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Lời nói đầu

H iể u  b iế t  c ủ a  n h iề u  n gư ờ i v ề  rừ n g  m ư a  x u ấ t  p h á t  từ  n h ữ n g  

c h u y ê n  d u  n g o ạ n  tr ê n  th u y ề n , th e o  d ò n g  s ô n g  tr o n g  cá c  r ừ n g  rậ m  

u h iệ t  đớ i ở A m a z ô n . H ọ  th ấ y  từ n g  g iọ t  nước m ư a  th ỉn h  th o ả n g  lạ i  rơi 

x u ô n g  từ  tá n  c â y , n ơ i có  m â y  m ù  q u ẩ n  q u a n h  tr o n g  tá n  r ừ n g  th ì g â y  

ra m ư a  rả  r íc h , v ì v ậ y  n g ư ờ i ta  gọi đó là  rừ n g  m ư a . T h u ậ t  n g ữ  “r ừ n g  

m ư a ” đ ã  c ó  từ  n ă m  1 8 9 8  do n h à  th ự c  v ậ t  n g ư ò i Đ ứ c  là  S im p ơ  đ ư a  ra  

<lể m ô tả  n h ữ n g  k h u  r ừ n g  p h á t  tr iể n  ỏ n h ữ n g  n đ i có  đ iề u  k iệ n  ẩ m  

th iíò n g  x u y ê n . C h ú n g  có  th ể  x u ấ t  h iệ n  b ấ t  k ỳ  n d i n à o  có  lư ợ n g  m ư a  

tr ê n  2 0 0 0  m m  v à  p h â n  bố" s u ố t  n ă m . R ừ n g  m ư a  đ ư ợ c t ìm  t h ấ y  ỏ  v ù n g  

ón  đ ố i c ũ n g  n h ư  n h iệ t  đới, n h ư n g  n ổ i t iế n g  n h ấ t  là  r ừ n g  n h iệ t  đd i 

( ịu a n h  x íc h  đ ạ o . R ừ n g  m ư a  có  tá n  rừ n g  k ín  v ố i m ộ t v à i lỗ h ổ n g  lớn  

ịĩiữ a  c á c  c â y  gỗ . Đ â y  là  đ ặ c  đ iể m  c ũ n g  g ặ p  ở r ừ n g  n h iệ t  đớ i g ió  m ù a  

n ằ m  ở p h ía  b ắ c  v à  n a m  c ủ a  đớ i rừ n g  m ư a. R ừ n g  m ư a  m ù a  n h iệ t  đới 

k é m  p h ổ  b iế n  h ơ n  r ừ n g  m ư a  đ iển  h ìn h , n h ư n g  có  n h iề u  đ ặ c  đ iể m  

tíiốn g  n h ư  r ừ n g  ẩ m .

R ừ n g  m ư a  có  th ể  c h ia  là m  2 cấ p  lổn  tu ỳ  th e o  đ ộ  cao: R ừ n g  m ư a  

(lồng bằng và rừng mưa vùng núi. Rừng mưa đồng bằng là lớn nhất 
n h ư n g  d o  d ễ  d à n g  t iế p  c ậ n  đư ợc n ê n  c h ú n g  b ị p h á  h u ỷ  v à  c h ặ t  p h á  

ỉ ih iề u  n h ấ t .  C h ú n g  c ũ n g  p h á t  tr iể n  n h ấ t  tr o n g  t ấ t  c ả  c á c  q u ầ n  x ã  

th ự c  v ậ t  t r ê n  t h ế  giôi. T ầ n g  tá n  rừ n g  có th ể  c a o  tớ i 4 0 m , b a o  g ồ m  cá c  

lo à i gỗ  k h á c  n h a u  c ù n g  c h u n g  số n g . M ộ t í t  c â y  n h ô  c a o  m ọ c  t h à n h  tá n  

í'ừng th ư ờ n g  đ ạ t  tớ i đ ộ  c a o  6 0  m vối th â n  t h ẳ n g  k h ô n g  p h ả n  c à n h  lê n  

t.ới 4 0  - 5 0  m . C â y  g ỗ  lá  lớn  c a o  n h ấ t  tr o n g  r ừ n g  n h iệ t  đ â i đ ạ t  tố i 8 3  m  

t h u ộ c  lo à i Koom passỉa  excelsa ở S a r a w a k  (M a la y s ia ) .  R ừ n g  m ư a  v ù n g  

n ú i í t  n ổ i t i ế n g  h ơ n  n h iề u ,  c h ú n g  m ọc h ạ n  c h ế  d o  n h iệ t  độ th ấ p , lượng 
m ư a  b ấ t  th ư ò n g  v à  th iế u  c h ấ t  d in h  d ư õ n g  d o  ở t r ê n  ca o . N h ữ n g  k h u  

rừ n g  c ằ n  cỗ i n à y  đ ó n g  v a i trò  tro n g  v iệ c  b ả o  v ệ  m ô i tr ư ò n g  v ì n ế u



k h ô n g  có n ó , v iệ c  x ó i m ò n  đ ấ t  ở n ú i c a o  v à  lụ t  ch ớ p  n h o á n g  ở v ù r g  

th ấ p  s ẽ  g â y  ra  n h ữ n g  h ậ u  q u ả  p h á  h u ỷ  n g h iê m  tr ọ n g .

R ừ n g  n g ậ p  m ặ n  là  m ộ t  k iể u  r ừ n g  m ư a  ỏ v ù n g  v e n  b iể n  n h iề u  l)ùn 
và mặn. Rừng ngập mặn lón nhất là Sunđaban ở châu thổ sông Gár.g 
đơ. N g o à i r a  c ò n  có  m ộ t  k iể u  b ị n g ậ p  k h á c  n ằ m  d ọc t h e o  b ò  s ô n g  - 
v ù n g  r ừ n g  n h iệ t  đớ i b ị n g ậ p  n ư ó c  n g ọ t. Đ iể n  h ìn h  loại r ừ n g  n à y  là 
rừng Igapo và Várzea của đồng bằng Amazôn.

R ừ n g  n h iệ t  đ ô i là  h ệ  s in h  th á i  đ a  d ạ n g  n h ấ t ,  g ià u  có  n h ấ t ,  là  k lio  

dự  trữ  n g u ồ n  tà i  n g u y ê n  t h iê n  n h iê n  số n g , là  thư v iệ n  c ủ a  n g â n  h à n g  

gen các loài cây trên trái đất và là lá phổi khổng lồ đang hàng nfĩày. 
hàng giờ điều chỉnh các nhân tô” sinh thái trên hành tinh chúng tii. 
Chính nới đây cuộc sông con người lại nghèo nhất nên một mặt nguồn 
tài nguyên thiên nhiên vô giá đó đang bị phá huỷ và mặt khác cũng 
vì thế việc nghiên cứu nó chưa nhiều, các quy luật của nó chưa được 
biết một cách tường tận mà đáng lý nó phải được nghiên cứu kỹ nhất, 
được hiểu nhiểu nhất để phục vụ cho cuộc sống của chính người dân 
b ả n  địa n ó i r iê n g  v à  n h â n  lo ạ i n ó i c h u n g .

Tài liệu này chỉ giới thiệu một cách khái quát nhất, những vấn dề 
lốn nhất nhằm cung cấp cho các học viên cao học cũng như nghiên  
cứu sinh những nét cơ bản nhất để từ đó mỗi người có thể nghiên cứu 
s â u  h đ n . Đ â y  là  k ế t  q u ả  c ủ a  q u á  t r ìn h  đ ú c  k ế t  từ  n h ữ n g  b à i  g iả n g  m à  

c h ú n g  tô i đ ã  từ n g  g iả n g  d ạ y  c h o  cá c  lớp đ à o  tạ o  s a u  đ ạ i h ọ c  ở K h o a  

Sinh học, Trưòng Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quôc gia 
Hà Nội và ồ Khoa Sinh học, Trưòng Đại học Khoa học Huế. Để phục 
vụ rộng rãi hdn và giúp cho các học viên có tài liệu tham khảo, chúng 
tồi đã tập hỢp các tư liệu và hệ thống hoá để xây dựng tài liệu này. 
C h ú n g  tô i r ấ t  m o n g  được s ự  đ ó n g  g ó p  ý  k iế n  c ủ a  b ạ n  đ ọ c  g ầ n  xa  đ ể  

cuôVi sách hoàn chỉnh hơn.

TÁC GIẢ
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A n h  1
S ế n  (Madhuca pasquieri)

Ả n h  2
Thông lá dẹt (Pinus krempíii)
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Ành 3
Lim xanh (Erythrophloeum ỉordiỉ) 
(Theo Thái Vãn Trừng - 19 99)

Ảnh 4
Sam u dầu (Cunninnghamia konishii) 
(Ảnh củ a  C h u Dũng)
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Ảnh 5
Rừng rụng lá mùa khỏ

Ảnh 6
Thảm thưc vât trên núi cao
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Ảnh 7
Cảy đậc trưng cho thực vật đỉnh núi đá VÔI

Ảnh 8
Cây đăc trưng cho thảm thực vật đinh núi đá vôi
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Ảnh 9
Q u ầ n  xâ thưc vât đỉnh núi đ á  vôi

Ảnh 10

Táu mặt quỷ ở V Q G  Pù Mát

Ảnh 1 1

Quầtn xà thực vật ở khe suối

Á nh 1 2

R ễ  chống ở rừng sú vẹt
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Ảnh 13
Rừng trèn đỉnh núi đá VÔI

Ảnh 14
Quần xă Bằng lăng + Càm xe + Chiêu liêu đen
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Ả n h  1 5

Thảm  thực vật đỉnh núi đá vòi Thang Hen (C ao  Bằn g)

Ả n h  1 6

Rừng trèn đỉnh núi đá vòi Cát B à
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Ảnh 17
Quần xã tre nứa
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Chương 1

N g h iên  cứ u  p h ân  loạ i h ệ s in h  th á i rừ n g

1.1 Trên thê giới

C hâu  Âu, theo  Schm itth iisen  (1959) có h a i hệ thống  p h ân  loại 
th ảm  thực v ậ t chủ yếu: đó là hệ thông phân  loại quần  xã thực v ậ t của 
B rau n  - B lăngkê (B raun-B lanquet 1928) phần  lốn được thực h iện  bởi 
các n h à  thực v ậ t học theo trường phái của Pháp  và hệ thống  p h ân  
loại các quần  th ể  thực vậ t chủ yếu được thực h iện  bởi nhữ ng  nhà  địa 
ihực vậ t của Đức.

Việc p h ân  loại rừ ng  nhằm  phục vụ các m ục đích k inh  doanh đều 
r ấ t  đa dạng  với nh iều  trưòng phái và phương pháp  p h ân  loại khác 
n h au  như: trường  phái Liên Xô cũ, trưòng  phái Pháp, trường  phái Hà 
Lan, trưòng phái Mỹ, C a n a đ a  V . V . .  Nói chung, tuỳ  theo m ục đích 
nghiên  cứu, mỗi trường phái lựa chọn yếu tố  chủ đạo và đưa ra  
nguyên tắc phâri' loại khác nhau. V ấn đề này  đă  đưỢc P h ù n g  Ngọc 
Lan (1986) tổng k ế t r ấ t  đầy dủ trong giáo tr ìn h  lâm  học.

N ga là m ột nước có lịch sử lâu  dài về vấn  đề p h ân  loại rừ n g  theo 
d iều  k iện  tự  nhiên. Tuy íiluêii, phải đến đầu  th ế  kỷ 20, M ôrôđốp mới 
là ngưòi đ ầu  tiên  đ ặ t nền móiig chắc chắn  cho vấn  đề p h ân  loại rừ ng  
phục vụ k in h  doanh. Theo ông, kiểu rừ ng  là tập  hỢp các lâm  p h ần  có 
th ể  khác n h au  về những đặc trứng  thứ  yếu nhưng  lại tương tự  n h au  
về lập  địa, đặc b iệ t là nhân  tố  thổ  nhưỡng, ô n g  đă tiến  h à n h  p hân  
loại rừ ng  theo  5 yếu tố  h ình  thành  rừng:

+ Đặc tín h  sinh  th á i học của loài cây cao.

+ H oàn cảnh  địa lý (khí hậu, thổ  nhưõng, địa chất...).

+ Q uan  hệ giữa các thực vậ t tạo nên quần  lạc và q u an  hệ giữa 
chúng với động vật.
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+ N hân  tô' lịch sử địa chất.

+ Tác động của con người.

Kế th ừ a  học th u y ế t của M ôrôđốp và dựa trên  quan  điểm  coi rừnỊ,' 
là một sinh  địa q u ần  lạc, Sucasốp đã xây dựng nên trường phái phân 
loại kiểu rừ ng  m à theo ông nó phải dựa vào những đặc điểm  tổng hỢỊi 
để phân  loại. Theo đó, khi tiến  h àn h  phân  loại rừng, yếu tô’ đầu  tiên 
cần phải chú ý là địa h ình, sau  đó là thực bì và thổ  nhưõng (ỏ đây địa 
h ình tuy không phải là th àn h  phần  của quần lạc sinh địa nhưng nó là 
nhân  tố  có ảnh  hưởng lớn đến điều kiện hoàn cảnh, thông qua đó C() 
ảnh hưởng đến các th àn h  phần  khác của sinh địa quần lạc). SucasốỊ) 
chủ trương dùng  đơn vỊ phân  loại cđ bản  của quần lạc thực vậ t là quần 
hỢp để xác định ra n h  giới giữa các k iểu  quần lạc sinh  địa, vì nó có kh:i 
năng  phản  án h  điểu kiện kh í h ậu  th ổ  nhưõng của quần  lạc sinh  đ ịa  tìó

Học th u y ế t p h ân  loại k iểu  rừ ng  của Sucasốp dựa trê n  nguyên lý 
sinh  địa quần  lạc đã có tác dụng phục vụ th iế t thực cho công tác  k inh 
doanh rừ ng  ở các nước đông Âu và các nưốc thuộc Liên Xô trưốc đây.

Cũng x u ấ t p h á t từ  quan  điểm  coi rừ ng  là th ể  thông  n h ấ t giữa 
sinh  v ậ t rừ ng  và hoàn  cảnh, Pôgrenhiac cho rằn g  hoàn cảnh  là cái có 
trước, chủ đạo và tương đốỉ ổn định . Theo ông, nhiệm  vụ của việc 
phân  loại k iểu  rừ ng  là phải đ án h  giá được đầy đủ  k h ả  n ăn g  của 
nguồn tà i nguyên về sinh  th á i học. Vì vậy, tố t n h ấ t nên dựa vào điều 
kiện lập  địa để p h ân  loại kiểu rừng, ô n g  đưa ra  hệ thông  p h ân  loại 
bao gồm 3 cấp n h ư  sau:

1. Kiểu lập  địa.

2. K iểu rừng.

3. K iểu lâm  phần.

K iểu lập địa: là cấp p h ân  loại lớn n h ấ t bao gồm mọi k h u  đ ấ t có 
điểu k iện  th ổ  nhưõng giống n h au  k ể  cả k h u  đ ấ t có rừ ng  và không có 
rừng. T rong điều k iện  th ổ  nhưõng th ì độ ph ì và độ ẩm  đưỢc chú  trọng  
hơn cả.

Kiểu rừng: là  tổng hỢp những  k h u  đ ấ t có đ iều  k iện  th ổ  nhưõng và 
khí h ậu  giốhg nhau . N hư vậy, k iểu  rừ ng  là k iểu  lập địa tro n g  m ột 
điều k iện  kh í h ậu  n h ấ t định, b ấ t kể khu  đ ấ t có rừ ng  hay  không có 
rừng. Bởi vì, nếu  điều k iện  thô' nhưỡng và kh í h ậu  giông n h au  sẽ dẫn  
đên k h ả  năng  x u â t h iện  thực bì rừ ng  nguyên sinh  tương tự.
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Kiêu lâm  phần:  đều thuộc cùng một k iểu rừng, nhưng do tác 
động của các nhân tô’ bên ngoài khác nhau như cháy rừng, khai thác 
v.v... có thể xuất hiện các quần lạc thực vật thứ sinh vói cấu trúc 
khác nhau. Kiểu lâm phần bao gồm những khoảng rừng giống nhau 
Cfí vể điều k iện  thổ nhưõng, khí hậu, và quần  lạc thực vật.

Học thuyết phân loại kiểu rừng của Pôgrenhiac đã được hưởng 
ứng rộng rãi, vì nó đáp ứng được yêu cầu của công tác trồng rừng.

Các học thuyết phân loại rừng ở Nga đã có ảnh hưởng đến các nước 
khác như Ba Lan. Hungari, Tiệp Khắc, ở  Ba Lan và Bungari, ngưòi ta 
thưòng phân loại rừng theo kiểu lập địa, còn ỏ Tiệp Khắc có trưdng phái 
Brônô do Zlatnic đứng đầu, dựa trên cơ sỏ học thuyết sinh địa quần lạc 
của Sucasôp. Đdn vị kiểu rừng của trưòng phái này bao gồm các nhóm 
kiểu rừng, các biến thể địa lý, các nhóm và các kiểu trung gian.

ở  Thuỵ Điển có hai trường phái: đó là trưòng phái sinh học (phân 
loại rừng dựa theo 2 nhân tô là độ ẩm và độ phì của đất) và trường 
phái quần xã thực vật (dựa vào đặc trưng chủ yếu là tổ thành thực 
v ạ t và coi q u ần  hỢp là đđn vỊ cd bản).

ở  Phần Lan, Caiande chủ trUđng phân loại rừng dựa vào thực 
vật thảm tưđi. Ông cho rằng trong lâm phần thành thục, tổ thành  
thảm tươi không chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh sinh thái môi trường 
mà còn phụ  thuộc vào cả tổ  th à n h  loài cây gỗ của lâm  phần. Theo ông 
thảm  tưdi là chỉ tiêu  tố t n h ấ t về tín h  đồng n h ấ t sinh  học của môi 
trưòng kể cả tính đồng nhất về hiệu quả của thực vật rừng. Điều này 
đã không hoàn  toàn  đúng, vì thực tế  thảm  tưới có k h ả  n ăn g  chỉ th ị 
nhưng không có khả năng chỉ thị cho tất cả các điều kiện lập địa, 
iiỊíoài ra các yếu tố bên ngoài như lửa rừng, khai thác... cũng ảnh 
hưởng lên thảm tươi. Tuy nhiên, học thuyết cũng có giá trị ở Phần 
Lan trong điều kiện thảm thực vật đơn giản, tưđng đối đồng nhất và 
các  lo ạ i  đ ấ t  đ ề u  m ỏ n g .

ớ  Mỹ. phân loại rừng chủ yếu theo học thuyết cực đỉnh (Clỉmax) 
của Cđlêm ăng. C lim ax  là một quần xã thực v ậ t ổn đ ịnh  tro n g  quá 
trình phát triển lâu dài trên những vùng lãnh thổ rộng lớn với đất 
đai đã được hình thành từ lâu. Khí hậu là nhân tô' để xác định 
Climax. Ngoài khái niệm Climax, các nhà lâm học Mỹ còn đưa ra 
khái niệm  tiền  đ ỉnh  cực (á đ ỉnh  cực), đdn đ ỉnh  cực {M onoclimax), đa 
đ ỉnh  cực (Polyclỉmax).
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ở  vùng nhiệt đới, theo Thái Văn Trừng (1978, 1999) có lẽ Simpơ 
(1918) là ngưdi đầu tiên đưa ra hệ thống phân loại thảm thực vật 
rừng nhiệt đới. Trong hệ thông này, Simpơ đã phân chia thảm thực 
vật thành quần hệ khí hậu, quần hệ thổ nhưõng và quần hệ vùng  
núi. Trong quần hệ khí hậu lại được phân chia thành 4 kiểu: kiểu  
rừng thưa, rừng gió mùa, rừng trảng, rừng gai. Ngoài ra còn có thêm  
2 kiểu là thảo nguyên nhiệt đói và hoang mạc nhiệt đới. Nàm 1903, 
dựa trên dạng sông của các cá thể thực vật chiếm ưu th ế  trong quần 
thể, ông đã phân chia 3 kiểu quần thụ, quần thảo, và hoang mạc.

Sau Simpơ là hệ thông của Rubel, Ilinski, Bớt - Davi, Ôbrêvin..., 
trong đó đáng chú ý nhất là hệ thống của ôbrêvin. Trong hệ thông 
này, ông đã căn cứ vào độ tán che trên mặt đất của tầng ưu th ế  
sinh thái để phân biệt các kiểu quần thể thưa thành rừng thưa và 
trảng truông.

Champion (1936) đã phân biệt 4 đai thảm thực vật lớn theo 
nhiệt; nhiệt đới, á nhiệt đôi, ôn đổi và núi cao. Cách phân loại này 
hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến.

Biơ (Bear 1944) đã đưa ra một hệ thông 3 cấp là: quần hợp, quần 
hệ và loạt quần hệ. Còn Fobec (Forber 1958) đưa ra đề án hệ thống 
phân loại chung cho thảm thực vật rừng nhiệt đới dựa trên hình thái 
ngoại mạo cấu trúc quần thể là: lớp quần hệ, quần hệ và phân quần hệ.

Gần đây UNESCO (1973) đã công bố một khung phân loại thảm  
thực vật thế giối dựa trên nguyên tắc ngoại mạo cấu trúc và có thể thể 
hiện đưỢc trên bản đổ 1: 2 000 000. Hệ thông đó đưỢc sắp xếp như sau:

1. Lớp quần hệ.

l.A . Phân lớp quần hệ.
l.A .l.  Nhóm quần hệ.

l.A . 1.1. Quần hệ.
l.A .1.1.1. Phân quần hệ.

1.2 ở  Việt Nam

ở  Việt Nam, trước năm 1960, các cồng trình nghiên cứu về thảm  
thực vật chủ yếu được thực hiện bỏi tác giả ngưòi nước ngoài như:
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s<jvahê (Chevalier, 1918), Mòranrl (A1auran(i, 1943), Dương Hàm Nghi
(1956). Rôlê (Rollet), Lý Vàn Hội và Niisamoi (N eay Sam  Oil, 1958)...

Từ năm  1960, Lôsô (Losrhau) dã đưa ra  m ột kh u n g  p h ân  loại 
rìíng  theo trạ n g  th á i ở Q uảng Ninh. Bảng p h ân  loại này đã phân  
t h à n h  4 t r ạ n g  t h á i  n h ư  s a u :

Rừng loại I: gồm những dất đai yioang trọc, trả n g  cỏ, và cây bụi.
Rừng loại II; gồm những rừng non mới mọc.
Rừng loại III: gồm tấ t  cả các rừng đả bị khai thác  trỏ  nên  nghèo 

kiệt, tuv còn có thể khai thác láV gỗ trụ mỏ.
Rừng loại IV.Gồm những rừng nguyên sinh chưa bị khai phá.

Đây là hệ thống phân loại rừng đã được áp dụng khá rộng rãi ở 
nước ta  trong  đ iều  tra  tá i sinh rừng cũng n h ư  đ iều  tra  tà i nguyên
rì(ng theo trạ n g  thá i. V iện Điêu tra  Quy hoạch Rừng đã áp dụng  hệ
ihôVig n à v  đ ê  p h â n  loạ i  t r ạ n g  t h á i  r ừ n g  p h ụ c  v ụ  c ô n g  tá c  q u y  h o ạ c h ,  
thiêt  kê kinh doanh rừng.

Trần Ngũ Phương (1970) xây dựng bảng phân loại rừng miền Bắc 
niíớc ta. trong đó đã chú ý đên việc nghiên cứu qui luật diễn thê thứ 
sinh, diễn biến độ phì, các tính chất vật lý, hoá học và dinh dưỡng đất 
qua các giai đoạn p h á t tr iển  của rừng. Bảng p h ân  loại gồm có các đai 
rừng và kiểu rừng sau:

A. Đai rừ ng  n h iệ t đói mưa mùa

1. K iểu rừ ng  nh iệ t đới lá rộng thường xanh  ngập m ận

2. Kiểu rừ n g  n h iệ t đới mưa m ùa lá rộng thưòng xanh.

3. K iểu rừ n g  n h iệ t đới ẩm lá rộng thường xanh.

4. K iểu rừ n g  n h iệ t đói ẩm lá rộng th u n g  lũng.

5. K iểu p h ụ  rừ ng  n h iệ t đới lá rộng thường xanh  nú i đá vôi.

B. Đai rừ ng  á n h iệ t đôi mưa mùa

6. K iểu rừ ng  á n h iệ t đới lá rộng thường xanh.

7. K iểu rừ n g  á n h iệ t đới lá kim Irên núi đá vôi.

c . Đai rừ ng  á n h iệ t đới miía mùa núi cao.

T hái V ăn T rừ n g  (1978, 1999) dựa trên  quan  điểm  sinh  th á i p h á t 
sinh  đã xây dựng bảng  phân  loại rừng Việt N am . T rong hệ thông  của 
mình, tác giả đã sắp xếp cáo kiêu thảm thực vật hiện có ỏ Việt Nam  
vào m ột kh u n g  hỢp lý, có tr ậ t  tự trước sau giữa các n h â n  tô" sin h  th á i,
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đồng thòi theo t r ậ t  tự  giảm  dần  từ  k iểu  tố t n h ấ t đến  k iểu  kém  nhâ  t. 
Đây là m ột công tr ìn h  tổng quát, đáp ứng được qu i hoạch sin h  th á i. 
Tuy nh iên , theo  tác  giả th ì bảng  phân  loại này thuộc loại đặc b iệ t, 
m ang tín h  ch ấ t đ ịa  phương của m ột vùng hay m ột nước. B ảng pliâ n 
loại được chia ìàm hai nhóm: đai thấp gồm các kiểu thảm thực vật có 
độ cao dưổi 1000 m ở m iền N am  và dưôi 700 m ở m iền Bắc; đai C8t0 

gồm các k iểu  th ảm  thực v ậ t ở độ cao trên  1000 m ỏ m iền N am  và trê  n 
700 m ở m iền Bắc.

I. Nhóm thảm thực vật ở độ cao dưới 1000 m ở miền Nam, dưới 700 m ở 
miền Bắc có các kiểu sau:

1. Các kiểu  rừng rú k ín

• K iểu rừ ng  k ín  thường xanh  m ưa ẩm  n h iệ t đới.

• K iểu rừ ng  k ín  nửa rụ n g  lá ẩm  n h iệ t đới.

• K iểu rừ ng  k ín  rụ n g  lá, hơi ẩm  n h iệ t đối.

• Kiểu rừ ng  k ín  lá cứng, hơi khô n h iệ t đới.

2. Các kiểu rừng thưa
• K iểu rừ ng  th ư a  cây lá rộng hơi khô n h iệ t đới (phân bô" ở cáic 

tỉnh Đắc Lắc, Thuận Hải, Buôn Ma Thuột, Sơn La, Nghệ Am, 
H à T ĩnh, H à Tây, Hoà Bình).

• Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khô á nhiệt đôi núi thấp ( phâin 
bô' ỏ Sơn La, Đà Lạt).

Các kiểu rừ ng  th ư a  trên  chiếm  m ột diện tích  rộng  ở m iền Nann, 
có đặc điểm  ch ính  là tần g  cầy gỗ thư a  cầy. Các loài cây chủ yếu l;à: 
Dầu, Bàng, Cẩm liên, Cà chắc, Chiêu liêu, Sdn, Thàu táu, Me rừiH!..

3. Các kiểu trảng, truông

• Kiểu trả n g  cây to, cây bụi cỏ cao, khô n h iệ t đới.

• K iểu tru ô n g  bụ i gai, h ạn  n h iệ t đâi.

//. Nhóm thắm thực vật vàng núi ở độ cao trên 1000 m (miền Nam) \và 
trên 700 m (miển Bấc) có các kiểu sau:

1. Các kiểu  rừng k ín

• K iểu rừ ng  k ín  thưồng xanh  m ưa ẩm  á, n h iệ t đối nú i thấíp 
(thưòng gặp ỏ m iền Bắc).
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• K iểu rừ n g  kín  hỗn hợp lá rộng, lá kim , ẩm  á n h iệ t đới núi thấp  
(thường gặp ở miền Bắc).

• K iểu rừ n g  lá kim  ẩm, ôn đới núi vừa (thường gặp ở vùng núi 
cao n h ư  dãy Hoàng Liên Sơn, Lai Châu. Tà Phình, Nam 
T ru n g  Bộ).

Đó là các k iểu  rừ ng  vùng cao, có các quần  th ụ  cây gỗ kín  rậm . 
T hực vậ t gồm: Dẻ, Re, Mộc lan, Sau sau, C áng lò, Tre gầy. Giang. 
Ntỉhiến, Kim giao. H oàng đàn.

2. Các k iểu  quần  hệ khô lạnh vùng cao

• Kiểu quần hệ khô vùng cao: đó là rú cây bụi nhỏ, trảng cỏ cao, 
cỏ th ấp .

• K iểu q u ần  hệ lạnh  vùng cao (thường gặp ở đ ỉnh  núi cao như  
Panxipan, Tà Phình, Tây Côn Lĩnh...): thực vật gồm; Dẻ, 
Pơmu, Đỗ quyên, Thông...

P han  K ế Lộc (1985) dựa trên  khung  phân  loại của U N E S C O  đã 
'đưa ra  k h u n g  p h ân  loại thảm  thực vậ t ở V iệt N am  có thế  thế hiện 
'đvíỢo trê n  b ản  đồ 1 : 2 000 000. Bảng p h ân  loại gồm có 5 lớp quần  hệ;

1. Lớp q u ần  hệ rừng rậm .

2. Lớp q u ần  hệ rừng thưa.

3. Lớp q u ần  hệ trản g  cây bụi.

4. Lớp q u ần  hệ trản g  cây bụi lùn.

5. Lốp q u ần  hệ trản g  cỏ.

Mỗi lớp q u ần  hệ được phân  ra  các bậc nhỏ hdn phân  lớp quẩn  hệ. 
nhóm q u ần  hệ, q u ần  hệ và phân quần  hệ.

Bảng phân loại này đã được một sô tác giả áp dụng để tiến hành 
pliân loại th ảm  thự c v ậ t trong nghiên cứu của m ình như; T rần  Đ ình 
Đại (1990), T rầ n  Đ ình  Lý (1995), Nguyễn N ghĩa Thìn  (1996).

Vũ Đ ình  H uề (1984) đã để nghị phương pháp  phân  loại rừng 
pliục vụ các m ục đích k inh  doanh. Theo tác giả, kiểu rừ ng  là một loạt 

‘các xâ hợp thự c  v ậ t thuộc m ột k iểu  trạ n g  th á i, tro n g  phạm  vi m ột 
kiểu đ iểu  k iện  th ự c  bì rừ ng  và tưđng  ứng có m ột biện p h áp  lâm 
s in h  th ích  hỢp.

Ngoài ra , Vũ Tự Lập (1976) trong công tr ìn h  “C ảnh quan  địa lý 
m iền Bắc V iệt N am ” đã sử dụng  nhân  tố  độ ưu th ế  của các loài cây
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t r o n g  ô t i ê u  c h u ẩ n  đ ể  x ác  đ ị n h  c á c  q u ầ n  hỢp, ư u  hỢp v à  p h ứ c  h ợ | \  

Còn T hom asius, H. (1978) càn cứ vào chỉ số  khô h ạn  của Budưkó,
I.M. (1956) đã sắp  xếp rừ ng  th à n h  16 dạng thực bì k h í hậu, 4 dạntỊ 
th ự c  bì t h ổ  n h ư õ n g .

1.3 Các nguyên  tắc phân loại

Từ những thông tin trích dẫn ở trên, chúng tôi thấy rằng trên thề 
giới và ở nước ta, phân loại hệ sinh thái rừng có nhiều phương pháp 
khác nhau. Có nhiều hệ thống phân loại thảm thực vật đã được công 
bố, mỗi hệ thống lại được tiến hành theo nguyên tắc khác nhau. 
nguyên tắc  này  được xây dựng trên  cơ sở lựa chọn yếu tô" chủ đạo. Tuỳ 
theo mục đích nghiên cứu mà các tác giả lựa chọn các yếu tố  chủ (lạo 
khác nhau . Có th ể  kể đến một sô" nguyên tắc ch ính  đã được áp dụriỊỊ 
trong các công trình nghiên cứu phân loại thảm thực vật sau đây:

1.3.1 N guyên tắ c  p h ân  loại lấy th à n h  p h ần  thực, v ậ t 
làm  yếu tố  chủ  đạo

N guyên tắc p h ân  loại này được đ ặ t nền m óng bởi R ana (R agnar), 
Huntơ (Hult) (1881), Sôrôtơ (Schoroter) và Brôcman -  Zêrôsơ 
(B rockm ann -  ơerosch, 1916), về sau  được B rau n  -B la n k ê  (B raun  - 
Blanquet) (1928) k ế  thừa, phát triển và đã xây dựng th àn h  hệ thống pliân 
loại các quần xã thực vật với đơn vị cđ bản là quần hỢp (Association).

T h u ậ t ngữ guẩn hỢp - Association được H um bôn (H um boldt) sử 
dụng lần  đầu  tiên  (1807) để chỉ một nhóm thực v ậ t n h ấ t đ ịnh  trong  
không gian. Đến sau  hội nghị Bruxeld (1910) quần hợp được h iểu  là 
“M ột quần  xã thực v ậ t có tổ  th à n h  hệ thực v ậ t n h ấ t đ ịnh , có điều k iện  
sống đồng n h ấ t và có ngoại m ạo đồng n h ấ t”.

N hững đặc điểm  quyết đ ịnh  nên quần hỢp là:

a. Hợp loài: Bao gồm các loài tiêu  biểu, các loài phân  ly và các 
loài có tính ổn định cao.

- Các loài có tín h  ổn đ ịnh  cao (S te tenarten ) là loài có tầ n  số  gặp 
từ  80 - 100% trê n  các ô tiêu  chuẩn.
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- Các loài tiêu  biểu (K ennarten) là nhóm  các loài tiêu  biểu quyết 
d ịnh đặc điểm  hệ thực v ậ t của quần  hợp (quần xã), những đặc điểm 
mà dùng để phân biệt quần xã này với quần xã khác. Cơ sở để xếp các 
loài t i ế u  b i ể u  c ủ a  q u ầ n  x ã  được  c ă n  cứ  v à o  t í n h  t r u n g  t h à n h  c ủ a  loà i. 
Xgưòi ta phân chia thành năm mức trung thành như sau:

+ T rung  th àn h  (Treu): Gắn liền hay hầu  như  gắn liền với quần xã.
+ Chắc (Fest): ư a  quần  xã đó, ít gặp trong  quần  xã khác.
+ Thích (Hold): Chiếm  ưu thê  trong  quần  xã, nhưng có đại diện ít 

nhiều rộng rãi trong các quần xã khác.
+ K hông kén  chọn (Vag): Không th ể  hiện rõ rệ t sự gắn  liền vdi 

quần xã đó.

+ Xa lạ (Frend): Chỉ gặp ngẫu nhiên trong quần xã đó, phân bố 
cliủ yếu tro n g  quần  xã khác.

- Các loài p h ân  ly (T rennarten ) là những  loài tuy  không có mức 
ti ung  th à n h  cao đôi với quần  xã nhưng vẫn có th ể  được sử dụng  để 
phán  đ ịnh  ra n h  giổi vói q u ần  xã khác, hoặc để p h ân  chia quần  hỢp 
th à n h  các đdn vị th ấp  hơn của quần  xã.

b. K ích thước k h u  p h â n  h ố  tối thiểu

Khu phân bố tối thiểu được coi là một diện tích nhỏ nhát mà ở đó 
nó bao quát được hết con sô' các loài tiểu biểu cho quần xã được 
nghiên cứu.

c. Con s ố  tuyệt đối của các loài
Con số  tu y ệ t đổì của các loài trong quần  hợp là con số  đủ  để mô tả  

các ô tiêu  ch u ẩn  có th ể  xác đ ịnh  qua đưòng cong tương q u an  đồ th ị 
giữa con sô' các loài và con số  mô tả.

d. Cách đ ặ t tên và hệ thông p h â n  loại
■ Cách đ ặ t tên: về nguyên  tắc, tên  của các quần  xã phải được đ ặ t 

sao cho đuôi của nó biểu th ị đưỢc rõ bậc trong  hệ thống. Vì vậy tên  
của các q u ần  xă đưỢc cấu  tạo bằng  cách lấy tên  loài đặc trư n g  của 
quần  xã, b iến  đổi d an h  từ  chỉ tên  chi th à n h  e tum  và từ  xác đ ịnh  tên  
loài {trong tổ  hỢp tên  loài theo danh  pháp  hệ thông  học thực vật) 
th à n h  d an h  từ  cách 2. Ví dụ; Fagus silva ticus  là loài Dẻ, kh i nó trở 
th à n h  loài đặc trư n g  th ì quần  hỢp đó có tên  là Pagetum  silvaticae. 
N ếu q u ần  hỢp có 2 loài thuộc 2 chi khác n h au  đều thuộc loài đặc 
trư n g  th ì ghép 2 tên  chi với n h au  bởi đuôi eto. Ví dụ: Querceto - 
C arpinetum , Pageto - Praxinetum .
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- Hệ thống phân  loại bao gồm bậc phân  loại cao n h ấ t là lớp quán 
hợp, dưối đó  là  bộ  q u ầ n  hỢp, q u ầ n  hỢp, p h â n  q u ầ n  hỢp. b iể n  th ế .  buni 

thề  phục và diện được gọi là đơn vị cuối cùng (xem bảng 1.1).

Bảng 1.1
Hệ thống phân loại của Braun - Blanquet (Theo straburger, 1983)

Bậc phàn loại Cấu trúc đuôi Ví dụ

Lớp quần hợp - Class - etea Moỉinio - arthetea

Bộ quần hợp - Order - etalia Arrhenatheretalla

Liên quần hợp - Alliance - ion Arrhenatherion

Quẩn hợp - Association - etum Arrhenatheretum

Phân quần hợp- subassociation - etosum Arrhenatheretum

Biến thể - Varianl - Không có đuòi riêng

Diện - Pacies - osum Arhenatheretum bri2 etosum

Theo hệ thống phân loại này. người ta đã tiến hành mô tả được từ 
1 0 0 0  đến 1 2 0 0  quần  hỢp ỏ châu Âu nhưng chỉ có một sô" vùng đã dưỢc 
hệ thông đến lớp quần  hệ. Tuxen (1955) chia m iền Tây Bắc nước Điíc 
th àn h  3 lớp quần  hỢp, vối 189 quần  hỢp th am  gia vào 76 liên quần. 0  
Trung Âu và một phần Tây Âu, ngoài Địa Trung Hải, con sô’ lớp quần 
hỢp đã lên tói 36. Trong đó, ở Ailen gặp 21, ở Bỉ 20, ở Hà Lan 17 quần 
hỢp. Theo B raun-B lankê (B raun  B lanquet) (19Õ6), ở Pháp  có 23 lớp. 
58 liên quần  hỢp.

