
1 

 

ĐA DẠNG DI TRUYỀN TÀI NGUYÊN CHI VIỆT QUẤT (Vaccinium), CHI 

MÂM XÔI  (Rubus) VÀ CHI THẠCH NAM (Agapetes)  TẠI VƢỜN QUỐC GIA 

BA BỂ VÀ KHU BẢO TỒN PHIA OẶC-PHIA ĐÉN, CAO BẰNG 

Nguyễn Văn Kiên
1
, Trần Thị Thu Hoài

1
, Kim. Hummer

2
, Jim Oliphant

2
, Lã Tuấn 

Nghĩa
1
, Trần Danh Sửu

3
, Đinh Bạch Yến

1
, Lê Thị Loan

1
, Nguyễn Thị Bích Thủy, 

Nguyễn Thị Hiên 

 
1
: Trung tâm Tài nguyên thực vật 

2
: Ngân hàng gen cây sinh s n v  tính Mỹ 

3: Viện khoa học n ng nghiệp Việt Nam 

 

TÓM TẮT 

Các chi Việt Quất (Vaccinium), Thạch nam (Agapetes) và Mâm X i (Rubus) 

được biết là các loại cây qu  mọng- nhỏ, có giá trị dinh dưỡng và giá trị thương phẩm 

cao. Do đó, việc điều tra, thu thập và nghiên cứu về sự đa dạng của các loài thuộc các 

chi thực vật này sẽ cung cấp thêm chứng cứ và cơ sở khoa học trong việc nghiên cứu và 

phát triển các loài cây trồng này một cách bền vững ở Việt Nam. Các kết qu  điều tra tại 

vườn quốc gia Ba Bể và khu b o tồn Phia Oặc- Phia Đén đã phát hiện và bổ sung thêm 

các dữ liệu khoa học về sự đa dạng của các chi thực vật này. 

Từ khóa: Việt quất, mâm x i, đa dạng di truyền, qu  mọng-nhỏ 

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Quất và Mâm X i được biết là các loại cây qu  mọng nhỏ, có giá trị dinh 

dưỡng, thương phẩm và có tiềm năng trên thế giới. Trên thế giới,các nghiên cứu về sự 

đa dạng  của chi Việt Quất và Mâm X i đã được thực hiện bởi (Vander Kloet and 

Paterson, 2000; Wu and Raven, 2005), và sự đa dạng cây trồng của chúng. Tại Việt 

Nam, việc nghiên cứu sự đa dạng của các chi thực vật này đã được c ng bố trong các 

nghiên cứu của (Thin and Harder,1996;), Việc nghiên cứu nguồn gen cây trồng của Việt 

Quất, Mâm X i cho các vùng sinh thái khác nhau đang được thực hiện. Finn và đồng 

nghiệp (2002) đã khẳng định rằng các loài cây hoang dại châu Á có giá trị như các 

nguồn vật liệu trong việc c i tạo tính kháng bệnh, hạn, nhiệt và chịu lạnh của cây qu  

mọng ở các vùng nhiệt đới. Vườn quốc gia Ba Bể và khu b o tồn Phia Oặc- Phia Đen 

được biết đến là hai khu vực biệt lập, đặc trưng về địa hình, khí hậu,thổ nhưỡng và  thực 

vật của khu vực miền núi phía Bắc.  

Vƣờn quốc gia Ba Bể bao gồm 4 yếu tố: thực vật b n địa Bắc Việt Nam - Nam 

Trung Quốc, thực vật di cư India - Myanma, thực vật quý hiếm và thực vật đặc hữu của 

vùng. Vườn có các dạng th m thực vật rừng đặc trưng riêng thể hiện ở các kiểu rừng và 

trạng thái rừng sau: 1.Rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi đá v i; 

2.Rừng rậm thường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở thung lung; 3. Rừng kín lá rộng  thường 

xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi đất; 4.Rừng tre nứa. 
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Khu bảo tồn Phia Oặc- Phia Đén: Theo đánh giá của các nhà khoa học, Phia 

