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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này giới thiệu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố của quần xã ve giáp (Acari: 

Oribatida) theo bốn loại sinh cảnh (rừng trồng, trảng cỏ và cây bụi, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây 

ngắn ngày) tại Ba Vì, Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016. 

Nghiên cứu đã xác định được 100 loài ve giáp, thuộc 52 giống, 29 họ. Trong đó, 26 loài lần đầu tiên 

được xác định cho khu hệ ve giáp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu ghi nhận sự thay đổi rõ nét về cấu trúc 

quần xã ve giáp trên bốn sinh cảnh nghiên cứu và mức độ đặc trưng cao của quần xã trên mỗi sinh cảnh. 

Từ đó đề xuất nghiên cứu sử dụng quần xã ve giáp như một chỉ thị sịnh học cho sự biến đổi điều kiện môi 

trường. 

Từ khóa: ve giáp, Ba Vì, sinh cảnh, chỉ thị.  

1. MỞ ĐẦU 

Ve giáp (Acari: Oribatida) là một nhóm động vật chân khớp bé (Microarthropoda) ưu thế về thành 

phần loài và mật độ quần xã, tham gia tích cực trong các quá trình sinh học ở hệ sinh thái đất. Ở Việt 

Nam, ve giáp bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 70 của thế kỷ XX, quần xã vẽ giáp đã được khảo sát 

trên các loại đất khác nhau, điều kiện khí hậu khác nhau, thảm thực vật khác nhau... và đã thu được những 

kết quả đáng chú ý. Đồng bằng sông Hồng với đặc trưng là khu vực có hoạt động canh tác nông nghiệp 

phát triển, đa dạng về cơ cấu cây trồng, thảm thực vật, loại đất... đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu 

của nhiều tác giả. Nằm trong khu vực này, tại Ba Vì đã có một vài nghiên cứu về quần xã ve giáp, tuy 

nhiên các nghiên cứu còn chưa được đầy đủ. 

Báo cáo giới thiệu kết quả nghiên cứu về cấu trúc phân loại học, đa dạng thành phần loài ve giáp và 

biến đổi của chúng liên quan đến kiểu sinh cảnh ở huyện Ba Vì, Hà Nội, thực hiện trong giai đoạn 2014-

2016. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Ba Vì, Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2016. Mẫu đất được thu 

từ 4  sinh cảnh: rừng trồng, trảng cỏ cây bụi, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây ngắn ngày. Tất cả các 

mẫu đất đều được thu ở độ sâu từ 0-10 cm và được thu 5 lần lặp lại ở mỗi điểm thu. Mỗi mẫu thu có kích 

thước (5 x 5 x 10) cm
3
. Tách lọc ve giáp theo phương pháp phễu lọc “Berlese-Tullgren”, ở điều kiện nhiệt 

độ phòng thí nghiệm 27-30
 
ºC, trong thời gian 7 ngày đêm liên tục.  

Phân tích, định loại và chụp ảnh được thực hiện thông qua kính lúp 2 mắt Labsc Euromex Arhhem, 

phóng đại 20-40 lần và kính hiển vi Correct Tokyo Seiwa Optical, phóng đại 40-100 lần. Định loại 

Oribatida được sử dụng theo phương pháp chuẩn chuyên ngành đã được áp dụng đồng bộ tại Việt Nam. 

Định loại ve giáp theo J. Balogh et P. Balogh (2002), Krant et Water (2009), Subías (2013), Vũ Quang 

Mạnh (2013) và các tài liệu liên quan khác.  
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 ại Thu  i n      uang  ạnh 
 

8 

 

Các số liệu thu thập được xử lý theo các chỉ số sau: 

Chỉ số Shannon (H
’
) 

Chỉ số Shannon (H
’
) được tính theo công thức sau: 

H
’ 
= -  

Trong đó: 

s: số lượng loài 

ni: số lượng cá thể của loài thứ i. 

N: tổng số lượng cá thể (theo sinh cảnh, mùa và tầng đất). 

Giá trị H
’ 
dao động từ 0 đến ∞. 

Độ đồng đều (J’) – Chỉ số Pielou 

 

Trong đó: 

H
’
 – độ đa dạng loài. 

S – số loài có trong sinh cảnh, mùa và tầng đất. 

Giá trị J
’
 dao động từ 0 đến 1. 

