
Chương 8
D iễn  th ế  hệ s in h  thái rừng

8.1 Khái niệm diễn thế hệ sinh thái rừng

Hệ sinh thái rừng luôn biến đổi chính là do mâu thuẫn nội tạ i 
của các thành phần câu thành và do mổì ảnh hương qua lại giữa lả n 
thân hệ sinh thái rừng đó với các nhân tố  ngoại cảnh bên ngoài.

Tính vận động và biến đối của hệ sinh thái rừng được biểu hiệ n 
dưới mọi hình thức, muôn màu muôn vẻ: từ sự thay đổi trạng nùíi. 
mở rộng phạm vi phân bô của quần thể, quá trình sinh trưởng phỂit 
triển, cho đến hiện tượng tái sinh, diễn thế. sự thay đổi các nhân tố  
hoàn cảnh v.v... Tất cả những đổi thay đó của quần thê đưực gọi 
chung là động thái hệ sinh thái rừng.

Diễn thế  là một trong những biểu hiện quan trọng của dộng thói 
hộ sinh thái rừng. Nếu thế hệ hệ sinh thái rừng mới thay th ế  tht hiệ 
hệ cũ mà tố thành hệ sinh thái rừng không có sự thay đổi cđ b;in thiì 
sự thay th ế  đó chỉ là sự thay th ế  đời cây này bằng đòi cây khác. Hế u 
thế hệ hệ sinh thái rừng mới thay th ế  có tổ thành loài cây khác c.!đ 
bản với tổ thành thế hệ hệ sinh thái rừng cũ thì gọi là diễn thi hệ  
sinh thái rừng. Như vậy, diễn th ế  hệ sinh thái rừng là sự thay thê th-ế 
hệ hệ sinh thái rừng này bằng th ế  hệ hệ sinh thái rừng khác mà tn n £  
đó tổ  thành loài cây cao, nhất là loài cây ưu thê sinh thái có sự H ay  
đổi cơ bản. Nói rộng ra, diễn thế  hệ sinh thái rừng là quá trinh tĩa y  
th ế  hệ sinh thái rừng này bằng một hệ sinh thái rừng khác.

Quá trình diễn thế  của hệ sinh thái rừng có thể diễn ra theo h&á 
chiều hướng: tiến hóa và thoái bộ. Diễn thê tiên hóa là quá trình tia  y 
thế  hệ sinh thái rừng cũ bằng hệ sinh thái rừng mới có cấu trúc PIÚKC 
tạp hđn, có tính ổn định cao hơn, do đó có khả nàng tận dụng diềiu 
kiện hoàn cảnh cao hơn và tạo ra một năng suất sinh khôi lớn lơn .
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Diễn th ế  thoái bộ là quá trình đđn giản hóa cấu trúc, hạ thấp khả 
r.ăng tận  dụng tiềm lực của điều kiện hoàn cảnh và làm giảm năng 
suất sinh khối. Diễn th ế  hệ sinh thái rừng biểu hiện tính liên tục, 
tính kế thừa của sự phát triển. Diễn th ế  tiến hóa là một biểu hiện 
Sinh động của qui luật phủ định biện chứng trong lâm sinh học.

Hệ sinh thái rừng nhiệt đôi có quá trình diễn th ế  phức tạp nhất 
so với các thảm thực vật khác. Tính phức tạp đó, trước hết là do khu 
bệ thực vật hệ sinh thái rừng mưa phong phú, do điều kiện lập địa 
thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của nhiều loài cây. Hệ sinh 
thái rừng mưa nhiệt đới là "chiến trưàng" diễn ra cuộc đấu tranh gay 
gắt nhất giữa các loài cây.

8.2 Nguyên nhân diễn thế

V. N. Sukasốp (1954, 1964) phân chia nguyên nhân diễn thế 
thành ba loại lốn:

- Nguyên nhân thuần nội tại', chủ yếu do quan hệ cạnh tranh  
giữa các loài cây.

- Nguyên nhân nội tại sinh thái: do hoàn cảnh thực vật trong 
quần ỉạc sinh địa bị biến đổi bởi kết quả hoạt động sông của các loài 
thực vật, chủ yếu là loài lập quần. p. E. Ôđum (1956) coi diễn th ế  xảy 
ra do các nhân tố  môi trưòng vật lí thay đổi dưói tác động của quần 
thê là diễn thế  sinh thái, và còn gọi là: "diễn th ế  bị quần thể kiểm 
soát". Sự thay đổi hoàn cảnh bên trong của quần thể có thể thuận lợi 
cho sự xuất hiện loài cây này nhưng lại gây trở ngại cho loài cây khác 
phtát triển. Bản chất của sự thay thế  loài cây này khồng chỉ do đặc 
tinh sinh thái của loài cây mà còn do bản chất hóa học của quá trình 
phát triển. Nhiều dẫn liệu thực tiễn cho thấy: trong nhiều trường 
hợp. một số loài tạo điểu kiện thuận lợi cho các loài cây khác, tuy 
nhiên lại tạo điều kiện không thuận lợi cho chính bản thần mình.

- Nguyên nhân bên ngoài:

Diễn thê do k h í hậu  biến đổi; diễn thế  này biến đổi rấ t chậm, 
thưòng được tính bằng niên đại địa chất.
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Diễn thế  do đất đai biến đổi: những biến đổi về đất đai trong 
trường hỢp này không phải là do các quá trình sinh địa quần học tạo 
nên mà là do nguyên nhân bên ngoài. Thí dụ; quá trình xói mòn, bồi 
tụ hoặc hóa lầy, núi lửa, động đất v.v...

Diễn th ế  do động vật. diễn th ế  này xuất hiện khi khu hệ động vạt 
của hệ sinh thái rừng biến đổi, làm tiêu diệt một số loài thực vật này 
và xuất hiện thêm một số loài thực vật khác, gây ra biến đổi cấu trúc 
của hệ sinh thái.

Diễn th ế  do con người: diễn thế  này xuất hiện do tác động của con 
người đến hệ sinh thái rừng. Con người vối tư cách là chủ thể của thế 
giới tự nhiên, hoạt động của con ngưòi vừa mang tính chất xây dựng 
vừa phá hoại. Vì vậy. cần phải tách ra thành nguyên nhân riêng biệt.

Điều cần lưu ý là mọi quá trình diễn thê đều có nguyên nhán 
tông hợp.

8.3 Diến thế nguyên sinh

Diễn thê nguyên sinh là quá trình diễn th ế  dẫn tới việc hình  
thành một hệ sinh thái rừng tương đối ổn định trên đất chưa từng có 
thực vật sinh trường bao giờ. Ngày nay có thể tìm thấy diễn thế  
nguyên sinh trên các đảo mới hình thành, trên tro núi lửa, trên  các 
bãi cát ven biển, trong các đầm hồ nưôc ngọt và các khúc sông có nưỏc 
chảy chậm. Như vậy, căn cứ vào các nhân tố môi trưòng có thể phân 
biệt diễn th ế  nguyên sinh thành ba loại: diễn thế  nguyên sinh trén 
cạn, dưới nưóc và trên bò biển.