Oắc – Phia Đén là khu rừng còn giữ được nhiều nét nguyên sinh, bởi các hệ sinh thái 

rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi cao, rừng kín thường xanh mưa ẩm á 

nhiệt đới núi thấp, rừng hỗn giao gỗ - tre nứa, cấu trúc bốn tầng với độ che phủ lớn. Đặc 

biệt có một số hệ sinh thái đặc trưng cho vùng núi cao như hệ sinh thái rừng lùn, rừng 

rêu. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

2.1 Vật liệu 

Các mẫu thực vật thu thập được tại: 

1. Vườn quốc gia Ba Bể; 

2. Khu b o tồn Phia Oặc- Phia Đén 

2.2 Phƣơng pháp 

Kh o sát và thu thập các loài thuộc  chi Việt Quất và Mâm X i  theo  phương 

pháp của Viện Quốc tế về đa dạng sinh học. Trong quá trình nghiên cứu, các tài liệu 

tham kh o về phân loại thực vật học của các tác gi  trong và nước ngoài được sử d ng. 

Các mầu thu thập được m  t  hình thái sơ bộ bao gồm thân, lá, hoa, qu , địa 

hình sinh trưởng, vị trí địa lý. Qu  thu được được tách, làm sạch, làm kh  và lưu giữ tại 

Ngân hàng gen hạt. Mẫu tiêu b n thực vật được xử lý và lưu tại Ngân hàng gen c ng 

như tại các Vườn quốc gia và Khu b o tồn.  

2.3 Thời gian: Tháng 11 năm 2015 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

30 mẫu của chi Việt Quất, Mâm X i đã được thu thập và định danh loài. Tại các 

điểm nghiên cứu, lộ trình  điều tra, thời gian thu mẫu, số mẫu thu được trình bày  như sau: 

B ng 1. Kết qu  điều tra tại hai điểm thu thập 

TT Địa điểm Tuyến Số mẫu  

 

 Thành phần loài 

1 Khu b o 

tồn Phia 

Oắc-Phia 

Đen 

- Tuyến rừng gia lùn (có 

đỉnh cao nhất của khu 

b o tồn; 

- Tuyến rừng nhiệt đới; 

19 mẫu 13 mẫu ở chi Mâm X i, 5 

mẫu  ở chi Việt Quất và 1 

mẫu ở chi Thạch nam 

2 Vườn quốc 

gia Ba Bể 

- Tuyến tháp truyền hình, 

tháp Viettel,tuyến quanh 

hồ; 

Tuyến đỉnh Đồn Đén 

11 mẫu 10 mẫu thuộc Mâm X i và 

01 mẫu thuộc chi Việt 

Quất
1 

Tổng số 30  
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3.1. Đa dạng các loài thuộc chi Agapetes và Rubus tại Vƣờn quốc gia Ba bể 

Kết qu  điều tra thu thập tai vườn Quốc gia Ba Bể được trình bày ở B ng 2 và 

Hình 1.  Chi Mâm X i gồm các loài: Rubus parvifolius L.; Rubus rosifolius Sm.; Rubus 

clinocephalus Focke.; Rubus feddii Lev. et Van. ; Rubus rugosus Sm.; *Rubus efferatus 

Craib; Rubus leucanthus Hance; Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke. 

Trong đó, các loài Rubus rosifolius Sm, Rubus clinocephalus Focke., Rubus feddii Lev. 

et Van., Rubus efferatus Craib, Rubus ellipticus var. obcordatus (Franch.) Focke lần đầu 

tiên được ghi nhận xuất hiện tại vườn quốc gia Ba Bể. Sự phát hiện này đã bổ sung 

thêm các loài Mâm X i vào danh m c các loài thực vật của Vườn. Điều này, một lần 

nữa khẳng định các nghiên cứu trước đó về các yếu tố thực vật đặc trưng tại vườn quốc 

gia Ba Bể như Bắc Việt Nam- Nam Trung Hoa (Rubus clinocephalus, R. rugosus, and 

R. rosifolius) và đặc trưng của Ba Bể như Rubus feddii Lev. et Van. 

Kết qu  thu thập đã phát hiện ra loài Agapetes mannii Hemsl, thuộc họ Thạch 

Lam hay họ Đỗ Quyên ((Ericaceae) (Hình 2). Loài này sống cộng sinh trên thân cây 

ven hồ Ba bể và là phát hiện mới của Vườn. Đây c ng là lần đầu tiên một loài thực vật 