Độ đồng đều thể hiện các cá thể phân bố trong quần xã ra sao giữa các loài khác nhau, một quần xã 

có độ đồng đều cao, độ ưu thế thấp thì tính đa dạng cao hơn so với trường hợp ngược lại. Chỉ số J
’
 càng 

tiến gần đến 1 thì quần xã càng ổn định và ngược lại. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đa dạng thành phần loài của quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) ở huyện Ba Vì, Hà Nội 

Bảng 1. Thành phần loài và đặc điểm phân bố của quần xã ve giáp trên bốn sinh cảnh nghiên cứu 

Thành phần loài 
Sinh cảnh 

RT TC - CB CLN CNN 

1. Mycetoglyphus fungivorus Oudemans, 1952 (*)    x 

2. Caloglyphus sp.    x 

3. Acarus sino Linne’, 1758 (*)    x 

4. Trhypochthoniellus setosus Willman, kuriki et Aoki, 1989 (*)    x 

5. Eohypochthonius crassisetiger Aoki, 1959    x 

6. Eniochthonius miutissimus (Berlese, 1904)  x   

7. Rhysotritia rasile Mahunka, 1982 x    

8. Rhysotritia reticulata (Mahunka, 1988) x    

9. Hoplophorella cuneiseta Mahunka, 1988  x x  

10. Hoplophorella sp. x    

11. Papilacarus arboriseta Vu et Jeleva, 1987  x x  

12. Javacarus kuehnelti Balogh, 1961  x   

13. Lohmannia javana, Balogh, 1961   x  

14. Nanhermania sp.   x  

1

ln
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Thành phần loài 
Sinh cảnh 