ở  vùng n h iệ t đới, theo N guyễn N ghĩa T hìn  (1972) và T hái Vàn 
T rừng (1978), quần  hỢp chỉ có thể  tồn tạ i do điều k iện  môi trường 
k h ắ c  n g h iệ t ,  h o ặ c  t r o n g  đ iề u  k i ệ n  t h ổ  n h ư ỡ n g  n h ấ l  d ị i ih ,  có  I ih ữ ĩíg  

loài cây thích nghi hơn so với loài khác và cá thể của những loài cáy 
đó sẽ chiếm ưu thế trong tầng ưu thế sinh thái của quần thể. Tióu 
chuẩn  và chỉ tiêu  phân  loại các loại h ình  quần  thể’ O antơ (W alter. 
1962 - dẫn  theo T hái Văn T rừng 1978) là độ ưu th ế  tương đôì của các 
loài cây trong tầng lập quần của quần thể. Trong điểu kiện thién 
n h i ê n  n h i ệ t  đ á i  ẩ m  ướ t, ở n h ữ n g  t r ư ờ n g  hỢp b ìn h  th ư ờ n g  ch ỉ có t h ể  có 

những quần xã thực vật có độ ưu thế tương đối của cá thể một số  loài 
cây n h ấ t đ ịnh  trong  tần g  ưu thê sinh  thái. Tổ hỢp loài cây này  đưí.ỉc 
tác  giả gọi là hỢp loài ưu th ế  (hay là ưu hợp), và tổ  hỢp này không quá 
10 loài, tỷ lệ cá thể của mỗi loài chiếm khoảng 5%, và tống sô cá thể
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của 10 loài đó phải chiếm 40 - 50% tổng số  cá thể  cây của tần g  lập 
qdần  tro n g  quần  xã trê n  đơn vị diện tích  điểu tra . T rong trư òng  hỢp 
số  loài cây quá nhiều mà không loài nào chiếm quá nửa tổng số  cây 
ciía tần g  lập  quần  th ì được gọi là phức hỢp. T rong trường hỢp không 
có độ ưu th ế  của các loài cây, nhưng có độ ưu thế của các chi, hoặc của 
c á c  h ọ  t h ì  đ ư ợ c  gọi là  ư u  hỢp, đ ồ n g  d ạ n g  với t h u ậ t  n g ữ  q u ầ n  hỢp v à  
p h ứ c  hỢp.

Như vậy, độ ưu thê của các loài cây là tiêu chuẩn để phân loại các 
quần  xã thực v ậ t (xã hỢp thực vật). Khi độ ưu th ế  của 1 - 2 loài cây 
trở th à n h  tu y ệ t đối th ì sẽ h ình  th à n h  những  quần  hỢp thực vật. 
T rong trướng  hợp có nhiều  loại cây trong  tổ  hỢp loài ưu th ế  th ì tạo 
nôn các ưu hợp. Còn khi độ ưu th ế  không rõ ràn g  th ì đó là phức hợp.

1.3.2 Nguyên tắc phân loại lấy đặc điểm ngoại mạo 
làm  yếu  tố  chủ  đạo

Theo nguyên tắc phân loại này, người ta không căn cứ vào thành  
phần thực vật, mà chủ yếu căn cứ vào dạng sống của thực vật, nghĩa 
là căn cứ vào cấu trúc ngoại mạo của quần xã thực vật để phân loại. 
Vì vậy, trong một đơn vị phân loại thảm thực vật có thể có nhiều  
quần xă thực vật có thành phần thực vật rất xa nhau vể hệ thống 
sinh nhưng lại có sự tương đồng về ngoại mạo.

Đối với địa lý học, phân loại thảm thực vật theo yếu tố  ngoại mạo 
là hết sức có ý nghĩa. Bởi hình dáng của các quần xã thực vật là một 
nhân tô" cơ bản trong bức tranh chung của cảnh quan, trong đó ngoại 
mạo của các quần xã thực vật phản ánh khá rõ đặc điểm sinh thái 
của chúng. Ngoài ra, việc phân loại này cho phép các nhà địa lý học 
không cần biết đến các quần xã thực vật mà vẫn hình dung được rõ 
ràng về phân nhóm thảm thực vật và mối quan hệ của chúng với các 
h iệ n  tư ợ n g  k h á c  t r ê n  m ặ t  đ ấ t .

Đơn vị phân loại cơ bản của các hệ thông phân loại theo nguyên  
tàc này là quần hệ (Pormation) hay là kiểu thảm thực vật> kiểu quần 
Lạc thực vật.

K hái niệm  quần  hệ đưỢc G risebach (1838) gọi là quần  hệ địa lý - 
thực vật để chỉ một nhóm thực vật có đặc điểm ngoại mạo phủ kín 
như  đồng cỏ, rừng. S au  này trong trường hỢp tương tự, người ta  đă 
gọi một tên  ngắn  hơn - quần hệ thực vật.
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Để phục vụ các phân chia thảm thực vật theo hình thái ngcại 
mạo, người ta đã phân chia thành 8 dạng sống cơ bản sau đây:

Cây gỗ lá rộng luôn luôn xanh.

Cây gỗ lá rộng mưa mùa.

Cây gỗ lá rộng xanh vào mùa hè.

Cây gỗ lá kim luôn luôn xanh.

Cây phụ sinh.

Cây mọng nưổc.

Cây dạng cỏ.

Cây bụi lùn.

Tên của quần hệ thực vật chỉ rõ đặc điểm quần hệ của từng sii h 
vật quần lạc. Những trỢ từ không gian - khí hậu (như nhiệt đới, á 
nhiệt đới) được đưa thêm vào, nhưng chúng không phải là thàrh  
phần của phép đặt tên cho các quần hệ.

Theo S chm ithủsen  (1959), thảm  thực v ậ t t r á i  đ ấ t đưỢc phắn 
thành 9 lóp quần hệ sau:

1. Lỏp q u ần  hệ rừng.

2. Lớp q u ần  hệ cây bụi.

3. Lớp q u ần  hệ S avan  và đồng cỏ.

4. Lớp q u ần  hệ đồng cỏ.

5. Lổp q u ần  hệ cây bụi nhỏ và nử a  cây bụi.

6. Lớp q u ần  hệ thực vậ t sống m ột năm .

7. Lớp q u ần  hệ hoang mạc.

8. Lốp q u ần  hệ thực v ậ t hồ nưổc nội địa.
9. Lớp q u ần  hệ thực vậ t biển.

Gần đây, các nhà sinh thái và địa thực vật Đức đã phân cha  
th ảm  thực v ậ t ồ cạn  th à n h  15 k iểu  quần  hệ sau:

1. R ừng m ưa n h iệ t đới.
2. Rừng m ưa á  n h iệ t đới.

3. Rừng m ưa lạn h  ồn đới.
4. Rừng xanh  m ưa m ùa.
5. R ừng lá rộng xanh  m ùa hè.
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6. R ừng lá kim rộng ôn đối.

7. R ừng kiểu quần  hệ cây gỗ có gai.

8. K iểu quần  hệ cây th â n  cỏ cao (Savan).

9. K iểu cây gỗ có lá rộng.
10. K iểu thảo  nguyên rừng.
11. K iểu trả n g  cỏ n h iệ t đổi.
12. Kiểu thảo  nguyên ôn đổi.

13. Kiểu đầm  lầy.
14. K iểu hoang mạc nóng.

15. K iểu hoang mạc khô lạnh.

Năm 1973, UNESCO theo nguyên tắc ngoại mạo câ”u trúc này đã 
cho công bô' một khung phân loại thảm thực vật th ế  giỏi bao gồm 
5 lớp quần hệ:

1. Lớp q u ần  hệ rừ ng  kín.
2. Lốp q u ần  hệ rừng thưa.

3. Lóp q u ần  hệ cây bụi.

4. Lóp q u ần  hệ cây bụi lùn và các quần  hệ gần gũi.

5. Lốp quần  hệ cây thảo.

Dưới các lớp quần  hệ này là các p h ân  lốp, nhóm  quần  hệ, quần  hệ
và phân quần hệ.

1.3.3 Nguyên tắc phân loại dựa trên sự phân bố không gian
Điểm xuất phát của nguyên tắc phân loại này là thảm thực vật 

và không gian phân bô” của nó có mối quan hệ nhân quả. Vì vậy, việc 
nghiên cứu từng đơn vỊ của thảm thực vật và giải thích nguyên nhân 
p h â n  bô' c h ú n g  p h ả i  đ ư ợ c  b ắ t  đ ầ u  t ừ  c á c  đ đ n  v ị cơ sỏ  c ủ a  t h ả m  th ự c  
vật (các quần xâ, quần hệ thực vật).

Theo các nhà nghiên cứu, có 3 nguyên nhân chính chi phối sự 
phân bố không gian của thảm thực vật là:

a. Sự p h ân  ly của giới thực vậ t do các nguyên n h ân  sinh  học di 
truyền, có liên quan đến lịch sử trái đất.

b. P h ân  bố  không gian nđi sống và khác b iệ t giữa các khoảng 
không gian tiềm năng ở nơi sinh sông của thảm thực vật do các nhân 
tô sinh học.
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c. Tác động của con người, nhờ có tác động này mà thảm thực vật 
đ ịa  p h ư ơ n g  th ư ờ n g  m a n g  n h ữ n g  n é t  đ ặ c  b i ệ t  có l iê n  q u a n  đ ê n  l ịc h  s ử  

n ề n  v ă n  h o á  c o n  n g ư ờ i.

Phân chia thảm thực vật theo phân bô không gian đã được các 
nhà địa lý thực vật đề xuất. Mục đích là nghiên cứu sự phân bô các 
quần thể thực vật khác nhau trên các vùng lãnh thổ đó và mối quan 
hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

Về nguyên tắc, có 2 khả năng phân chia thảm thực vật là:

- Dựa vào các tiêu  chuẩn không liên quan  trực tiếp vối th ảm  thực 
vật như: Các đới khí hậu, các đai độ cao, theo đặc điểm nơi sống 
(thảm thực vật ven bờ, thảm thực vật trên đất hoá lầy, ngập nước...)

• Dựa vào ch ính  thảm  thực v ậ t với các quần xã thực v ậ t hay  các 
q u ầ n  h ệ  t h ự c  v ậ t .

Có 3 cách phân chia thảm thực vật như sau:

- P hân  chia thảm th ự c  v ậ t thực tế  đang  tồn tạ i theo các quần  xã 
thực vật. Đó là vì các quần  xã thực v ậ t được phân  ra n h  giới vâi nhau  
t r ê n  cơ sỏ  t ổ  hỢp các  lo à i  t i ê u  b iể u  n ô n  có t h ể  p h â n  b iệ t  các  v ù n g  th ự c  

v ậ t  th e o  các  q u ầ n  x ã  ư u  th ế ,  c h ủ  đ ạ o  v à  ổ n  đ ịn h  là  các  tổ  hỢp q u ầ n  xã .

Căn cứ vào các tổ  hỢp quần  xã và phân  bố không gian của chúnịí, 
n g ư ờ i  t a  có  t h ể  p h â n  b i ệ t  đưỢc c á c  đ ơ n  vị k h ô n g  g i a n  tự  n h i ê n  n h ỏ  

nhất của thảm thực vật là tiểu khu thực vật (VVuchsdistrikte). Các 
tiểu  k h u  hỢp lại th à n h  các đơn vị lớn hơn: khu  (Bezirke), tỉnh  
(Provinz), miền (Region), xứ (Reich).

• P hân  chia các quần xã thực v ậ t đang tồn tạ i theo đặc tín h  các 
quần  hệ. ở  đây, ngoài khái niệm  q u ần  hệ người ta  dùng  khái niệm  tố’ 
hỢp các  q u ầ n  h ệ  m à  t ê n  c ủ a  c á c  q u ầ n  h ệ  th ư ờ n g  là  b iể u  tư ợ n g  c h o  các  

tổ  hỢp ấy, n h ư  sav an  ẩm , rừ ng  m ưa V .V ....

- P h ân  chia theo  th ảm  thực v ậ t tự  nh iên  tiềm  năng. K hoảng 
k h ô n g  g i a n  s ố h g  t ự  n h i ê n  c ủ a  t h ả m  t h ự c  v ậ t  có t h ể  đưỢc x á c  đ ị n h  và  

giới h ạ n  h o ặ c  v ề  m ặ t  h ệ  t h ự c  v ậ t  t h e o  q u ầ n  x ã  t ự  n h i ê n  t i ề m  n ă n g  

d ự a  t r ê n  cơ sở t h ả m  t h ự c  v ậ t  s a u  c h ó t  (cực đ ỉn h )  t h ự c  tê  đ a n g  tồ n  tạ i ,  

h o ặ c  v ề  m ặ t  s i n h  t h á i  n g o ạ i  m ạ o  d ự a  th e o  đ ặ c  t í n h  c ủ a  các  q u ầ n  hệ  

v à  các  q u ầ n  x ã  s a u  c h ó t  ( q u ầ n  x ã  cự c  đ ỉn h ) .
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1.3.4 N guyên tắc  p h â n  loại lấy  yếu tố  p h á t s in h  q u ầ n  th ể  
th ự c  v ậ t làm  yếu tố  chủ  đạo

N guyên tắc phân  loại này lâV các yếu tô" liên quan  trực tiếp  đến 
í-ự h ình  th à n h  thảm  thực vậ t như  kh í h ậu  - th u ỷ  văn, địa lý - địa
l.ình, địa ch ấ t - thổ  nhưỡng, yếu tô' sinh v ậ t (chủ yếu là k h u  hệ thực 
vật) và con người làm  yếu tô" chủ đạo, do đó mỗi bậc p h ân  loại đều gắn 
lể n  với các yếu tô' p h á t sinh.

Đơn vị cơ sở của nguyên tắc p h ân  lo ạ i  này là k iểu  th ảm  thực vậ t 
(kiểu rừng), ở  đây, k iểu  thảm  thực v ậ t được q u an  niệm  là tương 
dưdng với quần  hệ tro n g  nguyên tắc phân  loại theo  cấu trú c  ngoại 
mạo (Thái Văn T rừ ng  1978, T hảm  thực v ậ t rừ ng  V iệt N am , tra n g  
] lỉ)). Dưới các k iểu  th ảm  (kiểu rừng) là kiểu phụ, k iểu  trá i và thâp  
Iihất là quần  hỢp thực vật. T rên  các k iểu  thảm  là nhóm  kiểu  thảm  
ỉiay quần  hệ.

Kiểu th ảm  thực v ậ t được Hội nghị quốc tế  về ngành  thực v ậ t lần 
thứ  6 tạ i P a ris  năm  1954 thông qua là; N hững tập  th ế  cây cỏ lớn đem  
một h ình  dáng  đặc b iệ t cho phong cảnh  do sự tập  hớp của nhữ ng  cây 
cỏ khác loài như ng  cùng  chung m ột dạng  sông ưu th ế  (Thảm  thực v ậ t 
rừng Việt Nam , tra n g  15).

Vê thực ch ấ t nguyên tắc p h ân  loại này  là sự k ế t hỢp của các 
ỉiguyên tắc  p h ân  loại đã  được h ìn h  th à n h  ỏ trên . C hính vì vậy, tên  gọi 
các bậc p h ân  loại đều dựa theo nguyên tắc  đó. Ví dụ; k iểu  th ảm  thực 
vật thường th ể  h iện  đặc điểm  ngoại mạo cấu trúc; rừ ng  k ín  thường 
xanh, rừ ng  kín nửa rụ n g  lá, rừ ng  kín rụ n g  lá, rừ ng  th ư a  thưòng 
xanh, rừ ng  th ư a  rụ n g  lá, rừ ng  th ư a  nửa rụ n g  lá, trả n g  cỏ, trả n g  cây 
hụi v.v... theo  phân  bố  không gian, theo đai độ cao: rừ ng  núi thấp , núi 
vừa, núi cao, hay  theo đới kh í hậu: n h iệ t đới, á n h iệ t đói, ôn đới...

T rong các yếu tô' p h á t sinh  th ì khí hậu  là yếu tố  p h á t s inh  các 
kiốu thảm  thực v ậ t kh í hậu , các yếu tố  địa lý - địa h ình , đ ịa ch ấ t - thổ  
Iihưõng, k h u  hệ thực v ậ t và con ngưòi là yếu tố  p h á t sinh  các k iểu 
phụ, kiểu trá i và các q u ần  hợp thự c vật.

Trong các công tr ìn h  phân  loại thảm  thực v ậ t gần đây, đặc b iệ t là 
ỏ \iin g  n h iệ t đới và nước tà , các tác giả thưòng áp dụng  đồng thời các 
nguyên tắc trên . N guyên tắc ngoại mạo cấu trúc  thưồng được sử dụng 
ơ những bậc phân  loại lón từ  quần  hệ trỏ  lên, các trạn g  th á i hay các 
kiểu rừng. Còn ở các bậc th ấp  hơn như; dưối quần  hệ, các k iểu  phụ, 
kiểu trái, ưu hỢp thực vậ t được p h ân  biệt dựa vào tổ  th àn h  loài cây.
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Chương 2

Phương pháp nghiên  cứu

2.1 Nghiên cứu ô tiêu chuẩn

Xẩy đụng bản đồ các kiểu thảm thực vật trén cơ sở dnh vệ tình: Đây ià 
phương pháp  để đ án h  giá n h an h  sự đa dạng  về xã hội thự c v ậ t trên  
cđ sở h ìn h  th á i và ngoại mạo. Các đđn vỊ và hệ th ố n g  p h ân  loại thpo 
UNESCO (1973). T rên  cơ sỗ bản  đồ sd bộ đó, phải tiến  h à n h  kiểm  tra  
thực đ ịa  để ch ính  xác hóa các ra n h  giới và cũng từ  đó giúp cho các 
nhà  nghiên cứu đ ặ t các ô đ ịnh  vị để nghiên cứu sâu  hơn về các quần 
hệ hay  các q u ần  xã thực v ậ t cụ th ể  tùy  theo  yêu cầu  và mục đích 
nghiên cứu.

Nghiên cứu thực địa ■ lập ô tiêu chuẩn: S au  khi đã có b ản  đồ sơ bộ, 
tiến  h àn h  kiểm  tr a  các điểm  khóa để đ ịnh  dạng  ch ín h  xác ra n h  giỏi 
các quần  xã thực vật. M ặt khác, tiến  h àn h  nghiên cứu chi tiế t tạ i các 
quần  xã thực v ậ t ch ính  bằng  cách lập các ô tiêu  ch u ẩn  trê n  những 
khu  điển h ình . Kích thước mỗi ô tù y  theo  k iểu  q u ần  xã. Đối với rừng 
hiện nay thưòng lấy kích thước 40 X 50, 50 X 50m hoặc 60 X 40m. Đối 
vói đồng cỏ thưồng lấy kích thước 10 X lOm. S au  kh i đă  xác định vỊ trí 
ô tiêu chuẩn dùng dây nylon cổ m àu để định vị chu vi của ô.

Đo đếm ỏ tíêu chuẩn (hình 2.1); Để mô tả ô tiêu chuẩn trước hết do 
các cây gỗ có đưòng k ính  từ  lOcm trỏ  lên. Vì vậy cần  có í t  n h ấ t 3 
r\hóm: m ột nhóm  chuyên xác đ ịnh  tên  cây và th u  m ẫu, m ột nhóm 
chuyên đo đường k ín h  ngang  ngực, đo đưòng k ín h  tá n  cây và một 
nhóm  thứ 3 chuyên đo độ cao AOÍt ngọn và độ cao dưới cành. Song 
song với đo đếm  các cây gỗ trong  ô tiêu  chuẩn , tiến  h à n h  mô tả  các 
loài cây, số  cá th ể  và độ che phủ  từ ng  loài của lớp th ả m  x an h  bao gồm 
các cây còn lạ i tro n g  từ ng  ồ tiêu  chuẩn  con kích thước 2 X 2m. Tổng số  
ô là  trê n  25 theo  các đưòng chéo của ô lớn.
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V ẽ lát cắí đứng (hình 2.2): Thưòng chọn 1 diện tích trong  ô tiêu 
ch u ẩn  với chiều dài 50 - 60m và chiều rộng lOm để vẽ lá t cắt. Để vẽ 
chúng  ta  cần đo các chỉ số  trên , vối mỗi cây gỗ cần đo tọa độ từ  gô'c 
đến 2 trục: trụ c  hoành 60m và trục  tu n g  lOm, bán k ính  tán  mỗi cây 
đo theo 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bấc. Sau đó, căn cứ trê n  số  liệu đã 
th u  được, dù n g  giây kẻ ly để xây dựng sơ đồ lá t cắ t đứng (hình 2.2).

Bản mô tả cho từng ó: Bao gồm vỊ tr í  của ô, diện tích, độ dôc, đấ t 
dai, đá  mẹ, độ ẩm , th àn h  phần  loài, sô tầng, các loài trong  từ ng  tầng, 
sô' họ/ô, số  loài/ô, số  cây gỗ/ha, diện tích gốc cây gỗ/ha, chỉ số  độ tán  
che: ĐTC/ha, sô' loài cây con/ô, tru n g  bình cây con/ô con. tru n g  bình 
cây sô tru n g  bình của các loài cây con trong  mỗi m '.

T ính  chỉ sô' độ tán  che ĐTC = z  diện tích tá n  của tấ t  cả các cây 
thuộc tần g  cây gỗ/diện tích của lá t cắ t (60 X lOm). ĐTC càng lớn 
chứng tỏ tín h  đa dạng  càng cao. Để đánh  giá sự khác n h au  của từng 
kiểu th ảm  thực v ậ t chúng ta  có thể  so sánh  sô" loài/ha để thấy  rõ tính  
đa dạng, sô' loài ưu th ế ,  tỷ lệ diện tích gốc các cây gỗ/ha và tỷ lệ % 
diện tích gốc các cây gỗ đó so vối toàn  diện tích ô tiêu  chuẩn.

Xáy dựng bản đồ các quấn xã thực vật: T rên  cd sở mô tả  các ô tiêu 
chuẩn , chúng  ta  sử dụng các bản đồ chuyên ngành  khác như  khí hậu , 
đ ấ t đai, đ ịa  h ìn h  và địa mạo để điểu chỉnh  ra n h  giói các kiểu quần 
xã thực vật. Mỗi kiểu thảm  thực v ậ t chúng ta  cho nhữ ng  m àu sắc 
khác nhau .

2.2 Lập danh lục

Dụng cụ thu mẩu: Cặp hay tú i đựng m ẫu, giấy báo, dây buộc, 
nhân, kim  chỉ, b ú t chì 2B, sổ ghi chép, cồn.

Xác định địa điểm và tuyến thu mẫu: Để th u  m ẫu m ột cách đầy đủ  và 
đại diện cho k h u  nghiên  cứu, trong  khi chúng  ta  không th ể  đi hế t các 
diểm trong  k h u  đó th ì việc chọn tuyến và điểm  th u  m ẫu là cần th iết. 
Tuyến đường đi phải xuyên qua các môi trưòng  sống của khu nghiên 
cứu. Có thể chọn nhiều tuyến theo các hưóng khác nhau, nghĩa là các 
tuyến đó cắ t ngang  các vùng đại diện cho khu  nghiên cứu. T rên  các 
tuyến đó chúng  ta  lại chọn những điểm chốt, tức là những  điểm  đặc 
trư ng  n h ấ t để th u  m ẫu kỹ hay  đ ặ t các ô tiêu  chuẩn , vừa phục vụ cho 
nghiên cứu về đa dạng loài vừa nghiên cứu về đa dạng  hệ sinh  thái.
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Phương pháp thu mẩu (h ình 2.3 - 2.8); Để th u  m ẫu, h iện  nay chúriỊí 
ta nên dùng túi polyetylen để đựng mẫu, không dùng cặp gỗ dán như 
trưóc đáy vừa cồng kềnh, vừa khó bảo quản, cần có sổ ghi chép riêng, 
nh ãn  hay băng  d ính  giấy có th ể  viết được và kéo cắ t cây.

Nguyên tắc thu mẩu:
- Mỗi m ẫu phải có đầy đủ các bộ phận , n h ấ t là cành, lá và hoa đôi 

vối cây lớn hay  cả cây đối với cáy thảo. M âu có cả quả càng tốt.

- Mỗi cây nên  th u  từ  3 - 10 m ẫu, với cầy thảo  nên  tìm  các m ẫu 
giống n h au  và cũng th u  vối số  lượng như  trê n  đê vừa nghiên  cứu cáo 
biến dạng  của loài, vừa để trao  đổi.

- Các m ẫu th u  trê n  cùng một cây th ì đánh  cùng m ột số  h iệu  mẫu. 
Có 2 cách: đánh số  từ 1 trở đi kể từ khi thu mẫu đầu tiên cho đến hêt 
đòi làm  nghiên cứu khoa học hoặc đ án h  số  theo  năm  th á n g  không 
phụ thuộc vào các đợt th u  m ẫu trưác đó. Ví dụ: đdt nghiên cứu và() 
th án g  7 năm  1996, ta  có thể  đánh  sô là 967 hay 9607 là gốíc và sau  đó 
lần lượt ghi tiếp  từ  sô" 01 trở đi. Cách đ án h  này tiện  lợi là không cần 
phải nhớ sô" trước đó m à th u  đợt nào đ án h  số  đợt đó và qua số  đó có 
thể  n h ận  b iế t thòi g ian  th u  m ẫu. Tuy nhiên, cách này  có nhược 
điểm  là không th ể  b iế t cả cuộc đòi của n h à  thực v ậ t đã th u  được bao 
nh iêu  m ẫu.

Khi thu mẫu phải ghi chép ngay những đặc điểm dễ nhận biết 
ngoài th iên  nh iên  n h ư  đặc điểm  vỏ cây, kích thước cây, n h â t là các 
đặc điểm dễ mất sau khi khô như màu sắc của hoa, quả, mùi vị...

Sau khi thu và ghi chép xong, cho mẫu vào túi polyetylen to, 
mang vể phòng thí nghiệm rồi mối làm mẫu. Việc sử dụng túi 
polyetylen là có lợi vì gọn nhẹ, không bị va quệt khi bãng  qua rừng, 
m ẫu giữ tươi lâu  kể cả kh i trời nắng  to. Tuy nhiên, cần chú ý kh i cho 
mẫu vào túi phải nhẹ nhàng, nếu có hoa thì có thể dùng các lá của 
mẫu để bọc lấy trước khi cho vào túi. Có thể dùng túi nhỏ và mỏng 
đựng một loài, buộc chặt lại và tất cả các túi nhỏ đó cho vào túi to hay 
bao tải.

Cách xử  lý và bảo quản mẩu: Sau 1 ngày lấy m ẫu cần đeo n h ãn  cho 
mỗi mẫu. Nhãn có thể chỉ ghi số  hiệu mẫu của tác giả còn các thông 
tin khác sẽ ghi vào sổ riêng hoặc trên nhãn ghi đầy đủ các mục như sau:

- SỐ h iệu  m ẫu.

- Địa điểm  và nơi lấy (tỉnh, huyện, xã, nú i nào và mọc ven suôi 
hay đỉnh núi).
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- Ngày lây mẫu.
- Đặc điểm quan trọng: dạng cây, độ cao, đưòng kính, màu lá, 

hoa, quả, màu nhựa mủ..., nghĩa là những đặc điểm khi sấy khô hoặc 
khi mang về nhà không để lại một vết tích gì nữa để giúp cho quá 
trình định loại sau này.

Người lấy mẫu: khi ghi phải dùng bút chì mềm, tuyệt đối không 
dùng bút bi, bút mực để tránh bị mất dữ liệu đã ghi khi ngâm tẩm về sau.

Hinh 2.1
Cách đo các chỉ số:
H: Độ cao vút ngọn; h: Độ cao dưới cành; r,: Bán kính tán hướng Đông 
Tị -. Bán kính tán hướng Tây; T3: Bán kính tán hướng Nam; r,: Bán kính 
tán hitòng Bắc; D,: Đuờng kính ngang gốc; D,: €)L«ỉ>ng Wnh ngang ngụt.
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. Placourtia lunkam
2. Sierculia nobilÌ5
3. Streblus macrophyllus
4. Heleropanax íiagrans
5. Chukrasia labulaiis
6. Aitocarpus malicula
7. Copsia sp.
8. Aglaia sp.

Hinh 2.2
Lát cắt đứng của õ tiêu chuẩn
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Trình bày mẫu trên các bìa tách rời

sưu tập 1

Sưu tập 2

Sưu tập 3 

Sưu tập 4

sưu tập 5

} Các sưu tập 
1-5 đã đánh số 

để chung

Các sưu tập 
khác chữa 

đánh sô'

Mép mừ

Dược!

>^Mép kín

Không! KhOng!

Hlnh 2.3
Ép mẫu

Sau mỗi ngày  m ang  về nơi ỏ m ẫu v ậ t cần được xử lý m ẫu ngay. 
Có 2 cách xử lý m ẫu:

X ử  lý  và sấy khô: S au  khi đã đeo nhãn , mỗi m ẫu  đ ặ t gọn trong  1 
tờ báo gập 4, vuốt ngay ngắn nhưng chú ý trê n  m ẫu p h ả i có lá sấp, lá 
ngửa để có th ể  q u an  s á t dễ dàng cả 2 m ặt lá  m à không phải lậ t  m ẫu 
(hình 2.5). Đốì với hoa nên  dùng các m ảnh  báo nhỏ để ngăn  cách nó
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vối các hoa hay  lá bên cạnh, phòng khi sấy dễ bị d ính  vào các bộ phận  
bên cạnh. S au  đó, xếp nh iều  m ẫu th à n h  chồng và dùng  đôi cặp ô 
vuông (m ắt cáo) để ốp ngoài, ép ch ặ t m ẫu và bó lại (h ình  2.4). Các bó 
m ẫu đưỢc phơi n ắn g  hoặc sấy khô trê n  bếp th an  h ay  tủ  sấy. H àng  
ngày phải th ay  giấy báo mới để m ẫu chóng khô và không  bị ẩm , nếu 
không th ì m ẫu  bị hỏng.

Cách buộc nhãn

ấm nhôm 

Giấy báo

luớisái khung gỗ

Các loại cặp ép vả cách buộc

Quả lớn cắt lát chóng khô 
và lá không bị quăn

Quả không cắt sấy lâu 
khô và mép lá quắn

Hinh 2.4
Cách buộc nhãn, bó mẫu và xử lý mẫu có quà to
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Ycsl

Có thò thây hoa, đổl và lá 
Can sce fl()wei , iKxl and leaf

Khỏng thể Ihấy hoa và đốl 
Can no! see íloNver and noci

Kh(>ng! Không tháy gổc 
Nu! Cannot scc bíìsc

Không! Khồng thấy đỉnh 
No! Cannoi scc apcx

Hình 2.5
Những yêu cầu khi ép và trình bày mẫu
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Nguổn nìúệ^Ệ  
Heat

Câp ép mẫu 
Press

ầm bảo vệ

', I I

Hòm sấy

Hỉnh 2.6
Cách sấy mẫu

Bếp (điện
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Giữ phần cuống 
lại để thấy vị trí 
của lá

mẫu trên một bìa

Hình 2.7
Cách trình bày mẫu trên bìa mẫu trước khi nhập vào phòng mẫu cây khô
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Mâu lớn cắt thành nhiều phần và đính trên nhiều bìa mẵu 
khác nhau nhưng cùng sô' hiệu

Không đưỢc! Trừ dây leo.

Hinh 2.8
Cách trình bày mẫu

Với kỹ th u ậ t  h iện  đại, chúng  ta  dùng  các ph iến  kẽm  m ỏng ựốii 
kích thước 44 X  30 cm, uốn lượn nhỏ k iểu  m ái n h à  vôi chu  kỳ 1 ’nn 
đ ặ t xen kẽ giữa các tệp  báo chứa m ẫu bên trong  (h ình  2.4). Thưònf ciứ 
sau  kh i ép 5-7 m ẫu  trong  các tò báo, chúng ta  dùng  1 tấ m  kẽm  mmịg 
xen vào sau  đó lạ i tiếp  tục xếp 5-7 m ẫu tiếp. Mỗi bó 20 m ẫu, chún{ tía 
xen vào, 2 tấm  nhằm  tách  bó m ẫú  làm  3 phần, sau  đó buộc chặt. lYnn 
kẽm  có tác  dụng  tru y ền  n h iệ t và thông  k h í làm  cho m ẫu  chóng kiô').
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Bó m ẫu làm  như  th ế  cho vào tủ  sấy ở 80”C, chỉ sau  3 - 7 ngày là khô, 
không cần phải th ay  báo hàng  ngày như  kỹ th u ậ t cũ. (Chú ý: vì m ẫu 
được xử lý bằng  cồn ngoài thực địa nôn kh i sấy trá n h  để bó m ẫu sá t 
V('ji nguồn n h iệ t  vì dễ bị hát (‘háy. còn báo thì không đưỢc d ù n g  loại đă 
tliấm  HgCla vì dễ làm  hỏng tấm  kẽm).

X ử  lý  ướt: Khi k h ô n g  có thồi gian và điều kiện làm  m ẫu  ngay 
tio n g  ngày th ì sau  khi đã làm  m ẫu xong, chúng  ta  không dùng  cặp 
m ất cáo đế ép m ẫu  trong  nh iều  ngày nữa m à chỉ ép 1 thồi g ian  ngắn 
sao cho chúng  đủ  thòi gian ổn đ ịnh  vị trí, sau  đó bỏ cặp và dùng  giấy 
báo bọc ngoài, bó ch ặ t lại rồi cho các bó m ẫu đó vào tú i polyetylen cỡ 
lớn. Mỗi tú i lớn có th ể  chứa nhiều  bó m ẫu, dùng  cồn đổ cho thấm  các 
tò báo và buộc ch ặ t lại để chuyển về nđi có điều k iện  sấy khô. Cách 
Làm đó có th ể  giữ m ẫu  trong  khoảng l  th án g  m à không cần phải sấy 
ngay. Mục đích là để giết các men làm cho lá rụng. Sau đó vẫn phải qua 
cách xử lý như trước.

Phản chia mảu theo họ và chi: Trước khi phân  tích các m ẫu cây 
phải b iết m ẫu cây thuộc họ nào. M uôn th ế  chúng  ta  phải sắp  xếp 
chúng theo theo  từ n g  họ. Để làm  n h an h  cần có các chuyên gia có k inh  
nghiệm  giúp đỡ để giảm  nhẹ công việc và thòi gian hoặc chúng ta  
theo bảng chỉ d ẫn  n h ận  n h an h  các họ (xem c ẩ m  n an g  nghiên cứu đa 
dạng sinh  v ậ t hoặc thực v ậ t có hoa (2004) của N guyễn N ghĩa Thìn). 
Từng họ lại nhồ các chuyên gia sắp chúng theo  từ ng  chi trước khi 
phân  tích và tiến  h à n h  xác định ìoài. N hững m ẫu nào chưa p h ân  họ 
và chi được th ì d ù n g  các khóa xác đ ịnh  họ và chi để xác định.

Đối chiếu mẩu nghiên cứu với bộ mẩu lưu: Đôi với nhữ ng  nơi có bộ 
m ẫu cây khô lưu n h ư  bảo tàn g  thực v ậ t hay  các phòng m ẫu  cây khô 
(bách Ihảo = herbarium) (vỏi đầy dủ tên khoa học), chúng ta mang 
m ẫu của m ình so với bộ m ẫu lưu để có tên  sơ bộ. N ếu các m ẫu  hoàn 
toàn giông n h au  th ì có thê tạm  yên tâm  vôi các tên  đó và xếp riêng. 
N hững m ẫu còn ngh i ngò được tiếp  tục phân  tích  cụ th ể  và tr a  tên  
khoa học theo  khóa xác định.

Phán tích mẩu: Để tra  tên  khoa học, dầu  tiên  phải tiến  h àn h  phân  
tích các m ẫu  đã th u  thập . Khi phân  tích trên  m ẫu khô phải lấy từ ng  
hoa ra  cho vào ô”ng nghiệm  cùng với ít nưốc vừa đủ  ngập hoa và đun 
sói để m ẫu trỏ  lạ i trạ n g  th á i bình thường. H ai tay  vối 2 kim  nhọn 
tách  từ  từ  các bộ p h ận  của hoa dưới k ính  lúp để quan  s á t và vẽ h ình . 
Khi phân  tích, chú  ý m ột sô nguyên tắc  như  sau:
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- P hân  tích từ  tổng th ể  bên ngoài đến các chi tiế t  bên trong.

- P hân  tích  từ  c á i  lớn đến cái nhỏ.

- P hân  tích đi đôi với ghi chép và vẽ h ình .

Tra tên khoa học: Sau khi đã phân  tích, chúng ta  tiến  h àn h  tr a  tôn 
khoa học dựa theo các khóa xác đ ịnh  lưỡng phân  hoặc vừa p h ân  tích 
vừa tra  khóa.

C hú ý m ột số  nguyên tắc khi tra  tên  n h ư  sau:

- H oàn toàn  khách quan  và tru n g  th àn h  vỏi các m ẫu  thực, 
không phụ thuộc vào tên  giám  đ ịnh  sẵn  hay tên  do các tác  giả xãc 
đ ịnh  trước đây.

- Khi tra  khóa luôn luôn đọc 2 đặc điểm đối n h au  cùng 1 lúc để (ỉễ 
dàng  phân  đ ịnh  giữa các cặp dấu  hiệu.

Sau khi đã có tên  khoa học, cần kiểm tra  lại bằng các bản mô tả  ciã 
được giỏi th iệu  trong các bộ thực vậ t chí hay sách chuyên khảo. Nếu 
m ẫu đúng với bản mô tả  th ì chép đầy đủ tên  khoa học của cây cùng với 
tên tác giả và tên  họ của m ẫu cây đó, sau  đó các m ẫu đưỢc nhập  vào 
Phòng m ẫu cây khô (H erbarium ). Mỗi họ xếp riêng và theo vần ABC.

Chỉnh lý tên khoa học: Khi đã có tên  khoa học của các m ẫu  th u  
th ập  phải kiểm  tr a  lại tên  họ và chi theo bảng  tr a  tên  họ và tên  chi 
(xem phần  phụ  lục) nhằm  thông n h ấ t tên  gọi mới nhâ”t đã được Bộ 
lu ậ t về tên  gọi thực v ậ t Tokyo, 1994 quy đ ịnh  đối với họ và được 
B rum m itt chuyên gia tên  gọi thực v ậ t của Bảo tàn g  thực v ậ t H oàng 
gia Kiu, (Anh) tập  hỢp năm  1992 đối với tên  chi (Xem N.N. T hìn  
1997). Đây là tà i liệu đầy đủ  n h ấ t các tên  chi từ  trước tới nay. Vì vậy 
dễ dàng trong việc tra cứu và so sánh. Bỏi vì khi tra tên chúng la 
phải sử dụng  nh iều  bộ thực v ậ t chí khác nhau , với các hệ thông  khác 
nhau , cho nên  cùng  1 cây có th ể  có các tên  loài khác n h au  và cùng  1 
loài có th ể  để trong  các họ, bộ khác nhau .