thuộc họ Thạch Lam hay Đỗ Quyên (Ericaceae) được ghi nhận xuất hiện ở vườn quốc 

gia Ba Bể. Phát hiện này rất thú vị vì Ba Bể thuộc địa hình thấp, khí hậu và thổ nhưỡng 

kh ng thích hợp cho các loài thực vật của họ Thạch Lam như các nghiên cứu, điều tra 

đã được c ng bố trước đó.  

 

Hình 1. B n đồ  phân bố các loài thu thập tại Vườn quốc gia Ba Bể 
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B ng 1. Kết qu  điều tra  hai chi Vaccinium và Rubus tại Vườn quốc gia Ba Bể 

TT Số thu thập Tên khoa học loài 
Độ cao so với mực 

nƣớc biển (m) 

1 VN083 Rubus parvifolius L. 309 

2 VN084 Rubus rosifolius Sm. 179 

3 VN085 Rubus clinocephalus Focke. 179 

4 VN086 Rubus feddii Lev. et Van. 355 

5 VN088 Rubus rosifolius Sm. 922 

6 VN089 Rubus rugosus Sm. 982 

7 VN090 Rubus clinocephalus Focke. 976 

8 VN091
*
 Rubus efferatus Craib  947 

9 VN092 Rubus leucanthus Hance 843 

10 
VN093 

Rubus ellipticus var. obcordatus 

(Franch.) Focke 

832 

11 VN094 Agapetes mannii Hemsl. 172 

 

 

Hình 2: Mẫu thu thập VN 94 tại Ba Bể, tên khoa học Agapetes mannii Hemsl, 

3.2 Đa dạng các loài thuộc chi Vaccinium và Rubus tại Khu bảo tồn thiên nhiên 

Phìa Oặc-Phìa Đen, Cao Bằng 

Trên hình 3 là b n đồ phân bố các loài thu thập tại khu b o tồn thiên nhiên Phia 

Oặc-Phia Đén. B ng 3 trình bày kết qu  kh o sát hai chi Vaccinium và Rubus tại khu 

b o tồn thiên nhiên Phía Oặc-Phía Đén, Cao Bằng.  
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Hình 3: B n đồ phân bố các loài thu thập tại khu b o tồn thiên nhiên Phia Oặc-Phia Đén 

Chi Agapetes có một loài là Agapetes rubrobracteata R. C. Fang & S. H. Huang. 

Chi Mâm X i gồm 11 loài: Rubus alpestris Bl.; Rubus clinocephalus Focke.; Rubus 

efferatus Craib; Rubus hexagynus Roxb.; Rubus lambertianus var. paykouangensis 

(H.L.V.) Hand.-Mazz; Rubus pinfaensis H. Lev. & Vaniot; Rubus tonkinensis Bolle; 

Rubus trianthus Focke. Chi Việt Quất gồm các loài: Vaccinium chunii Merr. ex 

Sleumer; Vaccinium gaultheriifolium  (Griff.) Hook. f. ex C. B. Clarke var. 

glaucorubrum C. Y. Wu; Vaccinium pseudotonkinense Sleumer; Vaccinium retusum 

(Griff.) Hook. f. ex C. B. Clarke; Vaccinium urceolatum Hemsl. 