Clêmăng đâ phân biệt quá trình diễn thê nguyên sinh thành 
bốh pha:

- Pha di cư: sự định cư của các mầm mống thực vật đến vùrỉg 
đất mới.

- Pha định cư: các mầm mốhg thực vật nảy mầm, bắt rễ vào đắt 
và sinh trưởng.

- Pha quần tập: xuất hiện hiện tượng tái sinh, hình thành  các 
nhóm cây con xung quanh cây mẹ.

- Pha xâm nhập: nhóm thực vật này xâm nhập vào nhóm thực 
vật khác.
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Diễn thê hệ sinh thái rừng ngập mặn (Mangrove) là một ví dụ 
dặc sắc vê diễn thê nguyên sinh của thảin thực vật hệ sinh thái rừng 
v«n biển nhiệt đới. Hộ sinh thái rừng ngập mặn là dạng thảm  thực 
vật chuyên tiếp giữa hệ sinh thái biển và đất liền. Đặc điểm nối bật 
của hệ sinh thái này là sự biến động nhanh chóng theo thời gian và 
không gian của chu trình vật châ"t.

Nghiên cứu về quá trình diễn thế hệ sinh thái rừng ngập mặn 
ỏ Tiên Yên (Quảng Ninh), Phan Nguyên Hồng (1970) đã chia làm 4 
giai doạn;

8.3.1 G ia i đ o ạ n  t iề n  p h o n g  M âm  đ e n  (Avỉcennia marina)

Nhò sự lắng đọng các phân tử vật chất do thủy triều mang đến 
Iiià lỏp phù sa ven biển ngày càng dàv lên. Nhò có đặc điểm sinh 
trường nhanh, khả năng tái sinh tự nhiên tốt, Mấm đen {Aưicennỉa 
niarina) là loài cây tiên phong lâ"n biên và hình thành nôn quần thê 
tÍRiần loại. Ngoài Mấm đen, trong giai đoạn này còn có thể xuất hiện 
các loài cây thảo tiên phong như Củ gấu (Cyperus rotundus), cỏ  gà 
{Cynodon dactylon). Có nơi tiên phong lại là loài cây Muối biển 
{Huaeda australis) hoặc cây Sú (Aegiceras mạịus). Loài Sú có đặc 
trưng ưa sáng, sinh trưởng nhanh, chịu mặn giỏi, thích hỢp với các 
nhán tô môi trường ỉầy mặn. Sự xuâ’t hiện các loài cây thảo và tính 
tiên phong đã mang lại đặc trưng riêng cho quá trình diễn thê của hệ 
sinh thái rừng ngập mặn miền Bắc Việt Nam.

8.3.2 Giai đoạn hỗn hỢp

Sau một thời gian, bãi lầy được nâng cao lên và bùn chặt lại. Quả 
của các loài cây khác như Sú {Aegiceras majus), Vẹt dù (Bruguỉera 
gymnorhUa), Đưóc (Rhừophora stylosa), Trang {Kandelia candel)... 
phán tán đều và đưỢc thân rễ Mấm ựívicennia marina) giữ lại. Khi 
gập điều kiện thuận Iđi chúng náy mầm. phát triển và tham gia vào 
tổ thành của quần thể. Do loài Mấm ưa sáng, thích bùn mềm nên 
điều kiộn "nội cảnh" của quần thể lúc này không còn thích hỢp với 
Mấm nữa, chúng sinh trưởng chậm lại. Các loài Sú, Vẹt, Đước, 
Trang... thích hỢp vói hoàn cảnh mdi bên trong của quầii thể nên sinh
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trưởng nhanh hơn, vượt Mấm và khép tán phía trên, đào thải loài 
Mâ”m ra khỏi thành phần quần thể.

8.3.3 G iai đ o ạ n  V ẹt d ù  iBruguỉera gymnorhỉza) 
chiếm ưu thế

Khi bãi lầy đã ổn định và nâng cao lên, Vẹt dù (Bruguiera 
gymnorhiza) là loài cầy có bộ rễ khỏe, phát triển lan ra một phạm vi 
rộng không có loài nào chen nổi, trừ  vài cây Đước {Rhuophora 
styiosa) trưởng thành. Như vậy. Vẹt dù chiến thắng các loài cây khiic 
trong cuộc cạnh tranh vể thức ăn và ánh sáng. Chúng sinh trưởng 
vượt lên các loài cây khác, giữ vai trò ưu th ế  trong quần thê và đào 
thải các loài Sú, Trang... ra khỏi thành phần quần thể. Sú có khá 
năng chịu ngập mặn cao hơn nên chiếm ưu thê ở các lạch và plìiit 
triển thành các đai rừng Sú thuần loài.

8.3.4 G iai đ o ạ n  d iể n  th ế  cuố i cù n g

Diễn th ế  ở giai đoạn này xảy ra rấ t phức tạp tùy theo địa hình, ơ  
nơi nào núi ăn ra sát biển và bãi lầy được nâng cao lên, ít chịu anh 
hưởng của nước thủy triều thì chỉ có vài cây Vẹt sông sót. còn các loùi 
cây khác thì chết dần do bùn rắn lại. Lúc này có các loài Cui biên 
{Heritiera littoralis), Gâ”t {Xyiocarpus oboratus), Tra (Hibiscus 
tiliaceus), Giá (Excoecaria agallocha), Mướp sát (Cerbera manghas), 
Đậu tím ịPongamia glabra) v.v... xuất hiện tham gia vào quần thể và 
hình thành loại hệ sinh thái rừng gỗ ưa mặn không còn chịu ảnh 
hưởng của nước thủy triều.

Diễn thế  hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng 
trong việc mở rộng diện tích lục địa, bảo vệ đê, làm bình phong chống 
gió băo và là nguồn tài nguyên quí giá về nhiều mặt: ta nanh, gỗ củi, 
than gỗ và than bùn, li - e v.v... và là các nhân tô' môi trường sôVig của 
nhiều động vật có giá trị ở vùng triều.

8.4 Diển th ế  thứ sinh

Diễn th ế  thứ  sinh xảy ra trên cơ sở diễn thê nguyên sinh, hắt dầu 
từ  giai đoạn hệ sinh thái rừng bị tiêu hủy hết hoặc bị phá  hoại do
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(7?.ií phá, đốt lửa, chăn nuôi v.v... 'Ị'ập <juán làm nương d(')l rẫy. khiii 
ih; c I<ài nguyên hộ riinh thái rừng !à nguyên nhân chủ yếu dẫn lỏi các 
( ịU.i  trình diễn thế  thử sinh của hệ sinh ihái rừng mưa nhiệt dỏi,

Quá trình diễn thế thứ sinh của hộ sinh thái rừng mưa có thê 
Ịihit tnển  theo nhiếu con đưòiit; khác nhau. Phương thức trồng trọt 
liu canh, khai thác chọn, lủa tliiéu đốt hệ sinli ihái rừng và nhữiiK 
<(i! bão nhiộl đới dữ dội vật dỏ oáy rừng như Lanina  chẳng hạn... là 
nhĩng mô’o khỏi đầu cho các quá Irình diễn thế thứ sinh.

