
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DƠI VIỆT NAM 

Chương trình nghiên cứu về dơi ở Miền Nam Việt Nam được thực hiện bởi sự phối hợp của các 

nhóm nghiên cứu về nhóm này thuộc Trung tâm nghiên cứu Đa dạng sinh  học, Đài Loan 

(Biodiversity Research Center,  Academia Sinica, Taiwan), Viện Sinh Học Nhiệt Đới & Bộ môn 

Sinh Thái – Sinh Học Tiến Hóa, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Chương trình này, bên cạnh 

các nghiên cứu học thuật, chuyên môn, còn được sự hỗ trợ đào tạo nhân lực nghiên cứu về dơi 

từ tổ chức Bảo Tồn Dơi Đông Nam Á. Thông tin liên quan có thể tham khảo thêm trên website: 

http://www.seabcru.org/. 

Trong năm 2016, đoàn nghiên cứu có tổ chức các đợt khảo sát như liệt kê bên dưới. Nhằm tạo 

cơ hội và điều kiện học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viên, đoàn sẽ tuyển một số các bạn 

tình nguyện viên, cùng tham gia khảo sát.  

Tham gia chương trình này, các bạn tình nghuyện viên sẽ được tập huấn các kỹ năng và tham 

gia chuyến khảo sát, điều tra Dơi tại rừng Phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai với các chuyên gia 

về đông vật tại Trung tâm nghiên cứu Đa dạng sinh  học, Đài Loan, Viện Sinh học nhiệt đới và 

các thầy cô trong Bộ môn Sinh thái – Sinh học Tiến hóa, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học. 

Sinh viên được hỗ trợ chi phí di chuyển và ăn ở. 

Lịch khảo sát 

***: Sinh viên phải tham gia tập huấn thời gian này mới được tham gia các đợt khảo sát sau 

Thời gian Địa điểm Nội dung Số lượng sinh viên 

22/10/2016 – 

24/10/2016 *** 
Rừng cây gỗ tek, Tân Phú 

Tham quan hang đá 

và tập huấn kỹ năng 

khảo sát 

10 

14/11/2016 – 

20/11/2016 

VQG Cát Tiên, Rừng phòng 

hộ Tân Phú 
Khảo sát, đặt bẫy dơi 5 

21/11/2016 – 

27/11/2016 

VQG Cát Tiên, Rừng phòng 

hộ Tân Phú 
Khảo sát, đặt bẫy dơi 5 

6/12/2016 – 

12/12/2016 
Tân Phú (rừng trồng) Khảo sát, đặt bẫy dơi 5 

13/12/2016 – 

19/12/2016 
Tân Phú (rừng trồng) Khảo sát, đặt bẫy dơi 5 

http://www.seabcru.org/