L4p danh sách các loM: D anh mục phải p h ản  án h  đầy đủ  các thông  
tin  cần th iế t cho m ục đích nghiên  cứu. Vì vậy, trưóc h ế t p h ả i có m ột 
danh sách các loài theo từng họ, các họ theo từng ngành. Riêng thực 
v ậ t H ạ t k ín  nên  theo từ ng  lớp để từ  đó chúng  ta  th u  th ập  các thông 
tin  cho việc đ án h  giá về đa dạng. D anh  m ục các loài cần  có tên  khoa 
học, tên  V iệt N am  hay  tên  đ ịa  phương, dạng  sống, p h ân  bố, công 
dụng, mức độ bị đe dọa...
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Đánh giá đa dạng các taxôn trong các ngành: Sau khi đã có danh  
sách sơ bộ chúng  ta  thông kè sô’ loài, chi và họ theo từng ngành  thực 
vật và theo  từ ng  lớp đối vói thực vật H ạt kín. Sau đó lập bảng  và phô 
(‘ác  n h ó m  đó.

Đánh giá đa dạng loài cùa các họ: Sau khi đã có danh  sách sơ bộ 
chúng ta  thông  kê số  loài, chi theo từ ng  họ thực vật. Tiếp đó lập bảng 
và phổ các nhóm  đó. Thông thưòng, người ta  thống kê các họ có nhiều 
loài n h ấ t hoặc chỉ thông  kê 10 họ nh iều  loài n h ấ t m à thôi (Top ten). 
So sán h  tỷ lệ % số  loài 10 họ đó so với toàn  hệ. Tỷ lệ đó bị hơn 50% 
dôi với hệ thực vật nh iệ t đới.

Đánh giá đa dạng loài của các chi: Sau khi đã có danh  sách chúng ta  
tliông kê số  loài theo từ ng  chi. sau  đó lập bảng và phố các nhóm  đó, 
chọn các chi có nhiều  loài nhất.

Đa dạng vé các yếu tố  địa lý cấu thành hệ thực vật (hình 2.9);

Cách tiến hành: những loài có khu  phân  bố giống nhau  vê' khu 
phán bố  địa lý th ì tập  hợp th àn h  m ột yếu tố  địa lý. Điều này hoàn 
toàn phụ  thuộc vào k h ả  nàng và ý đ ịnh  của tác giả cũng như nguồn 
tà i liệu cho phép. Trưâc hết, phải dựa vào các thực v ậ t chí hoặc các 
chuyên khảo về họ hay  bộ nào đấy để th u  th ập  các thông tin  về sự 
phân bố  của từ ng  loài. Từ sự phân  bố đó, chúng  ta  căn cứ vào sđ đồ 
phán loại của N guyễn N ghĩa Thìn  (1999) để sắp  xếp chúng th à n h  các 
yếu tố  đ ịa  lý cấu th à n h  hộ thực vật từ ng  vùng. Sau đó. tập  hợp lại lập 
th àn h  phổ các yếu tố  đ ịa  lý thực vật của vùng nghiên cứu.

S ơ  đồ p h â n  loại

1. Yếu tố  th ế  giởi; gồm các taxôn phân  bố khắp  nơi trên  th ế  giới.

2. L iên n h iệ t đỏi: gồm các taxôn phân  bố ở vùng nh iệ t đới châu  Á, 
cháu Úc, châu  Phi và châu Mỹ, Một số có thể mỏ rộng tới vùng ôn đới.

2.1. N hiệt đới châu Á, châu ứ c  và châu Mỹ.

2.2. N hiệt đới châu  Á, châu Phi và châu Mỹ.

2.3. N h iệ t đới châu  Á và Mỹ; gồm các taxôn phân  bố ỏ vùng nhiệt 
đói châu  Á, đến  vùng nh iệ t đới châu Mỹ. M ột số  có thế  mở rộng tới 
Dông Bắc châu  ứ c  và các đảo Tây -Nam T hái B ình Dương.

3. CỔ n h iệ t đối: gồm các taxôn phân  bố ở vùng nh iệ t đới châu  Á, 
châu ức, châu  Phi và các đảo lân cận.
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3.1. N hiệt đới châu Á và châu  úc : gồm các taxôn p h ân  bô ớ vvìng 
nh iệ t đới châu Á tói châu ứ c  và các đảo lân  cận. Nó nằm  ở cánh đònK 
của Cô nh iệ t đới và mỏ rộng đến các đảo An Độ nhưng không bao pi ớ 
tới lục địa châu Phi.

3.2. N hiệt đới châu Á và châu Phi: gồm các taxôn phân  bô ở v ù n g  
nh iệ t đới châu  Á. châu Phi và các đảo lân  cận. Đây là cánh tây  củ.a 
vùng Cổ nhiệt đới và có thể mở rộng tối Phi-gi, các đảo Nam Thái 
Bình Dương nhưng không bao giò tới châu Uc.

4. N hiệt đới châu  Á (Inđô - M alêzia); gồm các taxôn phân  bô ỏ 
vùng nhiệt đới châu Á từ An Độ, Srilanca, Mianma, Thái Lan, Đòn g 
Dương, Tây Nam và Nam Trung Quôc (Lục địa châu A), Indônêsii^i. 
M alaysia, Philippin  đến Niu Ghinê, mở rộng tới Phi-gi và các (ìả o 
Nam Thái Bình Dương (vùng Malêzia) nhưng không bao giò tới cliâ u 
Úc. Kiểu này được tách thành các kiểu phụ sau:

4.1. Đông Dương - M alêzia; gồm các taxôn phân  bố ỏ vùng nluệíi 
đói châu Á, từ  lục địa Đông Nam Á (M ianm a. Thái Lan. Đông Dươri{ií. 
Tây Nam và Nam Trung Quốc) đến Malaysia. Indônêsia, Philippin. 
Niu Ghinê và mở rộng tới Phi-gi và các đảo Nam Thái Bình Dươn.g 
nhưng không bao giò tới châu Uc ở phía nam và An Độ ở phía tây.

4.2. Đông Dưđng - Ấn Độ hay Lục địa châu Á n h iệ t đối; gồm cáic 
taxôn phân  bô' ỏ vùng nh iệ t đối châu Á từ  An Độ, S n lanca , Mianiriia. 
Thái Lan. Đông Dương, Tây Nam và Nam Trung Quốc nhưng khònig 
tới vùng Malêzia.

4.3. Đông Dương - H im alaya = Lục địa Đông Nam Á (trừ  Malôzi;a 
và An Độ): gồm các taxôn phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á, từ châ.n 
Himalaya, Mianma, Thái Lan, Đông Dương và Tây Nam Trung Quốic. 
Một sô'chúng có thể mỏ rộng đến bán đảo Malaysia ở phía nam. Đâiy 
là nhóm thực vật phân bố chủ yếu trên núi cao.

4.4. Đông Dưđng - Nam T rung  Quổc: gồm các taxôn phân  bô ci 
Đông Dương và Nam Trung Quốc, đặc biệt xung quanh biên gi<ới 
Trung Quốc (chỉ có ở Nam Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Đíài 
Loan, Hải Nam) và Đông Dương.

4.5. Đông Dương; Các taxôn phân  bố  giới h ạn  trong phạm  vi 3 
nưôc Đông Dương và đôi khi có th ể  gặp ỏ T hái Lan.
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õ. On đới Bắc; gồm các taxôn phân  bô' trong vùng ôn đới châu Á, 
châu Âu. châu  Mỹ và có thê mở rộng tới vùng núi n h iệ t đới. thậm  chí 
tới vùng ôn đới Xam bán cầu.

5 1. Đông Á - Bắc Mỹ: gồm các taxôn phân  bố trong  vùng ôn đỏi 
châu Á, Bắc Mỹ, có thế  mỏ rộng tới vùng núi nh iệ t đới.

0 2. On đới cô thỏ giối: gồm các taxôn phân  bô ở ôn đói châu Au. 
cháu Á và có th ể  mơ rộng tới vùng núi nh iệ t đới châu Phi và châu  ú c .

K iir  PIIÂN nỏ IX)NC. A

Hinh 2.9
Bản đồ các khu phân bố của các yếu tỏ’ thực vật
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5.3. V ùng ôn đới Địa T rung  H ải - châu Au - châu  A; í;()in c;u- 
taxôn phân  bô trong  vùng ôn đới quanh  Địa T rung  Hái. châu  Au \ii 
châu Á.

5.4. Đông Á; gồm các taxôn phân  bố trong vùng  ôn dỏi từ 
Himalaya đến Đông Trung Quốc tỏi Triều Tiên hay Nhật Bản VÌI (ó 
thể  mở rộng tới vùng núi n h iệ t đới.

6. Đặc hữu V iệt Nam: gồm các taxôn phân  bô' trong  giỏi hạii rua  
Việt Nam.

6.1. G ần đặc hữu; gồm các taxôn phân  bô chủ yếu trong  giới hạn 
của V iệt N am  và có thê’ tìm  thấy  ở một vài điểm  của các nước lân cận 
dọc theo biên giới.

Đánh giá mức độ các loài hiểm và có nguy cơ bị tiêu diệt: C ăn cứ thang  
đánh  giá của lU C N  (1981, 1994), đồng thòi dựa vào các nguyên nhiUi 
tác động làm m ất tín h  đa dạng sinh  vậ t và xói mòn nguồn gon tron^' 
khu  nghiên cứu để đánh  giá mức độ các loài hiếm  và có nguy ((í l)ị 
tiêu  d iệt trong vùng, từ đó có biện pháp bảo tồn ch ú n g  có h iệu  (|U.Ì. 

Sau khi đã có cuốn Sách Đỏ, chúng ta  sử dụng các tư  liệu có tron^ 
Sách Đỏ để thông kê các loài trong  khu  nghiên cứu có nguy cơ bị (iéu 
diệt. Tuy nhiên, tác giả có thể  p h á t hiện thêm  nhữ ng  loài nguy ciii) 
mà Sách Đỏ chưa đề cập đến tùy  theo từng khu ngh iên  cứu, dựa trên  
các nguyên n h ân  tác động của địa phưđng đó.

2.3 Đánh giá sự đa dạng các dạng sống

Nó là một đặc trưng nói lên bản chất sinh thái của hộ thực V!>1 
cũng như  thảm  thực v ậ t của hệ sinh  th á i đó. Mỗi hệ sinh  th á i là (lo 
các loài trong  mối tưđng quan  vói các n h ân  tô” sinh  th á i của nới sôntĩ 
đó tạo nên. Nó được th ể  h iện  trên  từ ng  cá th ể  loài và các loài đó tậị) 
hỢp nên nhữ ng  quẩn  xã riêng  b iệ t phản  án h  môi trường ndi đó Cho 
đến nay, khi p h ân  tích bản  ch ấ t sinh  th á i của mỗi hệ thực vật. n h íú  
là hệ thực v ậ t của các vùng ôn đới, ngưòi ta  vẫn  thường dùng  hệ 
thống các dạng  của R aunk iaer (1934) và sắp  xếp các loài của hộ thi.íc 
v ậ t nghiên cứu vào m ột trong các dạng  sống đó. Cơ sở q u an  trọng  
n h ấ t để sắp  xếp các nhóm  dạng  sôVig là xem thòi kỳ khó k h ăn  clio 
cuộc sống (do lạn h  hay khô hay cả hai) loài đó tồn tạ i dưới dạng  sôVig

50



nào; chỉ là h ạ t  nghỉ hay còn có cả chồi, nếu có chồi th ì chồi nằm  ở vị 
tr í nào so với m ặ t đâ't và có đưỢc bảo vệ hay không.

Để nghiên cứu các dạng sông trước hết phải thu thập thông tin về 
dạng  cây của các loài; chủ yếu thống kê các thông tin  về dạng  sống 
trong các bộ thực vật chí như dạng cây, độ cao, đường kính kể cả đặc 
linli sinh thái của từng loài nếu có.

Đ ánh giá dạng  sống theo R aunk iaer (1934) có bổ sung: S au  khi 
dã thống kê, căn cứ theo thang phân chia của Raunkiaer về dạng 
sòng để sắp xếp các loài thuộc một trong các kiểu chính.

Hệ thông  p h ân  loại đó có thể được tr ìn h  bày tóm tắ t  như  sau  
(hình 2.10);

Cây chổi trén (Phanerophytes) - Ph: gồm những  cây gỗ hay  dây leo 
kề cả cây bì sinh , ký sinh  và bán  ký sinh, có chồi nằm  cách m ặ t đ ấ t từ  
25 cm  trở  lên.

1. Cây chồi trê n  to (M agaphanerophytes - Mg): là cây gỗ cao từ  25 
ni trỏ lên; Sâng, Chò chỉ, Chò xanh, Lim.

2. Cây chồi trê n  nhỗ (M esophanerophytes - Me); gồm nhữ ng  cây 
gỗ từ  8 - 25m; Gội, Sung, M áu chó, Trưòng.

3. Cây chồi trê n  nhỏ (M icrophanerophytes - Mi): là cây gỗ nhỏ, 
cày bụi, cây hóa gỗ, cỏ cao từ  2 - 8 m: Chòi mòi, D âu da, Ngái, M ận, Đào.

4. Cây chồi trên lùn (Nanophanerophytes • Na); gồm cây gỗ, cây 
bụi lùn hay  r\ửa bụi, cây hóa gỗ, cỏ cao từ  25 - 200 cm như  các loài 
thuộc họ Cà phê, Thầu dầu, Ô rô, Gai dưới tán rừng hay các loài như 
Bồng bồng, Dứa mỹ, Hoa hồng, Nhài.

5. Cây bì sinh (Epiphytes ■ Ep); gồm các loài cây bì sinh sống lâu 
năm trên thân, cành cây gỗ, trên vách đá... như các loài Dương xỉ và 
Phong lan sông bám trên cây to trong rừng.

6. Cây ký s in h  hay  bán  ký sinh  trê n  cây gỗ (P a ras ite  và 
H em iparasite  - Hp) như  Tầm  gửi, Tơ xanh, Tơ hồng, m ột vài loài 
H oya  của họ T h iên  lý.

7. Cây mọng nước (Succulentes - Suc): gồm các cây có lá hay thân 
niọng nước như Xưđng rồng, Thuốc bỏng.

8. D ây leo (L ianophanerophytes - Lp): gồm các loài dây leo th â n  
hóa gỗ như Kim ngân, Bàm bàm, Mã tiền, vằng.
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Cây chổi sát đất (Chamaephyies - Ch): gổm nhữ ng  cây có chồi cách 
niẠ. đ ấ t  dưới 25 cm, m ùa (lòng dược lớị) tu y ế t hay  lá khô bao phủ 
('hó ig  lạnh như: Rêu, Địa y, Cao cẳnịỊ- Ophiopogoti sp...

Cày chồi nửa ẩn (Hemicryptophytes - lỉm): gồm những  cây có chồi 
n an  s á t  m ặt đ ấ t (ngang mặt) hay nửa trên , nửa nằm  dưới đ ấ t được lá 
kli( che phủ bảo vệ như  các loài cỏ nhiều  nãm  hay các loài Dương xỉ, 
Xá Ig - Crinìurn, Rầy - Alocasia macrorrhiza.

Cày chổi ân ịCryptophytes - Cr)'. gồm những cây có chồi nằm  dưới 
dai n h ư  các loài có củ hay càn hành  như c ỏ  tra n h , Gừng, Củ gấu, 
Kh.un tây.

s  hững cáy thủy sinh (Hvdrophyles • lỉy): gồm nhữ ng  cây có chồi nằm  
tfO!g nưổc hay trong đất dưối nước: Rong tóc tiên, Rong mái chèo, 
Sor, Súng.

Cây một năm (Therophytes- Th): gồm những cây vào thòi kỳ khó 
k lu n  toàn bộ cây chết đi, chỉ CÒII duy trì nòi giống dưới dạng  h ạ t. Đó 
là .oàn bộ cây có đồi sông ngắn hđn một năm , sông ở b ấ t kê môi 
trư in g  nào như các loài cỏ, Rau tàu  bay, Cải cúc, c ỏ  mực.
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Chương 3

R ừng là  m ột h ệ  s in h  th á i

3.1 Khái niệm  hệ sinh  thái rừng

Trong cuốn "Sinh th á i học", A. T enslây (1935) đã viết: "mặc (iù 
các cơ thê sôVig có xu hướng muôVi tách riêng mình ra đê giành clưi.ic 
một sự chú ý đặc biệt, nhưng thực tế  các cơ thể không thê’ tách ra 
khỏi các n h ân  tố  môi trường cụ thể  xung quanh  m à chúng cùng ciic 
nhân tố môi trường đó làm thành một hệ thống vật lí thống nhát. 
N hững hệ v ậ t lí như  thê  là những đơn vị cơ bản của tự  nhiên, gọi là 
hệ sinh  thái". Từ những năm  50 trở lại đây, bằng  những th à n h  tựu 
xuất sắc của khoa học sinh vật, tư tưởng học thuật về hệ sinh thái (tã 
được p h á t tr iển  sâu  sắc và toàn  diện, m ang lại nhữ ng  ý nghĩa lớn lao 
vể lý luận  cũng như  thực tiễn. N hắc đến công lao đó phải kể đón 
L inđơm an (1942), p. E. ổ -  Đum (1955, 1963, 1966), Rilây (1956), Tm
(1957), Ò vingtơn (1961), p. Đuvinô và M .Tang (1967), G onlây (1968) 
v.v... c .  Vili (1957) dùng  khái niệm  hệ sinh  th á i để chỉ ''một đơn vị tự  
nhiên  bao gồm  m ột tập hỢp các yếu tố  sống và không  sống, do kết quả  
tương tác của các yếu tô' ấy tạo nên m ột hệ thống ổn đ ịnh , tại đây  có 
chu tr ình  vật chất g iữa th à n h  ph ẩ n  sông và không  sông”. Hệ sinh  thá i 
là m ột khái niệm  tương đôi rộng, có qui mô khác nhau : gốc cây, ao hồ, 
đồng cỏ, hệ sinh thái rừng cây, đại dương, vi hệ sinh thái nhân tạo 
trong phòng thí nghiệm, thậm chí con tàu vũ trụ cũng được coi như là 
một hệ sinh thái. Hệ sinh thái là một đơn vị chức năng cđ bản c ủ a  

sinh thái học, bởi vì đây là một đơn vị tự nhiên bao gồm các nhân tố  
môi trưòng  sống và sinh  v ậ t luôn có ản h  hưởng qua  lại lẫn  nhau . Xét 
về mặt cơ cấu, có thể phân chia hệ sinh thái ra các thành phần s a u  

đây (h ình  3.1):

1. Chất vô cơ (C, N, CO2, HgO v.v...) tham gia vào chu trình tuần 
hoàn v ậ t chất.
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2. C h ấ t hữu cơ (protein. Ịíluxid. lịỊ)id, các ch ấ t m ùn v.v...) liên kết 
các p h ần  hữu  sinh  và vô sinh.

3. C hế độ kh í hậu: bao gồm nh iệ t độ và các yếu tô" v ậ t lí khác.

4. S inh  vậ t là th à n h  phần sông của hệ sinh  thái. Xét về quan  hệ 
dinh dưõng. sinh  vật có hai th àn h  phần; sinh  v ậ t tự  dưỡng và sinh  
vật dị dưõng.

• S in h  vật tự  dưỡng (còn gọi là sinh  vật sản xuất)  chủ yếu là cây 
xanh, chuyển  hóa quang  năng  th àn h  hóa năng  nhờ quá tr ìn h  quang  
hd|). Ngoài ra  còn có các cơ thể  hiển vi như  Vi k h u ẩn  quang  hđp và Vi 
kh u ẩn  hóa tổng hỢp cũng được coi là sinh  vậ t sản  xuất.

• S in h  vật d ị dưỡng, chức năng  cơ bản  của chúng  là sử dụng, 
sắp xếp lại và phân  huỷ các chất hữu cơ phức tạp. S inh  v ậ t dị dưdng 
chia làm  2 nhóm:

+ S in h  vật tiêu thụ  là sinh vật ăn các sinh  v ậ t khác. S inh vậ t tiêu 
thụ  chia làm  3 loại:

- S in h  vật tiêu thụ  bậc một, ăn  trực tiếp sinh  v ậ t sản  xuất, trưdc 
h ế t là động vậ t ăn  thực vật. Ngoài ra, các động v ậ t và cả thực 
v ậ t k í sinh  trên  cây xanh cũng thuộc loại này. C húng sôVig ký 
sin h  trên  cây chủ nhưng không có khả năng  tiêu  d iệ t cây chủ.

- S in h  vật tiêu thụ  bậc hai, ăn sinh  v ậ t tiêu  th ụ  bậc một, bao 
gồm các động v ậ t ăn  th ịt các động vậ t ăn  thực vật.

- S in h  vật tiêu thụ  hậc ba, ăn sinh  vậ t tiêu  th ụ  bậc hai, bao gồm 
các động v ậ t ăn  th ịt các động vậ t ăn  th ịt  khác.

+ S in h  vật p h ă n  h ủ y  : nhóm sinh  vậ t này p h ân  hủy  các hđp ch ấ t 
phức tạp  của ch ấ t nguyên siiili, hấ[) ih ụ  một p h ần  sản  phẩm  phân  
hủy và giải phóng các chất vô cơ cung cáp cho sinh  vậ t sản  xuất. 
T h àn h  p h ần  chủ yếu của nhóm sinh vậ t này là s inh  v ậ t hoại sinh, Vi 
k h u ẩn  và Nâ*m.

Rừng là một quấn lạc sinh địa

Kê thừa và phát triển "Học thuyết về hệ sinh thái rừng" của G. F. 
Môrôđôp (1912), V. N. Sucasốp (194-1) đề xướng học th u y ế t về quần  
lạc sin h  đ ịa. Theo ông, quần  lạo sinh  địa là "tổng hợp trên m ột bề m ặ t 
nhấ t đ ịn h  các h iện  tượng tự  nhiên đồng n h ấ t (k h í quyển, đá  mẹ, thảm  
thực vật, th ế  giới động vật, th ế  giới vi s ình  vật, đ ấ t và điều kiện  thủy
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văn), có đặc thù riêng về  tác động tương hỗ  của các bộ p h ận  tổ  thành, 
có kiêu trao đổi vậ t chất và năng  lượng xác đ ịn h  g iữ a  ch ú n e  odì rttxứ 
và vài các hiện tưỢng tự  nhiên  khác vò là mộc thè*thông n h á t lịện  
chứng có m âu th u ẫ n  nội tại đa n g  ở trong sự  vận động  p h á t iriên 
không ngừng" (V. N. Sucnsóp 1964). Q uần  lac sinh  đ ịa  cũn<ĩ l;'ì n ộ i 
khái niệm  rộng bao gồm quần  lạc sin h  địa rừng, q u ần  lạc sinh  đị a 
đồng cỏ, quần  lạc sinh  địa hoang  mạc, quần  lạc sin h  đ ịa  dưới n iớ c  
v.v...(Phùng Ngọc L an 1986).

B ản ch ấ t của mối quan  hệ qua lạ i giữa các th à n h  p h ần  của q lầ n 
lạc sinh  địa là quá  tr ìn h  tích luỹ, chuyển  hóa v ậ t ch ấ t và n ăn g  lưcnfỊ. 
V. N. Sucasốp gọi đó là quá tr in h  quần  lạc s in h  đ ịa , nó quyết d inh  
mọi qui lu ậ t p h á t sinh, sinh  trưởng, p h á t tr iển  và d iễn  th ế  hệ Sin h 
thái. Mỗi hệ sinh  th á i rừng có m ột quá tr ìn h  q u ần  lạc sinh  địa ;1 C'C 
đ ặ c  t r ư n g ,  t r o n g  đó  q u ầ n  lạ c  th ự c  v ậ t  - n h â 't  l à  t ổ  t h à n h  t ầ n g  c â y  CIO - 

giữ vai trò  quyết đ ịnh  trong  việc tích  lũy và chuyển  hóa v ậ t ch ấ t n in  g 
lượng. T rong tổ  th à n h  loài cây cao, loài cây lập qu ầ n  là  loài cây có va i 
trò  chủ đạo trong  việc sáng  lập  nên  hoàn  cảnh  bên tro n g  của quầ n 
th ể  (tiểu  hoàn cảnh  hệ sinh  th á i rừng). Chỉ có q u ần  th ể  thự c vật h>ệ 
sinh  th á i rừ ng  mối có k h ả  năng  tạo  nên  m ột "nội cảnh" riêng  íiiệ‘t 
khác với các n h ân  tô" môi trường bên ngoài. N hư vậy, m ột nhóm  :â y 
trong  công viên, bên đường phô" chưa được coi là hệ s in h  th á i rùngỉ. 
Đặc trư n g  cơ bản  của hệ sinh  th á i rừ ng  là tro n g  tổ  th à n h  thự c '••ậit, 
loài cây cao phải chiếm  ưu thế, chúng  có một m ậ t độ n h ấ t đ ịnh  ttọic 
chung với n h au  trê n  một d iện tích  n h ấ t đ ịnh, giữa các thự c vật hiệ 
s inh  th á i rừ ng  vdi n h au  và giữa thự c v ậ t hệ sin h  th á i rừ n g  vói hoà n 
cảnh có mối quan  hệ qua lại với nhau . "Quần lạc s in h  đ ịa  rừng ĩê;n 
hiểu là m ột khoảnh  rừng bốt k i trên m ột khoảnh  đ ấ t đa i n h ấ t đ ịnh  c:ó 
sự  thuần nhấ t về tổ  thành, cấu trúc và đặc tính  của các th à n h  p h ầ n  ĩỢỊp 
thành, cả về mối quan hệ lẫn nhau, nghĩa là thuần  n h ấ t về thảm  tiụỉc  
vật, th ế  giới động vật, vỉ sinh vật, lớp đá  mẹ và về điều kiện thủy lãm, 
tiểu k h í hậu (kh í quyển) và đất, về sự  tác động lẫn n h a u  giữa chúng V)ề 
k iể u  tra o  đ ổ i v ậ t  c h ấ t và  n ă n g  lư ợ n g  g iữ a  các  th à n h  p h ầ n  hỢp th à n h  V(à 

với các hiện tượng tự  nhiên khác" (V. N. Sucasôp 1964).

Hệ sinh  th á i rừ ng  luôn luôn vận động theo  n h ữ n g  quy lu ậ t tấ il 
yếu của hệ sinh  th á i và sẽ h ìn h  th à n h  nên  nhữ ng  q u ần  lạc có tính  ổm 
đ ịnh  cao (quần  lạc cao đ ỉnh  -  clim ax). T rong rừ n g  không  ngừng diễìn
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ra  các quá tr ìn h  chức năng  để đảm  bảo duy tr ì tín h  ổn đ ịnh  của hệ 
sinh  thái;

Quá trinh tổng hợp vá phán htiỳ các chổi hữu cơ trong hệ sinh thái:
Quá tr ìn h  tổng hỢp: han c h ấ t  hoá học là quá tr ìn h  ôxy hoá nước 

giải phóng ôxy và phaii ứng khử  điôxít các bon th à n h  h y d ra t cacbon 
và nước, d iễn ra  trong  quá tr ìn h  quang  hdp của thực vậ t m àu xanh  đề 
chuyển  hoá qu an g  năiiíĩ của ánh  sáng m ặt tròi th à n h  hoá năng  tồn 
t ại trong  các ch ấ t hữu rơ ])hức tạị).

Ngoài ra  có m ột sô Vi khuẩn . Tảo có khả  năng  quang  hỢp giải 
phóng ra  hỢp c h ấ t lưu huỳnh vô cđ (H^S) và một sô Vi k h u ẩn  hoá tổng 
hợp có khả n ăn g  lấy nâng  lượng cần th iế t để đưa CO2 vào tế  bào bằng 
ô x y  ho.á học.

Quá tr in h  p h ẩ n  hitỷ: bản c h ấ t  là quá tr ìn h  ôxy hoá sinh  học giải 
phóng năng  lượng. Đây chính là quá tr ìn h  phân  huỷ các ch ấ t hữu  cơ 
thông  qua h iện  tượng hô hâp. Hô hâ”p bao gồm 3 loại: hô hấp  h iếu  khí, 
hô hấp  kỵ k h í và lên men.

Trong hộ s in h  th á i rừ ng  luôn luôn diễn ra  quá tr ìn h  tổng hỢp và 
phàn  huỷ các ch ấ t hữu cơ. H ai quá tr ìn h  này diễn ra  đồng thời, quá 
tr ìiih  tổng hỢp ch ấ t hữu cơ lạo ra  tiền  đề vậ t ch ấ t và năng  lượng cho 
quá tr ìn h  p h ân  huỷ. ngượo lại quá tr ìn h  phân  huỷ các ch ấ t hữu lại 
tạo  điều kiện cho quá tr ìn h  tống hđp. Sự cân bằng giữa quá tr ìn h  sản  
xu;Vt và p h ân  huỷ là vô cùng qu.in trọng và là đ iều kiện tiên  quyết 
cho sự tồn tạ i của tâ"t cả sinh  v ậ t trong  sinh quyển.

Điếu khiển sinh học của mỏi tnmìỊỊ ỉioá học trong hệ sinh thái:
Mỗi sinh  v ậ t không những thích nghi với môi trưòng  v ậ t lý trong  

sự tác động tổ  hỢp theo khuôn khổ của hệ sinh  th á i m à còn th ích nghi 
vỏi môi trường  đ ịa  hoá theo n h u  cầu sinh  học của m ình. Môi trường 
vô sinh  (yôu tô vật. lý) điều kh iển  hoạt động sôVig của sinh  vật, nhưng  
dến lượt m ình  s in h  v ậ t bằng những  phương thức khác n h au  cũng ảnh  
hưỏng và đ iểu  kh iển  môi trường vô sinh  (các yếu tố  hoá học). Ví dụ: 
Hệ sinh  t h á i  rừ ng  với các quần  xã cây rừng giữ vai trò  chủ đạo trong 
mối quan  hộ tương tác giữa sinh  vậ t và môi trường  đã tạo ra  tiểu  
hoàn cảnh  rừ n g  đảm  báo cho hệ sinh th á i tín h  ốn định.
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Nội cán bằng của hệ sinh thái:
Các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rất đa dạng và luôn có xu 

hưống ổn định: Năng lượng dinh dưỡng vận chuyển từ nguồn thực vật 
đi qua hàng loạt các sinh vật, được tiếp diễn bằng cách một sô” sinh 
vật này lại dùng những sinh vật khác làm thức ăn gọi là chuồi thức 
ăn. Mỗi sinh vật trong một chuỗi thức ăn là một bậc dinh dưỡiig 
Ngoài ra, trong hệ sinh thái còn một chuỗi thức ăn nữa là chuỗi phân 
huỷ. Trong chuỗi phân huỷ này, vi sinh vật đã sử dụng các xác chết 
của thực, động vật làm nguồn thức ăn đồng thời lại thải ra các chất 
vô cơ dễ hấp thụ cho thực vật để tạo nên một chu trình vật chất khéj' 
kín trong hệ sinh thái. Trong mỗi trật tự vận chuyển đó, phần lớn 
năng lượng thê năng bị mất do chuyển thành nhiệt, điều đó đã lùm 
cho sô lượng cá thể của các giai đoạn hoặc mắt xích của chuỗi bị hạn 
chế. Do có sự đa dạng về các thành phần trong hệ sinh thái rừng nên 
có sự đa dạng vể chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng, mức độ dài 
ngắn của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái cũng khác nhau. Chuỗi 
thức ăn càng ngắn hoặc càng gần vối sinh vật gốc thì càng có nhiều 
năng lượng được sử dụng. Chuỗi thức ăn càng ổn định tức là sô' lượng, 
th à n h  p h ần  loài cùng phù  hỢp với vị t r í  của m ình tro n g  m ắt xích. 
Trong thực tế, nhu cầu về thức ăn của các thành phần hệ sinh thái 
rừ ng  luôn có xu hướng dẫn  tới sự cân bằng  và do đó nó duy tr ì  đưỢ(‘ 
sự ổn định của hệ sinh thái rừng.

Trong hệ sinh thái rừng luôn diễn ra quá trình nội cân bằng: Hộ 
sinh thái rừng cũng tưđng tự như thành phần quần thể, các cá thố 
của chúng là luôn cổ khả năng tự duy trì và điều hòa. Qua môl liên hộ 
ngược, cơ chế tự điều khiển tác động lên mức độ của hệ sinh thái bao 
gồm cơ chế dự trữ và thải bỏ chất dinh dưỡng, cơ chế tổng hợp VỈI 
phân giải chất hữu cd. E. p. Odum cho rằng quan hệ tương tác giữa 
chu trình vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái đã tạo nêii 
sự tự hiệu chỉnh của nội cân bằng và được duy trì không cần sự điểu 
chỉnh bên ngoài. Sự điểu khiển trong một giỏi hạn nào đổ đảm bảo 
tính thích nghi của hệ sinh thái vối môi trưồng xung quanh. Vì vậy có 
hiện tượng bức khảm tái sinh, tỉa thưa tự nhiên, rừng phục hồi sau  
nương rẫy. Đối với các loài cây ngập mặn để tự duy trì và điều hoà thì
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Iió p h ả i  p h á i  triển  hệ rỗ h ì n h  nrtm, rẽ có k h í  khổng, h ạ t tự  nảy m ầ m  

trên cây, áp suất thâm Ihâu cao hơn môi trường bên ngoài. Còn ở cây 
xư<)ng rồng, đế thích nghi với điểu kiện khô hạn. nó đã tự duy trì 
Itằng cách hiên đổi hình thái, lá biến thành gai đế giảm sự thoát hơi 
nư''Jc và th ay  vào đó th ân  có nhiệm  vụ quang  hỢp.

Ilệ sinh thái rừng liión dỉền ra quá trình sinh địa hoá học :

Trong quá trình sông, sinh vật không những chỉ thích nghi vôi 
inòi trường v ậ t lý m à trong  sự tác động tổ  hđp theo khuôn khổ  của hệ 
sinh thá i còn th ích  nghi vâi môi trường địa hoá theo  nhu  cầu sinh  học 
c ủ a  mình. Môi trường vô sinh  (yếu tô v ậ t lý) điều kh iển  h o ạ t động 
sông của sinh vật, nhưng cũng rất rõ ràng ỉà bằng những phương 
thức khác nhau sinh vật có ảnh hưởng và điều khiển môi trưòng vô 
sinh. Sinh vật thưòng xuyên làm biến đổi tính chất hoá lý của các 
chất trơ và trả lại cho môi trường những chất mối cùng với năng 
lượng. Khác với dòng năng  lượng bên trong  hệ sinh  th á i thường n h ận  
nãiig lượng từ nhiều nguồn khác nhau nhưng chủ yếu từ bên ngoài, 
saii đó chúng được chuyển hoá thành nhiệt và phát tán ra môi trường 
xuiig quanh. Các chu trình sinh hoá học trong một giổi hạn nhất định 
lù các chu trình khép kín và chúng góp phần đảm bảo tính ổn định 
cao của hệ sinh thái rừng.

+ Chu trình các chất khoáng, chu trình các chất hữu cđ góp phần 
nâng cao tính ổn định của hệ sinh thái rừng : Các cđ thể dị dưỡng và 
ngay cả một vài cđ thể tự dưõng cũng cần đến các chất vitam in lấy từ 
môi t rướng bên ngoài. CíU' chất đó giống như các chất vô cơ cũng tuần 
hoàn giữa cơ thể và môi trưòng và đặc điểm của chúng là có nguồn 
gốc sinh vật. Châ't dinh dưỡng hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong 
trao đổi ch ấ t của các quần  xã và chúng có th ể  trở  th à n h  các yếu tố  
giới hạn. Chu trình tuần hoàn dinh dưSng khoáng có một ý nghĩa 
quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Trong mỗi điều kiện khí hậu 
nhàt định, sự tích luỹ và biến thái châ’t hữu cơ cũng như cưòng độ của 
chu trình sinh học có những đặc điểm đặc trưng nhất định, chúng  
khac nhau đó là trong điều kiện nhiệt đới và điều kiện ôn đôi. Kết 
quá của các chu trình này chính là sự ổn định của hệ sinh thái rừng.
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+ Quy lu ậ t tá i sinh: sự tá i sinh của các loài cây gỗ lâu  năm  là mót 
quá tr ìn h  sinh  học m ang tính  đặc th ù  của hệ sinh  th á i rừng, biếu 
hiện bởi sự xuât h iện m ột th ế  hệ cây con th ay  th ê  cho th ê  hộ cây pỗ 
già cỗi. Thê hệ cây mới này sẽ làm  thay  đổi cả quá tr in h  trao  đổi vát 
chất và năng  lượng diễn ra  trong hệ sinh  thái, thúc đẩy việc h ìrh  
th àn h  cân bằng  sinh  học trong rừng, đảm  bảo cho rừ ng  tồn tại liín  
tục. Có th ể  xem tái sinh  là khả năng  tự  điều hoà bền bỉ n h ấ t của hộ 
sinh  thá i rừng.

+ Diễn th ế  rừng (hay quá tr ìn h  thay  thê hệ sinh  th á i rừ ng  n;'iy 
bằng một hệ sinh  th á i rừng khác): là một trong  những biểu hiện quan 
trọng  của động thá i rừng, v ề  bản chất, diễn thê  rừ ng  là m ột quá 
tr ìn h  chọn lọc tự  nhiên, loài cây nào thích nghi cao th ì tồn tạ i, th írh  
nghi th âp  sẽ bị đào th ả i khỏi tổ  th à n h  rừng. Diễn th ế  rừ ng  tự  nhiõn 
là quá tr ìn h  điển h ình  n h ấ t của khả  năng  tự  cân bằng, tự  điểu h()à 
các th àn h  p h ần  của hệ sinh  th á i rừng. Q uá tr ìn h  này d ẫn  d ắ t rừ ng  di 
qua nh iều  trạ n g  th á i ổn đ ịnh  tương đối lâu  dài gọi là q u ần  lạc cao 
đỉnh m à ở giai đoạn này tổ  th àn h  loài cây cao về cơ bản  không Ih.-iy 
đổi.

T ính ổn đ ịnh  này được thể  hiện qua các m ặt sau;

- Thích nghi cao với điếu kiện lập  địa.

- T ính chống chịu cao đối với các tác nhân  gây hại n h ư  sâu  b ệ n h ,  

lửa rừng.

- C hất lượng rừ ng  tốt.

- Sản lượng rừng cao.
• Tác dụng  phòng hộ cao và lâu bển.

N hư vậy, trong  hệ sinh  thá i rừ ng  luôn diễn ra  các quy lu ậ t vẠn 
động, các quá tr ìn h  chức năng  vối những đặc th ù  riêng  của m ột hộ 
sinh  th á i m à th à n h  phần  ch ính  là những loài cây gỗ lớn, sự  phong 
phú về tổ  th àn h , tần g  tán , cấu trúc..., có quá tr ìn h  tá i sinh , quá tr ìn h  
sinh  trưởng và p h á t triển  phù  hỢp với quy lu ậ t của th iên  nhiên. Do 
đó, có th ể  k h ẳn g  đ ịnh  rừ ng  là một hệ sinh  th á i có tín h  ổn đ ịnh  cao.