Nếu quá trình diễn thê xày ra trôn một đơn vị diện tíc,’̂  đã bị 
ch;;t phá hết toàn bộ thảm cây cỏ vôn có ban đầu thì trong những giai 
(lo.ui đầu tiên của diễn thế, địa vị ưu thế của các loài cây trong quần 
th( sò ihuộc về những loài cây cỏ dại có đòi sôVíg ngán.

f)ôi với hộ siiih thái rừng mưa nguyên sinh, sau khai thác chọn, 
Iihing lỗ trống xuất hiện đã u-ỏ thành ndi phát triển cúa các loài cây 
lừng ihứ sinh và dã biên hộ sinh ihái rừng mưa thành "một tâ'm 
Ihi in chắị) vá bằng Iihững mánh ỉiệ sinh thái rừng nịĩuyên sinỉì và 
thi. sinh có cấu trúc cực kì thất thường" (P. w. Risa - 1952).

Xu hướng chung của diễn thế thứ sinh: nếu rừng bị tác dộng dưới 
Iihều hình thức bảo vệ, không bị chặt phá. đô’t lửa, chăn thả súc 
vậ;... sẽ di đến chỗ khôi phục lại quần thể nguyên sinh ban đầu. tuy 
có .hê !à phái chờ đợi sau một thời gian khá dài.

ơ  những ndi mà quần thê tiêp tụo bị chặt phá nhiều lần. chàii 
thf súc vật hoặc có lửa định kỳ tràn qua thì sẽ dẫn đến quá trình 
diin th ế  chệch hướng với các quần thể thông thường do các loài cổ 
(•h)â'rn ưu thế. Đây là quá trình diẻn thế không thê hồi nguyên lại 
(lư.ic quần Ihô nguyôn sinh ha 1 1  dầu,

Cíúi trúc cực kỳ thất thưòiig là đặc diêm tiêu biêu cho hệ siiih 
thíi rừng mưa thứ sinh hình ihàiih sau khai thác chọn. Dây loo 
Ị)hit triển cực kì nhiều trèn các lỗ trông trong hộ sinh thái rừng mưa 
thv sinh.

Phần lớn các loài cây gỗ ở hệ sinh thái rừng thứ sinh đều đòi hỏi 
áni sáng và không có khả nâng tái sinh ngay dưới bóng rỢp của 
chi ng. Khả năng sinh trưởng nhanh của cáo loài cây gỗ thứ sinh cho 
ỊìhíỊ) các loài cây này tham gia ngay vào việc hình thành quần ihê 
tiêi phong trước khi các loài cây chịu hóng mọc chậm xuất hiện.
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Phân bô của các loài cây gỗ hệ sinh thái rừng thứ sinh rộiig rãi 
hơn các loài cây gỗ hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Một số loài cây 
phân bố rộng khắp miền nhiệt đói, một số loài phân bố trên  toàn bộ 
miền tân nhiệt đói hoặc cổ nhiệt đới, rấ t ít loài cây của hệ sinh thai 
rừng thứ sinh là loài đặc hữu.

Do điểu kiện đất đai khô hạn và có khi cả dưới điểu kiện khí hậu 
phân mùa, thành phần thực vật hệ sinh thái rừng thứ sinh xuất hiện 
các loài cây rụng lá.

Xác định được quá trình diễn thê của quần lạc thực vật hệ sinh 
thái rừng thứ sinh không đơn giản. Thái Văn Trừng (1963. 1970, 
1978, 1998) đă chia quá trình diễn thế thứ sinh của hệ sinh thái rừng 
nước ta thành hai loạt lớn:

a) Diễn thế  trên đất của hệ sinh thái rừng nguyên trạng để phục 
hồi lại quần thể hệ sinh thái rừng nguyên sinh ban đầu. Trong 
trường hợp này, con người tác động chủ yếu vào quần thể thực vật, 
còn đối với đất rừng thì không có những biến đổi cơ bản về chất. Do 
đó, nếu con người không tiếp tục tác động thì quá trình diễn th ế  này 
có thể "hồi nguyên" lại được trạng thái hệ sinh thái rừng ban đầu, cả 
về thành phần loài cây và các đặc điểm cấu trúc khác.

b) Diễn thế  trên đất hệ sinh thái rừng thoái hóa theo mức độ 
khác nhau do xói mòn sau khi thảm thực vật bị tiêu hủy. Đất hệ sinh 
thái rừng bị thoái hóa từ giai đoạn bị mất lớp mùn và lớp màu tdi xốp 
đến giai đoạn mất tầng A rửa trôi, tầng B bồi tụ bị phơi ra  ánh sáng 
và sau cùng, đến giai đoạn mất cả tầng bồi tụ, trơ lớp đá mẹ. Dưới 
điểu kiện nhiệt đói, quá trình Peralit sẽ phát triển mạnh, xuất hiện 
kết vón và kết tầng đá ong chặt cứng. Lớp thực bì che phủ chỉ còn Lụi 
trảng cỏ thấp thứ sinh. Quá trình diễn th ế  trong trường hdp này, 
không thể "hồi nguyên" lại được trạng thái hệ sinh thái rừng nguyên 
sinh ban đầu mà hình thành nên những quần lạc thực vật hệ sinh 
thái rừng mdi, khác về tổ thành loài cây và các đặc điểm cấu trúc 
khác. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau này là do điểu kiện đất đíú 
đã có sự thay đổi cơ bản về chất. Trong thực tế, ỏ giai đoạn trảng cỏ, 
con người vẫn tiếp tục tác động dưới hình thức đốt lửa hàng năm để 
lấy cỏ non làm thức ăn cho trâu  bò. Nếu không ngăn chặn, diễn th ế  
hệ sinh thái rừng còn tiếp tục dẫn đến tình trạng xấu hơn nữa, đó là 
trảng cỏ thấp, cây bụi có gai v.v...
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Trần Ngũ Phương (1970) trong lár Ị)hẩm "Bước đầu nghiên cứu 
hó sinh thái rừng miền Bắc Việt Xam", trôn cơ sỏ phân loại hệ sinh 
thái rừng, đã  để cập tới các chuỗi d iễn  t h ế  hệ s in h  thá i  rừ ng  chủ  y ế u  

cua từnfí loại hộ sinh Ihái rừiiK- Dưới dây. minh họa hai thí dụ về quá 
tnnh  diễn th ế  đặc trưng cho vùng Vĩnh Phú - Hà Tuyên và Hữu 
Lùng - Sông Thưong sau làm míring rẫy và khai thác chọn.