RT TC - CB CLN CNN 

15. Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese,1904)  x   

16. Epilohmania xena (Mahunka, 1983)  x   

17. Epilohmania sp.  x x  

18. Allonothrus russeolus Wallwork, 1960   x  

19. Archegozetes longisetosus Aoki, 1965   x  

20. Malaconothrus sp.  x   

21. Trimalaconothrus sp.  x x  

22. Nothrus sp.   x  

23. Berlesezetes auxiliaris (Grandjean, 1936)  x x  

24. Eremulus evenifer Berlese, 1913   x x 

25. Eremulus sp.   x  

26. Eremobelba belba Berlese, 1913  x   

27. Eremobelba sp. x    

28. Liodes theleproctus (Hermann, 1804) x    

29. Furcoppia parva Balogh et Mahunka, 1967 x    

30. Furcoppia sp.  x   

31. Tectocepheus elegans Ahkubo, 1977(*)   x  

32. Tectocepheus velatus (Michael,1880) x   x 

33. Tectocepheus sp. x x x  

34. Scutovertex punctatus Sitnikova, 1975(*)   x x 

35. Arcoppia waterhousei (J.Balogh et P.Balogh, 1986)   x  

36. Arcoppia sp1 x x   

37. Arcoppia sp2  x   

38. Pulchroppia sp. x    

39. Multioppia tamdao Mahunka, 1988 x   x 

40. Multioppia sp.  x   

41. Graptoppia heterotricha (Bernini, 1969)(*)  x   

42. Ramusella insculpta (Paoli, 1908)(*)   x x 

43. Striatoppia papillata Balogh et Mahunka, 1966   x  

44. Striatoppia opuntiseta Balogh et Mahunka, 1968 x x x x 

45. Striatoppiasp.    x 

46. Suctobelbellaormata (Hammer, 1982)(*) x    

47. Suctobelbila quinquendosa Balogh, 1968(*)    x 

48. Basilobelba  africana (Wallwork, 1961)(*)  x   

49. Dolicheremaeus aoki, (Balogh et Mahunka, 1967) x    

50. Dolicheremaeus lineolatus Balogh et Mahunka, 1967   x  

51. Dolicheremaeus nasalis (Hammer, 1981) (*) x    

52. Dolicheremaeus sp.   x  
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Thành phần loài 
Sinh cảnh 

RT TC - CB CLN CNN 

53. Rostrozetes areolatus (Balogh, 1958) x    

54. Rostrozetes trimorphus Balogh et Mahunka, 1979 x   x 

55. Rostrozetes sp1 x    

56. Rostrozetes sp2 x x  x 

57. Aokibates yoshi (Mahunka, 1988) (*)    x 

58. Yoronoribates minusculus Aoki, 1987 (*) x    

59. Ischeloribates lanceolatus Aoki, 1984 (*) x   x 

60. Nanobates clavatus Mahunka, 1988 x    

61. Bischeloribates heterodactylus (Mahunka, 1987)  x x x 

62. Bischeloribates praeincisus (Berlese, 1916)  x x x 

63. Scheloribates albialatus (Hammer, 1961)(*) x    

64. Scheloribates africanus (Wallwork, 1964) (*) x  x  

65. Scheloribates elegans (Hammer, 1958)(*) x x x x 

66. Scheloribates fimbriatus Thor, 1930 x    

67. Scheloribates matulisus (Corpuz – Raros, 1980)(*)  x   

68. Scheloribates laevigatus (C.L.Koch, 1836)  x x  

69. Scheloribates obtusus (Petzen, 1963)(*) x x   

70. Scheloribates parvus (Pletzen, 1963)(*)    x 

71. Scheloribates praeincisus (Berlese, 1916)  x   

72. Scheloribates pallidulus (C.L.Kock, 1840) x    

73. Scheloribates sp1  x   

74. Scheloribates sp2 x    

75. Paralamellobates schoutedeni (Balogh, 1959) x x   

76. Lamellobates palustris Hammer, 1958 x    

77. Oribatella quadrispinata (Hammer, 1962)(*) x    

78. Brasilobates bipilus (Hammer, 1972)(*)  x   

79. Brasilobates duosetae (Hammer, 1979) x    

80. Brasilobates maximus (Mahunka, 1988)  x   

81. Perxylobates brevisetosus Mahunka, 1988 x   x 

82. Perxylobates crassisetosus n.sp   x x 

83. Perxylobates guehoi Mahunka, 1978 x    

84. Perxylobates taidinchani (Mahunka, 1967)(*)    x 

85. Perxylobates thanhhoaensis Ermilov, Vu, Trinh et Dao, 2010 x  x  

86. Perxylobates vermiseta (Balogh et Mahunka, 1968) x    

87. Perxylobates vietnamensis (Jeleva et Vu, 1987)   x  

88. Xylobates paracapucinus Mahunka, 1988  x  x 

89. Xylobates lophotrichus (Berlese, 1977)   x  

90. Xylobatesmonodactylus (Haller, 1804) x x x x 
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Thành phần loài 
Sinh cảnh 

RT TC - CB CLN CNN 

91. Xylobates rodriguezi (Mahunka, 1988)(*)    x 

92. Peloribates pseudoporosus Balogh et Mahunka, 1967 x    

93. Allogalumna remota (Hammer, 1968)(*)    x 

94. Dimidiogalumna azumai Aoki, 1996    x 

95. Galumna aba Mahunka, 1989  x   

96. Galumna obvia Berlese, 1913 x    

97. Galumna flabellifera orientalis (Aoki, 1965)  x  x 

98. Galumna sp.  x   

99. Pergalumna longisetosa (Balogh, 1960)(*)    x 

100. Pergalumna punctulata Balogh et Mahunka, 1967  x   

Tổng số loài: 100 loài 40 37 31 31 

 hú th  h  RT  Rừng tr ng, TC – CB: trảng cỏ    y  ụi    N   ất tr ng   y l u năm   NN   ất tr ng   y ngắn 

ngày   
*
 4 loài mới cho khu hệ v  gi p  iệt Nam  sp  loài  hưa  ịnh tên. 

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 1 cho thấy tại huyện Ba Vì, Hà Nội đã  xác định được 100 loài ve giáp, 

thuộc 52 giống, 29 họ. Trong đó, có 22 bậc phân loại chưa định tên (sp.). Đáng chú ý trong tổng số các 

loài phát hiện được, có 26 loài lần đầu tiên xác định cho khu hệ ve giáp Việt Nam, chiếm 26% tổng số 

loài xác định được [9]. Các loài mới phát hiện cho khu hệ ve giáp Việt Nam bao gồm: Mycetoglyphus 

fungivorus; Acarus sino; Trhypochthoniellus setosus; Tectocepheus elegans; Scutovertex punctatus; 

Graptoppia heterotricha; Ramusella insculpta; Suctobelbellaormata; Suctobelbila quinquendosa; 

Basilobelba  africana; Dolicheremaeus nasalis; Aokibates yoshi; Yoronoribates minusculus; 