Điểm giống n h au  cơ bản  giữa học th u y ế t "Hệ sinh  thái" và "Sinh 
địa quần  lạc" là cả hai học th u y ế t đểu dùng để nghiên cứu m ột đơn vị 
tự  nhiôn đứng trên  quan  điểm  sinh th á i học, dựa trên  cơ sỏ quá Irình
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tích lũy và chuyên hóa vật C'hãì Iiaiií.' luỢiií'. Mặc dù lên gọi khác 
nhau, nhưng nhiều tài 1Ì(’U (lã k h a n ” ( Inih fíiữa hai học th u y ê t đểu có 
một nội dung  tương đồnịĩ (IMiùng X roc ỉ>an 1986).

—  CacbOR trong 
— i cliuổícac phẩn

ị— Cacbon dotPcgiai 
) phong Vio khi quyển

■ COịdiiỌccõdịnh 
Irongciiuỗiphảntử

Hõhỉd

......  v ~ -  -
Sựchuyển vậncac  ^ — 1

—I hợp chít r a d io n / v  / Ị  Ạ / )

/ / /  / X 7  < Mãt

J  ÍUĨ /  T^  / /  / '■ 1 a *

î BCDon irong 
__Chuỗi phán lử  ̂ V

; Cacbon dtiọc 
J  giâi phong nhưCO2 

hiyméiaii 
[ Ị CÓ2trong không khé

Hỉnh 3,1
Sơ đổ mối quan hệ riứa các yếu tố trong hệ sỉnh thái để đảm bảo 
sự cân bằng của chúng
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3.2 Môi trường đặc biệt của hệ sinh thái rừng

M ột trong  những đặc trư ng  cơ bản của hệ sinh  th á i rừ ng  là đã t <70 

nên một tiểu  hoàn cảnh  hệ sinh  th á i rừ ng  riêng  biệt, khác cơ bản VI<1 

hoàn cảnh  bên ngoài. Phạm  vi không gian của tiểu  hoàn cảnh hộ sinh 
th á i rừ ng  giởi h ạn  ở phần  không kh í dưới tán  rừ ng  và phần  đ ấ t chịu 
ảnh  hưỏng trực tiếp  của hệ rễ cây rừng. Cấu trúc  hệ sinh  th á i rừn\Ị là 

nhân  tô” có ản h  hưởng r ấ t  quyết đ ịnh  đến những đặc trư n g  cơ bản  của 
môi trưòng  bên trong  hệ sinh  th á i rừng. Sự sinh  trưởng và p h á t tỉ iển 
của cây con, h o ạ t động của động vật, vi sinh  vậ t v.v... trong hệ s in h  

th á i rừ ng  phụ  thuộc ch ặ t chẽ vào tiểu  hoàn cảnh hệ sinh  thá i rừng.

Môi trường đặc biệt của hệ sinh  th á i rừng bao gồm tiếu k h í hậu  
và đ ấ t hệ sinh  thá i rừng. G. Bo trong  cuốn "Cđ sở sinh  thái học của 
kinh doanh hệ sinh  th á i rừng mưa" đã chỉ rõ; "Trong sự p h á t Uiểii 
của hệ sinh  th á i rừ ng  mưa. các tiểu  khí hậu  giữ một vai trò có nhiốu 
ý nghĩa nhấ t, và ngưòi ta  có th ể  nói chắc chắn  rằn g  không ỏ kiôu 
thảm  thực vậ t nào khác mà các tác  dụng của tiếu  kh í h ậu  lại dượo rõ 
né t như  ở các quần  lạc hệ sinh  th á i rừng m ưa phức tạp , nhiều  tần g  " 
Tiểu k h í  hậu  hệ sin h  thá i rừng là đặc điểm  k h í hậu  h ìn h  th à n h  dưới 
ảnh  hưởng hoạt động của hệ sin h  thái rừng m à m ặ t đệm  ch ính  là  m ột 
tán rừng và đ ấ t hệ sinh  thái rừng. Các n h ân  tô tiểu  kh í hậu  có aiih  
hưởng trực tiếp đến đòi sống của các sinh  v ậ t sống tro n g  quần  thể, Vì 
vậy, nghiên  cứu tiểu  kh í h ậu  là đ iều  không th ể  th iếu  được nếu muôn 
nhận  thức đúng  đ ắn  mối quan  hệ giữa các sinh  v ậ t cấu th àn h  quần  
th ể  hệ sinh  thái rừng. G iữa đ ỉnh  tán  các cầy gỗ lớn và m ặt đ ấ t xuãt 
hiện m ột g rađ ien  các tiểu  kh í h ậ u  biến đổi theo không gian, thời gian 
v à  p h ụ  th u ộ c  c h ặ t  c h ẽ  v à o  cá c  đ ặ c  đ iể m  c ấ u  tr ú c  c ủ a  (ịUần t h ê  th ự c  

vật hệ sinh  th á i rừng. Ngay trong  cùng một quần  thể  hộ sinh  (hiti 
rừng, do sự biến động về m ật độ, độ khép tán  từ  nơi này sang  Iidi 
khác nên tiểu  kh í hậu  cũng có sự biến đổi ngay tro n g  cùng m ột trìin 
cao như  nhau . N hư vậy, các n h ân  tô' tiểu  kh í hậu  biến đổi cả tlico 
chiểu th ẳn g  đứng và theo m ặt ph ẳn g  nằm  ngang. Dưôi đây, ta  nghiôn 
cứu đặc điểm  của các n h ân  tố  tiểu  kh í h ậu  hệ sinh  th á i rừng.

3.2.1 Bức xa m ăt trời • «

Bức xạ m ặt trời trực tiếp  chiếu  xuông tá n  rừ ng  chia làm  ba phần: 
m ột phần  được cây rừ ng  hấp  th u  sử dụng trong  quá tr ìn h  quang  hợp. 
m ột phần  phản  xạ lại trong  kh í quyển và m ột p h ần  lọt vào bên trong
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(ỊUần lạc  t h ự c  v ậ t .  C h i  t i ế t  h(in, phỉìii á n h  s á n g  lọ t  x u ố n g  t á n  r ừ n g
l),'io gồm:

- Á n h  s á n g  từ  b ầ u  tròi xu y õ n  (Ịua ('á(' lỗ h ổ n g  của tán rừ n g .

- Á n h  s á n g  t r u y ề n  tới do  lá c â y  ph iin  x ạ  v à  xuyên q u a  lá.

Phần  bức xạ đi qua tán  rừng thay đổi cả về sô” lượng và châ't 
lượng.

Bảng 3.1
Kết quà nghiên cứu ở Singapore và Nigeria cho thấy tì lệ thành phần năng lượng 
ánh sáng lọt xuống tán rừng như sau:

Singapore 
Hệ sinh thài rừng mưa 

xích đạo

Nêgêria 
Hệ sinh thài rừng mưa 

phân mùa thường xanh

Ánh sáng từ vệt nắng 50% 70%

Ảnh sáng từ bầu trời 6% 5%

Ánh sáng truyền tới 44% 25%

Năng lượng ánh sáng tổng số ở 
gần hệ sinh thái rừng (so sánh 
VỚI ngoài hệ sinh thái rừng)

2% 3%

Do tín h  đa dạng  về cấu trúc của hệ sinh  th á i rừ ng  m ưa nên tỷ  lệ 
th àn h  p h ần  năng  lượng án h  sáng lọt xuống đ ấ t hệ sinh  th á i rừ ng  
biến đổi vô cùng. N gay trong  cùng một k iểu  hệ s in h  th á i rừ ng  th u ầ n  
n h ấ t vẫn có tìn h  trạ n g  án h  sáng chiếu xuôVig đâ^t rừ ng  không đều do 
m ật độ và p h ân  bố  cây không đều. ở  trên  tần g  cây cao chủ yếu là ánh  
sáng  trực xạ, cường độ ánh sán g  cao nhiều hơn so vối những nơi ỏ gần 
m ặt đ ấ t hệ sinh  th á i rừng. Điều đó đã dẫn  tối việc x u ấ t h iện  một 
građien về cưồng độ ánh  sáng, c h u y ể n  bậc từ  ánh  sáng  hoàn toàn  ở 
tầng  cây gỗ cao nhâ't đến các cưòní,' độ th ấp  n h ấ t ở dưới tán  rừng. G. 
Bo đã chỉ ra  građ ien  về cưòng độ ánh sáng  trong  hệ sinh  th á i rừng 
m ư a  có bậc chuyển r ấ t  lớn, b iế n  đổi từ  2% ở gần m ặt đ ấ t đến 100% ở 
bên trên  tá n  rừng.

N hững vệt sáng  dưỏi tá n  rừiiR có kích thưốc và cưòng độ biến đổi 
không ngừng; thòi gian chiếu sáng ngắn vì phụ  thuộc vào vị tr í  m ặ t
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trài, Lrung bình chỉ x u ấ t hiộn n ’.;ều trong  khoảng thòi gian 4 - õ tiên}; 
đồng hồ vào luc trư a . Dơ gió lay động tán  rừng nên ánh  sáng trôn  ('ác 
vệt sáng không liên tục, thường xuyên bị ngất quãng. So với ánh sánf: 
hoàn toàn, th àn h  phần  quang  phổ của ánh  sáng  trong vệt sáng  ít 
thay  đổi, nhưng cưòng độ th ì nhỏ hơn rõ rệt. mức độ suy giảm  bằnị^r ti 
lệ bình phương cự li giữa chỗ ánh  sáng  xuyên qua đến điểm  sáng  
Khó có một công trình nghiên cứu nào có thê xác định chính xác tốn{; 
diện tích các vệt sáng  của hệ sinh thái rừ ng  mưa, Cáctđ (1934) có líỏc 
lượng tỉ lệ m ặt đ ấ t hệ sinh  th á i rừ ng  được những vệt nắng  soi sáiiỊí 
tạ i G uana bằng  0,5 - 2,5% tống diện tích ở các kiêu hệ sinh  thá i rừnfí 
khác nhau .

Dưối tán  r ừ n g ,  phần  ánh  sáng  phản  xạ và tán  xạ c h iế m  ưu th ế  so 
với ánh  sáng  trực xạ. v ề  chất lượng, p h ần  ánh  sáng  phản  xạ, tán  xạ 
và ánh  sáng  xuyên qua lá cây có tín h  ch ấ t quang  học biên đôi vô 
cùng, n h ấ t là th à n h  phần  quang phổ. P h ần  ánh  sáng  xuyên qua đirợc 
chủ yếu là tia hồng ngoại vì nó nằm ngoài phạm vi hấp thụ của diệp 
lục, không được sử dụng  trong quá tr ìn h  quang  hỢp. N hìn chung, án li 
sáng lọt xuống dưới tán  rừng nghèo các loại có tác dụng sinh  lí, bởi vì 
lượng bức xạ hữu hiệu trong quá tr ìn h  quang  hỢp đã bị cây rừ ng  (ì 
tầng cao hấp thu. Số  lượng năng lượng tia sáng bị hấp thu phụ thuộí! 
vào đặc điểm cấu trúc hệ sinh thái rừng như tố’ thành, tuổi, độ dầy 
v.v... Đ ađưkin (1964) đã chứng m inh, nếu bón phân, đặc biột lá 
phốtpho sẽ làm tăng khả năng hấp thu năng lượng của các tia sáng. 
Cây rừng sử dụng năng lượng hấp thu này phụ thuộc nhiều vào điểu 
kiện dinh dưõng khoáng và chế độ nưóc. Hệ sinh thái rừng là một hộ 
thống quang học đặc sắc, có khả năng tự điều chỉnh, đặc biệt là khả 
nâng hấp thu và cho năng lượng xuyên qua. Nghiên cứu khả nănfí 
phản xạ quang phổ của hệ sinh thái rừng và các loài cây có ý ngliĩíi 
thực tiễn to lớn trong việc ứng dụng ảnh viễn thám trong lâm nghiệp. 
K hả năng  phản  xạ khác n h au  của những loại hệ sinh  th á i rừ ng  Vfi 
loài cây khác n h au  là cơ sỏ khoa học cho việc xây dựng qui tr ìn h  đoán  
đọc ảnh.

C hế độ án h  sáng  trong hệ sinh  th á i rừng có ảnh  hưởng trực tiếp  
đến đời sông của cây con dưỏi tán rừng. Sự xuất hiện những loài oây 
tá i sinh  dưới tán  rừ ng  phụ  thuộc chặt chẽ vào điều kiện ánh  sáng . 
Một trong  nhữ ng  nguyên n h ân  chủ yếu dẫn  đến hiện tưỢng cạn?i
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tra n h  và tử  vong của cây con trong hệ sinh  th á i rừ ng  k ín  rậm  lá là sự 
tạ n h  tra n h  án h  sáng  trong  hệ sinh  th á i rừng. T hay đổi điểu kiện 
(h iếu  sán g  trong  hộ sinh  thá i rừng còn ản h  hưởng đến độ ẩm  đâ*t, 
Koụt động của vi sinh  v ậ t và sự p h á t triển  của tần g  cây bụi thảm  tươi. 
Vì vậy, đ iều  tiế t n h ân  tô' án h  sáng bằng  cách điều ch ỉnh  độ khép tán  
củíỉ hệ s in h  th á i rừng là một việc làm  rấ t  có ý nghĩa về m ặt lâm  sinh  
học. T rong công tác trồng rừng, phải xác đ ịnh  m ật độ trồng  ban  đầu  
Iihư th ế  nào  để hệ sinh  th á i rừng nh an h  chóng khép tán , sớm tạo ra  
tiểu  hoàn cảnh  hệ sinh  th á i rừng, khống chê sự p h á t tr iển  của cây 
l»ụi, th ảm  tươi, giảm  bớt công chăm  sóc. C hặt tỉa  thư a, k h a i thác, ken 
cây. d iệ t cây bằng  ch ấ t độc v.v... là những biện pháp kỹ th u ậ t lâm  
sinh  có h iệu  quả dùng để điều chỉnh chế  độ án h  sáng  trong  hệ sinh  
thái rừng.

3.2.2 Nhiệt độ

Do ả n h  hưởng của tán  rừng nên ch ế  độ n h iệ t của không kh í ở 
trong  hệ sinh  th á i rừ ng  khác cớ bản với chế  độ n h iệ t ngoài chồ trống. 
So vói nơi không  có hệ sinh  th á i rừng, tá n  rừ ng  có k h ả  n ăn g  ngăn  cản 
95 - 99% tổng  n h iệ t lượng. Vì vậy, về m ùa hè, ban  ngày n h iệ t độ 
không k h í tro n g  hệ sinh  th á i rừng thâ”p hơn ngoài chỗ trống, ngưỢc 
lại ban  đêm  do tá n  rừ ng  ngăn cản n h iệ t bức xạ từ  m ặt đ ấ t nên n h iệ t 
dộ không k h í tro n g  hệ sinh  th á i rừ ng  lại cao hơn ngoài chỗ trống. 
N hìn chung  về m ùa hè, nh iệ t độ tru n g  b ình  của không kh í trong  hệ 
ainh th á i rừ ng  th ấp  hơn ngoài chỗ trốhg  từ  0,2 - 0,5°c, về m ùa đông 
nh iệ t độ tru n g  b ình  của không kh í trong hệ sinh  th á i rừ ng  cao hơn ở 
ngoài hệ 8Ình th á i rừng tìí 0.1 - 0,2"C. N hư vậy, n h iệ t độ không khí 
tru n g  b ình  h àn g  năm  ở trong  hệ sinh  th á i rừ ng  thâ”p hđn so với nơi 
không có hệ sinh  th á i rừng, biên độ n h iệ t không kh í ngàv đêm  và 
hàn g  năm  ở trong  hệ sinh  thá i rừng cũng nhỏ hơn so vối ngoài chỗ 
trống. B iên độ n h iệ t h àn g  ngày ỏ tần g  gần m ặt đ ấ t chỉ bằng  m ột 
ỊihẨn ba biên độ n h iệ t trên  đỉnh tán  rừng. C hế  độ n h iệ t của không 
kh i tro n g  hệ s in h  th á i rừng tương đốì ổn định.

C hế độ n h iệ t của không khí trong hệ s in h  th á i rừ ng  còn biến đổi 
theo chiều th ẳ n g  đứng. Ban ngày, tári rừ ng  đưỢc sưởi nắng  m ạnh  
n h ấ t nên n h iệ t độ cao n h ấ t xuất hiện ở tá n  rừng, đi về ha i ph ía  không 
tru n g  và m ặ t đ ấ t x u ấ t h iện  một građien  n h iệ t độ theo hướng giảm
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dần. T rái lại, vào ban  đêm, do tán  rừ ng  bức xạ n h iệ t n h iều  nên nhộ! 
độ th ấp  nhâ't xuâ”t h iện  trê n  tán  rừng. N ếu hệ sinh  th á i rừ ng  nhều  
tần g  đủ  để ngăn  cản  khôi không kh í lạn h  ở trê n  tá n  rừ n g  di chu>ên 
xuôVig phía dưới th ì m ột građien  n h iệ t độ sẽ xuâ't h iện  theo  hưcriỊ: 
tăn g  dần  về cả ha i phía không tru n g  và m ặt đất. E vansơ  đã chvnp 
m inh građ ien  n h iệ t độ này thực sự đã tồn tạ i trong  m ột số  hệ sn h  
th á i rừ ng  mưa. N ếu tần g  A và B không liên tục, tầ n g  c dày đặc ,hì 
građ ien  n h iệ t độ này chỉ th ể  h iện  rõ rệ t trong  tần g  c. B rao (1919) đíi 
đưa ra  số  liệu đo n h iệ t độ ỏ các tầm  cao khác n h a u  tro n g  hệ  sinh  tiá i 
rừ ng  cây họ D ầu (D ipterocarpaceae) nguyên sinh  ở nú i M aquilirg  
P hilipp in  trong  bảng  3.2

Bảng 3.2
Nhiệt độ (®C) ỏ các tẩm cao khác nhau trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới

Thời kỳ 
quan sát 1 2 - X - + 5 I I I 2 7 - I I - » 2 7 - I I I -1914 

(Mùa khô)
1 4 - VIII 11 - IX-1914  

(Mùa ẩm)

-
Khoảng

18
Khoảng
35-40 -

Khoảng
18

Khoảng
35-40 -

Khoặng
18

Khiàng
3Í-40

tio Cdo ircn 
mặt đất (m)

Tầng
dưới

Cây gỗ 
tầng 
thứ2

Đỉnh 
cây to

Tầng
dưới

Cây gỗ 
tầng 
thứ 2

Đỉnh 
cây to

Tầng
dưới

Cây gỗ 
tầng 
thứ 2

Đnh 
ciy to

Nhiệt độ tối 
cao trung 
bình (°C)

26,3 27,0 32,4 27,5 27,5 33,5 26,9 27,3 31.3

Nhiệt độ tối 
thấp tmng 
binh (”C)

20,6 21.0 20,0 19,9 20.8 19.6 21.0 21.4 2),6

Biên độ 
nhiệt trũng 
binh hàng 
n g à y ro

5.7 6.0 12.4 7.6 6.7 12.9 5.9 5.9 t),7

N ếu hệ sinh  th á i rừ ng  có kế t cấu m ột tầng , không có tầ n g  cây )ụi 
dày đặc, khối lượng không kh í lạnh  bao qu an h  tá n  rừ n g  sẽ di chu,»ển 
xuống ph ía  dưối tạo  nên m ột g rađ ien  n h iệ t độ đảo ngược, có nghĩt là  
n h iệ t độ ở m ặ t đ ấ t hệ sinh  th á i rừ ng  sẽ th ấp  hđn n h iệ t độ tá n  rừ ig . 
G rađ ien  n h iệ t độ đảo ngược này  cũng x u ấ t h iện  ở hệ  s in h  th á i r tn g
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thư a  và những khoáng trống giữa hộ sinh  th á i rừng. Trong những 
t r ư ờ n g  hỢp n à y ,  nó  k h ô n g  là m  g iả m  b iê n  độ  n h i ệ t  độ  k h ô n g  k h í  t r o n g  
liộ sinh th á i rừng. Ban ng.ày không khí ở rừ ng  th ư a  và khoảng  trống 
trong hệ sinh  th á i rừng đưỢc sưởi nóng m ạnh  hơn tá n  rừng. Ban đêm. 
Iihiộl độ không khí ỏ đây lại xuống th ấp  và vì vậy về m ùa đông 
thựclng x u ấ t h iện s ư đ n g  g i á  gây tác hại cho cây trồng  và cây tá i sinh, 
( 'h ố  dộ n h iệ t ở đây phụ thuộc vào kích ihưổc khoảng trống, đặc điểm 
củíi hệ sinh  th á i rừng xung quanh  và địa h ình. Theo nghiên  cứu của 
ỉ)an k en m an , nếu khoảng trống có đưòng k ính  lớn hơn hai lần  chiểu 
cao thì sẽ x u ấ t hiện nguy cơ bị sương giá gây ta i hạ i cho cây trồng. 
Nếu hệ sinh  th á i rừng xung quanh  có kế t cấu nh iều  tầng , ngăn  cản 
sự di chuyển  của khối không khí lạnh  th ì nguy cơ bị sương giá sẽ tăn g  

Nếu hệ sinh  thá i rừ ng  xung quanh  có k ế t cấu m ột tầng , khốỉ 
không kh í lạn h  sẽ di chuyên vào trong hệ sinh  th á i rừ ng  và làtn giảm  
nguy cđ bị sương giá. N hư vậy, câ’u trúc  hệ sinh  th á i rừ ng  có ảnh  
hưííng r ấ t  quyết định đến đặc trưng  của građ ien  n h iệ t độ. Trong 
những hệ sinh  th á i rừng thư a (hệ sinh  th á i rừ ng  khộp ở Tây 
Nguyên), trong  công tác trồng rừng, cải tạo  hệ sinh  th á i rừ ng  cần lưu 
ý tác hại của sương giá, cần tạo ra  cho những dải hệ sinh  th á i rừng  
xung q u an h  có kế t cấu th ích hđp để hạn  chế tác hại này.

3.2.3 Độ ẩm không khi

Hộ sinh  th á i rừng tạo ra  một chê độ ẩm  của không k h í riêng  b iệt 
ngay dưói tá n  rừng. Sự khác nhau  về chế  độ ẩm  không kh í trong  hệ 
sinh  th á i rừ ng  và ngoài chỗ trông thể  h iện  rõ rệ t ỏ chỉ tiêu  độ ẩm 
tuờng (lối. Nhìn chving, độ ẩm tương đối của không khí dưới tán rừng 
cao hdn ngoài chỗ trông. Độ âm không kh í tru n g  b ình  hàng  năm  và 
hàng  th án g  trong  hệ sinh  th á i rừng cao hđn ngoài hệ sinh  th á i rừ ng  5
- 10%. Evansơ dã ghi dược ở hệ sinh  th á i rừ ng  m ưa p h ân  m ùa thường 
xanh tạ i m iền N am  N igeria một độ ẩm  thống n h ấ t tru n g  b ình  là 69% 
trong  tần g  dưới hộ sinh  th á i rừng vào thòi g ian  m ùa khô, so với 62% ỏ 
vòm lá trên  cao. Biên độ biến đổi và phân  bô" độ ẩm  không kh í trong  
hệ sinh th á i rừ ng  phụ thuộc vào thời g ian và không gian. N hư đánh  
giá của G. Bo, p. w . R isa là người đã th âu  tóm đúng đắn  về tìn h  h ình  
độ ẩm không kh í c ủ a  hệ sinh  thá i rừng m ưa n h iệ t đới: "...trong hệ 
sinh  thái rừ ng  mưa n h iệ t đới, không có g rađ ien  độ ẩm  v ề  b a n  đêm,
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không  k h í ở tấ t  cả các tầm  cao đều  gần  bão hòa". N h iệ t độ tă n g  lên 
vào buổi sán g  làm  cho độ ẩm  tương đối giảm  xuống, b ắ t đ ầ u  ỏ tần g  hệ 
sin h  th á i rừ n g  trê n  cùng. Trong thòi g ian  buổi sáng, do các lớp tliấp 
hđn của k h í quyển nóng ấm  lên, nhd có gió m à các luồng đối lưu của 
lớp trê n  cao và dưôi th ấp  pha trộn  lẫn  n h au  làm  cho mức h ụ t bão hòa 
tăn g  lên ngay  cả ở các tần g  dưói thấp . N hưng nưốc bốc hơi từ  m ặt đât 
và th o á t ra  từ  lá cây, k ế t hỢp với n h iệ t độ th ấp  hơn trong  bóng râm  và 
khối không k h í vận động nhỏ hơn đã ngăn  cản mức h ụ t bão hòa trong 
tầ n g  dưối làm  cho chúng không bao giờ lên cao ngang  mức với các 
tầ n g  bên trên . Do đó, biên độ của độ ẩm  giảm  m ạn h  từ  trê n  xuống 
dưới và m ột g rađ ien  độ ẩm  được h ìn h  th àn h , có th a y  đổi về mức dộ 
chuyển  bậc và chắc chắn  rằn g  cả về h ìn h  th á i k h i bưâc vào các giò 
m uộn hơn tro n g  ngày (P. w . R isa - 1957). Vì có g rađ ien  này  và biên 
độ h àn g  ngày của độ ẩm  trong  tần g  dưôi bao giờ cũng nhỏ hơn nh iều  
so với ở các tần g  trê n  cao của hệ s in h  th á i rừ ng  m ưa, tù y  vào từng 
thòi kỳ tương đôi ngắn, đôi kh i tần g  dưới cũng có th ể  phải chịu những  
độ ẩm  r ấ t  th ấp . Ngay cả trong  nhữ ng  khu  vực có k h í h ậ u  p h ần  m ùa, 
g rađ ien  độ ẩm  cũng có bước chuyển k h á  m ạnh  đến nỗi tro n g  kh i táng  
dưói của hệ sin h  th á i rừ ng  còn m ang  những đặc điểm  là tru n g  sinh  
th ì tầ n g  trê n  cao đã trở  th à n h  h ạn  s in h  một cách rõ  ràng , biểu hiện 
cụ th ể  bằng  việc x u ấ t h iện  các loài cây rụ n g  lá hoặc có lá cứng. Các 
k iểu  hệ sin h  th á i rừ ng  m ưa có sự p h ân  m ùa rõ hơn, cây m ầm  chỉ mọc 
lên được vững vàng trong  hoàn cảnh  có độ ẩm  cao k h á  thường xuyên 
và d ần  dần  đưa ra  tiếp xúc với đ iều k iện  có tín h  ch ấ t cực đoan hơn. 
M ột tro n g  nhữ ng  khó k h ăn  lớn gặp p h ả i khi xử lí lâm  sinh  với loại hệ 
s in h  th á i rừ ng  này là khi mở tá n  rừ ng  th ì toàn  bộ g rađ ien  tiểu  khí 
h ậ u  sẽ bị g iảm  bốt, làm  cho độ ẩm  ỏ tầ n g  hệ sin h  th á i rừ n g  bên dưdii 
sẽ th ấ p  hơn mức m à các m ầm  non có k h ả  n ăn g  ch ịu  đựng  được trong  
thòi kỳ  căng  th ẳ n g  về nước vào m ùa khô. C ùng với c h ế  độ gió yên 
tĩnh , độ ẩm  không kh í cao dưâi tá n  rừ n g  đã h ạn  ch ế  quá  tr ìn h  th o á t 
hơi nước của thực v ậ t tầ n g  dưới và bốc hơi m ặ t đất, duy tr ì  độ ẩm  đ ấ t 
và n ân g  cao k h ả  năng  giữ nước của hệ sinh  th á i rừng.

K hi ngh iên  cứu đặc điểm  của từ ng  n h ân  tô' tro n g  tiểu  k h í h ậu  hệ 
s in h  th á i rừng , cần lưu ý là giữa các n h ân  tô" đó có q u an  hệ q u a  lại 
m ậ t th iế t vói n h au  và cùng tham  gia tạo  nên m ột tổng hợp s in h  th á i
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dặc biột. h ình th à n h  dưới án h  hương của tán  rừng. Vì vậy, việc diều 
tjôt tiểu klií háu  hộ sinh  th á i rừng trong sản  xuíít lảm  nghiộp phái 
dứng trẽn  quan  (ỉiểm toàn  diộn, Bât kỳ một sự dổi th ay  của m ột n h ân  
ư) t i ế u  k h í  h ậ u  n à o ,  d ề u  có t h ê  d ẫ n  tới n h ữ n g  ả n h  h ư ỏ n g  cỏ lợi h o ặ c  

c6 liại dôi với đòi sôììg cây rừng.

3.3 Cấu trúc hệ sin h  thái rừng

3.3.1 K hái n iệm  cấu  trú c  hệ s in h  th á i rừ n g

Câu trúc hệ sinh thái rừng là quỉ luật sắp xếp tổ  hỢp của các 
thành phơn cấu tạo nên các quần th ể  thực vật trong hệ sinh thái rừng 
theo không  g ian  vá theo thời g ian . Câu Irúc là một trong  nhũ n g  nội 
dung nghiên  cứu quan  trọng  về h ình  thá i quán  thô thực vật. Tuy 
n h iê n ,  khái n iệm  vồ Cíiu Irúc không chỉ bao gồm n h ữ n g  n hân  tô câ”u 
trúi' vê h ình  ih á i m à rá  nhữ ng  nhân  tô’ cấu trúc  về sin h  thái. G iữa 
cấu trúc hộ sinh  th á i rừ ng  và sinh  th á i hộ sinh  th á i rừ ng  có mối quan  
liệ ehặ t chẽ với nhau . B ất kì mộl qui lu ậ t câu trúc (ỊUần thô Iiào cũng 
dều có nội dung  sinh  th á i học bên trong  của nó. Không q u án  tr iệ t 
quan  điểm  sinh  th á i trong  kh i nghiên cứu cấu trúc hộ sinh  Lhái rừng  
th ì sõ không có cd sở khoa học đế’ giắi th ích những qui lu ậ t cấu trúc  
của q u ầ n  thế  thực vật.

Cấu (rúc sinh  thá i bao gồm các n h ân  lố: tổ th à n h  thực vật, dạng  
sống , t ầ n g  p h iế n .

Cấu trúc h ình  thá i được phân  b iệ l  t h à n h  cấu trúc tr ô n  m ặt 
phiing dửng (hiện tượiig th à n h  tầng) và cấu trúc  trôn  m ặt phẳng  
nịííinịĩ (nựa độ và m ạng hìiih |)ììâii bố (‘ây Ironịí (ju:'ìii llíổ). Vì vậy. IIIÔ 
hìnli cấu trúc  hìiih th á i của qu.ần thổ thưòng đưỢc hiốu diễn hằng  mô 
hình cấu trú c  không gian hn chiền.

3.3.2 Đặc đ iểm  câ*u trú c  của  hệ s in h  th á i rừ n g  

Ầ.3.2.1 Tổ thành thực vật

Đặc điểm  dộc dáo quan  trọng n h á t của hộ sinh  th á i rừ ng  m ưa 
nhiệt đới là có tô th à n h  loài cây phong phú lạ thường. T ính phong 
phu về tố' th à n h  loài cây trước hế t là do điều kiện th iên  nh iên  n h iệ t 
đới th u ậ n  lợi và do tín h  oh<nt cồ xưa của khu hộ thực vật hộ sinh  th á i
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rừng mưa. Hoàn Cíính khí hậu đâ't đai nhiột đới đã tạo ra điều kiện 
h ế t  sứ c  t h u ậ n  lợi ch o  sự  t iế n  h oá  c ủ a  các  loài th ự c  v ậ t  v à  t ạ o  đ iề u  

k iệ n  c h o  o l iú n g  đư ợc b áo  tồn  từ  n h ữ n g  thời đ ạ i đ ịa  c h ấ l  rất cô x ư a .  H ệ  

sinh thái rừng mưa là trung tâm tiên hóa thực vật trong mộl thìii 
gian cực kì lâu dài.

Tuy nhiên, do điểu kiện lập địa và tính giàu có của khu hệ thiíc 
vật trong từng địa ị)hương khác nhau nên tính phong phú về tổ 
thành loài cầy của hộ sinh thái rừng mưa cũng có sự biên động lốiv. 
p. w . Risa (1952) đã phân  biệt hộ sinh  thá i rừ ng  mưa th à n h  hệ sinh  
th á i rừ ng  m iía hỗn hợp và hệ sinh th á i rừng m ưa đđn ưu.

Hệ sinh  th á i rừng m ưa hỗn hỢp có tố th à n h  loài cây phức tạp  
nhất, trong  đó không có một loài cây nào giữ vai trò ưu thế. p h ần  lốn 
các loài cây chỉ có rất ít cá thể đại diện trong quần thể. Hệ sinh thái 
rừng mưa hỗn hỢỊ) là đặc trưng điển hình phổ biến của hệ s in h  th;ii 

rừng mưa. Tính phức lạp vê môi quan hộ giữa các loài cây trong hệ 
sinh thái rừng mưa hỗn hỢỊ) là một khó khăn lớn trong công tác ki nh  

doanh hệ sinh thái rừng. Trong quần thê hộ sinh thái rừng mưa, tỉ lệ 
các loài cây có giá trị phù hỢp với mục đích k inh  doanh thường rấ t  
th ấp  và lại p h ân  bố phân  tán .

ở  nhữ ng  hoàn  Oíinh kém  thuận  lợi hơn, d iều  kiện dất đai (ỉặc biột  

thì tố thành hộ sinh Ihái rừng mưa đơn gián hơn nhiều và có xu 
hướng chỉ có m ột vài loài cây d àn h  dược ưu th ế  rõ rệt. p. w . R isa 
(1952) gọi dó là hệ sinh thái rừng đơn ưu. Hệ sinh thái rừng ngập m ặn  
(Mangrove), hộ sinh thái i-ừng đặc trưng cây họ Dầu (Dipterocarpaccmĩ) 
ở miền Nam là thí dụ vồ liệ sinh lliái rừng tldii ưu troiig tliêu kiện  
nhiệt đới Việt Nam. Môi quan hệ chủ yếu giữa các cá thể trong hệ 
sinh thá i rừ ng  m ưa đơn ưu là mối quan hệ cùng loài. Đây là n h ữ n g  
quần thể thực vật có tố thành loài cây tương đôl ổn định.

Ngoài ra. trong quá trình phục hồi hệ sinh thái rừng sau nương 
rẫy ở đ iề u  k i ệ n  n h iệ t  đới còn xuất hiện những quần  thê rừng đ(M ưu  
tạm  thời. Rừng Bồ để (Styrax tonkinensis). rừng Sau sau (L ỉq u ỉd a m b a r  
form osana), rừ n g  R àng ràn g  M ít (Ormosia baỉansae), hệ sinh  th á i 
rừng Chẹo (Engelhardtia chrysoỉepis) v.v... phục hồi sau nương rẫy ở 
nưốc ta là những quần thể đơn ưu tạm thòi. Vì đây là những quần thể
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d(iii ưu tạm  thòi nên việc kiiili (loanh nỉiững loại rừ ng  này  chỉ m ang  
tính  giai đoạn. H iện tưỢng xói mòn, thoái hoá đất, dịch sâu  bệnh, 
giiim san  lượng rừ ng  Bồ đề (Styrax tonkinensis) ở lu ân  kì ha i chứng 
miiih tín h  không ổn đ ịnh  của rừng th u ầ n  loài, m ột tầng , đểu  tuổi 
rụng  lá trong  điều kiện nhiệt đới. Trong quá tr ìn h  phục hồi rừ n g  tự  
nhiên sau  này, sốm hay muộn những quần  thể  rừ ng  đơn ưu tạm  thòi 
như th ế  sẽ bị phủ đ ịnh  bởi những quần  th ể  rừ ng  mới có tín h  ổn đ ịnh  
caơ hơn với đ iều  k iện  hoàn cảnh.

Việc x u ấ t h iện  nhữ ng  quần thể  rừng thuần  loài tự  nh iên  trong  
diều kiện n h iệ t đới được coi như là những trường hỢp ngoại lệ, như ng  
không phải là hoàn  toàn  không có. Độ là nhữ ng  quần  th ể  đơn ưu m à 
ti lệ lố th à n h  loài cây ưu thê chiếm trên  90% tống sô" cây tro n g  quần  
thê. N guyên n h ân  cơ bản của việc h ình  th à n h  và tồn tạ i của  những  
quíìn th ể  th u ầ n  loài bền vững trong tự nh iên  là sự p h ù  hỢp của loài 
cây đó đối với điều kiện lập địa và sự không phù  hợp của các loài cây 
khác đối với sinh  cảnh  đó. Trong những trường hỢp này  sự x u ấ t h iện  
những q u ần  hợp (Association) là có thực. Ví dụ như  rừ n g  D ầu đồng, 
rừng D ầu rá i hay  rừ ng  Săng  lẻ ỏ Tây Nguyên.

Hệ s in h  thá i rừng hỗn loài có những ưu điểm  sau:

1. T ận  dụng  tr iệ t để không gian d inh  dưdng trên  m ặ t đ ấ t và dưói 
!nật đất. ư u  điểm  này rấ t  có ý nghĩa trong điểu k iện  n h iệ t đới có án h  
sáng, độ ẩm  dồi dào, tần g  đ ấ t phong hóa sâu.

2. Hệ sin h  th á i rừ ng  hỗn ỉoài có khả  n ăn g  cải tạo  đ ấ t do tần g  
thiim  m ục phong phú  và táo dụng cvia hệ rễ.

M. T ính  ổn đ ịnh  của quẩn  thố rao, ró khả năng  chống đõ đối vâi 
các n h án  tô” b ấ t lợi: sâu  bệnh, lửa rừng, gió hại v.v...

4. K hu hệ động v ậ t và vi sinh v ậ t phong phú.

So với hệ s in h  th á i rừng th u ần  loài, nhữ ng  ưu điểm  của  hệ sinh  
tha i rừ ng  hỗn loài m ang tính  châ*t sinh  học. Tuy nh iên , hệ sin h  th á i 
rừng hỗn loài cũng có một sô' nhược điểm:

• Q uan  hệ giữa các loài cây phức tạp  và th ay  đổi theo  từ n g  giai 
đoạn nên  việc đề x u ấ t biện pháp kỹ th u ậ t lâm  sin h  khó khăn .