- Vùng Vĩnh Phú ■ Hà Tuyên
Sau khi hệ sinh thái rừng lim xanh (Erythrophloeum fordii) 

nỊTuyên sinh hay phục hồi bị chặt phá để làm nương rẫy, nếu đất bỏ 
hoatig còn tôt thì xuíít hiện hộ sinh thái rừng gần như thuần loài, 
tương đối đểu tuổi, trong dó các loài Mỡ {Manglietia glauca), Ràng 
riuig (Onnosia halansae). Vạng {Endospermurn chinense), Chẹo 
{Kngelhardtia chrysolepis) v.v... chiếm ưu thế. Phần lớn chúng là 
những loài cây ưa sáng, mọc nhanh, thưòng xanh.

Nêu tiêp tục bị dô't phá làin nương rẫy Lhì xuất hiện các loài cây 
ưa rtáng (lòi sông ngắn hơn như: Bục bạc (Mallotus paniculatus), Ba 
SOI (M n caranga  dcn t icu la ta ) .  Hu day ịTrem a  oriental is ) .  Bồ đế 
(Síyrcix tonkinensis) hoặc xuâ’t hiện hộ sinh thái rừng gỗ xen Nứa.

Nếu tiếp tục phá hoại, đất đai bị thoái hóa thì Nứa càng phát 
triên và diễn thế  thành hệ sinh thái I'ừng Nứa xen gỗ và hộ sinh thái 
rừng Nứa thuần loài. Nếu đất tiếp tục bị thoái hóa thì hệ sinh thái 
rừng Nứa càng xấu và biếií thành hệ sinh thái rừng nứa tép. Đến đây 
nốu liếp tục phái đô"t làm nương rẫy thì hệ sinh thái rừng Nứa tép sẽ 
chuyên thành trảng cây bụi xen Nứa, rồi trảng cỏ cây bụi và cuối 
cùng Ihành trảng cỏ. Nếu con người không tiếp tục tác động, để phục 
hồi hệ sinh thái rừng tií nhiôn tliì có thố trỏ lại hộ sinh thái rừng ban 
đầu, tấ t nhiên phải chò đợi sau một thòi gian dài. Xu thế  này có 
nhiổu khả năng nếu diễn thố phục hồi hệ sinh thái rừng bắt đầu từ 
giai đoạn hệ sinh thái rừng Nứa.

Nếu hộ sinh th.ói rừng Lim xanh {Erythrophloeum fordii) nguyên 
sinli hay phục hồi bị khai thác chọn không họp lí thì tô thành thực 
vạt hệ sinh thái rừng trở nên phức tạp. Nếu tiếp tục khai thác chọn 
nhiều lần thì hệ sinh thái rừiiíí gỗ sẽ diễn th ế  thành hệ sinh thái 
rừng gỗ xen Nứa. Nếu tiếp tục tàn phá thì hệ sinh thái rừng Nứa sẽ 
chuyên thành hệ sinh thái trang cây bụi, trảng cỏ cây bụi và trảng cỏ. 
Từ giai đoạn hệ sinh thái rừng Nứa, nếu không có tác động tiếp tục
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của con người thì hệ sinh thái rừng Lim xanh có thể được phục hồi 
như trường hỢp diễn th ế  sau làm nương, đốt rẫy. Khả năng phục hồi 
hệ sinh thái rừng Lim xanh từ hệ sinh thái rừng tổ thành  phức tạp 
sau khai thác chọn chưa tìm thấy trong thực tế.

Quá trình  diễn th ế  trên được minh họa qua sơ đồ 8.1.

Sơ đồ 8.1
Quá trình diễn thế của rừng Lim xanh (Erythrophloeum iordiỉ) nguyên sinh 
hay phục hổi ở vùng Vĩnh Yên - Tuyên Quang (Trần Ngũ Phương -  1970 ghi 
theo Phùng Ngọc Lan 1986)
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- Vùng Hữu Lủng  - Sông Thương
ỏ  đây, hệ sinh thái rừng Lim xanh {Erythrophloeum fordii) sau 

khi bị khai phá làm nường nhiều lần và bỏ hoang thường thấy hệ 
smh thái rừng Sau sau (Liquidambar formosana) phục hồi. Nếu tiếp 
tục làm nương, đốt rẫy thì đất đai ngày càng thoái hóa, cùng với điều 
kiện khí hậu khô của vùng Hữu Lũng- Sông Thưđng, th ì rừng Sau 
sau sẽ biên thành  trảng cây gỗ, trảng cây bụi và trảng  cỏ. Đến giai 
đoạn trảng cỏ, do tập quán hàng năm đốt trảng  để lấy cỏ non cho trâu  
bò án vào mùa xuân, nên đất đai lại càng ngày càng thoái hóa. Nếu 
ngăn chặn được nạn đôt trảng, thì trảng cỏ sẽ được phục hồi trở lại 
trảng cỏ cây bụi và trảng cây bụi. Khi đất được phục hồi đến một mức 
độ nào đấy thì Sau sau sẽ xuâ”t hiện và ngày càng chiếm ưu th ế  để 
thành rừng Sau sau thuần loài. Do tác dụng cải tạo đất và điều kiện 
tiểu hoàn cảnh hệ sinh thái rừng (nhát là ánh sáng) của rừng Sau 
sau tạo ra, tái sinh Lim xanh bắt đầu xuất hiện dưói tán  rừng và biến 
thành hệ sinh thái rừng hai tầng: Sau sau - Lim xanh. Cuối cùng Lim 
xanh vươn lên tầng trên  đào thải Sau sau để trở thành  hệ sinh thái 
rừng Lim xanh.

Nếu hệ sinh thái rừng Lim xanh chiếm ưu th ế  bị khai thác chọn 
thì tổ thành hệ sinh thái rừng sẽ trở nên phức tạp dần do sự xuất 
hiện tái sinh của nhiều loài cây ưa sáng xâm nhập vào quần thể. Nếu 
hộ sinh thái rừng tiếp tục được khai thác chọn nhiều lần, thì tỉ lệ Lim 
xunh tham  gia trong quần thể ngày càng giảm, tỉ lệ các loài cây tạp 
ngày càng tăng, sản lượng, chất lượng hệ sinh thái rừng ngày càng 
kóm, tỉ lệ tái sinh chồi của những loài cây tạp ngày càng tăng. Nếu hệ 
sinh thái rừng này tiếp tục bi khai thác hoặc bị khai phá đốt nương 
làm rẫy thì sẽ biến thành trảng cỏ cây gỗ, trảng  cỏ cây bụi và cuối 
cùng là trảng  cỏ. Nếu ngăn chặn không bị tiếp tục phá hoại th ì hệ 
sinh thái rừng Lim xanh có thể sẽ được phục hồi như quá trình  diễn 
th ế  phục hồi sau  nưđng rẫy.

Quá trình diễn th ế  trên được minh họa ỏ sơ đồ 8.2.
Nghiên cứu hai quá trình diễn thế  trên còn cho ta  thấy; mặc dù 

cùng một loại hệ sinh thái rừng gần như nhau, tác động của con 
người về cđ bản giống nhau, nhưng ở những vùng khí hậu, đất đai 
khác nhau, quá trình  diễn thế  diễn ra không như nhau. Vì vậy, diễn 
th ế  các quần lạc thực vật hệ sinh thái rừng cụ thể đều mang tính  địa
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phương. Nắm được qui luật diễn th ế  của các loại hệ sinh thái rừíig cụ 
thể là cơ sở khoa học quan trọng để điều tiết phương hướng phát triển  
hệ sinh thái rừng nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh.