Ischeloribates lanceolatus; Scheloribates albialatus; Scheloribates africanus; Scheloribates elegans; 

Scheloribates matulisus; Scheloribates obtusus; Scheloribates parvus; Oribatella quadrispinata; 

Brasilobates bipilus; Perxylobates taidinchani; Xylobates rodriguezi; Allogalumna remota; Pergalumna 

longisetosa. Trong các họ xác định được tại khu vực nghiên cứu, 2 họ phổ biến nhất là Scheloribatidae 

Grandjean, 1933 với 11 loài (chiếm 11% tổng số loài xác định được) và họ Xylobatidae J. et P. Balogh, 

1984 với 14 loài (chiếm 14% tổng số loài xác định được). 

3.2. Biến đổi cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) trên bốn sinh cảnh nghiên cứu 

Phân tích số liệu từ Bảng 1 cho thấy sự khác nhau khá rõ nét về cấu trúc thành phấn loài và số lượng 

loại ve giáp giữa 4 sinh cảnh nghiên cứu. Số lượng loài giảm dần theo thứ tự sau: rừng trồng → trảng cỏ, 

cây bụi → đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây ngắn ngày. Kết quả này có nét tương đồng với kết quả của 

nhiều nghiên cứu đã đưa ra trước đây. Có 69 loài chỉ xuất hiện trên một loại sinh cảnh, chiếm 69% tổng 

số loài xác định được. Có 26 loài chỉ xuất hiện trên sinh cảnh rừng trồng (chiếm 65% số loài trên sinh 

cảnh), bao gồm: Rhysotritia rasile; Hoplophorella sp.; Eremobelba sp.; Liodes theleproctus; Furcoppia 

parva; Pulchroppia sp.; Suctobelbellaormata; Dolicheremaeus aoki; Dolicheremaeus nasalis; Rostrozetes 

areolatus; Rostrozetes sp1; Yoronoribates minusculus; Nanobates clavatus; Scheloribates albialatus; 

Scheloribates fimbriatus; Scheloribates pallidulus; Scheloribates sp2; Lamellobates palustris; Oribatella 

quadrispinata; Brasilobates duosetae; Perxylobates guehoi; Perxylobates vermiseta; Peloribates 

pseudoporosus; Galumna obvia; Galumna sp.. Có 19 loài chỉ xuất hiện trên sinh cảnh trảng cỏ, cây bụi 

(chiếm 51,4% số loài trên sinh cảnh), bao gồm: Eniochthonius miutissimus; Javacarus kuehnelti; 

Epilohmannia cylindrica cylindrica; Epilohmania xena; Malaconothrus sp; Furcoppia sp.; Arcoppia sp2; 

Multioppia sp.; Graptoppia heterotricha; Basilobelba  africana; Scheloribatesmatulisus; Scheloribates 

praeincisus; Scheloribates sp1; Brasilobates bipilus; Brasilobates maximus; Galumna aba; Galumna 

flabellifera orientalis; Galumna sp.; Pergalumna punctulata. Có 15 loài chỉ có mặt trên đất trồng cây lâu 

năm (chiếm 50% số loài trên sinh cảnh), bao gồm: Lohmannia javana; Nanhermania sp.; Allonothrus 

russeolus; Archegozetes longisetosus; Nothrus sp.; Eremulus sp.; Tectocepheus elegans; Scutovertex 

punctatus; Arcoppia waterhousei; Ramusella insculpta; Striatoppia papillata ; Dolicheremaeus sp.; 
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Perxylobates crassisetosus n.sp; Perxylobates vietnamensis; Xylobates lophotrichus. Có 12 loài chỉ có 

mặt trên đất trồng cây ngắn ngày (chiếm 40% số loài trên sinh cảnh), bao gồm: Mycetoglyphus 

fungivorus; Caloglyphus sp.; Acarus sino; Trhypochthoniellus setosus; Eohypochthonius crassisetiger; 

Suctobelbila quinquendosa; Scheloribates parvus; Perxylobates taidinchani; Xylobates rodriguezi; 

Allogalumna remota; Dimidiogalumna azumai; Pergalumna longisetosa. Như vậy quần xã ve giáp trên 

mỗi sinh cảnh mang tính đặc trưng cao, mức độ đặc trưng giảm dần theo thứ tự: rừng trồng → trảng cỏ, 

cây bụi → đất trồng cây lâu năm → đất trồng cây ngắn ngày. 

