính không phân 
biệt, nhóm tác giả xem xét tỉ lệ chết từ khi sinh đến 2 tuổi, 
Tiếp đay là kết quả thấy được: Các quần thể hoang dã (T. 
leucocephalus 15.8% (cái), 12.3% (đực); loài R. roxella: 
22.4%, loài R. bieti 55-60%). 

  

2-3 tuổi 15/36 20/48 10/24 
Loài P. thomasi ngoài tự nhiên: 20% (cái), 26.7% (đực) 
Voọc xám ngoài tự nhiên (cả hai giới tính) tỉ lệ chết ở tuổi 
2-3 là 15% 
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 
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Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

3-4 tuổi 3/4 3/4 3/4   

  

4-5 tuổi 3/9 3/9 3/9   
  

5-6 tuổi 2/12 2/12 2/12 
  

  

Các cá thể 
trưởng thành 

(cái) 
2+((A>15)*8)+((A>20)*20) 

2+((A>15)*8)+((A>20)
*20) 

2+((A>15)*8)+ 
((A>20)*20) 

Loài P. thomasi ngoài tự nhiên: tỉ lệ con cái chết hằng năm 
7 %, 17.1% đối với đực;  Trong điều kiện nuôi nhốt, loài T. 
cristatus : 50% 

  

Các cá thể 
trưởng thành 

(đực) 
 

Adults (males) 

5+((A>15)*21)+((A>20)*52) 
5+((A>15)*21)+ 

((A>20)*52) 
5+((A>15)*21)+((

A>20)*52) 

Loài P. thomasi ngoài tự nhiên: tỉ lệ con cái chết hằng năm 
7 %, 17.1% đối với đực;  Trong điều kiện nuôi nhốt, loài T. 
cristatus : 50% 

  

Sự phụ thuộc 
mật độ 

Không bao gồm trong mô hình cơ 
sở 

- -   
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Tham số 
Vortex 

Giá trị tham số Vortex  
(Dự đoán sát thực nhất) 

Giá trị tham số Vortex 
(Bi quan) 

Giá trị tham số 
Vortex (Lạc quan) 

GHI CHÚ Kiểm tra độ nhạy 

Kích cỡ quần 
thể ban đầu 

65 (ở tất cả các nhóm, 60 cá thể 
hoang dã và 5 cá thể nuôi nhốt) 

- -  

  

Kích cỡ tới hạn 
của quần thể 
sinh cảnh có 
thể nuôi dưỡng 

50 với quần thể nuôi nhốt 
100 với quần thể Cửa Đông 
280 với Khu bảo tồn 
 

- - 

Không có ước tính chính xác về số lượng tới hạn, nhưng 
những mô hình yêu cầu có thông số. Số lượng cá thể 
trong quần thể thực tế thấp hơn đáng kể so với số lượng 
tới hạn. 
 
Các kịch bản nuôi nhốt, ước tính là 50 cá thể do hạn chế 
về cở sở hạ tầng không thể chứa thêm. Với quần thể 
hoang dã ở Cửa Đông, ước tính có 100 cá thể, cho rằng 
khu vực này bao gồm cả nhóm toàn cá thể đực) bao gồm 
cả khu bán đảo xung quanh gần thị trấn Cát Bà đến Việt 
Hải. Đối với khu bảo tồn, số liệu cho thấy mật độ quàn thể 
là 20 cá thể/ km2, tương ứng với khoảng 280 cá thể ở khu 
vực này. 
 
Nhóm tác giả giả định rằng không có thay đổi về kích cỡ 
tới hạn theo thời gian – mặc dù môi trường sống có thể 
tiếp tục mất đi do xây dựng và phân mảnh (Schrudde et al 
2010). Giả định rằng môi trường sống được duy trì ổn 
định ở những khu vực quan trọng. 

Chạy mô hình với kích 
cỡ quần thể tới hạn 
(sinh cảnh có thể nuôi 
dưỡng) ở Cửa Đông là 
50 để tìm hiểu sự khác 
nhau 

% tỷ lệ di 
chuyển 

Không áp dụng 
N/A 

- -   

  

Lựa chọn cặp 
sinh sản 

Ngẫu nhiên - -     
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Quản lý di 
truyền 

Không bao gồm trong mô phỏng 
cơ sở 

- -     

Thảm họa/sự 
cố 

Mất khoảng 90% số cá thể sau 
mỗi 90 năm 

- - 

Reed và các cộng sự  (2003) kiểm tra dữ liệu với những 
quần thể hoang dã của 88 loài động vật có xương sống và 
đi đến kết luận rằng xác suất của một thảm họa nghiêm 
trọng (được định nghĩa là làm mất đi 50% số cá thể trong 
1 năm) do các nguyên nhân là 14% với mỗi thế hệ, hay 
khoảng 1 lần trong mỗi 7 thế hệ. 

  

Săn trộm (tăng 
tỷ lệ tử vong ở 
cá thể trưởng 
thành) 

Không áp dụng 
N/A 

- - Không bao gồm Không bao gồm 

Bổ sung N/A - - Không bao gồm Không bao gồm 

Khung thời 
gian 

50 năm với quần thể nuôi giữ 
100 năm với quần thể hoang dã 

- - 
Đối với những loài lâu năm - Hành động ngay đê có thể có 
những tác động lâu dài. Khung thời gian ngắn hơnta  giúp 
hiểu rõ hơn các kịch bản quản lý 

? 

 

 

 