• T iến  h à n h  th i công các biện pháp  kỹ th u ậ t  lâm  sin h  phức tạp , 
khó cơ giới hóa.
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3.3.2.2 Tầng phiến

T ầng phiến  là m ột đơn vỊ câu trúc sinh thá i của quần  th ê  thục 
vật. N ăm  1918, lần  đầu  tiên  Gam đưa ra  khái niệm  tần g  phiến để chỉ 
tập  hỢp các cá th ể  sôVig chung trong  m ột quần  th ể  và cùng  có chving 
m ột dạng  sông. "Tầng phiến  là m ột nhóm  thực v ậ t có dạng  sôVig giông 
n h au  nằm  cùng m ột vị t r í  và giữ vai trò  như  n h au  trong  quần  th ể  mà 
chúng  hỢp th à n h  m ột bộ phận." Căn cứ vào phương thức mà thực vật 
tự  thỏa m ãn được yêu cầu gluxit, p. w . R isa (1952) đã đề x uấ t 
phương án  phân  loại tần g  phiến của hệ sinh th á i rừ ng  m ưa như  sau;

A- Thực v ậ t tự  dưõng (có diệp lục)

1. Thực v ậ t độc lập về m ặt cơ giôi (tự đứng vững được một mình).

a) Cây gỗ lón và cầy bụi ì ___■ xêp th àn h  một sô tân g
b) Loài cây thân cỏ J
2. Thực v ậ t phải phụ thuộc về m ặt cơ giói (cần dựa vào cây khác 

để đứng vững).

a) Thực v ậ t 'dây leo.

b) Thực v ậ t quấn  chặt, th ắ t  nghẹt cây khác.

c) Thực v ậ t phụ  sinh  (gồm cả thực v ậ t phụ  sinh  có tín h  ch ấ t nửa 
k í sinh).

B- Thực v ậ t dị dưõng (không có diệp lục)

1. Thực v ậ t hoại sinh.

2. Thực v ậ t k í sinh.

V. N. Sucasốp (1957) n h ấn  m ạnh vai trò  của tầ n g  ph iến  trong  
việc sán g  tạo  ra  nội cảnh của quần  th ể  và đưa ra  m ột đ ịnh  nghĩa 
tưđng đối hoàn ch ỉnh  về tần g  phiến  ; "Tầng ph iên  nên h iểu  là m ột bộ 
p h ậ n  cấu trúc của quần  th ể  thực vật, đặc đ iểm  của nó là  có tổ  th à n h  
loài n h ấ t đ ịnh , n hữ ng  loài đó có đặc điểm  n h ấ t đ ịn h  về m ặ t s in h  thái, 
có tín h  độc đáo n h ấ t đ ịn h  về m ặ t không  g ian  (hoặc thời gian), do đó  
cũng  có m ột hoàn cảnh quần  th ể  thực vậ t riêng".

3.3.2.3 Tầng và hiện tượng phán tầng (hình 3.2)

V. N. Sucasôp (1961) đã đ ịnh  nghĩa "Tầng là khá i n iệm  sinh  thá i 
học, kh á i n iệm  thực vật quần  lạc học và củng là khá i n iệm  sinh  đ ịa  
quần  lạc học, nó bao gồm  n'hỉều thực vật có h ìn h  thức sin h  trường và  
đặc tin h  s in h  thá i giống nhau".
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Hinh 3.2
Sự phân tầng rừng mưa (Theo J.H. Poslleth and J.L. Hopson, 1995)
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Tương tự như vậy A. N. Xennhicốp (1961) trong cuốn "Cương yếu 
địa thực vật" cũng đ ịnh  nghĩa "Tầng là m ột p h ầ n  có cấu trúc :ua  
quần lạc thực vậ t khác với các tầng khác không  n h ữ n g  về phurm g  
diện h in h  thái, th à n h  p h ầ n  loài cây và sin h  th á i m à còn khái cá  
trong quan  hệ thực vật quần  lạc, vi trong mỗi tầng có m ột kiểu q m n  
hệ tương hỗ  riêng biệt g iữa các cá th ể  với yếu tố  m ôi trường của q iầ n  
lạc m à các cá th ể  đó tồn tại".

Tói nay, đa sô tác giả đều công n h ận  trong  rừ ng  m ưa n h iệ t đci f ‘ó 
5 tầng  cây trong  đó gồm 3 tần g  cây gỗ, 1 tần g  cây bụi và một tầiiT (•(■) 
quyết ở sát mặt đất.

Ta sẽ lần  lượt nghiên cứu các tần g  từ  cao xuống thấp :

a) Các cây gỗ  tầng A  có chiều cao tru n g  b ình  là 35m (đôi khi caiC) 
hđn); tán  cây thư òng rộng nh iều  hơn sâu  và có k h u y n h  hướng xc.ie 
rộng ra như chiếc dù mở nhưng tán lá thường không liên tục.

b) Các cây gỗ  tầng  B  cao độ 20m, tá n  cây liên tụ c  hớn Vi c:ó 
khuynh  hướng p h á t tr iển  về chiều sâu  hđn về chiều rộng.

c) Các cây gỗ tầng c  cao từ 20m xuống tổi 8m. Tầng c  có rít ít 
khoảng trống và thường dày đặc. Có đến quá nửa tổng số cây ở đâ/ l.à 
cây non của các loài nằm trong những tầng cao Idn. Số còn lạ !.à 
những cây thấp nhỏ thực sự của tầng c  và phần lớn thuộc các ho c:ó 
đại diện trong  tần g  A và B. Cả cây non của các loài nằm  trong  hỉiú 
tần g  trê n  lẫn  các loài thực sự của tần g  c  đểu có tá n  lá  h ìn h  nón, díủi 
nhọn, bề sâu lôn hđn bề rộng nhiều.

d) Dưới 3 tần g  cây gỗ là tầng  cây bụ i (tầng  D), có độ cao trin ig  
bình 4m, thường gồm các cây ho Dừa, m ột số  cây non của các tinig 
trên và các cây gỗ thấp nhỏ có kiểu sống của cây bụi hay cây gỗ ùm. 
Vì vậy khái niệm cây bụi đối vôi vùng nhiệt đới phải là những câ̂  g'ỗ 
nhỏ có độ cao dưôi 4m, có tá n  dạng  h ìn h  cầu hay  h ìn h  nón ngưỢc, c:ó 
thể một thân hay nhiều thân.

e) Tầng thấp  n h ấ t ò dưới m ặt đ ấ t (còn gọi tầ n g  cỏ quyết), tìnig 
thảm  tưđi chiều  cao chưa đến Im , chủ  yếu bao gồm những  câ} c;ó 
thân thảo (của Hai lá mầm và Một lá mầm) và những cây quyết tiựíc 
vật. C ũng như  tần g  cây bụ i ỏ trên , tần g  này  thư òng  bị đ ứ t quãng V'à 
thực vật mọc rất phân tán trừ ỏ những nơi có khoảng trống trong 'ònn 
lá. ở  m ặt đ ấ t bên dưói rừ ng  thưòng không có tầ n g  rêu , t rừ  nơi đâ, h)ị
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dảo lộn (chỗ cây lớn dô hay haiiị,' liôí' lỉộii^' vật...) mới thấy  có rêu hay 
dịa tiên, quyên bá mọc lôii.

Ầ.Ầ.2.4 Dạng sống

l ’rá i qua  m ột quá  trìn li t i ê n  hóa và chọn lọc tự  nh iên  ìâu  dài, 
nhiều loài cây khác n h au  rấ t xa trong hộ thôVig p h ân  loại, như ng  khi 
cùng chung  sông với nhíui trong m ột hoàn cảnh  sin h  th á i nhâ't đ ịnh 
dể bảo tồn nòi giống đòi hỏi phái có tín h  th ích ứng cao với các n h ân  tố  
môi trưòng  bên ngoài. T ính thích ứng dó biểu h iện  bỏi sự biến đổi về 
cấu tạo  giải phẫu , chức náng sinh lí... nhằm  duy tr ì k h ả  n ăn g  tồn tạ i 
của chúng tro n g  m ột sinh cầnh n h á t định. Q ua nh iều  th ê  hệ, những 
biên đổi đó đưỢc lặp  đi lặp lại và trở th à n h  đặc tín h  sinh  v ậ t học 
tướng đối ổn đ ịnh  duy tr ì từ  đòi này sang đòi khác. D ựa trê n  cđ sỗ đó 
các nhà sinh  v ậ t học đã dưa ra khái niệm về dạng  sống: D ạng sống là  
m ột đơn vị p h â n  loại sinh  thái, nó bao gồm  nhiều  loài thực vật có th ể  
khác nhau  rấ t xa  trong hệ thông phân  loại tự  nh iên  như ng  cùng giông  
nhau  về biện p h á p  và con đường ihich nghi với cùng  m ột hoàn cảnh  
sinh  thá i. Dưới án h  s á n g  của học t h u y ế t  hệ sinh  th á i và sinh  địa 
(ỊUần lạc, mỗi dạng  sông có mội kiểu trao  đổi v ậ t ch ấ t và năng  lượng 
khác n h au  và trở  th à n h  một đđn vỊ cấu trú c  sinh  th á i quan  trọ n g  của 
qurìn thể.

T rong hệ s in h  th á i rừng inưa, dạng  sống trộ i hơn cả là dạng  sống 
của các loài cây gỗ lớn. Dạng sống này có những đặc trư n g  đặc sắc về 
sinh  th á i học và có ý nghĩa kinh tế  lổn vì nó là đôì tượng k inh  doanh 
chvi yếu của n g àn h  lâm  nghiệp, N hững loài cây gỗ hệ sinh  th á i rừng  
m ưa thường cao to, nhiều loài có khả  năng  đâm  chồi dễ dàng. Đặc 
(tiểm th â n  cây, vỏ cây biến đối muôn h ình  m uôn vẻ giúp cho việc giám  
(tịnh tên  cây. T ập  tín h  ra  hoa của cây rừng n h iệ t đới biến đổi r ấ t  khác 
nhau . H iện tượng ra  hoa trôn th ân  là tập  tín h  đ iển  h ìn h  đặc trư ng  
chỉ có ở hệ s in h  th á i rừng nuía. ĩỉạnh  vè cũng là h iện  tưỢng sinh  th á i 
lí thú . nó gây khó k liăn  cho việc khai thác và cho việc đo cây. Rễ cây 
rừ ng  n h iệ t đới có xu hướng ăn nông, h ú t châ*t d inh  dưõng trê n  đâ't 
m ặn. Rễ cọc thư ờng  chỉ phát t riển ở các loài mọc trê n  đ ấ t cát, nơi đầm  
lầy có rỗ cà kheo và rễ hô hấp.

T rong hệ sinh  th á i rừng mưa, thực vậ t có chồi cao bên trê n  m ặt 
(ỉấl chiếm  ưu thế. Nguyên nhân lý giải ở đây là do điều k iện  hoàn
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cảnh ở những  vùng m à hệ sinh  th á i rừ ng  m ưa phân  bô nói chung là 
th u ậ n  lợi. Thực v ậ t có chồi cao trên  m ặt đâ”t bao gồm khôntĩ những 
cây gỗ lốn m à cả cây bụi, cây th ắ t nghẹt, dây leo th â n  gỗ.

Cây leo là dạng  sông phân  biệt khá rõ trong hệ sinh  thá i rừiiK 
mưa, nó có ý nghĩa rấ t  lớn về m ặt lâm  sinh và tạo  th à n h  nhóm lliực 
vậ t "tệ hại" n h ấ t trong  tâ t  cả các nhóm cây cỏ dại của hộ sinh th:ii 
rừng mưa. T ính phong phú về loài cây và sự đa dạng  về h ình  ihái 
kích thước làm  cho cây leo trở th àn h  dạng  sống đặc trư n g  của hệ sinh 
thá i rừ ng  m ưa n h iệ t đới. Cây leo đòi hỏi án h  sáng  m ạnh , vì vậy 
chúng có xu hướng p h á t triển  vươn lên tán  rừng, thường hay xuàt 
hiện ở các lỗ trông  trong  hệ sinh  th á i rừng m ưa hoặc ở nơi nào nià 
quần  th ể  hệ sinh  th á i rừ ng  đã được mỏ tán  trong  quá tr ìn h  xử lý vể 
m ặt lâm  sinh. Tác hại chủ yếu của cây leo là ở chỗ nó cạnh  tra n h  ánh 
sáng, ch ấ t d inh  dưõng khoáng, bóp nghẹt các cây gỗ nhỏ và cây non. 
ảnh  hưởng đến sinh  trưởng và phẩm  chất gỗ sau  này và gây khó khàn  
cho khai thác  hệ sinh  th á i rừng. Vì vậy, luỗng p h á t cây leo là một 
biện pháp  xử lí lâm  sinh  cơ bản  đối với hệ sinh  th á i rừ ng  m ưa.

Căy th ắ t nghẹt cũng là một dạng  sôVig đặc b iệ t của hộ sinh thái 
rừ ng  mưa. Đó là nhữ ng  cây gỗ, b ắ t đầu  đòi sông như  là cây phụ sinh, 
h ạ t của chúng  nẩy  m ầm  trong  tán  lá các cầy gỗ đang  sông hoặc ở các 
chạc cành, là nđi ẩm và các tàn  dư của thực v ậ t tích lại tạo th àn h  các 
n h ân  tố  môi trường cho h ạ t giống nảy mầm... Các cây th ắ t  nghẹt non, 
ban  đầu  sinh  trưởng chậm  chạp và đâm  rễ từ  trên  xuông đất. Khi rỗ 
cây tiếp  xúc vói đ ấ t th ì sinh  trưởng tăn g  nhanh , rễ p h ân  n h án h  tiôp 

hdp tạo  th à n h  m ạng lưỏi bao quanh  cây chủ và có th ể  bọc kin hoàn 
toàn  cây chủ. Do q u an  hệ cạnh  tra n h  dinh dưõng, cây th ắ t  nghẹt .‘<ẽ 
giết chết cây chủ và p h á t tr iển  th à n h  cây gỗ có đồi sống độc lập. Vì lí 
do đó, cây th ắ t  nghẹt cũng được xếp vào nhóm  nhữ ng  loài cây dại 
xâm  chiếm trong  hệ sinh  th á i rừng mưa. Một sô loài Ficus  spp. là th í 
dụ điển h ình  cho dạng  sống cây th ắ t nghẹt.

Trong hệ sinh  th á i rừng m ưa còn có các dạng  sôVig khác: phụ  
sinh, k í  s in h  và bán k í  sinh, hoại sinh . N hững dạng sông này góp 
phần  vào việc tạo  ra  cảnh  quan  hệ sinh  thá i rừ ng  m ưa và cũng có ý 
nghĩa  về m ặt s inh  th á i học (Mục 3.3.2.5).
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3.3.2.5 Ngoại mạo của các loài cáy trong rừng mưa nhiệt đới

Rừng mưa nhiệt đới râ't dễ gây cho những người lần đầu tiên tiếp 
xúí; với nó m ột ấn  tượng m ạnh mẽ, vì nó có một sô" đặc điểm  n h ấ t đ ịnh 
về ngoại mạo mà thường ít hoặc không bao giò thấy ở một quần hệ 
thục  v ậ t khác.

Mặc dù  tấ t  cả các cây gỗ lớn rừng m ưa đều có nh iều  đặc tín h  về 
h ình  th á i chung  vdi nhau , nhưng mỗi tần g  trong  rừ ng  lại có những  
n é t đặc trư n g  về ngoại mạo, nên ta  sẽ lần  lượt nghiên cứu ngoại mạo 
của các tầng khác nhau.

a) Tập tín h  các cây g ỗ  lớn: T rong mọi tầng , th â n  các cây gỗ lớn 
mọc trong rừng mưa đểu có hình cột thẳng tắp và thưòng thon, mảnh 
hơn nhiều so với chính những loài cây đó mọc ở những quần lạc khác. 
T h í dụ cùng loài Sấu  {Dracontomeliim duperreanum ) khi trồng  ở 
vư<ìn hoa hoặc dọc đường phô' thường phân cành sâm, bạnh gốc nhỏ; 
nhưng khi chúng mọc trong rừng nguyên sinh thì thưòng có thân 
thảng vút, chia cành muộn và bạnh gốc lớn hơn nhiều. Quan sát sự 
phân cành hay tán lá của cây gỗ ta cũng thấy có sự biến đổi giữa các 
tầng; ở các tần g  trê n  p h ần  lón những cành ch ính  đều hỢp với th â n  
một góc nhọn, trái lại, trong tầng ba, các cành đó có khuynh hưâng 
tỏa  rộng ra  theo  hưóng vuông góc với th â n  cây: như  cầy Bứa 
(G arcinia  sp.), cây M áu chó (Knema  sp.)... Còn tá n  lá của các cây gỗ 
tầng A trong quá trình sống khi sinh trưỏng đến tầm cao của tầng  
nào, nói chung  lại m ang h ình  dạng  đặc trư n g  cho tá n  lá tần g  đó. Ta 
h ãy  quan  s á t  tá n  lá cây Sâng {Pometia p innata): kh i còn non tá n  lá 
cây dài, thon nhọn như cây của tầng C; lên cao hơn tán lá sẽ ít nhiều  
hình tròn như các câv tầng B khác; khi thành thục tán lá Sâng sẽ 
m ang  h ình  dạng  như  chiếc ô đặc trư ng  của tần g  A.

Khi nói đến tập  tín h  các cây gỗ lớn trong  rừ ng  m ưa n h iệ t đới ta  
không thể không nói đến hiện tượng bạnh gốc hay bạnh vè (danh từ 
Lâm  nghiệp), một h iện  tưỢng rấ t  đặc trư n g  cho kiểu rừ ng  này  và đã 
làm  say mê nh iều  du khách  ôn đói lần  đầu  tiên  tiếp  xúc vói rừng 
nhiệt đói.

b) H iện  tượng cây có bạnh gốc: (ảnh  20). Đ ây là m ột n é t đặc trưng 
của rừng nhiệt đới và đã được nhắc nhiều trong các sách kinh điển vể 
thực vật nhiệt đới. Hiện tượng này rất phổ biến và khá quen thuộc 
với n h ân  dân  ta. T rong các khu rừ ng  m iền Bắc có gặp nh iều  loài cây

77



có bạnh gốc lớn thuộc các họ khác nhau : Gội (Atnoora gigantcn ■ 
Meliaceae), Thung {Tetrameles nudiỷlora - Datiscaceae). Sâng {Pornt'ti.i 
tomentora hay p. pinata - Sapindaceae). Sâu {Dracontomeluri 
duperreanum ■ Anacardiaceae). Chò xanh {Terminalia myriocarpa ■ 
Combretaceae), Sui (Antỉaris toxicaria - Moraceae). Chò dài 
{Annamocarya sinensis - Juglandaceae), Cà lồ {CaryodaphnopsiS 
tonkinensis  - Lauraceae), các loài Côm (Elaeocarpiis  SỊ)P 
Elaeocarpaceae)...

Về bản châ*t và nguyên nhân hiện tượng này hiện nay vẫn là inội 
vấn để đang tranh cãi trong số nhiều nhà thực vật nghiên cứu rừnỊí 
nhiệt đói.

Trong cuốn Rừng mưa nhiệt đới. Risa đã coi bạnh gốc là một hiện 
tượng kỳ lạ về mặt hình thái và có ý nghĩa quan trọng trong sinh Ihíii 
cây rừng nhiệt đới. Ong củng đã tổng kết các thuyết khác nhau vổ 
nguyên nhân hiện tượng bạnh gốc.

Nguyễn Tiến Bân (1968) đã nêu một giả thuyết mới để giải ihú li 
nguyên nhân hiện tượng có bạnh gốc. Do quan sát hiện tượng phâii 
cành của cây có bạnh gốc tác giả đã cho rằng bạnh gốc phát sinh do 
sự lệch trọng tăm, mất thăng bằng của cành và thăn.

Đối vối giả thuyết về bạnh gốc ta cần kiểm tra bằng thực tế  đổ C'ó 
ý kiến chính xác đối vối hiện tượng đặc biệt của rừng nhiệt đới này.

c) Tập tính các căỵ bụi: Nghiên cứu tầng cây bụi trong rừng nhiệt 
đói ta thấy đại bộ phận các cây ỏ đây đều có thân chính phân biệt rõ 
ràng và có hình dạng chẳng khác gì những cây gỗ lón thu  nhỏ lại. Các 
cây này thuộc "kiểu sống" mà Đuy Riet (Du Rietz 1931) đã gọi là "cây 
gỗ lùn" hay "cây tí hon", Đặc điểm của tầng cây bụi ở rừng nhiệt đới 
khác hẳn với tầng cây bụi ở rừng ôn đối vì những cây bụi rừng ôn đc')i 
đều chia cành ngay từ mặt đất hay cách mặt đất không bao nhiêu, và 
nếu nhìn nghiêng bên cạnh thì cây có hình tròn hay hình nón ngược. 
Những loài như vậy hiểu theo nghĩa về ngoại mạo thì đúng là cây bụi 
như Du Riet đã định nghĩa.

Trong tầng cây bụi. ta gặp các loài cây họ Dừa (Paỉmae) hạng nho 
vỏi các chi phổ biến là Lụi, Hèo (Raphis), Móc {Caryota), Lá nón 
(Lỉcuala)... và một loài phân bố rấ t rộng là cây Bột báng (Arengn 
saccharifera). Ngoài ra còn nhiều cây họ Na (Ạnnonaceae), họ Sirn 
(Myrtaceae).
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d) Hiện tượng hoa quả mọc trên thẩn: Hiện tượng hoa quả mọc 
rón cành già hay trên thân cây gỗ không còn mang lá là một hiện 
ượng phố biên và đáng chú ý đôi với rừng nhiệt đdi. ở  đa sô” c.ác loài 
'ây gỗ ôn đói, hoa thường chỉ sinh ra trên các cành nãtn trước và 
.hưàng là những nhánh nhỏ chứ không bao giò thây có trên cành lớn 
lay trèn thân  cây. Trái lại ở những cây gỗ trong rừng mưa nhiệt 
ÌÓI thưòng gặp hiện tượng hoa mọc trực tiếp trên cành già hoặc trên 
hán (ảnh 21).

Hca ở trên thân có thể hình thành theo hai cách; cách phổ biến 
lơn là các chồi nách trên  các cành nhỏ sẽ sản sinh ra hoa và cứ tiếp 
ụ<; nhJ vậy năm này qua năm khác cho tỏi khi các cành đó đã trở 
hành một cành lớn hoặc thậm chí thành thân chính. Như vậy, cây gỗ 

'•ó thê mang hoa ở bất kỳ chỗ nào từ tán  lá xuông tới gôc. Cách thứ 
nai do chồi hoa sinh sản ở nách lá nên trên các nhánh nhỏ sẽ tồn tại ỏ 
‘rạng :hái ngủ một thòi gian dài. Chúng chỉ bắt đầu phát triển sau 
•<hi cành mang chồi đó đã đạt tới một đường kính to lớn. lúc đó chồi 
noa phải thúc vỏ cây đế’ mọc ra ngoài. M inbrát (Mindbraed 1920) đã 
phân biệt các hiện tượng hoa mọc trên thân  và định nghĩa cho mỗi 
hiện tượng đó. Theo ông có những hiện tượng sau: Hoa ở thân giản 
'ỉơn, cc hoa ở cành, ở thân chính, ở gốc, có hoa dạng chiếc roi. ôn g  cho 
rằng, trường hỢp hoa ỏ cành là nguyên thủy nhất còn các trường hỢp 
sau ở cic mức độ tiến hoá cao hởn.

Nhưng có điều đáng chú ý là trên cùng một cây như cây Ngái 
(Ficus hispỉda) tùy theo điều kiện nơi mọc là trảng cỏ, rừng thứ sinh 
hay nguyên sinh mà có đủ các hiện tượng hoa mọc ở trên thân như đã 
kề’ trên.

Rièng ở châu Phi, M inbrát (1922) đã thống kê được 278 loài có 
hoa trẽn thân  và ưóc lượng trên thế giói phải tôi trên 1.000 loài. 0  
Việt Nim chúng ta thường gặp hiện tượng trên ở các họ sau : Họ Dâu 
tằm (Moraceae) với các chi Sy (Ficus), Mít (Artocarpus), Mạy tèo 
(Streblus), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) với các chi Dâu da 
(Baccaurea), Me (Phyllanthus), Ngót (Sauropus), họ Mạ sưa 
(Proteaceae) với các chi (Helicia, Heliciopsỉs), họ Thị (Ebenaceae) với 
chi Dicspyros.
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Nếu thông kê lại chúng ta nhận thấy những loài cây có hoa trên 
thân đại bộ phận đều là cây gỗ nhỏ hay trung bình thuộc tầng c  hay 
tầng cây bụi (tầng D).

Tối nay có nhiều giả thuyết giải thích hiện tượng hoa trên thân. 
Oalatxđ (Wallace 1878) đã giả định rằng hiện tượng này là một 
phương tiện, nhò đó những cây gỗ nhỏ trong rừng không có khả 
vưđn lên tầng trên để thỏa mãn nhu cầu ánh sáng cũng sẽ có thể ị)hô 
bày hoa của chúng ra tại những nới mà các loài bướm ưa bóng râm 
trông thấy và tới được dễ dàng hđn. Những giả thuyết khác như lý 
luận của Habéclan (Haberland 1926) và Clépxđ (Klebs 1911) lại đề 
cập đến hiện tượng này trên quan điểm sinh lý học. Theo các ý kiến 
đó, ở những cây gỗ thường xanh lá sinh ra dần dần và chỉ tàng trữ  ở 
thần cây và cành lớn những chất nuôi dưỡng nào cần thiết cho hoa 
quả sinh trưởng. Nếu hoa, quả mọc được ỏ thần cây và cành th ì thức 
ăn không phải vận chuyển lại các nhánh nhỏ, như vậy tiết kiệm được 
thòi gian và năng lượng.

Những lý thuyết nêu ỏ trên phần lớn không được các bằng chứng 
thực nghiệm xác nhận. Vì vậy, cần phải tiến hành rấ t nhiều công 
trình nghiên cứu có hệ thống theo thốhg kê học các hiện tượng hoa 
quả mọc trên thân như đã nêu ỏ trên để tìm được nguyên nhân của 
hiện tượng đó.

e) Thực vật thảm xanh ở mặt đất: (ảnh 22 - 24). ở  tầng này, ngoài 
những cây thân thảo và quyết là những đại diện chính thức, ta  còn 
gặp rấ t nhiều cây gỗ lớn, cây bụi và dây leo gỗ thuộc tầng trên, ở  đây 
ta chỉ nói đến những cây thân cỏ thực sự là một bộ phận của "tầng ở 
m ặt đất".

Trong rừng mưa, tại vùng đất bằng có thể bắt gặp lớp thực vật 
thân cỏ thực sự, phần lôn ưa sáng sinh trưởng xum xuê trên nhừng 
diện tích nhỏ đă chặt cây, bên cạnh lối đi, bên bồ suối và các chỗ 
quang trông ở nđi có nhiều ánh sáng chiếu xuống. Bên trong rừng chủ 
yếu gặp những thân  cỏ mọc rải rác.

Nếu nghiên cứu các cây tầng cỏ quyết này về m ặt sinh thái ta  
thấy các thực vật thân  cỏ rừng mưa hình như có hai nhóm sinh thái, 
có thể coi như hai tầng phiến cách biệt. Đó là những loài chịu bóng và 
loài ưa bóng. Nhóm thứ nhất thưồng là những cây thảo họ Gai 
(Urticaceae), họ Ô rô (Acanthaceae), họ Hoa tán {Apiceae - 
Umbelliíerae)... dưói điều kiện ánh sáng khá mạnh sẽ phát triển  đến
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inú: độ cao nhất. Còn nhóm t!u'í liai hìiih như không chịu đưỢc ánh 
,sárg mạnh như các loài Vạn Iiiôii thanh (Aglaonema siamense), 
Thôn niên kiện (Homalonema). Lá khôi (Ardisia spp.)... Các loài ưa 
liórg thường biểu hiện khuynh luíớng sinh trưởng quây quần với 
nhiu và mọc lên thành từng dám-, Còn loài chịu bóng thường đứng 
riê ig lẻ cách biệt nhau.

Ngoài thực vật Một và Hai !á mẩm, tầng phiến thực vật thân cỏ ỏ 
Iiiỉ t (lất bao gồm nhiêu loài Quyôt và các loài Quyển bá (Selagineỉla). 
Oí; số loài Quyết ơ đây đều thuộc nhóm ưa bóng và sô' lượng tăng lên

nhiều ở nơi ẩm ướt nhiều bóng rỢp.

Vê mặt hình thái, hầu hỏt các thực vật thân cỏ có thân khí sinh 
Ịìhit triển tương đối dài, còn một số thực vật có thân ngầm, nhưng 
('á( bộ phận thân ngầm đểu thích ứng với mục đích để cây đẻ thêm ra 
và chuyển đi xa, đúng hơn là đô cây sinh sông được nhiều năm. Các 
câ' có thán ngầm này thường mọc thành đám quây quần nhau. Đại 
(liúi thường gặp của nhóm này là các cây thuộc họ Gừng 
(Zngiberaceao), họ Củ dong (Marantaceae).

Lá cây của những thực vật thân củ rừng mưa rấ t đa dạng và đối 
lậ[ rõ rệt với tính chất đồng đều, thuần nhất trong các cây gỗ lón và 
câ bụi. Về mặt kết cấu, lá của phần lớn thực vật thân cỏ đều mỏng 
và mềm. rấ t ít khi thấy kiểu lá lớn, nhẫn bóng, cứng. Tuy phần lớn lá 
<'â' đều có "đầu nhọn nhỏ giọt nước" rõ rệt hiếm hơn so với các tầng 
<'â' trên. Lá của các cây họ Lúa (Poaceae) và họ Cói (Cyperaceae) ỏ 
t rtng rừng mưa đều khác hẳn vể hình thể so với những cây cùng họ 
m(c ngoài sáng. Chúng thưòng có lá rộng bản, có đầu nhọn gần với 
hìih bầu dục như lá của cáo loài cỏ Lá tre (Panicum), Cói lá dứa 
(knpania).

Mặt lá của những cây thân thảo ở dây không thấy dạng nhẵn 
bóig như mật lá cây gỗ và cây bụi, nhưng lại thường có lông nhỏ. Một 
.sốtác giả cho rằng tác dụng các lông này để giúp cho quá trình thoát 
niớc nhanh hơn.

Một đặc điểm của lá thán cỏ rừng mưa thường hay gặp là có điểm  
đôn nhiều mầu sắc. Trên mặt lá có những chấm hoặc vạch màu 
trjng hay màu lục nhạt như ở các loài thuộc họ Thu hải đưòng 
(Bỉgoniaceae) và các loài thuộc họ Thài lài (Comelinaceae). Stalđ 
(S ahl 1896) cho rằng tính chái lá có điểm màu sắc cũng là một thích 
ứrg để nâng cao tốc độ thoát hơi nước.
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Hoa của các loài thực v<ật thân cỏ Ihường mọc ngang tầni liav 
ngang trên mặt đấl như hoa các loài Sa nhân {Amonum) và các loài 
thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) khác, hoặc mọc trên các cuống không 
lá như các loài họ Ráy (Araceae) và các loài họ Râu hùm (Taccaceae)...

g) Các dây leo: (ảnh 24). Như đã nói ở các phần trên, rừng mưa 
nhiệt đới luôn luôn có rấ t nhiều loại dây leo thân gỗ có kích thước dồ 
sộ, có hình dạng lạ lùng và kỳ quái làm cho rừng mưa có một hình 
thái khác thường. Bước vào khu rừng nhiệt đới, ta thấy những thân 
dây leo có khi trông tựa sỢi dầy thừng hoặc dây cáp, có khi có dường 
kính 20 - 30cm, chúng thường lẩn lút trong khối tán lá trên đỉnh (tầu 
rồi quãng quãng lại rủ xuống thành những thòng lọng khổng lồ hoậc 
trông tựa như những "võng trời". Dây leo thường chăng từ cây nọ 
sang cây kia làm cho tán cáy bị ràng buộc chặt với nhau. Thân cây leo 
rấ t dài, có khi đạt tới 200m (các loài song. mây). Sô" loài dây leo ở (tây 
rấ t nhiều, chúng thường chiếm tới 7% tổng sô loài thực vật có hoa 
(Grisebach).

Tuy ở giai đoạn non hầu hết dây leo là cây chịu bóng nhựng hản 
châ”t chúng lại là những cây ưa sáng rõ rệt, nên khi có thêm ánh súng 
thì sô" lượng dây leo bao giò cũng tăng lên rất nhiều, như khi có cây dổ 
ven đường đi, ven sông, suối...

Căn cứ vào phương tiện mà dây leo bám được vào trụ  đỡ của 
chúng, ngưòi ta thưòng chia các thực vật này thành: cáy có thân bò, 
cây có thân cuốh, cây leo bám bằng rễ và cây leo có tua cuôVi.

Theo quan điểm sinh thái học (dựa vào kích thước và chiều cao 
tối da của dây leo có thể vươn lên tầng nào của rừng), dây leo được 
chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những dây leo to lớn, hầu 
như luôn luôn có thân gỗ và khi thành thục thường leo đến tầng B, do 
đó ít nhiều được phơi ra ánh sáng đầy đủ. Nhóm Uiứ hai gồm những 
dây leo nhỏ, chủ yếu là thân cỏ, ít khi leo lên khỏi bóng râm  của lôp 
gỏ quyết. Mỗi nhóm này có thể coi là đại diện một tầng phiến.

Tầng phiến dây leo lớn gồm nhiều loài và họ hơn hẳn tầng phiến 
dây leo nhỏ. Trong những họ có đại biểu phải kể như: họ Na - 
Annonaceae (chi Pisisstigma, Desmos), họ Trúc đào - Apocynaceae 
{Melodinus, Beaumontia), họ Nho - Vitaceae (chi Tetrastigmci, 
Vitis...), họ Bàng - Combretaceae (Combretum, Quỉsquaỉỉs), họ Bìm 
bìm - Convolvulaceae (Ipomoea, Erycibe), họ Đậu - Leguminosae
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(Derris, Acacia, Bauhinia, Entơda...). họ Tiết dê - Menispermaceae 
(chi Eibraurea...), họ Mã tiền - Loganiaceae (Strychnos)... còn các 
'âv  leo ihuộc lổp Một lá mầm thì các loài song mây chiếm địa vị 
quan trọng nhất. Đại diện cây leo ngành Hạt trần  có các loài dây 

(Gnetum).
Một điểm cần chú ý là cáy con các loài dây leo gỗ trong giai đoạn 

non dều mọc ihẳng đứiig và khi đó ve bề ngoài không khác gì với cây 
ííỗ và cây bụi. Điều này lấ t dễ gây nhầm lẫn cho các nhà thực vật khi 
tihận mặt các loài câ\’ rừng. Thân chính của các dây leo gỗ thưòng 
không phân nhánh, nhưng một khi đã lên đến vòm lá của rừng sẽ sản 
sinh ra các cành nhánh và tạo thành một tán lá rộng lớn.

Vai trò dăy leo trong kết cấu rừng: Các dây leo, nhất là dây leo gỗ 
lớn có vai trò quan trọng đối với kết cấu rừng. Dây leo giúp cho vòm 
lá của rừng khép kín được đầy đủ hơn và do bao phủ lên trên các 
khoảng trông ở giữa những cây gỗ sinh trưởng gần nhau nên dây leo 
cũng tăng thêm độ tán  che của rừng. Khá nhiều dây leo lại tranh 
ííiành ánh sáng và không gian với cây gỗ lôn làm cho tán lá các cây 
này bị lệch một bên, hoặc hình thù biến đổi. Những dây leo cuốn 
quanh cây gỗ lớn làm cho chúng sinh trưởng kém hoặc bị chết sdm.

Đứng về mặt lâm học thì dây leo nhất là dây leo gỗ là những loài 
có hại, làm giảm chất lượng của rừng cây gỗ nên việc chặt đứt dây leo 
là một biện pháp quan trọng trong công tác chăm sóc rừng. Còn tầng 
phiến dây leo nhỏ kém quan trọng hơn nhiều và phần đóng góp của 
('húng vào kết câ”u rừng cũng không đáng kể.

Hỉnh thái và giải phẫu: Thân dây leo, nhất là rễ loài dây leo gỗ 
thường thay đổi rấ t rõ cả vể hình thái bên ngoài lẫn câ*u tạo bên 
trong. Tiết diện ngang có thổ là hình tròn, có cạnh góc hoặc bẹt, hoặc 
vặn xoắn như dầy thừng... về cấu tạo bên trong, thân dây leo thường 
Ihể hiện những điểm bất thường kỳ lạ trong phương thức sinh trưỏng 
t hử sinh của chúng. Đặc điểm bề ngoài và đặc tính giải phẫu của dây 
leo thưòng là đặc trưng cho họ và chi và có thể giúp cho sự phân định 
các loài cây đó. Phần gỗ (Xylem) trong thân chính thường bao gồm 
một sô bó gỗ, một phần tách rời nhau hoặc tâ”t cả đều tách rồi hẳn 
nhau và nằm xen kẽ giữa loại mô mềm hơn. Do đó, thân cây leo 
Ihưòng hay có câu tạo giông như một sỢi dây cáp cả về bên trong lẫn 
vỏ bèn ngoài, giúp cho dây leo vừa mềm dẻo dễ uô"n cong, lại vừa bền 
và chịu được lực kéo rấ t lớn. c ả  2 tính chất đó rấ t cần th iết đốì với 
những loài cây có dạng sông đặc biệt như vậy.

83



h) Thực vật thắt nghẹt: (ảnh 25). Cũng như hiện tượng cây có 
bạnh gốc và hoa quả mọc trên thân, thực vật th ắ t nghẹt cũng là ìnột 
trong những hiện tượng đặc trưng của rừng nhiệt đói. Vối danh từ 
"thực vật th ắ t nghẹt" hay "Fỉcus bóp cổ”... ngưòi ta  muôn nói đến ỉnột 
dạng cây khi mới bắt đầu đòi sôVig là cây phụ sinh, nhưng sau có rỗ 
ăn xuông đất và trỏ thành một cây độc lập; cuô"i cùng thưồng tiêu (hệt 
cây gỗ lớn mà nó đã bám vào lúc ban đầu.

Theo Risa (1961), quá trình của hiện tượng đó diễn ra như sau; 
Đầu tiên, hạt giống các loài thực vật thắt nghẹt đưỢc gió hay động vẠt 
mang đến mắc vào vỏ cây gỗ cao, thường là chỗ chạc giữa thân và 
cành chính. H ạt giông nảy mầm ở trên đó. Mầm non mọc lên thành 
một cây bụi đứng thẩng đâm ra nhiều rễ khí sinh có tính hưóng đát 
dương. Một sô rễ nằm áp liền vói thân "cây chủ" một sô khác rủ thầng 
xuống trong không khí tựa như những sỢi dây cáp thảng đứng. Cuói 
cùng rễ xuông tới đất và phân nhánh, ăn sâu vào trong đất. Trong 
khi phát triển từ trên xuống, rễ phân thêm nhiều nhánh và các 
nhánh đó tiếp hỢp nhau cho tới khi nào toàn thân cây chủ đã bị bao 
bọc trong một mạng lưới với những m ặt lưới cực khỏe có chát go, 
trong lúc đó tán cây thắt nghẹt phát triển to lớn và dày rậm. Sau một 
thòi gian "cây chủ" thường bị mục nát và chết, ớ  vỊ trí của cây gỗ dó 
chỉ còn lại cây "thắt nghẹt" dưới hình thức là một cây rỗng ruột 
nhưng hoàn toàn độc lập. Trong các loài cây th ắ t nghẹt thì các loài 
thuộc chi Sy {Fỉcus) họ Dâu tằm (Moraceae) là phổ biến và có tác hại 
hơn cả nên hiện tượng này còn gọi là hiện tượng "Fỉcus bóp cố". Ngoài 
chi Sy (Ficus) ở Việt Nam còn chi Chần Chim {Schefflera) họ Nhân 
sâm (Araliaceae) cũng là cây th ắ t nghẹt.