Bảng 2. Chỉ số đa dạng Shannon (H’) của quần xã ve giáp trên các sinh cảnh ở vùng nghiên cứu 

Sinh cảnh RT TCCB CLN CNN 

H’ 3,16 2,93 2,85 2,47 

Chỉ số đa dạng Shannon (H’) được sử dụng để so sánh sự đa dạng giữa các mẫu trong môi trường 

sống, so sánh giữa hai môi trường sống khác nhau; hoặc so sánh trong một môi trường sống ở các thời 

điểm khác nhau để thấy sự thay đổi đa dạng sinh học. Chỉ số H’ liên quan đến số lượng loài và sự cân 

bằng số lượng cá thể giữa các loài trong quần xã. Trong nghiên cứu này, chỉ số đa dạng H’ được sử dụng 

để so sánh sự đa dạng của quần xã ve giáp trên các sinh cảnh khác nhau tại Ba Vì. So sánh giữa 4 sinh 

cảnh nghiên cứu cho thấy H’ giảm dần theo thứ tự sau: RT → TCCB → CLN → CNN. Thứ tự biến đổi 

của chỉ số H’ trên các sinh cảnh tương ứng với sự biến đổi của số lượng loài. Quần xã ve giáp trên sinh 

cảnh đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây ngắn ngày có số lượng loài bằng nhau, tuy nhiên quần xã ve 

giáp trên sinh cảnh đất trồng cây lâu năm được đánh giá đa dạng hơn. Điều đó cho thấy quần xã ve giáp 

trên đất trồng cây lâu năm đồng đều và ổn định hơn quần xã ve giáp trên đất trồng cây ngắn ngày. Có thể 

giải thích nguyên nhân là do trên đất trồng cây lâu năm, quần xã ve giáp ít chịu tác động của hoạt động 

canh tác hơn nên phát triển ổn định hơn trên đất trồng cây ngắn ngày. 

Như vậy qua phân tích những số liệu thu được cho thấy cấu trúc quần xã ve giáp trên 4 sinh cảnh 

nghiên cứu khác nhau rõ nét và được thể hiện qua thành phần loài, loài đặc trưng và độ đa dạng của quần 

xã. Mức độ đặc trưng của quần xã ve giáp trên các sinh cảnh cao đã cho thấy sự phân hóa môi trường 

sống trên 4 sinh cảnh nghiên cứu. Yếu tố chi phối chính dẫn đến sự phân hóa môi trường sống của quần 

xã ve giáp trên 4 sinh cảnh nghiên cứu là thảm thực vật. Từ đó cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa cấu trúc 

quần xã ve giáp và thảm thực vật. Tuy nhiên đây mới chỉ là những nhận định được rút ra từ nghiên cứu 

này. Để những đánh giá mang tính khách quan hơn cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa. 

4. KẾT LUẬN 

Tại vùng đồi núi Ba Vì, Hà Nội, đã xác định được 100 loài ve giáp, thuộc 52 giống, 29 họ, bổ sung 

26 loài mới cho khu hệ ve giáp Việt Nam.  

Độ đa dạng của quần xã ve giáp trên 4 sinh cảnh nghiên cứu giảm theo thứ tự: RT → TCCB → CLN 

→ CNN. Quần xã ve giáp trên mỗi sinh cảnh có tính đặc trưng cao. Có 69 loài ve giáp (chiếm 69% tổng 

số loài xác định) chỉ xuất hiện trên một sinh cảnh. Từ đó đề xuất nghiên cứu sử dụng ve giáp như một chỉ 

thị sinh học cho những biến đổi điều kiện môi trường. 
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ABSTRACT 

DISDIBUTION CHARACTERISTIC OF ORIBATIDA MITE COMMUNITY ACCORDING TO 

HABITAT TYPE IN BA VI, HA NOI 
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Species diversity and distribution characteristics of oribatida mite community (Acari: Oribatida) 

according to four type of habitats in Ba Vi, Ha Noi were studied from year 2014 to year 2016. 

One hundred oribatid species belonging to 52 genus, 29 familiesrecorded. Among them, 26 species 

were recorded firstly for oribatid fauna in Viet Nam. 

The Oribatid community structure is different between 4 habitat types. Therefore these structures 

can be used as bioindicators of the changes of environmental conditions. 

Key words: Oribatida, Ba Vi, type of habitats, bioindicator. 
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