Sờ đổ 8.2
Quá trinh diễn thế của rừng Lim xanh {Ẹrythrqphheum torơii) nguyên sinh 
hay phục hổi ở vùng Hữu Lũng - Sông Thương (Trần Ngũ PhiMng -  1970, 
ghi theo Phùng Ngọc Lan 1986).
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Chương 9

R ừ ng m ư a n h iệ t  đới

9.1 Địa lý

Rừng mưa nhiệt đới tạo thành một vành đai bao quanh trái đất 
và phần nào bị đưòng xích đạo cắt thành 2 phần không đều nhau, ở 
bắc bán cầu nhiều hơn nam bán cầu. Ranh giới ở phía bắc và nam  
không hoàn toàn ăn khớp với bât kỳ một ranh giổi nào đã được phân 
định theo độ vĩ. ở  một số  nơi, giới hạn rừng mưa chưa đạt tói giói hạn 
địa lý của vùng nhiệt đới nhưng ỏ các nđi khác thì lại vượt hẳn ra 
ngoài. Kiểu này nằm giữa Cancer và Capricon ở vào khoảng 22° độ vĩ 
Bắc và Nam, bao phủ trên 2000 triệu ha, trong đó châu Mỹ chiếm  
58%, châu Á 23%, châu Phi 19% và các vùng nhỏ khép kín từ ú c  đến Ấn 
Độ. Theo Sômơ (Sommer, 1976), diện tích rừng mưa chỉ có 9.350.000km^ 
(bảng 9.1) chiếm  42,8% diện tích thê giói, trong đó châu Phi chiếm  
36.2%, châu Á chiếm  37,2% và châu Mỹ chiếm 51,2%. Theo FAO 
(1981), chúng có trong 16 nưdc của châu Á và M êlanêzi, 23 nước của 
Nam Mỹ và Caribê và 17 nước của châu Phi. Theo số  liệu của FAO 
thông báo năm 1981, có 12 triệu km^ rừng kín và hơn 7,5 triệu km  ̂
rừng t h ư a .  Diện tích đó đang bị suy giảm; theo FAO (1988), từ 1976 - 
1980 giảm hdn 72.600km^ và từ 1981 - 1985 diện tích rừng tiếp tục 
giảm tới gần 75.000km^ rừng kín và 38.000km^ rừng thưa, có nghĩa là 
tỷ lệ giảm hàng năm 6,2% với rừng kín và 5,2% đối với rừng thưa. 
WRI (1990) đã thông báo tỷ lộ mất rừng của 8 nước nghiên cứu so với 
tài liệu của FAO thì lớn hơn nhiều (bảng 9.1; 9.2), ưốc tính trên 
200.000km^ rừng kín mất hàng năm.

Diện tích rừng mưa lốn nhất đã gặp ở châu Mỹ trong vùng lòng 
chảo sông Amazôn dưối 1300m hay 1800m. Diện tích đó mở rộng vể 
phía tây đến tận các sưòn đông dãy Angđơ và vể phía đông đến Guyana. 
Phía nam của rừng này là miền Grantraco và về phía bắc rừng đó
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chạy dọc theo sườn đông của Trung Mỹ đến tận miền nam Mêxicô cho 
đến quần đảo Angtin. Ngoài ra, ỏ cực Tây bắc (Equato, Colombia) co 
một giải rừng mưa trên sưòn tây của núi Ảngđđ và bò đông Brazin co 
một đai hẹp khác kéo dài từ 6“ vĩ độ nam xuốhg gần chí tuyến niộ: 
chút.

Bảng 9.1
Các khu vực rừng ẩm nhiệt đới đã đuọc Sommer ước tinh (1976)

Khu vực
Các vùng rừng ầm 

hiện nay 
(1.000 km^)

Tỷ lệ phần trăm 
rừng ẩm được tinh 
trên toàn thế giời

Tỷ lệ phần trăm 
của tổng diện 

tích đất

Châu Phi

Đông Phi 70 0.7 10.6

Trung Phi 1.490 15,0 65.9

Tây Phr 190 2,0 19,1

Tổng số 1.750 18,7 36,2

Châu Mỹ

Mỹ La Tinh 4.720 50,5 53,5

Trung Mỹ và Caribe 340 3.6 31,9

Tổng số 5.060 54,1 51,2

Châu Á

Thái Binh DUỠng 360 3.8 12.8

Đông Nam Á 1.870 20.0 67,4

Nam châu Á 310 3.3 24,4

Tổng số 2.540 27,2 37,2

Tổng số chung 9.350 100,0 42,2

Bảng 9.2
ưôc tinh các vùng rừng nhiệt đới đang tổn tại năm 1980 FAOAJNEP (1981).

Rừng ổn định (knf) Rừng được mở rộng (km^)

Nhiệt đới châu Mỹ 6.768.550 2.169.970

Nhiệt đới châu Phi 2.166.340 4.864,450

Nhiệt đói châu Á 3.055.100 309.480

Thế giới 12.007.990 7.343.900
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Tại cháu Phi, diện tích rừng mưa lớn nhất là ở Trung Phi. Diện 
lích dó mở rộng về phía tây (ỉên Gabông, Camơrun. Đi xa hớn nữa về 
phía tây có một giải hẹp song song vối bò biển Ghinê xuyên qua 
Nigeria và Bò Biển Vàng tỏi Libôria và Ghinê. v ề  phía đông rừng này 
chưa tối Hồ Lớn và về phía nam tới Rôđêđia.

Tại châu Á, rừng mưa mỏ rộng từ Srilanca và miền Tây Ân Độ 
đén Thái Lan, Việt Nam và Philippin, xuyên qua quần đảo Mã Lai, 
tới iViu Ghiné. Rừng miía liền khu ở Xumatra Boocnêô - Mã Lai còn 
An Độ. Thái Lan, Miến Điện, rừng mưa chỉ có từng vùng. Chúng 
thường n.ằm ở độ cao dưới 700 • lOOOm. Nước ta rừng này chiếm một 
diộn tích lớn ở độ cao dưới 700m ở miền Bắc, dưới 800m ở miền Trung 
và lOOOm ỏ miền Nam.

Tại châu ú c  có một giải hẹp phía đông bắc. Rừng mưa còn mỏ 
rộng đôn các đảo Xôlômôn, Tân Hêbriđô, Figi, Xamoa... Theo tài liệu cô 
thực vật, rừng nhiệt đới xuất hiện cách đây 60 - 100 tx’iệu năm, khoảng  
45 tỉ-iộu năm trước đây bể mặt đất bao phủ chủ yếu bởi rừng mưa.