Khi đi trong rừng nhiệt đới như khu rừng quốíc gia Cúc Phưdng 
ta có thể gặp hiện tượng "thực vật thắt nghẹt" khắp nơi. Các loài cây 
chủ ở đây bao gồm: họ Vang - Caesalpiniaceae (Vàng anh - Saraca 
dives), họ Long não (Cà lồ - Caryodaphnopsis tonkinensis) họ Ba 
mảnh vỏ - Euphorbiaceae (Nhội - Bischofia javanica)... Nhưng loài 
cây chủ phổ biến nhất thuộc chi Ficus. Cho nên ta  có thể gặp hiện 
tượng rấ t độc đáo là 2 hoặc 3 loài thuộc chi Ficus "thắt nghẹt" lẫn 
nhau và khi đó ta khó đoán được rằng loài nào trong những "cây th ắ t 
nghẹt" đó sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tranh khốc liệt 
này.Trong các khu rừng miền Bắc Việt Nam, các loài thuộc chi Ficus
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thàt Iiphọt thường gạp nhất là ỉ)a l;i lệch (Fícus gibhosa).  Đa quả 
nh() {F:cus lữcor), Đa lá nhỉxn {Fìcus íỊÌaberrima), Đa lỏng {Ficus 
call()ph'dloides), cây Sanh (Ficas b e n ị c i m i n a ) ,  cây Sy (Ficus rnícrocarpa),

('á.‘ loài cây thắt nghẹt (‘ÙHK như (ỈAv leo gỗ đều là ke thù của các 
Iihã lâin hục vì các cây ihắl lì.^hẹt tlìiion^  ̂ làin hỏng các cây gõ lớn 
t r o n g  rẨng.  V ì  v ậ v \  đ ê  b á o  vệ  (*á(‘ c â y  ịĩ:ồ ì ih a t  là  c á c  c â y  gỗ q u ý  ta  c ẩ n  

sdin Ị>liU h iộn  dế  tieu  diột CÍU’ loài cây thíit n g h ẹ t  từ lúc- còn non. giử  

cho rừr.g cây gỗ phát triôn tôl.

L) Thực vậ t  p h ụ  s inh:  (ánh 19. 25, 28) là nhóm thực vật bám trên 
than  Ví. cành các cáy gỗ lớn. cày bụi và dây leo tron^ rừng mưa. một 
8(V thân chí còn mọc trên dá hay tìvn câ lá tươi. Thực vậl Ị)hụ sinh 
thưònglà những cây nhỏ bé nhưng lại cỏ yeư cẩu ánh sáng tương (lỏi 
cao. nôn Ị)hái nhò vao "cây chủ" de (lượr n â n g  d(l về m ặt  cơ giới. 
X hơn^nếu ánh sáng quá thưa thì lại gặp khó khăn vì lình hình cnnụ, 
(*ấỊ) nưoc không ổn định và thiốu thốn. Ta cũng gặp một số  ít thực vật 
phụ sirh mọc trong tầng cây bụi: điếu kiện ánh sáng ờ đay so với mặt 
dát không thuận lợi lắm nhưng có thế dây là những cảy không chịu 
dưỢc su cạnh tranh của các bộ rễ cáe cay khác hav không chịu đưực 
tham lí. khô trẽn mặt đ ắ t  rừng.

Thưc vật phụ sinh có hình thức sinh hoại clìuyén hóa đẽn cao độ. 
('ác nlì.i thực vật cho rằng thực vậl có hoa và loài Quyết phụ sinh  
lr(jng lừng mưa đều khác thực vật thân cỏ ờ mặt đât rất nhiêu cả về 
Hgoại irạo lẫn sinh lý.

('Av phụ sinh không đòi lìói thức an hữu cơ ơ cây chủ nên có khác 
biộl vớ] tầng phiến thực vật ký sinh. Tuy vậy, cáy phụ sinh [)hài dựa 
hoàn tcàn vào cây chú. v ể  mặt cơ giới, những cây phụ sinh ít có ành 
hướng Jến cây nâng đỡ chúng. Người ta chí nêu lên là cây gỗ lởn trỏn 
mình co nhiều thực vật phụ sinh phần nào dễ bị gió mạnh thổi đố hơn 
là một :ảy không m ang thực vậi phụ sinh. Hoặc do có khuynh hướng 
giủ nưcc lại nhiều, cây phụ sinh cỏ lẽ cùng làm cho cây gỗ lớn sớm bị 
Nâm k / sinh phá hoại hơn. Nhưng thực tô thực vạt phụ sinh ở rừng 
nhiột đ3i bình thường ít khi có và nhiểu dôn mức gây tác hại như nói 
ỏ trẽn. Do đó, vai trò của thực VỘI phụ sinh dốì với sự phồn thịnh của 
1‘ừiig lại không đáng kể.

Nh-ín^ ngưỢc lại dôì VỎI dộng vặt.  các thực v ậ t  p h ụ  s in h  lại có 

niội ý rphìa khá quan trọng vì chún^" tạo ra một sô̂  hoàn cảnh sông
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chủ yếu hoặc duy nhất cho một số loài động vật. Bộ rễ của thực vật. ( ó 
hoa và Quyêt phụ sinh là những nđi cư trú chủ yếu của các loài Kiến 
sông trên cây. Nhiều cây Quyết phụ sinh như cây Tố điểu có kh;i 
năng giữ lại từng khôi lượng lớn chất mùn và nước. Nhò những chùrn 
lá mọc thành hình hoa thị, mép lá nọ chồng khít lên mép lá kia nên 
đấy là nđi ở của nhiều  loài động vật từ côn trùng đến lưõng cư và  
thậm chí cả Cá nữa. ở  rừng nhiệt đới Châu Mỹ, các họ cây Dứa 
(Bromeliaceae) có nhiều đến nỗi "các hồ chứa nước" của chúng tạo ra 
đúng là những "bãi lầy trên không trung" và thường là những nơi cư 
trú của Muỗi sô”t rét rất nguv hiểm đối với các khu vực có dân cư.

Thực vật phụ sinh là một tầng phiến luôn luôn có mặt trong rìíng 
nhiệt đới nhưng sô" lượng củng biến đổi râ”t lớn. Ta thấy ngoài các loai 
tảo, nấm, địa y, rêu thực vật còn cả một số lượng lón thực vật có hofi. 
Đây là một trong những điểm phân biệt nổi bật nhất giữa rừng mưa 
nhiệt đổi và các rừng ôn đới.

Ổ Việt Nam, theo Thái Văn Trừng (1962), số loài thực vật phụ 
sinh có đến hơn 600 loài thuộc các họ Lan (Orchidaceae), Thượng tiến 
(Gesneriaceae), Mã tiền (Loganiaceae), Cà phê (Rubiaceae), Ngũ gia 
bì (Araliaceae) và rất nhiều Dương xỉ (Quyết thực vật).

Một đặc điểm quan trọng của thực vật phụ sinh là chúng sống ở 
hoàn cảnh rất thiếu thốn vể đất nên chúng phải dựa vào những khối 
lượng nhỏ các vật vụn nát trong những kẽ nứt nẻ và lỗ hổng trên 
thân gỗ hoặc trông cậy vào số đất mà bản thân chúng gom góp đượ<c. 
Ngoài ra những loài Kiến trú ngụ trên rễ thực vật phụ sinh thườmg 
thu nhặt lá khô, hạt cây và những mảnh vụn nát nên cũng góp phầ n 
quan trọng vào việc cung cấp đất cho cây.

Đô'i với nhu  cầu ánh  sáng và khả năng chịu hạn, thực vậ t Ị)hụ 
sinh có những phản ứng khác nhau nên Simpơ (1888) đã chia thực 
vật phụ sinh làm 3 nhóm:

- Thực vậ t p h ụ  sin h  â m  tính (ưa bóng) thưòng ở tầng c và tầng  
cây bụi.

- Thực v ậ t p h ụ  sinh dương tín h  (ưa sáng) thường ỏ tầng A và H.
- Thực v ậ t p h ụ  sin h  cực kỳ chịu hạn  ồ những cành trên đỉnh cáiy 

gỗ lớn bị phới ra sáng.
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Để thích ứng với đđi sôVig dặc biệt của chúng, các thực v.ật phụ 
Sinh thường có cấu tạo độc dáo. Hoặc lá của chúng xen chặt nhau tạo 
thành "hồ giữ nước" như các loài Quyết hoặc rễ mọc thành tụm lớn đề 
giữ đâ”t và nước như các loài Phong lan. hoặc có những biến đối đế 
thích nghi như loài Hạt bí {Dischidia raffĩesỉana). cây phụ sinh họ 
Thiên lý, có lá biên dối thành bình rỗng trong có hệ thông ô”ng mạch 
phán nhánh nhiều có thê chứa nước hoặc bắt côn trùng.

Như dcã nói đ trôn, đôi với kôt cấu rừng các thực vật phụ sinh có 
vai trò không đáng kể. nhưng vê mặt sinh thái học và sinh lý học. 
thực vật phụ sinh là một nhóm thực vật rất đặc biệt ta cần có những 
nghiên cứu sâu hdn đô tìm hiểu chúng.

k) Thực vậ t k ý  sinh: Ngoài Nấm và Vi khuẩn, trong rừng mưa 
còn có hai tầng phiến thực vật ký sinh: thực vật ký sinh ở rễ sinh 
trưởng trên mặt đất và thực vật bán ký sinh sống dưới hình thức phụ 
sinh trên các cây gỗ.

Tầng phiến tỉiực vật ký sinh ở rễ thường rất ít cá thể và ít loài, ở  
Việt Nam có ba chi: L oranthus, Erythranthe và Viscum  nhưng có số 
loài và cá thê khá nhiều. Những cây Tầm gửi mọc trên các cây gỗ 
thuộc chi và họ rất khác nhau, đôi khi có hiện tượng ký sinh bậc hai 
hoặc bậc ba tức là một cây Tầm gửi này lại ký sinh trên cây Tầm 
gửi khác.

Trong các rừng có mật độ cây và bóng râm bình thường, các loài 
Tầm gửi bao giò cũng xuât hiện trên những nhánh nhỏ và cánh lớn 
của tầng không l)ao giò chúng mọc ở những cây gỗ thuộc tầng thấp 
hdn. ỏ  những rừng thưa trông hơn, loài Tầm gửi có thể xuống thấp 
hơn, gần như tới mặt.

Lá Tầm gửi và cây chủ thường rất giống nhau. Nhưng trong mùa 
hoa, màu sắc tươi đẹp của các loài Tầm gửi thưòng làm chúng nổi bật 
lôn trong tán lá cây chủ; và cây gỗ trên mình mọc đầy Tầm gửi cũng 
lù một trong những phong cảnh đặc biệt tô điểm cho rừng nhiệt đới.

l) Thực  vậ t  hoại  s inh:  Trong rừng mưa nhiệt đới cũng như các 
rừng thưa ôn đdi. clại da sô thực vật hoại sinh đều là thực vật bậc 
thấp: Vi khuẩn. Nấm nhầy và Nấm. ở  Việt Nam, tới nay chỉ gặp các 
loài thuộc chi Galeola (họ Orchidaceae) là những thực vật có hoa sông 
hoại sinh. Trong rừng mưa, việc điểu tra các loại Nấm hoại sinh 
thường thiêu sót vì đa sô" chúng có vòng đời ngắn trong một mùa hoặc 
một tháng.
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Những cáy hoại sinh này gặp trôn mặt díYt rừiìg hoạr t hnl ì  
thoảng cùng có thấy trôn thân cây mục hay gốc cây còn lại sau cli i 
chặt hạ cây. Chúng ưa thích bóng râm dày dặc hoặc những nơi C( líá 
khô tích tụ lại nhiều. Ta còn gặp thực vật hoại sinh ỏ những góc gữra 
các bạnh gôc của cây gỗ lớn. Các loài hoại sinh thường Ị)hân bcY ihàil i 
đám, có thể do đòi hỏi môi trường giông nhau hoặc chúng không Ị)iáit 

tán bào tử đi xa gốc cây mẹ được.

ở  tầng Ị)hiôn thực vạt h o ạ i  s i n h ,  tuy lượng loài và cá thố khdìỊg 
nhiều lắm nliưng có một vai trò (Ịuan trọng trong rừn^ vì nỏ có vai . 1TJ 
Ị)hán lìuỷ các chất hữu cơ Irong rừng, làm nhanh quá trình mùn hóa (ủíU 
(ỉâL Nhiều loài Xfủn hoại sinh là môi (le dọa dôi với các cây gỗ, d( ha 
những Xấm mọc trôĩi cay gỗ sông (thường lả cay hay bị siiy yai)), 
Nâni lìủy hoại dán dẩn các cây này làm cho Ị)hẩm chíYl gỗ bị kỏm di.

Ta cẩn điều tra các loại thực vật hoại sinh, theo dõi mặt siĩìh tìíV.i 
của  c h ú n g  để  có biộn phấỊ) sử d ụ n g  h a y  t iêu  d iộ l  c h ú n g  m ộ t  Cicln 

thích hỢp nhằm nâng cao giá trị các cây gỗ trong rừng.

•>
Anh 19. Thực vật bì sinh Anh 20. Rễ hạnh cây Chò Xínhi (1 

Rừng Cúc Phưdng
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Anh 21. Thực vật ra quả ờ thán

•>

Anh 22. Cấu trúc lớp thảm xanh (tầnịĩ mặt đât) 89



•>
Anh 23. Cấu trúc lỏp thảm xanh chủ yếii cây bụi

o
Anh 24 Dây leo thân gỗ Ảnh 25. Dây leo thân gỗ 

cây bóp cổ



•>

Anh 26. Lá nón-iiìột dạc trưng cúa rừng nhiệt (ỉới

•p

Anh 27. Rừng níii cao Sa Î a - F’han Si Pan 91



Ảnh 28. Cây bì sinh ỏ rừng núi ao Sa Pa - ị^ìan Si Pan
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Chương 4

Ảnh hưởng của  các nhân  tố  m ôi trường  
đến hệ s in h  th á i rừng

4.1 Các nhân tố  môi trường tác động 
tới hệ sinh thái rừng

Nói đến hệ sinh thái rừng, trước hết phải nghiên cứu mổì quan 
hệ qua lại giữa hệ sinh thái rừng với các nhân tô môi trường và giữa 
các sinh vật hệ sinh thái rừng với nhau, để hiểu bản chất của chúng. 
Về thực chất, nghiên cứu hệ sinh thái hệ rừng là nghiên cứu sinh thái 
quân thể, nhưng không tách rồi nghiên cứu cá thể. Tuy nhiên, việc 
tách biệt các nhân tô” môi trường và hệ sinh thái rừng chỉ có ý nghĩa 
tướng đối, bởi vì bản thân các nhân tố  môi trường cũng là thành  phần 
quan trọng của hệ sinh thái rừng. Đặc tính cđ bản của các nhân 
tố  môi trưòng là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể sống, 
p. Ảngghen đã chỉ rõ; "...giữa thực vật và các nhân tố  môi trường có 
sự trao đổi vật chất". G. H. Vưsốpski đã chia các nhân tố  môi trưòng 
thành hai loại; các nhân tố  môi trường bên ngoài quần thể và các 
nhân, tố  môi trường bên trong quần thể. Đặc điểm cơ bản của quần 
thể thực vật trong hệ sinh thái rừng là có khả năng sáng tạo ra nội 
cảnh bên trong quần thể (còn gọi là tiểu hoàn cảnh hệ sinh thái rừng) và 
cải tạo các nhân tố môi trường bên ngoài quần thể. Tác dụng bảo vệ và cải 
tạo môi trường, duy trì cân bằng sinh thái đã làm cho hệ sinh thái rừng có 
tíini quan trong vô giá đối với sự sốhg còn của loài ngưòi.

4.2 Ảnh hưởng của các nhân tố  môi trường 
đến phân bố hệ sinh thái rừng -
hệ sinh thái rừng là một hiện tưỢng địa lý

Mỗi vùng địa lý khác nhau có một tổ hờp các nhân tố  sinh thái 
khác nhau sẽ có một kiểu hệ sinh thái rừng đặc trưng và tạo nên một
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cảnh quan địa lý riêng biệt. Khác với hệ sinh thái rừng ôn đới với đặc 
trưng cơ bản của cấu trúc là hệ sinh thái rừng lá kim, thuần loài, liều 
tuổi, rụng lá; hệ sinh thái rừng nhiệt đôi nưỏc ta thể hiện cấu trúc 
phức tạp về thành phần loài cây, khác tuổi, phần lốn là cây lá rộng 
thường xanh, ở  nưóc ta, theo Thái Văn Trừng (1963, 1970, 1978K 
trong nhóm nhân tố  khí hậu, chế độ khô ẩm là tác nhân khống chế 
quyết định sự hình thành những kiểu khí hậu nguyên sinh cùa thảm 
thực vật hệ sinh thái rừng tự nhiên thuộc vùng lớn ở miền nhiệt đới 
gió mùa. Trong cùng một điều kiện khí hậu, đất đai lại là nhân tố 
quyết định phân bố” Idp thảm  thực vật. Mặc dù cùng một chế độ khí 
hậu, nhưng trên đất đá vôi, đất iầy ngập mặn ven biển, đất đồi trọc 
với các loại đá mẹ khác nhau sẽ hình thành những quần thể thực vật 
khác nhau. Như vậy, sự phát sinh và tồn tại của hệ sinh thái rìỉng 
không tách rồi các nhân tố môi trường địa lý. Hệ sinh thái rừng trở 
thành một bộ phận quan trọng của cảnh quan địa lý.

4.3 Ảnh hưởng của các nhân tố  sinh thái 
đến hệ sinh thái rừng

4.3.1 K hí h ậ u

Khí hậu có ảnh hưỏng đến phân bô", cấu trúc, sinh trưỏng, phát 
triển và năng suất của quần thể hệ sinh thái rừng. Nhóm nhân tố  khí 
hậu bao gồm; Bức xạ mặt tròi, nhiệt độ, nước, thành  phần và sự 
chuyển động không khí. Tất cả các nhân tố  trên có liên quan chặt chẽ 
vói nhau và ảnh hưdng tổng hỢp lên đòi sông của hệ sinh thái rừng. 
"Trong các nhân tố  đó, chế độ khô ẩm là một phức hệ bao gồm lượng 
mưa hàng năm, chỉ số khô hạn và độ ẩm trung bình thấp nhất quyôt 
định sự hình thành các kiểu thảm  thực vật khí hậu nguyên sinh" 
(Thái Văn Trừng 1963, 1970, 1978).

4.3.1 J  Bức xạ mặt tròi

Nguồn năng lượng chủ yếu đi vào hệ sinh thái rừng là bức xạ mặt 
trồi, trong đó, phần ánh sáng trông thấy được thực vật màu xanh 
biến thành hóa năng qua quá trình quang hỢp. Hầu như tấ t cả Cíic 
quá trình sinh trưỏng, phát triển của hệ sinh thái rừng đều chịu ảnh 
hưdng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện chiếu sáng. Tương quan
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fĩi\ỉa q.iá trình  quang hỢp sản xuâ”t ra chất hữu cơ và quá trình hô 
hấp tiêu hủy chất hữu cơ giải phóng năng lượng đã quyết định tiềm 
Iiăníí pinh học của hệ sinh thái rừng. Mối tương quan này lý giải một 
lúộn tượng mà trước đây nhiều người vẫn lầm tưởng cho ràng sản 
lưỢng oủa hệ sinh thái rừng nhiệt đới cao hdn so vdi hệ sinh thái rừng 
ùn đỏi.

R. Catinô (1974) khi nghiên cứu hệ sinh thái rừng nhiệt đới châu 
Phi cùng rú t ra  một kết luận tương tự. ô n g  cho rằng; sức sản xuất 
('ủa hệ sinh thái rừng nhiệt đới thâ*p là do nó còn giữ cấu trúc nguyên 
Sfi, còr. hệ sinh thái rừng ôn đổi đã được con ngưòi tạo ra bằng cách 
rhọn Icc những loài câv mọc nhanh và có biện pháp kỹ thuật tác động 
tốt. Mát khác, ở hệ sinh thái rừng rậm nhiệt đới chỉ có cây ưa sáng ỏ 
tầng trên là có hiệu suất quang hỢp cao. còn nhiều loài cây ở tầng 
dưới b. che bóng nên hiệu suất quang hỢp thấp. Tiềm năng sinh học 
và tiền  n.1ng kinh tế  của hệ sinh thái rừng nhiệt đới không phải lúc 
nào cũng đồng nhất. Phần lớn các loài cây lá rộng phân cành nhánh 
nhiều và to, hệ rễ phát triển mạnh, tiêu thụ nhiều sinh khôi, trong 
khi phẩn gỗ kinh tế  sử dụng lại không nhiều như những loài cây lá kim.

Árh sáng còn ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống của hệ sinh thái 
rừng thông qua việc làm thay đổi nhiệt độ, độ ấm, hoạt động của vi 
sinh vát trong đâ”t v.v... Bếchsơ, nhà lâm sinh học người Đức dã nói: 
'"áiih s.ing là chiếc đòn bẩy mà nhà lâm sinh học dùng đế diều khiển 
sự sôVig của hệ sinh thái rừng theo hướng có lợi về kinh tế".

‘43.1.2 Nhiệt độ

Búc xạ m ặt tròi là nhân tô quyết định cân bằng nhiệt trên bê mặt 
t rai đât. Nhiệt độ cùng vâi độ ẩm tạo nên một phức hệ quyết định bộ 
rnật phân bố hệ sinh thái rừng trên thế  giâi. Qui luật phân bô' hệ sinh 
t hái rùng có liên quan chặt chẽ với qui luật phân bô' nhiệt theo vành 
dai vĩ dộ và độ cao, và tạo nên hiện tượng song hành sinh học.

Cếc hiện tượng vật hậu của cây rừng như nảy lộc, ra lá, ra hoa, 
k ê t qui v.v... phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ. Thòi kỳ sinh trưởng 
dài ngan ảnh hưởng đến lưỢng tăng trưởng của cây rừng. Thời kì sinh 
t.riíởng hàng năm bắt đầu từ lúc cây ra lá cho đến khi cây rụng lá. Hệ 
sinh  tliái rừng nhiệt đới phần lớn là cây lá rộng thường xanh, nên 
nhìn c:ìung cây sinh trưởng quanh năm. Tuy nhiên, một sô' loài cây
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rụng ỉá ở nước ta như Bồ đê' (Styrax tonkinensis), Sau sau {Liquidamabar 
formosana), Xoan {Melia azedarach) v.v... cũng có thòi kỳ sinh trương 
rõ rệt.

4.3.Ỉ.3 Nước

Nước là nhân tô" sinh thái giữ vai trò quan trọng trong dli sôtiíí 
cây rừng. Cùng vối chế độ nhiệt, nước là nhân tố có ảnh hưỏng quyết 
định đến bộ mặt phân bô thực bì trên trái đât. ơ  mỗi vùng địa lý, đồ 
bảo đảm điều kiện cho hệ sinh thái rừng xuất hiện đều đòi hỏi phải có 
một giói hạn vể lượng mưa nhất định. Theo G. Bo, khuynh hướng 
giảm lượng mưa và việc mùa khô hàng năm trở nên khắc nghiệt hơn 
khi đi xa dần khỏi xích đạo được phản ánh bằng bước chuyển liếp từ  
hệ sinh thái rừng mưa xích đạo sang hệ sinh thái rừng mưa phân 
mùa thường xanh và cuối cùng sang hệ sinh thái rừng mưa nửa 
thường xanh, ở  Việt Nam, theo Thái Văn Trừng (1963, 1970, 1978), 
chế độ khô ẩm là nhân tô' quyết định việc hình thành các kiểu thíim 
thực vật nguyên sinh khí hậu. Chế độ khô ẩm tương đối trur.g bình 
thấp nhất.

Chỉ số khô hạn (X) tính theo công thức:
X = S x A x D

Trong đó: S- Số tháng khô; lượng mưa tháng khô p , < 2t;
A- SỐ tháng hạn. lưỢng mưa tháng hạn < t.
D- Sô" tháng kiệt, lượng mưa tháng kiệt P ,1 # 0 

(hoặc Prf < 5mm). 
t- Nhiệt độ trung bình của tháng ("C).

Căn cứ vào lượng mưa hàng năm và giới hạn của các tháng m ưa, 
khô, hạn, kiệt, Thái Văn Trừng chia lượng mưa hàng năm ở nước ta  
thành 5 cấp:

- Cấp /: Lượng mưa hàng năm trên 2.500mm là lượng rr.ưa mèi 
kiểu hệ sinh thái rừng kín thường xanh lá rộng hình thành và tồn tạ i 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

- Cấp II: Lượng mưa hàng năm biến động từ 1200 - 2500mm., 
trong đó lượng mưa giới hạn của những tháng mưa là lOOmm.

- Cấp III: Lượng mưa hàng năm biến động từ 600 - 12D0mm, 
trong đó lượng mưa giôi hạn của tháng khô là 50mm.
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- Cấp IV: Lượng mưa hàng năm biến động từ 300 - 600mm, trong 
dó lượng mưa giôi hạn của tháng hạn là 25mm.

■ Cấp V: Lượng mưa hàng năm dưói 300mm, là cấp lượng mưa 
<ỉặe biệt đôì vỏi những vùng bán hoang mạc và hoang mạc trên thế giói.

Căn cứ vào lượng mưa hàng năm, chỉ số khô hạn và độ ẩm tương 
<ìối trung bình thấp nhất. Thái Văn Trừng đã xây dựng bảng chế độ 
khô ẩm sắp xếp theo thứ tự từ rấ t tôt đến rấ t xấu và cùng với bảng 
chế độ nhiệt độ dùng làm cơ sở cho việc phân loại những kiểu thảm 
Ihực vật khí hậu nguyên sinh đặc trưng bằng hình thái cấu trúc.

Nưdc ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng dưới ba dạng: Mưa, độ ẩm 
không khí và độ ẩm đất. Lượng mưa và phân bô' lượng mưa trong 
năm có ảnh hưởng trực tiếp đến thòi kỳ sinh trưởng của cây rừng, nó 
ãnh hưởng tới câ”u trúc tổ thành và trạng mùa của quần lạc thực vật 
hệ sinh thái rừng. Cưòng độ mưa có ảnh hưỏng trực tiếp đến khả 
nănK hấp thụ nước của thực vật hệ sinh thái rừng và mức độ xói mòn 
đát đai, nhâ”t là trong điểu kiện địa hình vùng núi. ỏ  nưôc ta, nhìn 
(‘hung lượng mưa cao, lại phân bố không đều nên khả năng gây xói 
mòn rấ t lớn. Riêng sông Hồng hàng năm đổ ra  biển từ  80 - 130 triệu 
tấn phù sa. Sưđng móc đọng trên lá cây, sô' lượng tuy không nhiều 
nhưng làm ướt lá nên cũng có tác dụng tô”t. Sưdng muối ngưng đọng 
t rên lá cây vội nhiệt độ thấp nên gây tác hại lốn đối với đòi sống cây rừng.

Hơi nước trong không khí phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu và 
cùng là nguồn cung cấp độ ẩm cao cho thực vật. Chỉ tiêu có ý nghĩa 
nhất về độ ẩm không khí là mức độ thiếu hụt so với độ bão hòa của 
không khí, bởi vì nó nói lên khả năng bốc hơi của không khí. Trị số 
này thường không có được nên trong thực tế  người ta thường dùng độ 
ẩn) tưđng đối của không khí. Độ ẩm không khí dư thừa ở miền nhiệt 
đới chính là điều kiện thuận lợi cho các loài thực vật phụ sinh phát 
triển cực kỳ phong phú trong hệ sinh thái rừng mưa. ớ  độ cao trên 
lOOOm. không khí luôn luôn bâo hòa hoặc gần bão hòa. rêu phát triển 
bao bọc xung quanh thân, cành cây, tạo nên quang cảnh "hệ sinh thái 
rừng rêu". Nếu độ ẩm không khí thấp do gió khô hoặc hạn hán, cây 
rừng sẽ rụng lá, hạ thấp lượng tăng trưỏng, cây khô héo và chết. Từ 
Iháng 5 đến tháng 9, gió Lào ngự trị ở các tỉnh Nghệ Tĩnh, Bình Trị 
Thiên, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng cây rừng, cây cối khô héo.
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Nguồn gốc chủ yếu của độ ẩm tầng đất m ặt và thảm mục là d( 
nưóc mưa đem lại. Độ ẩm của tầng đất m ặt ảnh hưỏng trực tiếp côV 
nảy mầm hạt giống, sinh trưởng và chất lượng cây tái sinh. Sự pliáĩ 
triển của tầng thảm tưdi có quan hệ chặt chẽ tới độ ẩm đâ’t và thúip 
qua đó ảnh hưởng gián tiếp đến tái sinh hệ sinh thái rừng. Độ ẩm 'ỉấ: 
còn ảnh hưỏng đến thành phần, sô' lượng động vật, vi sinh vật của hộ 
sinh thái rừng, qua đó ảnh hưởng đến chiều hướng và tổíc độ phâr 
giải thảm mục.

a) Thành phần không kh í và ý  nghĩa sinh thái của nó:
Khí CO2 và O2 trong khí quyển là nguyên liệu cđ bản đầu tên  

trong quá trình quang hỢp. CO2 giữ vai trò quan trọng trong đòi scni: 
cây rừng mặc dù hàm lượng của nó trong không khí rấ t nhỏ (0,03% về 
thể tích). Để đảm bảo sinh trưỏng bình thưòng, hàng năm, mỗi he^ta 
hệ sinh thái rừng cần 4 tấn Cacbon, tưđng đưđng vói hàm lượng (0 ;  
có trong l.SOO.OOOm  ̂không khí. Theo H. Luđơgo, trên đất cát ít rrùn 
nóng hàng giò, trên 1 ha gần 2 kg CO2 ; đâ’t cát pha, sét pha nhêu 
mùn khoảng 4 kg COị/ha.

Hàm lượng O2 trong không khí (21,45% về thể tích) đủ đáp inf: 
nhu cầu của thực vật nhưng lượng O2 trong các nhân tô” môi trưcĩiị! 
đất và nưốc không phải lúc nào cũng dư dật.

Gần đây, phát hiện thêm một số loài Vi khuẩn sống trên lá và '.ấc 
sinh vật bì sinh của hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới có khả năng cô 
định sinh học nitơ. Chúng sử dụng trực tiếp nitd tự do trong khcnịĩ 
khí bằng cách sử dụng năng lượng hô hấp để tổng hợp thành prottin. 
Ngoài ra, nhò hiện tượng phóng điện trong khí quyển, oxit nitơ đíợo 
tổng hỢp từ N2  và O2 rơi xuống đất theo nước mưa, cung cấp thím 
nguồn đạm cho đất dưới dạng muối của axit nitric, amoniac. Bíng 
con đưòng này, hàng năm, ở hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm ướt đã 
cung cấp thêm cho mỗi mét vuông đất 3,0 gram nitơ (Gônsmit 195^.

b) S ự  chuyển động của không khí:
Gió làm thay đổi các nhân tố  khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, th ính 

phần không khí v.v... thông qua đó ảnh hưỏng đến các quá trình  snh 
lí như quang hỢp, hô hâ"p, thoát hơi nước, hâ'p thụ nước và các ciất 
dinh dưỡng khoáng v.v... Gió ẩm từ biển thổi đến có thể có ảnh hưtng 
tốt đến sinh trưởng của cây rừng. Tuy nhiên, nếu gió biển mtng 
nhiều hơi muối sẽ gây ảnh hưỏng tiêu cực đến sinh trưởng và íản
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ượng hệ sinh thái rừng, có khi giam dến 50 - 60% sản lưỢng. Gió Lào. 
một loại gió địa phướng khô nóng ơ nước ta gây trở ngại cho cây rừng 
phát triển, ơ  miền Bác nước ta, vổ mùa đông, do ánh hướng của gió 
mua đông bắc gâv ra mưa phùn nên cung cấp thêm độ ẩm cho thực 
7ậl sinh trưởng.

Gió có tác dụng truyền phâVi. phát tán hạt giôVig. mở rộng phạm 
vi phân bô" của cây rừng và hệ sinh thái rừng. Đại đa số cây gỗ đặc 
Iníng cho hệ sinh thái rừng thứ sinh và một số loài cây quả có cánh 
như họ Dầu (Dipterocarpaceae) của hệ sinh thái rừng nguyên sinh 
tihiệt đới đều có hạt giống hoặc quả rất thích nghi với sự phát tán 
l)ầng gió.

Gió còn ánh hưởng đến hình thái cây rừng, ơ  những vùng núi 
(•ao. tốc độ gió mạnh, phần lớn sinh khối được sử dụng đê tạo nên bộ
l ễ vững chắc nên ánh hưỏng đến lượng sinh trướng của các bộ phận 
Irôn mặt đất, cây thâ"p, độ thon lớn. Gió thối mạnh, thường xuyên một 
luiỏng làm tán cây có hình lá cờ. gỗ lệch tâm, kém giá trị công nghiỘỊ).
< liỏ mạnh làm cây đố, va chạm cơ giới làm cành cây tróc vỏ dễ bị sâu, 
\'ấm  xâm nhập phá hoại cây. Bão là thiên tai xuất hiện thường 
xuyên hàng năm ở nước ta. Năm 1970. cơn băo sô' 4, số 7 đã làm hàng 
tràm cây to ở vùng nguyên thủy Cúc Phương bị bật gốc, gẫy đồ. Đặc 
biệt ở vùng ven biển Bình Trị Thiên, gió mang theo cát xếp đống vùi 
lấp nhà cửa. ruộng đồng, đưòng sá. ảnh hưỏng trực tiếp đến sản xuất 
và đòi sông nhân dán. Gió còn có tác hại làm lây lan cháy rừng trong 
mùa khô,

4.3.2 Đất đai
Độ phì là nhân tô" tổng h(Jp đưỢ(; quyết định bởi nhiều nhân tô: đá 

ITIO, thành phần cơ giới, cấu tượng, độ ẩm. độ thông khí. độ dày tầng 
tìât. đặc điểm hóa tính, hoạt động của vi sinh vật trong đất v.v... Độ 
Ị)hì có ảnh hương nhiều mặt đến dời sông của hệ sinh thái rừng.

•4.3.2.1 Đá mẹ và đặc điểm li học của đất

Đá mẹ là cơ sở vật chất đầu tiên hình thành đất, có ảnh hưởng 
tníc tiếp đến đặc điểm lí học và hóa học của đất. thông qua đó có ảnh 
hừởng đến sự phân bố, sinh trưỏng và phát triển của cây rừng và hệ 
sinh thái rừng, ở  nước ta, trên những cánh cung núi đá vôi vùng Bắc
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Thái, Lạng Sơn tổ thành hệ sinh thái rừng chủ yếu là các loài Đinh 
(Markhamia sp.), Nghiến (Burretỉodendron tonkinense), Trai {Garcỉnic. 
fagraeoides) v.v... Hệ sinh thái rừng Thông (Pinus sp.) phân bố chu 
yếu trên đá mẹ sa thạch. Trên đá mẹ phiến thạch mica ở vùng truriịí 
tâm ẩm miền Bắc nước ta, xuâ”t hiện hệ sinh thái rừng với tổ thành 
bởi nhiều loài cây: Mõ, (Manglietỉa glauca), Gội (Ạglaỉa giganiea), 
Vầu ựndosasa spp.), Dẻ {Quercus sp.) v.v... Trên đất bồi tụ  ven biểii 
của hệ sinh thái rừng ngập mặn có tổ thành thực vật đặc trưng là cái; 
loài trong họ Đưóc (Rhizophoraceae).

Nghiên cứu hệ sinh thái rừng nhiệt đối, Hađi (1936), Bit (1946). 
p. w. Risa (1952) cho rằng, các đặc tính lí học của đất có ảnh hưỏriỊ: 
đến khả năng cung cấp nưóc, tình hình thông khí và độ sâu tầng đất, 
có tác dụng tạo ra sự phân hóa trong thành phần của hệ sinh thái 
rừng mưa hơn là đặc tính hóa học của đất. ở  nưốc ta, Phi lai) 
(Casuarina equisetifolia) thích hợp vói đất cát thoát nước, Tốcli 
(Tectona grandis) sinh trưởng tô"t ở đất ẩm, sâu và độ phì còn tôl.

4.3.2.2 Đặc điểm hóa học của đứ

Thành phần các chất dinh dưõng khoáng và phản ứng dung dịch 
đất là nhân tô" có ảnh hưỏng trực tiếp đến đời sông cây rừng từ khi 
hạt nảy mầm đến khi cây trưởng thành. Đá mẹ, sự phân giải thảm  
mục hệ sinh thái rừng, hoạt động của vi sinh vật quyết định thành 
phần hóa học của đất.

Những nghiên cứu gần đây còn cho biết các loài tảo, các Vi khuẩn 
sống trên lá cây và các sinh vật bì sinh của hệ sinh thái rừng mưa 
nhiệt đới cũng có khả năng cố định được một lượng lớn nitơ từ khôiìíĩ 
khí. Khả năng các loài cây họ Đậu (Leguminosae) cố định nitơ bằng 
con đường sinh học nhò có Vi khuẩn cộng sinh đã đưỢc nhiêu tài liệu 
khẳng định. Trồng hệ sinh thái rừng hỗn loài xen lẫn vói các cây họ 
Đậu (Leguminosae) là một biện pháp có hiệu quả để nâng cao khíí 
năng hấp thụ nitơ của cây rừng.

Trong những năm gần đây, ngành lâm nghiệp nước ta đã áp 
dụng tiến bộ kỹ thu ậ t trồng cây con bằng bầu. Thành phần các chất 
dinh dưõng khoáng chứa trong bầu là nhân tô" quyết định tỉ lệ sống 
của cây con. Qui trình kỹ thuật tạm thời chuyển hệ sinh thái rừng 
kinh tế  thành hệ sinh thái rừng, giống với hai loài Thông nhựa {Pinus
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merkusii) và Thông đuôi ngựa (Pinus massoniana) do Bộ Lâm nghiệp 
ban hành, qui định bón phân chuồng hoại, phân lân, đạm, kali hàng 
năm sau mỗi vụ thu hái và trước mùa sinh trưởng, ơ  một sô" nước 
công nghiệp phát triển, cường độ kinh doanh lâm nghiệp cao, người ta 
bắt dầu sử dụng phân bón trong cả hệ sinh thái rừng gỗ kinh tế.