Các kết qu  này thì phù hợp với các nghiên cứu của (Takhjatan ,1969), 

(Pham,1999), (Vidal, 1968) và các tác gi  khác về sự xuất hiện các loài thực vật  phân 

bố theo vùng Himalaya, nam Trung Quốc và Đài Loan tại Việt Nam như Rubus 

clinocephalus, R. rugosus, and R. rosifolius và Vaccinium urceolatum Hemsl. Đồng 

thời, trong nghiên cứu này có một số loài lần được tiên được phát hiện tại Phia Oặc-Phia 

Đén. Chi Rubus có hai loài là Rubus tonkinensis Bolle và Rubus lambertianus var. 

paykouangensis (H.L.V.) Hand.-Mazz. Chi Vaccinium có một loài là Vaccinium 

gaultheriifolium  (Griff.) Hook. f. ex C. B. Clarke var. glaucorubrum C. Y. Wu. 
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B ng 3. Đa dạng thành phần loài thuộc Chi Rubus và Vaccinium tại khu b o tồn thiên 

nhiên Phìa-Oặc, Phía Đén, Cao Bằng 

TT Số thu thập Tên khoa học 
Độ cao so với mực 

nƣớc biển (m) 

1 VN062
*
 Rubus tonkinensis Bolle 1793 

2 VN063 
Agapetes rubrobracteata R. C. Fang & S. 

H. Huang  
1847 

3 VN064 Rubus corchorifolius L. 1898 

4 VN065 
Vaccinium retusum (Griff.) Hook. f. ex C. 

B. Clarke  
1898 

5 VN066 R. efferatus (syn = R. ferox) 1914 

6 VN067 Rubus trianthus Focke. 1920 

7 VN068 Vaccinium urceolatum Hemsl. 1919 

8 VN069 Vaccinium pseudotonkinense Sleumer 1912 

9 VN070
* 

Rubus tonkinensis Bolle 1996 

10 VN071 Rubus hexagynus Roxb. 1996 

11 VN072 Rubus alpestris Bl. 1831 

12 VN073
*
 

Vaccinium gaultheriifolium  (Griff.) Hook. 

f. ex C. B. Clarke var. glaucorubrum C. Y. 

Wu  

1831 

13 VN074 Vaccinium pseudotonkinense Sleumer 1831 

14 VN076 Rubus pinfaensis H. Lev. & Vaniot   1500 

15 VN077
*
 

Rubus lambertianus var. paykouangensis 

(H.L.V.) Hand.-Mazz. 
1200 

16 VN079 Rubus tonkinensis Bolle 1321 

17 VN080
*
 Rubus tonkinensis Bolle 1317 

18 VN081 Vaccinium chunii Merr. ex Sleumer 1317 

19 VN082 Rubus clinocephalus Focke. 1271 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận 

Nhìn chung, Vườn quốc gia Ba Bể và khu b o tồn thiên nhiên Phìa Oặc-Phía 

Đén có sự đa dạng cao của chi Rubus với tổng số 23 mẫu thu thập. Sự phân bố của một 

số loài là đặc hữu cho Vườn Ba Bể (loài Rubus parvafolius).  

Với đặc thù chỉ phân bố ở nơi có khí hậu  n đới hoặc bán nhiệt đới, khu b o tồn 

thiên nhiên Phìa Oặc-Phía Đén có sự đa dạng cao các loài thuộc chi Vaccinium.   
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4.2 Kiến nghị 

Cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để ph c v  các c ng tác nghiên cứu khoa 

học cơ b n và ứng dựng về tài nguyên Việt Quất và Mâm X i tại vườn quốc gia Ba Bể 

và khu b o tồn Phia Oặc- Phia Đén.  

Xây dựng điểm b o tồn in-situ các loài thuộc hai chi Rubus và Vaccinium tại 

hai điểm điều tra là rất cấp thiết trước nguy cơ xói mòn nguồn gen cao do phát triển 

du lịch ồ ạt. 
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ABSTRACT 

Genus Blueberry (Vaccinium) and strawberry (Rubus) and Agapetes are known as small 

berry fruits with high commercial and nutrient values. In long time, these species are 

domesticated, studied, hybried and populary cultivated in the world. In Vietnam, study, 

pilot culture and development are carried out but facing to several constraint, difficults. 

Hence, investigation, collection and study of diversity of plant species belong these 

genera to be further provide scientific proofs and basis in sustainable research and 

development of these economic crops in Vietnam. Results of field survey in Ba Be 

national park and Phia Oac-Phia Den reserve added these scientific proofs of diversity 

of these genera. 

Key words: 1.; 2. Blueberry; 3. Strawberry; 4. Diversity Berry-small fruits. 
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