9.2 Điểu kiện sống

Điều kiện khí hậu các vùng này gần tưđng tự nhau. Độ dài ngày 
ở độ vĩ thấp hầu như giôVig nhau. Vủ lưỢng thường cao hơn 2000mm  
có khi dạt tói 4000mm hoặc hơn nữa như Ha-oai lên đến r2000mm. 
Camơrun lOõOOmm. Những nơi vù lượng phân phôi tương đôi đồng 
đều trong năm thì phát triển rừng thường xanh. Nđi có mùa mưa và 
mùa khô thì phát triển rừng mưa mùa và rừng xanh mùa đông.

Độ ẩm không khí rất lớn đạt tới 90%.

N hiệt độ quanh năm dao động từ 25“C - 30®c.

Biên độ nóng và lạnh giữa miìa đông từ 1 - 6°c. N hiệt độ tháng  
lạiih nhất cũng trên 18”C. Nhiệt độ cao nhất ít khi 35'’c  - 36'’C. N hiệt 
độ trung bình ngày đêm từ 24“c  - so^c.

Cưòng độ ánh sáng khÔTig cao lắm, vừa đủ bởi vì trong khi quyển  
có nhiều hơi nước và sương mù.

Đát đai chủ yếu là limôn hoặc sét thường pha cát, nghèo kiềm  
nên bao giò cũng chua. Hàm lượng mùn có chiều hướng thấp. Thành  
phần sét tương đối giàu alumin và nghèo siìic.
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9.3 Tiến hoá của rừng mưa nhiệt đới

Rừng mưa nhiệt đới đã và đang tiến hoá gần 200 triệu năm nay 
bắt đầu từ thòi đại Khủng long. Lúc đó, h<ạn hán ghê góm đã kết thúr 
và hành tinh trở nên ấm áp, ẩm ướt hơn. Rừng mọc lên và bao pliủ 
hầu hết mặt đât. Lục địa khi đó còn là một khôi nguyên vẹn t;ọ'. 
là Pangea.

Rừng cổ hồi đó rất khác với rừng hiện nay bơi vì cây có hoa hầu 
như chưa xuất hiện. Khi đó ưu thế thuộc về các loài Thông, là nhữnp 
cây gỗ lớn tạo thành rừng cùng với các loại Dương xỉ thân gỗ; các loà’. 
Tuế và Bạch quả tạo thành tầng dưới tán.

Khoảng trên 100 triệu năm sau, cây có hoa xuất hiện từ Dương XI 
cùng với sự thụ phâVi nhờ côn trùng. Mặc dù hoa chưa phát Iriển 
nhưng chúng cũng giúp cho cây có hoa thích nghi với mọi điều kiộn. 
khi mà loài Thông bị đố’ do bão và cây có hoa đã nhanh chóng nhííy ra 
lấp chỗ trổhg. Từ đó, các loài cây có hoa trở thành cây tiên phong và 
phát t r i ể n  mạnh mẽ, to lớn, tắt nhiên chúng tạo thành rừng bao phủ 
khắp bề mặt trái đất.

Dương xỉ cổ đă mâ”t đi thòi đại vàng kim của chúng, chỉ còn lại 
những cây bé nhỏ mọc trên các cành cây dưới dạng bì sinh. Nhữnfí 
cây lớn chỉ sống sót rất ít như các loài Dương xỉ thân gỗ hiện nay vẫn 
tìm thấy trong rừng nhiệt đới hay Bách tán (Ạraucaria) hiện đanp 
tồn tại ở rừng mưa Niu Ghinê. Thành viên sống sót khác nhií Dây 
gắm • Gnetum họ hàng với Thông vẫn phát triển trong rừng nhiệt đới 
dưới dạng dây leo.

Sự trói dại lục địa (Bản đồ 9.1, 9.2)
Khi cây có hoa đang phát triển, lục dịa Pangea bị tách ra từ từ và 

tạo thành các đại lục như ngày nay. Cùng lúc đó, biển nâng cao và 
các khu bị tràn ngập. Biển đã chia cắt lục địa này khỏi lục địa khác, 
Naih Mỹ tách khỏi châu Phi cách đây hàng triệu năm về trước. Si.í 
kiện đó có ý nghĩa lớn trong sự tiến hoá của rừng và điều đó đã giúp 
chúng ta giải thích về sự khác nhau lớn của hệ động vật và thực vật 
trong các rừng mưa của các châu lục khác nhau. Lúc Pangea phân 
chia cũng là lúc chim tiến hoá (cách đây 150 triệu năm) và khủng  
long bị chết hết (65 triệu năm trước đây), dọn đường cho các loài thú
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phát triển, lớn về kích thước, đa dạng vổ ohủng loại. Vì sự phát triển 
quan trọng đó xảy ra sau khi dại lục Pangea tách ra nên sự tiến hoá 
trêu mỗi lục địa xảy ra theo các rách khác nhau. Sự khác nhau nổi 
bật nhát là trong nhóm thú và điều đó dưỢc phác hoạ qua các loài 
ỉ.inh trưởng. Khỉ ở Tân thế giới và cố thế giới phát triển độc lập từ 
mội, tố’ tiên chung nhưng c.ách xa nhau, chúng giốhg nhau ở bề ngoài

m Bề mât đât

Thềm lục địa 

_ Ị Bâng hà

250 triệu nâm trước

100 triệu nâm trước

Bản đồ 9.1
Các lục địa thời kỳ băng hà hơn 100 triệu năm trước
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50 triệu nàm trước

40 ngàn nàm trước
Bản đồ 9.2
Các lục địa thời kỳ băng hà từ 50 triệu năm trỏ lại đây

nhưng khác nhau về cấu tạo, giải phẫu bên trong. Khỉ hình người 
phát triển từ khỉ cổ th ế  giới và chưa tìm thấy ở Trung và Nam Mỹ 
nhưng các loài khỉ lớn như Khỉ rú (Howler monkey) đã tiến hoá khắp 
các vùng tưđng tự. Mađagaca tách rời khỏi châu Phi trước khi Khỉ và 
Khỉ hình ngưòi tiến hoá, nên ở đó còn lưu giữ những pha đầu tiên sụ  
tiến hoá của Linh trưởng dưới dạng loài VưỢn cáo. Mặc dù điều kiộn
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rất thuận lợi nhưng rừng mưa châu ức và Niu Ghinê không có Khỉ và 
Khỉ hình người mà chỉ có Thú có túi như Kanguru sôVig trên các cây 
gỗ. Mặc dù tiến hoá cao, Thú có túi đã giảm xuông, ngay từ giai đoạn 
dầu tiên trong quá trình tiên hoá của thú. Chúng chỉ sông ở phía bắc 
lục địa Gondvana (vê sau trở thành châu ức, châu Phi, Nam Mỹ và 
châư Nam Cực). Do thú đe con tiến hoá chậm hơn ở phần phía bắc 
của Pangea nên đã không thê xuất hiện ở Gondvana.