■4.3.23 Sinh vật đất

Khái niệm sinh vật đất bao gồm các loài Động vật, Vi khuẩn, 
Níírn sống trong đất, chúng tham gia tích cực vào quá trình phân giải 
('ác chất hữu cơ, thông qua đó làm thay đổi đặc điểm lí học và hóa học 
của đất.

Đất là môi trường cư trú  của nhiều loài động vật. Hệ động vật ỏ 
dưới đất phụ thuộc không những vào điều kiện đâ*t đai mà còn vào tố 
Ihành và cấu trúc của lâm phần. Vì vậy, ứng với mỗi kiểu hệ sinh 
Ihái rừng sẽ có một hệ động vật dưới đất xác định và so với hệ động 
vật sôVỉg trên mặt đất, chúng tương đôi ổn định hơn. Chế độ nhiệt ẩm 
và thông khí của đất có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sống của 
(ìộng vật cư trú  trong đất.

Động vật nguyên sinh là động vật đơn bào đơn giản nhất sông 
nhiều trong môi trường đất. Phương thức dinh dưỡng của chúng rất 
(ìa dạng. Có loại sống bằng cách tiêu hóa chất hữu cđ của xác thực vật 
mục nát, tham  gia vào quá trình phân giải thảm  mục. Có loại sống tự 
(lưỡng, dựa vào nguồn năng lượng do sự phân giải các chất hữu cơ 
thành vô cơ và tổng hỢp nên các chất hữu cơ đơn giản. Có loại ăn các 
Vi khuẩn trong đất (có ích và có hại).

Giun đất, Dế dũi, Mối, Kiến v.v... giữ vai trò quan trọng trong 
viộc phân hủy các tàn dư thực vật rơi rụng, chúng sống bằng thảm 
ini.ic hệ sinh thái rừng, biến đổi trực tiếp thành phần hóa học thảm 
mục nhờ quá trình  trao đối chất. Ngoài ra, chúng còn tác động gián 
t,iêp đến quá trình  phân giải thảm mục thông qua ảnh hưởng của 
chúng đến thành  phần, sô' lượng và hoạt động của vi sinh vật. Phân 
và xác chết của động vật cũng là nguồn cung câp chất hữu cơ cho đất, 
làm tăng độ phì của đất hệ sinh thái rừng.

Các loài động vật sông dưới đất và lôp đất m ặt còn có tác dụng 
đáng kể trong việc cải thiện tính chất vật lí của đất. Hang hốc động 
vật, những lỗ Giun ngang dọc trong đất làm cho đất thoáng khí, thấm
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nưóc dễ dàng, cải thiện cấu tượng đất. Ngay từ th ế  kỉ 19, Đác Uyn 
(Charles Robert Dawin) đã đánh giá vai trò của Giun như: "cái cày 
của tự nhiên" và "không thể tìm đâu cho thấy đưỢc một động \'ậ: 
sđ cấp nào khác có vai trò quan trọng như thế  trong lịch sử của vó 
trái đất".

Vi khuẩn ỏ trong đất có nhiều, tầng thảm  mục hệ sinh thái rừriị: 
là các nhân tô' môi trường thuận lợi cho Vi khuẩn phát triển cả vồ 
chủng loại và số lượng. Do rễ cây tiết ra nhiều chất dinh dưỡng vô C(í 
và hữu cơ nên các nhân tô” môi trường đất xung quanh hệ rễ tập trunị! 
nhiều Vi khuẩn, gấp hàng trăm  lần so vâi những vùng xa rễ cây. Loài 
cây khác nhau thì thành phần và số lượng loài Vi khuẩn cũng co 
những đặc trưng khác nhau. Vi khuẩn có tác dụng tích cực trong qua 
trình phân giải thảm  mục, chúng khoáng hóa các chất hữu cơ mà cây 
rừng không sử dụng được thành các chất vô cờ ở trạng thái hòa tan đc 
hệ rễ hấp thụ nuôi cây. Nhiều loại Vi khuẩn có khả năng cố định đạni 
trong không khí. Hoạt động của Vi khuẩn là một m ắt xích cực kì 
quan trọng trong dây chuyền biến đổi năng lượng và chu trình sinh 
địa hóa học trong hệ sinh thái rừng. Tuy nhiên, cần lưu ý một sô loài 
Vi khuẩn có tác dụng tiêu cực như Vi khuẩn gây bệnh, Vi khuẩn 
phản n itra t hóa.

Nấm cũng là thành phần quan trọng trong hệ sinh thái rừng. 
Đương nhiên, ở hệ sinh thái rừng mưa do nhiệt độ cao nên Nấm 
thường không có tác dụng quan trọng bằng Vi khuẩn, về  vai trò của 
Nấm, đáng lưu ý là quan hệ cộng sinh giữa Nấm rễ với cây rừng, cỏ 
ba hình thức cộng sinh:

- Nấm rễ ngoài: Khuẩn ti của Nấm bao kín m ặt ngoài của đầu rỗ 
như găng tay, thay thế  chức năng của lông hút để hấp thụ  nước vj\ 
chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.

- Nấm rễ trong: Khuẩn ti của Nấm phát triển ở đầu rễ nhưng ăn 
sâu vào trong rễ.

- Nấm rễ hỗn hợp: Khuẩn ti của Nấm vừa tạo thành  túi bao 
quanh ngoài rễ, vừa ăn sâu vào trong rễ.

J. F. Rếchhit nghiên cứu khoảng 90 cây gỗ ỏ Nigeria đã nhận 
thấy tuyệt đại đa sô' loài cây đều kết hỢp vổi Nấm rễ. Nấm rễ giúp cho 
cây rừng hút nưôc và các chất dinh dưõng tốt hơn, nhiều loài cầy 
hoàn toàn dựa vào khuẩn ti của Nấm để thực hiện chức năng này.
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Một số loại khuẩn ti có khả năng phân giải axit humic, lấy đạm trong 
(ỉó cung cấp cho thực vật. Kết quả nghiên cứu Nấm rễ ở loài Thông 
{Pmus sp.) đã cho thây Nấm rễ hỗ trỢ cây rừng hấp thụ nhiều chất 
dinh dưõng khác nhau, đặc biệt là phốtpho. Thông qua các tác dụng 
Irón, Nấm rễ có tác dụng nâng cao tỉ lệ sông và tăng nhanh tốc độ 
sinh trưởng, nhất là ở các vùng khô hạn, đất xấu. ở  nưỏc ta cũng đã 
;ip dụng nhiều Nấm rễ cho Thông con (Pỉnus sp.) trước khi đem trồng 
t'í các vùng đồi trọc và đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố  môi trường đến đời sông 
oủa hệ sinh thái rừng không chỉ có ý nghĩa lí luận mà còn có ý nghĩa 
ihực tiễn to ỉân. Mọi biện pháp kỹ thuật lâm sinh, xét về m ặt bản 
('hất sinh vật học là nhằm điều tiết mâu thuẫn giữa yêu cầu sinh thái 
của cây rừng với điều kiện hoàn cảnh bên ngoài để tạo ra một sự ổn 
tiịnh tương đối giữa cd thể và môi trường. Việc chọn loài cây trồng 
vtúng điều kiện lập địa, tác động các biện pháp kỹ thuật lâm sinh 
ohính xác và kịp thời từ khâu gieo ươm, gây trồng, chăm sóc, tỉa thưa 
đòi hỏi các nhà lâm sinh học phải nắm vững nguyên lí sinh thái học 
về hệ sinh thái rừng, vận dụng sáng tạo đối với từng loài cây cụ thể 
Irong những hoàn cảnh cụ thể vể không gian và thòi gian.
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Chương 5

Ả nh hưởng của hệ s in h  thá i rừng  
đến m ôi trường

5.1 Ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng 
đến các nhân tố khí hâu

5 . 1 . 1  Ả nh  h ư ở n g  c ủ a  h ệ  s in h  th á i  rừ n g  đ ế n  gió

Hệ sinh thái rừng là chướng ngại cơ giới trên đường vận chuyên 
của gió, làm thay, đổi vận tốc gió, hướng gió và tính chất gió, thông 
qua đó làm thay đổi các nhân tô” khác của điểu kiện sinh thái. Hệ 
sinh thái rừng làm thay đổi tốc độ gió ở xung quanh, trong một phạm 
vi nhất định, ở m ặt đón gió cũng như m ặt khuất gió. N. s. Nétslêrip 
đã chỉ ra ảnh hương của các giải hệ sinh thái rừng đến tốc độ gió (i 
bảng 5.1.

Bàng 5.1
Ảnh hưởng của giẳi hệ sinh thái rừng đến tốc độ gió

Cự lì cách bìa hẽ 
sinh thái rừng (m)

Mặt đón giở Mặt khuất gió

7 81 31 0 0 64 170 256 470

Tốc độ so với nơi 
trống lúc đầu (%)

100 82 98 85 23 28 30 98 100

Nhìn chung, nếu gọi H là chiều cao của dải hệ sinh thái rừng thì 
phạm vi ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng làm giảm tốc độ gió rõ rệt 
trong phạm vi 5 - 10 lần chiều cao của rừng ở mặt đón gió và từ 20 - 
30 lần chiểu cao đó ở m ặt khuất gió. Nghiên cứu ảnh hưởng của dải 
hệ sinh thái rừng phi lao chắn gió ở xã Quyết Thắng (Hải Hưng),
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'iVươníĩ Công (ỉuyền (1968) đã có nhộn xét: nêu coi vận tôV gió ó trước 
dẩi hộ sinh thái rừn^  ̂ 10 II là 100"ó (4,0 m/s) thì vận lốc KÌÓ vị trí 
sau dái hộ sinh lliái rừng 20 H chi còn 3õ'’o (1.46 m/s). Vận lôV' gió 
ban dầu càng lớn thì tỉ lộ giám vận tôc gió ở mặt khuất gió càiig cao.

Trước dây, đ V('I1 hiển tỉnh Bình Trị Thiên, ịỉió ihổi cái từ bờ bicn 
niang vào tạo thành iihữiiK cồn cát di động, vùi lAp các làii<í mạo. 
dồng ruộnfĩ, dường sá. Từ mộl vùng cát trắng không Síiii xnât đưỢc, 
ngành lâm nghiộp nước la đã thành công trong việc Cíii lạo thiôii 
nhiên bằng biộii pháp trồng rừng phi lao chông cát l)ay, vừa cô' định 
đưỢc cát đê Síín xuất nông nghiệp, vừa bào dam đồi sòng sinh hoạt 
của n h â n  dân.

5.1.2 Ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng đến không khí

Hệ sinh thái rừng có khả nàng làm sạch và chông ô nhiễm không 
khí. Trước hết. tliông qua hiện tưỢng quang hỢp và hô hâ'p. hộ sinh 
tliái rừng giữ vai trò quan trọng trong việc cân oằng hàm lượng 0,, và 
('Oọ trong khí quyên. Vân dé này đã đưỢc dê cập tới khi nghiên cứu 
chu trình COj (mục 3.1, chương 3).

Bụi là nhân lô vật lý chủ yôu gây nhiễm bẩn môi không
khí và là một troiig nhữnịĩ nịĩuyôn nhân gây ra bệnh lao. viêm phô 
quiin. Nêu nồntí dộ bụi trong không khí cao sẽ gây la teo niêm mạc 
niũi, cháy máu cam. Các nlià khoa học Mỹ dã xác lập môi tiídng quan 
tuyên tínli giữa nhiễm bẩn bụi và nhiễm bệnh dưòng hô h;Ấp ỏ những 
thí^inh phô" có trên một triệu dân. Ví dụ như ở các Ihành phô’ công 
nghiệị) nước Anh. bệnh viêm phê quán kinh niên nhiồu gấp 3 - 4 lần 
so VỚI vùng nông thôn. Bộnli đau mát dỏ, viêm giác mục liên quan 
chặt chẽ với hiện tưỢng nhiễm bấn bụi trong môi trường không khí. 
Hệ sinh thái rừng là một "nhà máy" lọc bụi khổng lồ. Theo lài liệu 
của Menđan (1956); 1 hecta hộ sinh thái rừng Picea sp. hàng năm có 
kh;i năng hút 32 tíVn hụi trong không khí; hộ sinh ihái rừng thông 
{Pinus sp.); 36.4 tâVi; hệ sinh thái rừng Fagus sp.: 68 tấn.

Hệ sinh thái rừng có kha năng ngăn cản. phân phối lại và tích 
Kìy líụi phóng xạ. Những hạt nhân phóng xạ bị ngăn (‘;in bới tán 
rừng, được lá cây hấỊ) thụ. một phan rửa trôi và bay vào khí quyển. 
V’ai trò của hệ sinh ihái rừng trong quá trình di chuyên hạt nhân
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phóng xạ râ”t phong phú. Lá cây có thể hấp thu 50% lượng ioii phinig 
xạ. Theo tài liệu của Đuyakờ (1966), tổng lượng phóng xạ trong nước 
mưa ở những nơi không được bảo vệ lôn hđn 32 lần so vổi ti'ong hệ 
sinh thái rừng. Chất phóng xạ rơi xuống được tích lũy nhiều nhất ở 
tầng thảm  mục và đất của hệ sinh thái rừng (từ 3 - 30 lần, lớn hơn 
trong lá).

Hệ sinh thái rừng có khả năng phân bố lại. hấp thu và làm yếu 
tiếng ồn. Theo Đuyakđ (1966), một công viên rộng õOm có the làm 
giảm tiêng ồn đường sá đến 20 - 30 đêxiben (Db - đơn vị đo tiôníí ồn). 
Điều thú  vị là những tiêng ồn có tần số cao làm mâ"t yên tĩnh nhất thì 
cây rừng lại có khả nàng hấp thu cao nhất. Tác dụng giảm tiốiig ồn 
phụ thuộc vào loài cây và cấu trúc hệ sinh thái rừng. Loài cây có lán 
rậm rạp xum xuô, hộ sinh thái rừng có cấu trúc nhiều tầng có nhiều 
khả năng làm giảm tiếng ồn hơn.

Hệ sinh thái rừng còn tạo ra một điều kiện vi khí hậu có tác dụng 
tốt đến sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của con người. Nhiều loài cây có 
khả năng tiêt ra các chất phitônxit có tác dụng sát trùng diệt Vi 
khuẩn. Thông (Pinus sp.), Long năo {Cỉnnamomum camphora). Bụcli 
đàn (Ẹucalyptus sp.), Q uế ịCinnamomum cassia) v.v... đều có tác 
dụng nói trên. Vì vậy, không khí trong rừng có ít Vi khuẩn hđn ngoài 
hệ sinh thái rừng rấ t nhiều. Ngày nay, việc thiết kế vành dai xaiih, 
trồng cây trôn đường phô" trở thành nội dung không thể thiêu khi xây 
dựng các thành phố và trung tâm công nghiệp. Người ta đã tính rằng, 
để bảo đảm không khí trong lành, mỗi người dân sông trong thành 
phố cần phải có 50 cây xanh.

5.1.3 Ả n h  h ư ở n g  c ủ a  h ệ  s in h  th á i  rừ n g  đ ế n  c h ế  độ  nước

Từ lâu, loài người đã nhận biết được tác dụng nuôi dưỡng nguồn 
nước của hệ sinh thái rừng. "Rừng là nguồn nưdc, nưóc là nguồn 
sống" (Tục ngữ An Độ). Vai trò thủy văn của hệ sinh thái rừng là một 
vấn đề phức tạp và đã đưỢc nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên  
cứu. Nhiều công trình  nghiên cứu đã khẳng định; hệ sinh thái rừng 
không chỉ có tác dụng nuôi dưỡng nguồn nước, hạn chê lủ lụt, hạn 
hán, bảo vệ đất đai khỏi bị xói mòn mà còn có tác dụng bảo vệ làm 
sạch nguồn nưốc bị nhiễm bẩn. Vai trò này của hệ sinh thái rừng 
ngày càng trở nên có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong thòi đại phát 
triển công nghiệp.
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Tác  d ụ n g  cùa hệ s inh  thái  rừng đôi  với lượng  nước nỉi:

Lượiiíí míỏr rới troiig khí quyên diễn ra theo chiều thẳiig dứng và 
theo chiếu nganịĩ. Mưa là dạng nước rơi theo chiều thang đứng. 
liiíỢng nước rdi theo chiểu ngang xuất hiện khi độ ẩm không khí cao 
lạo ra mù. nỉiữiig hạl nưỏc nhỏ ngưng đọng trên lá cây nêu có gió thì 
»ơi xuông như có mưa,

Tác dụng của hộ sinh thái rừng làm tăng lượng nước rđi theo 
chiêu ngang đã dưỢc khẳng định. Theo quan trắc của Lincô trên  núi 
l)aonus(j, lượng nước rơi theo chiều Iigang ở trong hệ sinh thái rừng 
lớn hơn ngoài hộ sinh thái rừng từ 157 - 300%. Tác dụng này thê hiện 
lõ rệt trong hệ sinh thái rừng rậm nhiệt đới và á nhiệt đỏi núi cao do 
<lộ ám không khí ỏ đây luôn luôn gần bão hoà, mây mù bao phủ 
(ịuanh năm.

Hộ sinh thái rừn^ giữ vai trò (}uan trọng trong việc phân phôi lại 
lưỢiiỊí lìước rơi. Nước mưa rới xuông. một phần dược giữ lại ỏ tán rừng 
và sau dó bốc hơi trơ lại khí quyển, một phần tiếp tục rđi xuông đất 
sau klú tán rừng dã giữ đưỢc một lượng tôi da và chảy dọc thoo cành 
cây. thân cây xuống dấl. Lượng nước giữ lại ở tán rừng bô'c hơi vật lí 
nhanh hơii mặt niíớc lự do vì tán rừng cao, gió thổi mạnh và do diện 
tích hốc hdi (tổng diện tích lá) lớn. Một phần lượng mưa đi qua khe hở 
của tán rừng rđi trực tiếp xuông đất, một phần tiếp tục bị bô"c hơi vật 
lí lừ mặt đất (rất nhỏ so với ngoài chỗ trống) làm tăng thêm  độ ẩm 
cho (liít và dưỢc rỗ cây hấp thu, sau đó một phần lại trỏ về khí quyển 
thông (ỊLia hiện tượng thoát hơi nước của thực vật. Hộ sinh thái rừng 
nhiộl dới có tống diện tích lá lớn. cây sinh tritởng quanh năm. nhiệt 
(ỉộ khỏng khí cao nẽn lượng thoát hơi nước có khi lên tới 6000 
tâ’n/ha/năm. Sau khi độ âm đíít đã bão hòa, phần nưỏc dư thừa tạo 
thành dòng chay trôn mật dất và một pliần chảy xuôìig bố sung cho 
lưdn^ míởc nfĩầm. Kraisđ (1936) ngliiên cứu tình hình ngăĩì dón nước 
mifa trong liộ sinh Ihái rừiig thưòng xanh ỏ Brazin dã dưa ra kôt 
(ịuà sau;

- Phần nước mưa lọt qua tán rừng rdi
vào ô”ng đo mưa ơ tầm cao l,50m : 33%

- Bốic hơi trực tiêp từ tán cây : 21%
• Chảy xuông dọc thân cây : 46%
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+ Bốc hơi bề mặt : 9.2%
+ Vỏ cây hấp thu : 9,2%
+ XuôVig tới gốc cây : 27,6%

Rễ cây h<ip thu ; 20,7%
Trực tiôp xuông tới nưỏc ngầm : 6,9"ó

Tác dụng phân phối lại lưỢng nước mưa của hệ sinh Lhái rCíng 
phụ thuộc vào cưòng độ mưa, thời gian mưa, cấu trúc hộ sinh thái 
rừng và đặc biệt là tố thành loài cây. độ khép tán, tầng thứ v.v... Loài 
cây có tán  rậm. độ khép tán cao. tầng thứ phức tạp thì lưỢng mưa giữ 
lại ở tán rừng càng nhiều.

Như vậy. ở nơi có hệ sinh thái rừng, không phải tấ t cả lượng nước 
mưa đều rơi trực tiếp xuống ngay đất hộ sinh thái rừng, tô'c độ rơi ('ủa 
nước mưa giảm đi rõ rệt. Tán rừng có tác dụng ngăn cản cơ giới ch(Yng 
sự công phá của nước mưa đối với tầng đất mặt. Hệ sinh thái rừng 
còn có tác dụng làm giảm lượng và tôc độ dòng chảy trên m ặt đát. Có
2 loại dòng chảy: dòng chảy trên mặt đâ”t và dòng chảy trong lòng dất.. 
Khi nước mưa xuông đôn đấl hệ sinh thái rừng, một phần dược thám 
mục hâ"p thu. Thảm mục có khá nãng hút nước rất lỏii. bằng 100 - 
900% trọng lượng khô của bản thân nó. Thảm mục đưỢc ị)hân ịĩiíii 
càng tốt thì sức hút nước càng cao. Cây bụi, thảm tưđi và cả tầng 
thảm mục là những vật chướng ngại làm giảm, yếu tốc độ dòng chảy 
trên mặt dất. Hệ rễ cây rừng phong phú và hang hốc động vật trong 
đất hệ sinh thái rừng làm tăng lượng nước thâ"m vào đâ’t. Thảm mục ở 
tầng dất giữ vai trò như cái lọc các chất bẩn. Hệ sinh thái rừng có 
khả năng chuyển hóa dòng nước chảy trên mặt đất thành dòng chảy 
trong lòng đâ”t. Chính vì những nguyên nhân này làm cho hộ sinh 
thái rừng có khả năng hạn chế lũ lụt, nuôi dưỡng nguồn nước và 
chôVig xói mòn bảo vệ đất đai. Các nhà thủy lợi học đã từng đánh giá 
"mỗi gốc cây là một công trình thủy lợi". Bùi Ngành (1973 - 1976) 
nghiên cứu ở Núi Tiên - Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã xác nhận: khả năng 
ngăn chặn nước mưa của tán rừng bằng 6,5 - 15,8% lượng mưa 
cả năm. Khả năng ngăn chặn dòng chảy của hộ sinh thái rừng rấ t 
lớn. Lượng dòng chảy ở hệ sinh thái rừng hỗn loài lá rộng độ tán che 
0,7 - 0,8 là 44,3m Vha/năm còn ở đất hộ sinh thái rừng sau khai thác 
trắng là 1.888,7m Vha/năm. ở  vùng đồi trung du, làm ruộng bậc 
thang và trồng cây theo đường đồng mức là biện pháp chống xói mòn 
có hiệu quả.
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ơ  một sô vùng thuộc Tây NY’uyôn và T á y  Bắc nước ta, do nạn phá 
rừng nghiêm trọng nên các khe suôi k h ò  cạn, nhân dân phải đi xa 
hàng chục cây số  lấy nưđc ăn. Sau kh i  klioanh núi nuôi hệ sinh thái 
rừng, khe suối lại có nước báo (lám nhu rầu sinh hoạt và sản xuất. 
Nguyền Văn Phô (1972) đã xác nhận: ỏ vùng có hệ sinh thái rừng, 
trong mùa cạn lưu lượng dòng chảy nhiổu hơn 2 - 3 lần so với vùng 
khótiíĩ có hệ sinh thái rừng.

5.2 Ảnh hưởng của hệ sinh thái rừng đến đất đai

5.2.1 Vật rơi rụng và thảm mục hệ sinh thái rừng 

5.2.1.ỉ Vật rơi rụng

Thành phần, số lượng vật rời rụiig thay (!ổi theo loài cây. loại hệ 
sinli thái rừng, mùa và tuổi. Những kôt quả nghiên cứu thực nghiệm 
về vật ỉ'đi rụng cho đôn nay (ỉíi (ỉủ cơ sớ (ỉô kết luận: việc tích luỹ chát 
nitd Vtà chất khoáng có trong vậl níi rụng tăng theo qui luật từ vùng 
hộ sinh thái rừng phương Bắc (hộ sinh thái rừng Taiga) đôn vùng hộ 
sinh thái rừng thảo nguyên phương Nam và cao nhát ở hệ sinh thái 
rừng mưa nhiệt đối. Theo nghiên cứu của Mônin, lượng vật rơi rụng 
hàng năm ở hệ sinh thái rừng ôn đới là 5 - 7 tấn/ha/năm . Số lượng và 
thành phầii châ’t rơi rụng còn phụ Ihuộc vào đặc điểm Cỉíu trúc hệ 
sinh thái rừng. Hệ sinh thái lừns hỗn loài, cây chịu bóng, rụng lá, 
nhiều tầng thường có vật rơi rụníí nhiồu !i(iii hệ sinh thái rừng thuần 
loài, cây ưa sáng, thường xanh, it táng. Mật dộ, độ khép tán, độ dầy 
của hệ sinh thái rừng càng cao thì lượiiịí vật rơi rụng oàng lớn. ơ  
cùng một loài cây, lượng vật r<ii rụn^' ('Ò! 1  thay đổi theo tuổi. Giai 
đdạií hộ sinh thái rừng sào. lưỢriR chât rơi rụng thường lớn nhất. 
Trong một nàm, lượng vật rới rụnị,' lại |)hụ tliuộc vào nhịp điệu rụng 
lá. Ngay cả những loài cây IhưdiiK' xanh, hàng năm cũng có thòi kì 
rụnỊ? lá nhiêu nhâ*t. Đôl vối những loài cây rụng lá, lượng vật rđi rụng 
tập  trung  vào mùa lá rụng. í)iếu kiện hoàn cánh thuận  lợi, cây sinh 
trưong tô*t thì lượng vật rơi rụng càng nhiều.

4.2.Ỉ.2 Thảm mục hệ sinh thái rừng

Thảm mục hệ sinh thái rừnịỊ là phần vật rơi rụng dã mất trạng 
thá; ban đầu và bị phân giải ỏ nhữníĩ mức độ khác nhau. Thảm mục
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là sản phẩm đặc trưng và là một thành phần của hệ sinh thái rừng, 
nó giữ vai trò quan trọng trong đòi sôVig của hệ sinh thái rừng.

Thảm mục hệ sinh thái rừng là kho chứa các chất dinh dưõng 
khoáng, là nguyên liệu cơ bản để hình thành mùn, một chỉ tiêu quan 
trọng của độ phì đất. Thảm mục hệ sinh thái rừng là các nhân tô môi 
trường cư trú  thuận lợi và là nguồn dinh dưỡng chính cho vi sinh vật 
đất cũng như một số’ loài động vật khác. Có thể nói thảm  mục là nhàn 
tố  quyết định thành phần và số lượng quần lại vi sinh vật hệ sinh 
thái rừng. Do khả năng dẫn nhiệt kém nên thảm mục có tác dụng 
điều hòa nhiệt độ đất hệ sinh thái rừng. Thảm mục có tác dụng điều 
tiết nguồn nước, ngăn cản cơ giới dòng chảy trên m ặt đất, tăng liíợng 
nưỏc thấm, giảm lượng bốc hời mặt đất. Do vậy, nó có tác dụng quan 
trọng trong việc duy trì nguồn nước, chông xói mòn, lũ lụt. Thông qua 
các tác động trên, thảm mục có ảnh hưởng lốn đến tái sinh, siiib 
trưỏng, phát triển của hệ sinh thái rừng.

Tuy nhiên, đánh giá tác dụng của thảm  mục (tích cực hay tiêu 
cực) phải gắn liền với điều kiện và tính chất quá trình phân giải 
thảm  mục. Trong điều kiện phân giải xấu, thảm mục sẽ có tác dụng 
tiêu cực đến quá trình hình thành đất và sinh trưỗng, phát triển của 
hệ sinh thái rừng. s . V. Zôn (1964) phân biệt 2 kiểu chuyển hóa vật 
rụng thành  mùn:

+ Vật rụng - thảm  mục - mùn, kiểu chuyển hóa này phổ biến ở hệ 
sinh thái rừng ôn đâi và á nhiệt đới có nhiệt độ thấp.

+ Vật rụng - mùn, kiểu chuyển hóa này phổ biến ỏ vùng hệ sinh 
thái rừng nhiệt đối.

ở  hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, mặc dù lượng vật rơi rụ n ị 
nhiều hđn hệ sinh thái rừng ôn đói nhưng do điểu kiện nhiệt và ẩff 
cao nên quá trình phân giải thảm mục diễn ra nhanh chóng; Idp thảrr 
mục ỏ đây thưòng mỏng và không che phủ hết mặt đất. Xu th ế  ph(' 
biến ỏ vùng nhiệt đới là hình thành mùn nhuyễn. Mùn thô chỉ xưấ< 
hiện ỏ những vùng núi cao mang đặc điểm khí hậu á nhiệt đới hoặ< 
ôn đới núi cao. Đặc biệt, ở một sô' vùng đất ngập, lầy, thiếu oxy, quỉ' 
trình  phân giải thảm  mục diễn ra  rấ t chậm, xuất hiện nhiều chất độ< 
(HịS, các Hydro cacbua) kiềm chế sự hoạt động của vi sinh vật. Troỉií 
trường hỢp này, thảm mục chuyển hóa thành than  bùn. Hiện tượnị 
này gặp phổ biến ở vùng ngập nưổc, ví dụ hệ sinh thái rừng T ràư

110



iMelaleuca cạịuputi) Nam Bộ. cải tạo vùng đất phèn ở miền Nam 
nưríic ta là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Kết quả trồng hệ 
sinh thái rừng bằng mô hình lâm nông két hỢp (Bạch đàn trắng + 
Mãng cầu xiêm + Dứa + sắn) của Trạm nghiên cứu Tân Tạo - Thành 
phó Hồ Chí Minh đã mở ra triển vọng đưa vùng đất phèn này thành 
vùng sản xuất lâm nông nghiệp.

5.2.2 T u ầ n  h o à n  d in h  dư ở ng  k h o á n g  
t r o n g  h ệ  s in h  th á i  rừ n g

Cường độ chu trình tuần hoàn dinh dưỡng khoáng của hệ sinh 
thái rừng tự nhiên phụ thuộc vào cấu trúc hệ sinh thái rừng và điều 
kiện lập địa. Hệ sinh thái rừng hỗn giao lá rộng, nhiều tầng, m ật độ 
cao có cưòng độ tuần  hoàn dinh dưõng khoáng lớn hơn hệ sinh thái 
rừng lá kim thuần loài, một tầng, mật độ thấp, ớ  hệ sinh thái rừng 
thuần loài, đều tuổi, trong giai đoạn hệ sinh thái rừng sào. cây rừng 
sinh trưởng mạnh, tỉa cành và tỉa thưa diễn ra với cường độ cao nên 
cường độ tuần  hoàn dinh dưỡng khoáng lớn nhất. Đôn quá tuổi thành 
thục tự nhiên, khả năng hấp thu dinh dưõng khoáng của cây rừng 
yếu nhưng lượng vật rơi rụng trả về đất lại nhiều hơn. Điều kiện lập 
địa càng tốt, cây rừng sinh trưởng càng mạnh, cường độ chu trình  
tuần hoàn dinh dưỡng khoáng càng lớn.

Khác với hệ sinh thái rừng ôn đới, phần lốn các chất hữu cơ và 
các chất dinh dưõng sử dụng được nằm ở trong đất hay trong các lớp 
trầm  tích, ỏ hệ sinh thái rừng nhiệt đói phần lớn các chất này chứa 
trong các sinh khối và tuần hoàn trong giôi hạn phần hữu cd của hệ 
sinh thái. Mặc dù cả hai hộ vSinh thái nói trên đều chứa một lượng 
cacbon hữu cơ gần bằng nhau, nhưng ở hệ sinh thái rừng ôn đới hdn 
một nửa lượng này nằm trong lốp thảm mục và trong đất, còn ở hệ 
sinh thái rừng nhiệt đới thì hơn 3/4 lượng cacbon hữu cơ lại chứa 
trong thực bì. Trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới: hơn 58% nitơ tổng sô 
nằm trong sinh khối, 44% nằm ở phần trên m ặt dất; trong hệ sinh 
thái rừng Thông ở nưóc Anh. các đại lượng tương ứng là 6% và 3%. Vì 
vộy, phá hệ sinh thái rừng nhiệt đới chính là tước bỏ khả năng giữ 
các chất hữu cđ của đất. p. w. Risa (1952) đã chỉ ra: "những đổi thay 
trong đất do phá trụi hoặc chặt thưa hệ sinh thái rừng cây làm nổi rõ
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trạng thái cân bằng rấ t mỏng manh giữa đất và thảm  thực vật trong 
một hệ sinh thái rừng mưa thiên nhiên".

Chu trình  tuần hoàn dinh dưởng khoáng diễn ra  ở hệ sinh thai 
rừng mưa nhiệt đổi lớn hđn cả về qui mô lẫn cường độ. Xét về diều 
kiện tự nhiên, do mưa nhiều, mưa tập trung thành  mùa nên nhiều 
chất hòa tan  không ngừng bị rửa trôi. Vì vậy, "xu th ế  phát triển của 
đất hệ sinh thái rừng nhiệt đới là dinh dưỡng khoáng ngày càng 
nghèo kiệt" (P. w. Risa - 1952). ở  đây, sở dĩ hệ sinh thái rừng mưa 
tồn tại được là do chu trình tuần hoàn dinh dưỡng khoáng có khả 
năng chống lại xu thế  nghèo kiệt của đất hệ sinh thái rừng. Nghiên 
cứu vấn đề này, Vantơ (1936), Hađi (1936) và Minnơ (1937) đã cùng 
đi đến kết luận: đất dưới thảm thực vật hệ sinh thái rừng tự nhiên 
nhiệt đới đã đạt đến trạng thái cân bằng, trong đó sự nghèo kiệt về 
đâ't đai nếu không phải là hoàn toàn dừng lại thì nó cũng diễn ra cực 
kỳ chậm chạp. Lý giải hiện tượng này, p. w . Risa cho ràng: do sự 
phong hóa đá mẹ, những chất dinh dưõng mới không ngừng được giãi 
phóng. Nếu rễ cây rừng có khả năng xuyên sâu đến tầng đó thì một 
phần chất dinh dưỡng khoáng ỏ dạng dung dịch sẽ được cây rừng hấp 
thu. Một số chất trong đó dùng để xây dựng cơ thể thực vật, số còn lại 
hòa tan  trong dịch tế  bào. Cuối cùng, những chất này lại trả  về đất 
thông qua vật rơi rụng. Như vậy, lốp đất m ặt không ngừng được giàu 
thêm chât dinh dưỡng do kết quả phong hoá đá mẹ thông qua hoạt 
động của cây rừng. Mặt khác, phần lớn rễ cây rừng, nhất là rễ "hút 
thức ăn", đều tập trung ỏ lớp đất mặt. Phần lớn chất dinh dưỡng 
khoáng được giải phóng từ mùn có thể gần như được cây rừng hấp 
thu  ngay và được sử dụng để cây tiếp tục sinh trưởng. Như vậy chất 
khoáng mâ*t đi khỏi hệ sinh thái, nêu có chút nào, tấ t phải râ t nhỏ bó. 
Dân liệu về kết luận này có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của Minơ 
ở hệ sinh thái rừng mưa ưsam bara: các dòng suối ỏ đây có hàm  lượng 
chất điện li cực thấp. Như vậy, ỏ đất đã phát triển  thành  thục, cúi 
"vốn" các chất dinh dưỡng nuôi thực vật, chủ yếu đã đưỢc bảo tồn 
trong thảm  thực vật hiện đang sốhg cùng lốp mùn và giữa hai bộ 
phận này đã th iết lập đưỢc một chu trình gần như đóng kín hẳn. 
Nguồn cung cấp chất khoáng từ đá mẹ chỉ cần th iế t để bù đắp lại 
những m ất m át nhỏ trong quá trình nưổc từ đất thoát đi. Một số tác 
giả khác, Ơansơ (1897), Đavit và Risa (1933 - 1934) đã nhấn mạnh Víii
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trò của Nấm rễ và các loài cáu họ Đậu (Eabaceae) chiếm ưu th ế  trong 
hệ sinh thái rừng mưa đôi với chu trình tuần  hoàn dinh dưỡng 
khoáng. Chắc hẳn những nguyên nhân này cũng giữ một vai trò 
không nhỏ trong việc tăng cưòng khả năng hâ”p thu châ't dinh dưõng 
ciia cây rừng để tham  gia vào chu trình tuần  hoàn dinh dưỡng 
khoáng.

Qui mô và cưòng độ chu trình tuần hoàn dinh dưõng khoáng 
không ngừng thay đổi. Do tác dụng hình thành quần lạc thực vật hệ 
sinh thái rừng cùng với quần lạc động vật, vi sinh vật hệ sinh thái 
rừng trong quá trình  phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên, chu trình 
tuần hoàn dinh dưõng khoáng không những được mở rộng về qui mô 
mà còn được tăng lên cả về cường độ. Chính dựa trên cđ sở này, song 
song với quá trình  phục hồi hệ sinh thái rừng, điều kiện đất đai cũng 
được phục hồi và càng ngày càng thể hiện đầy đủ đặc trưng của đâ"t 
hộ sinh thái rừng. Khoanh núi, nuôi rừng là một biện pháp đơn giản 
nhằm phục hồi vôn hệ sinh thái rừng và bảo vệ đất đai. Trái lại, nếu 
hộ sinh thái rừng mưa bị khai phá để trồng trọt, hoặc khai thác 
không hỢp lí, chu tr ìn h  tuần  hoàn dinh dưdng khoáng sẽ bị phá vỡ. 
Khi rừng cây bị chặt hạ xong, phần chất dinh dưỡng khoáng có trong 
sinh khối bị lấy đi hoặc bị đốt cháy, lớp mùn bị phá hủy do bị phới 
nắng và rửa trôi, đất đai sẽ nghèo kiệt đi nhanh chóng sau 2 - 3 vụ 
canh tác nông nghiệp. Tập quán du canh du cư, đốt rừng làm rẫy 
không chỉ hủy diệt vốn hệ sinh thái rừng mà còn phá hoại cả nguồn 
tài nguyên đâ't đai phì nhiêu dưới tán rừng mưa nhiệt đới. Vì vậy, 
cuộc vận động định canh định cư ở miền núi nước ta hiện nay, không 
chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội, mà còn có ý nghĩa kinh tế  sâu sắc.