ơ  châu A và châu Mỹ, sự trôi dạt lục địa đã làm giàu hệ thực vật 
ớ rừnfỊ mưa bằng cách pha trộn các loài của hai vùng tách biệt. Châu 
ưc và các đảo lân cận cuôì cùng đã tách ra khỏi Gondvana và trôi dạt 
vố Ị )h ía  bắc. va chạm với khối đại lục Đông Nam Á vào khoảng 15 
triệu năm trưóc đây. Các loài đâ di cư thành công từ lục địa này đến 
lục địa mới, vì vậy hiện nay chúng đã có mặt ở đó. EucalyptuSy 
Cockatoos và Thú có túi ở châu Á - ứ c đã mỏ rộng khu phân bô' của 
mình vê phía tây bắc, trong khi đó Mây song - Woodpeckens, Chuột 
nliắt và nhiều loài khác từ châu A mở rộng theo hướng đông nam.

Sự rút xuông của biển cuôi cùng đã nôì Nam và Bắc Mỹ lại vỏi 
nhau. ít nhất là cách đáy 5 triệu năm về trước, cho phép sự trao đối 
động vật của hai đại lục đó. Một số  loài động vật hiện nay ở Amazôn 
là sót lại của các đảo lục địa trước đây như Thú kiến, con Tatu, Chuột 

Aguti, Capybara và con Lưòi dã pha trộn với những con mỏi đến 
từ phiíđng Bắc như Sóc, Lợn lòi, Heo vòi...

Tỉíời kỳ  băng hà

Suốt thời kỳ đó, khí hậu đã ảnh hưởng làm cho quả đất nóng hơn 
hoặc lạnh hơn, ẩm hơn hoặc khô hơn. Những thay đổi đột ngột đã trỏ 
thành như ngày nay bằng một loạt các thời kỳ băng giá xảy ra cách 
đày 2õ đến 10 triệu năm trước. Mỗi lần các tảng băng trưòn về phía 
xích đạo, rừng nhiệt đối trở nên khô hơn và lạnh hơn đến nỗi một vài 
vìing rừng mưa đã trở thành rừng mưa mùa hay savan. Không ai có 
thể biết diện tích bị ảnh hưỏng rộng đến nhường nào nhưng có thể tin 
rằng rừng mưa nhiệt đới ỏ châu Mỹ và châu Phi đã trở nên trống 
rồn(í hơn là ở Đông Nam Á

Ảnh hưởng của thòi kỳ băng hà ở vùng rừng mưa nhiệt đới là một 
vân đề còn phải tranh luận. Suôt 20 năm qua, một ý tưởng cho rằng 
rừng mưa Amazôn đã hạ thấp xuống tạo một số "đảo" và những nđi
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ẩn náu cho các loài còn tồn tại đến ngày nay, điều đó đã đưỢc nhiều 
nhà khoa học ủng hộ.

Sự ẩn náu có liên quan đến một số  nơi giàu loài hiện nay đjợc 
coi như những thuyền nô ê (thuyền tị nạn trong nạn Hồng Thủy) fuôt 
thời kỳ băng hà. Điều đó cũng được giải thích là do sự tách rựng 
thành những nđi ẩn náu tách biệt đã kích thích sự tiến hoá oủa nhiều 
loài mỏi, dù rằng chính băng hà đã làm giảm tính đa dạng loài do 
nhiều loài đã bị tuyệt chủng. Hiện nay nhiều người đã đặt các câu hổi 
về bằng chứng các nơi ẩn náu khác nhau, người ta cho rằng những 
khu đó có những điều kiện đảm bảo cho chúng sống như tiểu khí lậu  
hoặc đất đai.

Rừng mưa hiện nay
Ngay cả ngoài các trung tâm đa dạng, rừng mưa hiện nay nổi bật 

là giàu loài. Trên Iha rừng mưa M aìêzi chứa 180 loài cây gỗ, tn n g  
khi đó ỏ ôn đới chỉ hơn 10 loài. Sự giàu loài tương tự tìm thấy tr>ng 
các loài cây nhỏ hđn và các động vật ăn thực vật, đặc biệt là :ôn 
trùng, tuy nhiên các thú ăn thịt thì ít hđn. Nam Mỹ là nơi giàu oài 
nhâ"t, châu Phi là nđi nghèo loài hdn Nam  Mỹ và Đông Nam Á: Trìng 
mỗi đại lục, một vài kiểu rừng đồng đều hơn, kiểu nổi tiếng là r íng  
ngập mặn, ở đấy có hơn 20 loài cây gỗ.

Sở dĩ có sự giàu loài ở rừng nhiệt đới là do đầu vào là năng lưing 
mặt trời cao hơn sẽ tạo cho đầu ra điều kiện sinh trưởng tốt hơn cxng 
với sự nghèo chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng có xu hướng phâr bố 
lốm đốm và điểu đó đã kích thích các loài khác tiến hoá, để có chả 
năng vượt qua những điểu kiện cằn cỗi về chất hữu cơ theo các cách 
khác nhau hoặc khai thác các đốm đất khác nhau.

Một nhân tố  khác bắt nguồn từ năng lượng mặt tròi cao là độ cao 
của cây rừng, nó đã tạo ra một cấu trúc 3 tầng. Trong khung cảnh đó, 
số  cây nhỏ đa dạng hdn gồm cây dây leo, cây bì sinh có thể sông và 
sinh trưởng. Những dạng cây đó đã tạo nên một sự cám dỗ về ngiồn  
thức ăn và nơi ẩn náu của động vật nhỏ.

Khí hậu cũng là nhân tô" phổ biến và có tính quyết định. T nng  
các rừng khác nhau, nơi có mùa đông hay mùa khô sẽ làm đứt quing  
chu trình sông của côn trùng và luôn luôn làm giảm số  lượng :ủa 
chúng. Nếu không có cái "sàng môi trường" đó, côn trùng rừng mưì sẽ  
tồn tại dễ dàng và tự do phát triển đa dạng.
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Sự tăng nhanh một cách tự do của côn trùng đã gây ra một sức 
éj) Î ấp bội lên cây gỗ và các cây khác bởi nhiều côn trùng ăn lá hoặc 
ăn liạt của chúng. Kho vũ khí hoá học lổn của hầu hết cây rừng mưa 
là để giải quyết vấn đề bệnh tật. Một vài nhà sinh vật tin rằng, sức ép 
bộnh cây đã đóng góp cho sự đa dạng của cây rừng mưa. Khi hàng rào 
hoá học tăng lên, sẽ kích thích sự tiến hoá của côn trùng để vượt qua 
hàng rào đó. Những côn trùng đó tiến hoá thành những loài chuyên  
ăn loài cây nào đó. Nếu cây này hay cây khác miễn dịch vối hầu hết 
các loài côn trùng ăn cỏ nhưng nhạy cảtn vói một ít loài thì nó dễ bị 
đo doạ diệt vong khi mọc gần loài khác thuộc loại đó. Những côn 
trùng chuyên hoá có thê từ câv này sang cây bên cạnh một cách dễ 
dàng gầy hậu quả bùng nổ quần xã địa phương. Điều đó đã được quan 
sát ở nơi cây gỗ rừng mọc trong những lùm cây đơn loài trong rừng 
mưa. Chúng rất dễ bị các loài côn trùng tấn công bởi các loài sâu  
bướm ăn lá và thậm chí có thể bị giết bởi chúng. Các cuộc tấn công 
loại này có thể ngăn cản bất kỳ loài nào đã rất phổ biến và như thế đã 
làm tăng thêm tính đa dạng của rừng mưa.