5.2.3 Q u á  t r ì n h  h ìn h  th à n h  đ ấ t

Vùng nhiệt đới với đặc điểm khí hậu: mưa nhiều, nhiệt độ cao lại 
C(1 thảm thực vật xum xuê tươi tốt nên ảnh hưỏng của hệ sinh thái 
rừng đến quá trình  hình thành đất ở đây mang tính độc đáo, khác vdi 
hệ sinh thái rừng ôn đối. Do ảnh hưởng của khí hậu, quá trình  phong 
hóa đá mẹ ở nhiệt đói diễn ra chủ yếu bằng con đường thủy phân với 
ctic sản phẩm chính được hình thành là Silic và các Silicat, các 
Sesquioxyt sắ t và nhôm cùng các bazơ khác nhau. Phần lớn các bazơ, 
hv^ặc là được rễ cây hú t lấy trong thời gian ngắn sau khi được phóng
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ra, hoặc là nhanh chóng bị rửa trôi khỏi tầng đất. Đặc điểm của các 
Silicat là tương đổì dễ hoà tan trong nước mưa nguyên chát nhưng 
cũng có xu hướng bị kết tủa và cô định lại trong phẫu diện bới các 
dung dịch có chứa chất mùn. Trái lại, vdi Sesquioxit lại tương đòi 
không hòa tan  trong nước mưa nguyên chất, nhưng được huy động 
bởi các dung dịch mùn. Trong điều kiện nhiệt đới, nhiệt độ ở mặt đất 
đều cao đến mức đủ để ngăn cản chất hữu cơ không tích lũy đư(<c 
trong trưòng hỢp bình thường, p. w. Risa đã đưa ra  bằng chứng cho 
thấy là ở nhiệt độ cao hơn 25°c th ì không có hiện tưỢng tích lũy mùn 
nào diễn ra. Mặt khác, vối khí hậu nhiệt đới, nhìn chung lượng mưa 
nhiều và cao hơn lượng bôc hơi m ặt đất, nên luồng di động của nước 
trong đất chủ yếu theo chiều từ trên xuống dưới. Đặc điểm này dẫn 
đến hiện tưỢng đấ t nhiệt đói được rửa lọc liên tục và nghiêm trọnị,'. 
Lượng nước này rửa trôi các silicat xuống tầm  sâu và để lại một tầng 
bị rửa lọc giàu Sesquioxyt. Đây là quá trình Peralit sản sinh ra đất đỏ 
và vàng rấ t đặc trưng và rấ t phổ biến của miền nhiệt đói ẩm. Quá 
trình  Peralit phát triển sẽ dẫn đến việc hình thành  kết vón, đá onjỊ. 
Hệ sinh thái rừng có khả năng ngăn chặn hiệu quả quá trình  Peralit. 
Tầng mùn của đất hệ sinh thái rừng có tác dụng hạn chế quá trình 
rửa trôi các Aluminosilicat, làm cho chúng kết tủa và cố định lại, 
đồng thòi mùn lại xúc tiến quá trình rửa trôi các Sesquioxit sắt và 
nhôm, những chất này được cuốn đi trong dung dịch keo của mùn. 
M ặt khác, do tác dụng hấp phụ của keo thể mùn, các chất dinh dưởng 
hòa tan  cũng được cố định lại trong tầng trên  của đất hệ sinh thái 
rừng. Hiện tưỢng kết vón, đá ong xuất hiện ỏ vùng đồi trọc trung du 
miền Bắc nước ta chính là hậu quả của việc tàn  phá hệ sinh thái rừng 
lâu dài, hủy diệt đi lớp thực vật hệ sinh thái rừng che phủ. "Nhanh 
chóng phủ xanh đồi trọc" như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V đã 
đề ra  là một biện pháp tích cực và cổ hiệu quả để bảo vệ đâ”t đai.
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Chương 6

Ẳ nh hưởng lẫ n  nhau  giữa các s in h  vật

Trong các thành  viên của hệ sinh thái rừng, thực vật là nhân tố  
quan trọng nhất, là tấm  gương phản ánh bản chất của hệ sinh thái 
nói chung và hệ sinh thái rừng nói riêng. Thực vật quyết định đến hệ 
động vật, nâm và vi sinh vật bên trong hệ sinh thái. Quan hệ đó có 
thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Quan hệ giữa động vật với thực vật 
phần lớn là trực tiếp động vật tồn tại nhò vào nguồn thức ăn lấy từ  
thực vật. Còn quan hệ giữa thực vật vdi thực vật thường là gián tiếp, 
ti ừ cáo hiện tượng cộng sinh, ký sinh.

6.1 Cây ký sinh

Là nhóm khá phổ biến gồm 2 nhóm nhỏ:

6 . 1 . 1  N hóm  n ử a  k ý  s in h

Ngoài những cây sống bám (phụ sinh hay bì sinh), một số loài 
vừa có diệp lục như cây sống bám, lại vừa có rễ chọc thủng cây chủ để 
hút một phần thức ăn từ  cây chủ, nghĩa là chúng chỉ phụ thuộc một 
phần vào cây chủ, ví dụ như cây Tầm gửi ( L o r a n t h u s )  sống trên 
cùy Sếu (Celtis australis). cây Dâu tằm (Morus alba). Đó chính là 
những loài bán ký sinh. Chúng vẫn giữ đưỢc tính chất di truyền về 
mặL sinh sản.

6.1.2 N hóm  k ý  s in h  h o à n  to à n

Trong vùng nhiệt đới có nhiều loài Nấm, Vi khuẩn, thậm  chí còn 
có một sô' cây thuộc ngành H ạt kín sống hoàn toàn phụ thuộc vào cây 
chủ gọi là cây ký sinh. Chúng lấy chất dinh dưdng đã được cây xanh 
chế biến nên không cần chất diệp lục. Chúng có thể sống trên  các bộ
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phận khác nhau của cây; rễ, thân, lá, hoa, quả v.v... Tuy nhiên, một 
số  loài chỉ sông ỏ một chỗ nhâ”t định: ví dụ phần lớn các loại thuộc hni 
họ Balanophoraceae và Raffỉesiaceae phân bố chủ yếu ở nhiệt đới chỉ 
sống trên các rễ cây. Các loài thuộc chi Rafflesia chỉ phát sinh 
yêu trên các cây họ Nho (Vitaceae). Ngược lại nhiêu loài không đòi 
hỏi câv chủ khắt khe, có nhiều loài lại phải qua nhiêu cây chủ incii 
hoàn thành chu kỳ sông như Nấm trong bộ Nấm rỉ (Uredinales).

Thực vật ký sinh gây hại lớn cho cây cối, đặc biệt đôi với cây 
trồng thì Nấm là kẻ thù hết sức tai hại. Vì vậy, nghiên cứu đe tiêu 
diệt cây ký sinh là một vâ”n đề thòi sự câ”p thiêt,

6.2 Cây cộng sinh

Theo Phan Nguyên Hồng (1971), người ta biết có tới 2.000 loài 
cây cộng sinh vói Nấm. Năm 1897, Giansơ (Janse) đã điều tra 75 loài 
cây trong rừng nhiệt đới nguyên sinh ở miền Tây đảo Java. thì có t<ii 
69 loài có rễ Nấm. Nhiều loài câv hoàn toàn dựa vào thê sỢi của Nấm 
để hút nước và chất khoáng. Nhiều loại Nấm còn có thể phân giải axit  

humic lấy đạm trong đó cung cấp cho cây. Nấm rễ còn có khả năng 
hút các hợp chất có phô’t pho cho cây. Cây thông con không có Nấin 
thì rấ t khó lấy phôt pho trong đất.

Kết quả nghiên cứu gần một thế  kỷ này cho thấy Nấm rễ đã giúp 
cho cây hút nước và dinh dưõng khoáng tốt hđn, do đó nâng cao tỷ lệ 
sống của cây con, làm tăng tốc độ sinh trưởng của cây trưởng thành.

Nhiều kết quả nghiên cứu trồng rừng trên thảo nguyên cho 
là Sồi có Nấm rễ (do gằy tạo) thì tỉ lệ sông của cây con tỏi 97 - 100% 
(nơi không gây Nấm rễ tỷ lệ sống 0 - 12%) sau ba năm. Mặt khác cây 
Sồi có Nấm rễ trong điểu kiện khô hạn đã có sức chịu hạn cao hơn cây 
đốỉ chứng nhiều, ớ  nước ta hiện nay chưa ai nghiên cứu vấn để này 
nhưng trong thòi gian tới đây chúng ta cần phải nghiên cứu tạo rễ 
Nấm ỏ các rừng.

Ngoài các hiện tượng trên, ở trong các quần lạc rừng còn có sự tác 
dụng qua lại của cây phụ sinh vỗi cây gỗ, dây leo, cây leo, cây th ắ t 
nghẹt v.v...
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6.3 Ảnh hưởng của vi sinh vật đất đến thực vật, 
thảm thực vật

Ngoài vi sinh vật sống cộng sinh, (i trong đất còn rấ t nhiều loài; 
Vi khuẩn. Nâ"m, tảo, động vật nguyên sinh có tác dụng gián tiếp rấ t 
lớn đôi vói thực vật. Phần lớn cáy họ Đậu ở vùng nhiệt đdi như Lim 
(Erythrophloeum fordii). một cây gỗ nối tiếng cũng nhờ vào những 
nô’t sần rấ t to, trong đó có Vi khuẩn cộng sinh lấy đạm từ không khí 
(lể nuôi cây. Hầu hết hạt các loài Phong lan ở vùng nhiệt đỏi muốn 
nẩy mầm cũng phải nhờ vào Nấm cộng sinh. Phần lớn chúng có tác 
dụng chủ yếu trong quá trình phân giải chất hữu cơ, một số vi sinh 
vật có khả năng cô định đạm cung câ”p cho cây. Ngoài ra cũng có 
nhữiig vi sinh vật trong đất gây bệnh cho rễ cây, gây hiện tượng phản 
Iiitrat hóa.

6.4 Ảnh hưởng của động vật đối với thực vật

Theo thông kê của M. s. Kiỉiarôp, trên Im^ đất lưu canh có tới 20 
vạn động vật không xưđng sống và trên Im^ đất rừng cây ăn quả (hồ 
(ỉào) cũng có tối 31.000 động vật không xương sống, trong đó riêng ở 
t ầng đất mặt sâu 20cm đã có tới 26.000 cá thể. Trong các động vật kể 
trên thì Giun có tác dụng lớn nhất. c. Đac ưyn là ngưòi đầu tiên chú 
ý đến tác dụng to lớn này của giun. Theo ước tính của ông thì trên  1 
hecta, hàng năm Giun đùn lên m ặt đất chừng 15 tấn  đất. Quan sát 
của Đimô ở vùng Tasken cũng cho kết quả tương tự (10 - 20 tấn/ha). 
Như vậy Giun đă làm cho đất có ('ấu tưựng, lứiững lỗ Giun ngang dọc 
trong đất đã tạo điều kiện cho đất thoáng khí, thấm  nưóc và làm cho 
rễ cây phát triển  dễ dàng. Chính vì vậy mà Đác ưyn  đã gọi nó là "cái 
cày của tự  nhiên". Tuy nhiên sự phân bố của Giun không đểu. Theo 
N. s. Nêstêrốp, trên 1 hecta rừng Dẻ trên đất tốt có từ 70 vạn đến 1 
triệu con, trên đất th ậ t tốt có thể có đến 13 triệu con. w. p. Risa cho 
rằng Giun có sinh sốhg trong đất rừng mưa, nhưng không phải bao 
Kiờ cũng có ít hoặc có rất nhiều, và hoạt động của chúng không tỏ 
ra là có tác dụng quan trọng nhiều lắm. Cũng theo N. s. Nêstêrôp 
trong rừng lá kim thuần loại thảm mục chua, Giun đất có râ”t ít 
(5 - 10 con/ha). Kiến và Môi thường đào lỗ làm tổ và đùn đất, ăn lá

117



cây mục nên cũng tham  gia vào việc phân huỷ các vật tàn dư của 
thực vật. ở  trong các rừng nhiệt đói, Mối rấ t nhiều và chúng hoạt 
động cực kỳ mạnh mẽ trên thân, cành các cây gỗ lôn. Phần lớn do Môi 
mà các cây khô chết được hủy nát thành mùn. Mặt khác, chúng cũng 
phá hoại rừng rấ t nhiều, có nhiều cây gỗ khô chưa kịp di chuyển đã bị 
Mối xông hết.

Phân và xác chết của động vật rừng có tác dụng nâng cao độ phì 
nhiêu của đất. M. E. Tratrêncô (1955) đã đem ra  các dẫn chứng về 
hiện tượng thay thế  do Chim làm tổ ở một vài khu rừng nào đấy: đất 
được tích tụ  nhiều phân làm cho nhiều loài cây mới đến chiếm đất 
thay các loài cũ có sức cạnh tranh kém hđn.

6.4.1 T ác d ụ n g  th ụ  p h ấ n  cho  th ự c  v ậ t

Từ th ế  kỷ XVIII, ngưòi ta đã chú ý đến sự thụ phấn nhò sâu bọ. 
Nhưng mãi cho đến năm 1859 khi Đácuyn phát hiện ra sự thụ phấn 
chéo làm cho cây tăng sức sống hơn tự thụ  phấn thì nhiều nhà thực 
vật mới đi sâu nghiên cứu. Trong các động vật thụ phấn cho hoa thì 
sâu bọ thuộc các bộ; Cánh màng (Hymenoptera), Cánh vảy 
(Lepidoptera), Hai cánh (Diptera) là có tác dụng tích cực nhất.

Một số động vật có xương sốhg như Chim, Dơi chũng tham  gia 
một phần vào sự thụ  phấn cho hoa. Phần lớn các loài trong họ Chim 
hút mật (Nectarinae) có mỏ dài cong để hút mật các cây trong họ 
Chuối hoa (Canaceae), họ Chuối (Musaceae). Ngoài ra một số chi 
khác như Dâm bụt (Hibiscus), Gạo (Bombax), Tầm gửi (Loranthus) 
cũng được thụ phấn nhờ Chim. Theo Porch (1924) thì trên thế  giới có 
khoảng 2.000 loại Chim thụ  phấn cho cây. Dơi ăn hạt phấn cây Bao 
bắp iẬdansonia digỉtata) cũng góp phần thụ phấn cho cây này.

Qua một quá trình thích nghi lâu đòi, các cây thụ  phấn nhồ động 
vật đă có những cấu tạo đặc biệt để thu  hút Sâu bọ và Chim như; 
màu sắc, đĩa mật, mùi thơm, hoặc tập hỢp nhiều hoa trên một m ặt 
phẳng, hoa có ống tràng phức tạp, có cựa m ật v.v... để bắt buộc sâu bọ 
đưa hạt phấn đến đầu nhụy.

6.4.2 T ác  d ụ n g  p h á t  t á n

Chim, Dơi và một số động vật có vú ăn quả khác đóng vai trò râ"t 
lớn trong việc phát tán  hạt, quả. Các h ạ t có vỏ cứng hoặc quả có hạch
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dược chuyển qua bộ máy tióu hoá của Chim, Dđi mà ra ngoài vói 
phán và nảy mầm ở chỗ khác.

Một số hạt khi qua diêu rủa động vật nhờ tác dụng của men 
diafỉtaz mà dễ nảy mầm hơn. Đôì với hạt loài Thông (Pinus cambra) 
phải qua diều một loài Chim thì mới mọc đưỢc. Nên khi tiêu diệt loài 
Chim đó thì rừng không tái sinh được. Một số quả, hạt bị bộ máy tiêu 
hóa của động vật phân hủy, nhưng trong khi tha  về tố nhiều hạt 
giống rơi vãi trên  đưòng bay cũng mọc mầm thành cây mổi. Nhiều 
l()ài Chim làm tổ thường lấy bông của các cây họ Lúa, họ Cói v.v... để 
lót, cũng đã góp phần phát tán quả.

Chim có thể tha hạt đi xa hàng trăm km, hoặc ra những hải đảo 
xa xôi. 0  châu Phi có hơn 20 loài Chim mang ra đảo Acor cách lục địa 
1800km. ở  trong rừng. Chim, Sóc, Khỉ, Dơi, Chuột đã mang hạt, quả 
đến các khoảng trống do cây ngã đổ; hạt các dây leo. hạt. cây ưa sáng 
chuôi rừng v.v... do đó đã tạo nên một thảm thực vật mới, khác với 
thảm  thực vật cũ.

Kiến cũng góp phần tích cực trong việc phát tán h ạ t giống cỏ dại 
ở các đồng cỏ, thảo nguyên, đồng ruộng, nhất là Kiến đất. Theo 
Xênanđe (1916) thì một con Kiến Pormica rufa trong một mùa có thể 
tha đến 36.480 hạt thuộc nhiều loài cây (70 - 80 loài) về tổ. Một phần 
c:\c hạt đó bị Kiến con ăn, còn một phần mọc mầm và làm xáo trộn 
tính chất của thảm  thực vật ở xung quanh nơi chúng ở.

Nhiều động vật có vú, đặc biệt là các gia súc đã mang theo nhiều 
quả cây có móc, gai. Các quả hạt này dính vào lông hay móng chân, 
khi gia súc đi ăn, hoặc chuyển chỗ ỏ (du mục) hoặc do nhập nội từ 
nước nàj' qua nước khác đã đem theo các quả hạt đó sang xứ khác, có 
tũc dụng mở rộng khu phân bô* của nhiêu loài thực vật theo vĩ tuyến 
và ( heo độ cao.

Ngoài ra, Chim én và Chim ăn động vật dưới nưóc như Bói cá, Bồ 
nông, Cò. Cốc cũng có tác dụng phát tán thực vật ỏ nưốc nhất là tảo 
vì tảo dễ dính vào mỏ, chân các con vật này.

6.4.3 T ác d ụ n g  tư ơ n g  hỗ  giữa động  v ậ t  v à  th ự c  v ậ t

Cây Kiến (Myrmecophytes), một số thực vật có hình thức cộng 
sinli đặc biệt vói Kiến như các loài trong chi Myrmecodia và
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Hydnophytum  thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) là những loại cây phụ 
sinh thường gặp trong các rừng mưa ở Mã lai. Thân cây thường phình 
như một củ to, có nhiều lỗ hổng tựa như tổ ong trong đó luôn luôỉi có 
Kiến sông. "Củ cây" phần lớn do những mô trữ  nước họp thành, có tac 
dụng trước tiên là trữ nước và sau là để tích trữ các chát mùn do Kiên 
tha đến và phân Kiến; cây đã sử dụng các chất trên để sống, ơ  cày Tai 
chuột {Dischidia rafflesừtna) họ Thiên lý (Asclepiadaceae) phụ sinh gập 
ở Mã Lai và miền Nam nưôc ta thì lá có hai kiểu là: một kiểu bình 
thường làm nhiệm vụ quang hđp, một kiểu lá có hình túi, miệng túi 
có nắp đậy kín. Kiến làm tổ trong các túi đó và cung cấp chất mùn 
cho cây, rễ cây phát triển trong túi để lấy chất dinh dưõng và nước (io 
các lỗ khí ở phía thành trong của túi tiết ra. ở  trong một số rừng 
nhiệt đói, ta  còn gặp các loài Dương xỉ phụ sinh thuộc chi 
Lecanopteris và Polypodium, thân  rễ có hình bản mỏng dẹt và phình 
rộng ra, có nhiều lỗ hổng làm chỗ ỏ cho Kiến.

Mối quan hệ đó ta cũng thấy ỏ Cam, Bưởi và Kiến vàng tuy 
không chặt chẽ bằng. Kiến vàng sông trên cây Cam, Bưởi, ăn các Sâu 
bọ phá hoại nõn cây, cuống lá và đuổi các loại Kiến đen là loại hay đái 
trên các quả Cam, Bưởi nên quả không phát triển và bị khô, ít nước. 
Nhân dân ta có kinh nghiệm nuôi Kiến vàng và bắc dây cho chúng đi 
từ cây này sang cây khác để kiếm thức ăn.

Nhiều động vật như Chim, Thú và Sâu bọ ăn th ịt thường bắt 
những động vật ăn thực vật, bảo vệ được cây cốì. Số lượng Sầu bọ mà 
Chim bắt được rấ t lốn; nhất là thời kỳ nuôi con. Một con Chim có tầm 
hoạt động đến lOkm, mỗi ngày về tổ môm mồi cho con hàng trăm  lẩn 
và cổ thể bát được một khối lượng Sâu bọ bằng trọng lượng cơ thề nó. 
Theo quan sá t của một nhà động vật Liên xô, Chim đỗ quyên non mỗi 
ngày ăn hết 39 con Cào cào, 3 con Nhộng, 43 Sâu bắp cải, 4 con Nhện. 
Chào mào, Yểng, Vàng anh, Vành khuyên, Chèo bẻo ăn hết nhiổu 
Sâu bọ; Cú mèo, Diều hâu, Chim cắt có thể tiêu diệt nhiều loài gặm 
nhấm cổ hại. Theo một tài liệu của Liên Xô, một con Cú mèo trong 
một mùa hè bắt đưỢc 1000 Chuột. Nếu tính 1 con Chuột chỉ án 1 kg 
hạt thôi thì một mùa hè 1 con Cú mèo bảo vệ được 1 tấn hạt.

Tuy nhiên vấn đề bảo vệ các động vật ăn Sâu bọ cần phải nghiên 
cứu kỹ vì nhiều loài vừa àn Sâu vừa ăn hạt, ví dụ Sáo mỏ vàng, Chim
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sò, Ri đá mùa lúa thì ăn h.ạt, múa khác lại ăn Sâu, do đó rfít khó 
khẩníĩ dịnh lợi nhiều hay hại nhiểu.

6,4.4 Đ ộng  v ậ t  gây  h ạ i cho  th ự c  v ậ t

Bên cạnh những vật có ích cũng có nhiểu loài động vật gây hại 
Ic n cho cây rừng cũng như cây nông nghiệp, công nghiệp, vì thực vật 
('híiih là nguồn sống  của chúng.

Sâu bọ phá hoại cây cối rất lớn. có loài ăn rễ. thân, lá, có loài ăn 
h .u. Một sô loài như Vòi voi, Bọ xít hút châ\ dinh dưỡng của cây, hạt, 
Imặc làm hỏng hạt giông. Hầu hết hạt Dẻ rđi xuông đất rừng đều bị 
s..\u bọ ăn hại.

Điều kiện khí hậu nóng ẩm nước ta râ”t thuận lợi cho các loài Sâu 
phá hoại cây trồng, gáy nhiều khó khăn trong sản xuất. Vì vậy, 
Iiíghiôn cứu vòng đòi của từng loại Sâu đê tiêu diệt chúng đúng lúc ỉà 
m ộf. công tác khẩn trương và cần thiết,

Nhiều động vật có xương sống cũng phá hoại cây côì hoa mầu râ̂ t 
dữ  dội. Người ta đã tìm thấy trong diều một con Quạ đốm có tới 200 
h:.ìt thông. Nhiều loại Chim, Thú tha hạt về tổ dự trữ  làm cho cây 
rìíng không tái sinh được. Các động vật ăn cỏ khác như Hưđu, Nai, 
L<Ợn. Voi phá hoại rừng và hoa màu của nhân dân các vùng gần rừng 
n;úi cũng lớn.

6.5 Ảnh hưởng của người đối với thực vật
và thảm thực vật • 0

6h5.1 P h á  h o ạ i

Từ khi loài người được hình thành trên quả đất đã tác động đến 
thión nhiên, đặc biệt là giối thực vật.

ở  thòi kỳ nguyên thủy COÌI người đã biết săn bắn, hái cây, hoa 
quả. Đến khi con người biết trồng trọt và chăn nuôi thì sự tàn phá 
thực vật nghiêm trọng hớn, nhất là khi xuất hiện lốĩ du canh. Với 
plhưdng thức đôt rừng, đốt rẫy làm nưởng, con ngưòi đã phá hoại kho 
tồii sản thiên nhiên vể động thực vật giàu có, và gây ảnh hưởng tai 
h;ại, ngày càng khó khăn vì lũ lụt, hạn hán, xói mòn...
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ở  các nước tư bản và nhất là các nước thuộc địa, sự khai phá 
rừng kiệt quệ của bọn thực dân, đế quốc đã đem đến cho nhân dân 
bản xứ nỗi khốn cùng vì thiên tai. Ngoài ra, còn phải kể đến tác hại 
của chiến tranh (bom đan, chất huỷ diệt,...).

Về phướng diện khoa học, rừng là trung tâm  nghiên cứu dộíìg 
vật, thực vật và mối quan hệ trong các quần xã, đặc biệt là các rừng 
nhiệt đâi. Nhưng rất tiếc là hiện nay, trừ  vài khu vực đưỢc bảo vệ 
hoặc một chút ít diện tích ở nđi xa xôi hiểm trở khó lòng đi tới còn l .ii 
một sô' ít rừng nguyên sinh vôn có ban đầu, còn phần lân kiểu quần 
hệ bao phủ m ặt đất từ mấy triệu năm nay đã bị tiêu diệt.

6.5.2 C on ngườ i làm  p h o n g  p h ú  h ệ  th ự c  v ậ t đ ịa  p h ư ơ n g

Do sự hiểu biết và nhu cầu của con người ngày càng tăng nôn 
chúng ta không những phải thuần hóa nhiều loài cây hoang dại có g»á 
trị ở địa phương của mình mà còn nhập nội cây cối ỏ các vùng khac 
đến làm cho số thực vật ỏ từng nơi ngày càng nhiều. Ngưòi ta đã (ỉem 
cây cối từ  nước này sang nưâc khác, từ lục địa này sang lục địa khác 
nên hiện nay trên th ế  giâi không còn chỗ nào giữ nguyên vẹn thực vật 
ỏ địa phương. M ặt khác, do quá trình trao đổi hàng hoá qua các tàu 
thuyền, trong đó có nhiều loại hạt cây, quả v.v... cũng góp phần làm 
phong phú thực vật ỏ các nước khác.

Qua trồng trọ t và chọn giống, lai tạo giống, ngày nay người ta đâ 
tạo ra được những loài mới, thứ mói, đặc biệt là các nòi mới có năng 
suất cao hờn hẳn cây hoang dại.

Do sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học, do sự giác ngộ của con 
ngưòi, dặc biệt là ở các nứỏc xã hội chủ nghĩa con người với sức sáng 
tạo của mình có thể làm thay đổi cơ bản tính chất của một môi trường 
nhất định nào đấy và thảm  thực vật trên đó thành một thảm  thực vẠt 
có giá trị kinh tế  cao hơn nhiều.
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Chương 7

T á i s in h  hệ s in h  th á i rừng

7.1 Khái niệm  tái sinh hệ sình thái rừng

Tái sinh hệ sinh thái rừng là một quá trình sinh học mang tính 
đặc thù của hệ sinh thái rừng. Biểu hiện đặc trưng của tái sinh hệ 
sinh thái rừng là sự xuất hiện một thế  hệ cây con của những loài cây 
gỗ ở những nơi còn hoàn cảnh hệ sinh thái rừng (hoặc m ất đi chưa 
làu): dưới tán  rừng, lỗ trông trong hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái 
rừng sau khai thác, trên đất hệ sinh thái rừng sau làm nương đốt rẫy 
v.v... (ảnh 63 • 66). Vai trò lịch sử của thế  hệ cây con này là kế tục thế  
hệ cây gỗ già cỗi. Vì vậy, tái sình hệ sinh thái rừng, hiểu theo nghĩa 
hẹp, là quá trinh phục hồi lại thành phần cơ bản của hệ sinh thái 
rừng, chủ yếu là tầng cây gỗ. Tái sinh hệ sinh thái rừng thúc đẩy việc 
hình thành cân bằng sinh học, bảo đảm cho hệ sinh thái rừng tồn 
tại liên tục và do đó bảo đảm cho việc sử dụng hệ sinh thái rừng 
thường xuyên.

Tái sinh hệ sinh thái rừng nhiệt đói tự nhiên là một vấn đề cực kì 
phức tạp. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ cho thấy: việc áp dụng máy móc, 
các phương thức tái sinh kinh điển của vùng ôn đới vào các nưôc 
nhiệt đới nói chung và Việt Nam nói riêng không thể đem lại kết quả 
niong muốn, ở  đây, cần khẳng định lại một lần nữa, tái sinh hệ sinh 
thái rừng không chỉ là một hiện tượng sinh học mà còn là một tượng 
địa lí. Xét về bản chất sinh học, tái sinh hệ sinh thái rừng diễn ra 
dưới ba hình thức; tái sinh hạt, tái sinh chồi và tái sinh thân ngầm  
(các loài tre nứa). Mỗi hình thức tái sinh trên có qui luật riêng và trải 
qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Đứng trên quan điểm triết học, tái sinh hệ sinh thái rừng là một 
quá trình phủ đ ịn h  biện chứng: hệ sinh thái rừng non thay th ế  hệ
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sinh thái rừng già trên cơ sở được thừa hưởng hoàn cảnh thuận  lợi do 
thế  hệ rừng ban đầu tạo nên. Đứng trên quan điểm chính trị kinh tế 
học, tái sinh hệ sinh thái rừng là quá trình tái sản xuất mở rộng tài 
nguyên hệ sinh thái rừng (Phùng Ngọc Lan 1986).

Tái sinh tự nhiên hệ sinh thái rừng là quá trình tạo thành  thê hệ 
hệ sinh thái rừng mới bằng con đường tự nhiên, về cơ bản không có sự 
tác động của các nhà Icâm sinh học.

Tái sinh nhân tạo là phương thức tái sinh có sự tác động tích cực 
của con người từ kháu gieo trồng cây, chăm sóc đê tạo hệ sinh thái 
rừng mới trên đất hệ sinh thái rừng.

7.2 Đặc điểm tái sinh hệ sinh thái rừng nhiệt đới

Một đặc điểm tái sinh phổ biến, dễ thấy và dễ hiểu của hệ sinh 
thái rừng mưa nhiệt đới là tái sinh phân tán, liên tục (Van Stennit - 
1956). Khác hẳn vói hệ sinh thái rừng thuần loài ôn đới, thòi kỳ tái 
sinh chỉ tập trung vào một mùa nhất định, hệ sinh thái rừng mưa 
nhiệt đới có tổ thành loài cây phức tạp, khác tuổi nên thòi kỳ tái sinh 
của quần thể diễn ra quanh năm. Đặc điểm tái sinh này có nguồn gôc 
sâu xa bắt nguồn từ bản chất của hệ sinh thái rừng mưa và cũng là 
tiền đề tạo ra một thế  hệ hệ sinh thái rừng mới hỗn loài khác tuổi. 
Đương nhiên, chỉ những cây mạ, cây con của loài nào chịu được bóng 
trong giai đoạn còn nhỏ thì mói có khả năng tồn tại dưối tán  rừng với 
các tuổi khác nhau.

Một đặc điểm tái sinh khác phổ biến ỏ hệ sinh thái rừng mưa 
thích hợp với loài cây ưa sáng là t á i  s i n h  v ệ t  (Van Stonnit - 195G). Dặc 
điểm này thường xuất hiện ỏ hệ sinh thái rừng nguyên sinh già, ở đây 
những cây già cỗi bị tàn lụi, gió đổ tạo nên những lỗ trống trong hệ 
sinh thái rừng. Do ánh sáng thay đổi, quan hệ cạnh tranh  của hệ rễ 
dưói đất giảm bốt nên nhiều loài cây tái sinh có khả năng xuâ"t hiện. 
Tổ thành loài cây tái sinh ở những lỗ trống là những loài cây ưa sáng, 
mọc nhanh, đời sông ngắn, gỗ mềm, không có m ặt trong tổ thành hệ 
sinh thái rừng. Nguồn giông ở đây, có thể là do h ạ t giông lưu tồn 
trong đất nhưng có nhiều khả năng là do Chim, Côn trùng  hoặc do 
một tác nhân truyền giống nào khác đã đưa hạt giống từ  xa đến. Diện
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tích lỗ trống càng lớn thì tỉ lệ các loài cây ưa sáng chiếm trong tố’ 
thành tái sinh càng lớn. Đây là những ỉoài cây tiên phong làm nhiệm 
vụ }iàn gắn những iỗ trông trong tán rừng mà Mangđnô đã gọi nó một 
cách hình tượng là "loài lên vết sẹo".

Trong công trình  Risa (Richards p. w .) (1952), Rôlê (Bervvard 
Rollet) (1974) cho thâV các tái sinh có dạng phổ cụm, một sô* ít phân 
bố poisson. ở  châu Phi. theo số liệu của A. Ôbrêvin (1938) nhận thấy 
cáy con của các loài cây ưu thế  trong hệ sinh thái rừng mưa có thể cực 
hiếm hoặc vắng hẳn. ô n g  gọi đây là hiện tượng "không bao giò sinh 
c<in đe cái" của cây mẹ trong thành phần tầng cây gỗ của hệ sinh thái 
rừng mưa. Tổ thành loài cây mẹ ở tầng trên và tổ thành loài cây tái 
sinh ỏ tầng dưới thường khác nhau rấ t nhiều. Tương tự, theo Taylo 
(1954), Bơ-oat (Bervvad) (1955), sốlượng cây tái sinh trong rừng thiếu 
hụt cần th iết phải bố sung bằng trồng rừng nhân tạo. Ngược lại, ở 
châu Á như Buđao-ski (Budovvski) (1956), Bava (1954), Atinôt (1965) 
lại nhận định dưới tán  rừng nhiệt đới nhìn chung có đủ số lượng cây 
tái sinh có giá trị kinh tế. ớ  Việt Nam, đáng chú ý là công trình điều 
tra vùng sông Hiếu do Viện Điều tra Qui hoạch rừng cùng với các 
chuyên gia Trung Quốc (1962 - 1963) cho thấy khả năng tái sinh rừng 
tự nhiên ỏ rừng sông Hiếu khá tô*t. Năm 1995, Nguyễn Duy Chuyên 
đã chỉ ra rằng: 35% cây tái sinh có chiều cao trên 2m; 80% cây tái 
sinh từ  hạt, 20% cây tái sinh từ  chồi; 47% cây tái sinh có chất lượng 
tốt, 37% cây tái sinh chất lượng trung bình và 16% cây chất lượng tái 
sinh xấu. Những số liệu thông kê cho thấy ỏ các vùng rừng giàu, có 
chất lượng tô”t, có sô" cây tái sinh lốn nhất 3.200 - 4.000 cây/ha, ở rừng 
nf»hèo cây tái sinh chỉ 1.500 cây/ ha, ở rừng tre nứa cây tái sinh thấp 
nhất: 527 cây/ha.

Khi nghiên cứu ở Tây Bác, Trần Xuân Thiện (1995) đã cho rằng 
khá năng tái sinh tốt thường đạt 5000 - 8000 cây/ha. Các trạng thái 
thứ sinh cũng đạt tương đưđng nhưng chất lượng kém hđn. Dù ỏ vùng 
thấp hay cao, nhóm cây chịu hạn thân nhỏ ưu th ế  tuyệt đôi.

ở  vùng trung  tâm , chất lượng và số lượng tái sinh thấp. Các loại 
tái áinh đdn thuần  là cây thứ sinh như Dẻ, Ràng ràng, Hoàng liên, 
Côm, Chẹo, đặc biệt nhóm cây ưa sáng mọc nhanh như Hu, Lá nến, 
Màng tang, Chàm chim, Mán đỉa, Côm, Thanh thất, Bòi lồi ngày 
càng có xu hưóng ưu thê trong tái sinh tự nhiên.

125



Vùng Đông Bắc có sô" lượng cây tái sinh bình quân 8.000 -
12.000 cây/ha, lớn hơn các vùng khác và khả năng tái sinh của vùng 
này khá tốt.

ở  Bắc Trung Bộ tái sinh tự  nhiên diễn ra  khá thuận  lợi, khoảng
7.000 - 10.000 cây/ha, 25% trong sô đó có triển vọng cho gỗ lốn.

SỐ lượng cây tái sinh tự nhiên nhiều nhất là ở các kiểu rừng lá 
rộng, cây họ Dầu rụng lá, ít hoặc nhiêu không bị tác động của lửa 
rừng. Trong các trạng thái rừng hỗn giao rụng lá, mật độ cây tái vsinh 
từ 530 đến 2.980 cây/ha và tập trung chủ yếu ở cấp chiểu cao dưôi Im.

Trên các kiểu rừng kín nửa rụng lá, tình hình tái sinh chung 
cũng như của các cây họ Dầu có khả quan, m ật độ cây họ Dầu chiêm 
20 - 21,4% (1.100 - 1.200 cây/ha). Tuy nhiên, cây họ Dầu tái sinh cũng 
chủ yếu ở cấp chiều cao dưới Im, mật độ cây tái sinh ở mức trên 3m 
hầu như không có hay không đáng kể. ớ  những nơi có độ tán che 
0,6 - 0,7 tình hình tái sinh cây họ Dầu rất kém chỉ chiếm 1 - 2% tổng 
số cây tái sinh và cũng chủ yếu tập trung ở cấp chiểu cao dưới Im.

Đặc điểm tái sinh vệt cũng diễn ra ở những hệ sinh thái rừng 
nguyên sinh nưốc ta khi có cây bị gió đổ. Những loài cây gỗ rừng ưa 
sáng và ưa ẩm thường xuất hiện trưốc để tranh  thủ  không gian và 
lượng ánh sáng cũng như nhiệt độ vừa xuất hiện. Những loài thường 
gặp như Vạng trứng {Endospermum chinense). Chò xanh (Terminalia 
m y r i o c a r p a ) ,  các loài thuộc các chi M a l l o t u s  và M a c a r a n g a .  ở  rừng 
thưa nước ta, việc tái sinh trở nên phổ biến, tuỳ từng kiểu rừng hay 
kiểu quần xã, việc tái sinh trỏ nên như "đám mạ", phủ dày đặc dưổi 
tán rừng (xem ảnh 64, 65).

Tái sinh ỏ hộ sinh thái rừng thứ sinh nước ta có tổ thành loài cáy 
phong phú, do nguồn giông tích lũy trong đất và do khả năng phát 
tán hạt giống có hiệu quả của các loài cây rừng thứ sinh. Trên đất hệ 
sinh thái rừng sau nưdng rẫy, hiện tượng nảy mầm "đồng thòi" tạo ra 
một thê hệ hệ sinh thái rừng tiên phong thuần loài, tương đối đéu 
tuổi có thể gặp thấý ở nhiều nơi: hệ sinh thái rừng Bồ để (Styrax 
tonkinensis) ò vùng Vinh Phú, Hoàng Liên Sơn, hệ sinh thái rừng 
Sau sau (Liquidambar formosana) ở Hữu Lũng (Lạng Sơn); hệ sinh 
thái rừng Chẹo {Engelhardtỉa chrysolepis) ở vùng Đông Bắc; hệ sinh 
thái rừng Ràng ràng mít (Ormosia balansaè) ỏ Bắc Quang (Hà 
Tuyên); rừng Bục bạc (Mallotus paniculatus) ở Nghệ An (xem ảnh 65)
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hay rừng hỗn hỢp Hu đay (Trema orientalis) xen lẫn Bục bạc 
(Mallotus paniculatus)... Sau khi hệ siiih thái rừng phục hồi, hoàn 
canh hệ sinh thái rừng được tái tạo lại thì tổ thành loài cây tái sinh 
Cíing phức tạp và có xu hướng trở lại tố thành của thế hệ hệ sinh thái 
rừng ban đầu.

ơ  hệ sinh thái rừng thứ sinh, sau khai thác chọn, tán rừng bị phá 
vỡ nhiều, tố thành loài cây tái sinh không chỉ có trong thành phần 
loài cây mẹ tại chỗ mà có nhiều thành phần loài cây khác do nguồn 
giông từ nđi khác mang đến. Do hệ sinh thái rừng thứ sinh nước ta bị 
khai thác chọn nhiều lần, nên phân bố cây tái sinh theo kích thước 
biến động rấ t lớn.
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