Nhân tố cuối cùng trong sự đa dạng của rừng mưa cũng như 
trong bất kỳ loại rừng nào khác là mức độ tác động đến tán rừng. Nếu  
cây ngã đổ gần như thường xuyên nhưng sự phá huỷ không quá rộng, 
thì những loài tiên phong, những cầy gỗ nhỏ, dây leo, cây bì sinh sẽ 
trỏ nên thịnh vượng làm tăng sự đa dạng loài. So sánh một rừng mưa 
không bị thay đổi trong một thập kỷ nay với một rừng mưa tưđng tự 
bòn cạnh thì nghèo loài hơn, cũng như đối vối rừng mà chúng luôn 
chịu sự suy giảm thường xuyên trên phạm vi rộng.

Rất tình cờ là nhiều rừng mưa nhiệt đới phải chịu sự sắp xếp đều 
đận, sự tác động trong phạm vi hẹp, điều đó kích thích tính đa dạng. 
Trong vùng núi Đông Nam Á và rừng núi cao Anđơ, đất sụt là nhân  
tố  lớn. ở  trung Amazôn, sự xói mòn đất d hai bên sông đã làm biến 
đổi rừng. Trên đất rừng như ở Caribê và Indônêxia, không chỉ gió 
xoáv mà các cơn băo tô" đã san phẳng những dải rừng hoặc làm đổ 
những cây to nhất. Tất cả những biến cố địa chất chỉ là sự phá hủy 
tạm thời gây ra trong các rừng giàu hơn và đa dạng hờn.

Đồng tiẻn hoá
Mối quan hệ chặt chẽ và có ích lợi đôi bên giữa hai loài thường 

được mô tả như cộng sinh hay hỗ sinh. Rừng nhiệt đới đặc biệt giàu
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về mốì quan hệ đó và chúng đã sinh ra một vài phức hệ nghẹt tliở 
như cơ chế thụ phấn kì quái của Ficus hoặc những sách lược chậm trễ 
được Amorphophalus varỉabỉlis sử dụng.

Sự vắng mặt của mùa đông và mùa khô có thể tạo nên hiện tượng 
đó vì nhiều mốỉ quan hệ như th ế  kể cả nhiều loài côn trùng và mỗi 
côn trùng ưu thế trong suốt năm là đốì tác đáng tin hơn nhiều. Troiig 
trường hỢp đối với thực vật, khoảng cách giữa các cá thể của cùng 
một loài đã tạo ra nhu cầu cho vật thụ phấn có hiệu quả, trong khi 
đó, bản chất cạnh tranh của môi trường rừng mưa đòi hỏi sự phát tán 
hạt tốt. Có một kích thích mạnh đối vối cây tạo ra sự trói buộc đô'i với 
thực vật. Thêm vào đó, rừng mưa có sự ổn định lâu dài của khí hậu 
mà đồng tiến hoá đòi hỏi.

Điểm nổi bật của rừng mưa là có mạng lưói dày đặc vể mối quan 
hệ đã được tạo ra, đôi khi bao gồm hàng chục loài hay hơn nữa. Ví dụ, 
Bromeliales chứa nưóc có liên quan đến vật truyền phấn, đên vật 
phân tán hạt. Những cây gỗ mà trên đó các loài Bromeliales sông có 
nhiều động vật đã sông hoặc sống trong các kho nước của chúng cùng 
với những sinh vật khác sông trong mảnh vụn xung quanh rễ của nó. 
Một vài trong số đó vừa cung cấp, vừa cần mối quan hệ đó. Một sô 
khác chỉ theo một chiều. Thường có một mối quan hệ trung tâm, dựa 
trên đó có sinh vật khác sinh sống như giữa Kiến và cây mang kiến 
(ant.plant) hoặc giữa Đa Si và Ong bắp cày. Những quần hợp như thế  
được mô tả như sự hỗ sinh bền vững ("Keystone mutualisms").

9.4 Đa dang sinh hoc của thực vật rừng mưa

9.4.1 Đa dạng vể thành phần
Về ngoại mạo, rừng mưa nhiệt đối rất khác với rừng vùng ôn đới. 

Trưổc hết, đây lồ nđi trú ngụ của các cây lá rộng nên rất giàu loài. Ví 
dụ, ở Hải Nam trên 1/4 ha có 46 loài cây gỗ, 2 loài cây bụi, 30 loài cáy 
leo và nhiều loài cây thảo, hay ở Brazin trên 3 dặm vuông có khoảng 
400 loài cây gỗ..., cả nưóc Anh mới có 1443 loài trong lúc đó ở 
Côstarica có diện tích bé thua 5 lần, có tổi 8000 loài và tương tự ở 
Parama có số  loài bằng số  loài toàn bộ lục địa châu Âu.
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Rừng mưa nhiệt đỏi với vị trí cao trong các hệ sinh thái đa dạng 
nhất của th ể  giới dang mất đi nhanh chóng do tác động của con 
người. Mặc dù rừng mưa chỉ chiếm 7 % diện tích bề mặt trái đất, 
nhưng chúng chiếm 1/2 tổng số loài của thế giới (Whitmore 1990, 
Conservation International 1990). Tính toán này là dựa trên mức độ 
nghiên cứu rất hạn chế nhóm Côn trùng và Chần đốt là những nhóm  
có sô' loài chiếm đại đa số  các loài trên th ế  giới. Dự tính sô‘ loài Côn 
trùng chưa mô tả ở rừng nhiệt đới từ 5 - 30 triệu (May 1992). Nếu con 
S<Y 30 triệu là đúng thì có nghĩa là côn trùng nhiệt đới chiếm tói 90 % 
các loài trên thế giới.

Trong rừng mưa nhiệt đới, tính đa dạng là nguyên sinh do sự 
phong phú Idn về các loài động vật, nhất là côn trùng. Đối vói tất cả 
cúc nhóm cơ thể, đa dạng loài càng tăng lên khi càng hưông về vùng 
nhiệt đới, ví dụ Vênêzuêla có 305 loài Động vật có vú, trong khi đó ở 
Pháp (cùng kích thước) chỉ có 113 loài (WRI/IIED 1988). Sự tướng 
phản đặc biệt nổi bật là các cây có hoa ở vùng Pêru thuộc Amazôn 
hay vùng thấp Malaysia có trên 300 loài/ha với đưòng kính trên 10 cm, 
trong khi đó cùng diện tích ở rừng ôn đới châu Âu và nước Mỹ chỉ có 
30 loài hay ít hơn. Trong trường hđp Bọ chét hổ - một nhóm côn trùng 
nổi tiếng ở vùng nhiệt đỏi, thế giôi có trên 300 loài trong khi ở vùng  
ôn đới chỉ 150 loài (Pearson & Cassola 1992), còn ở lục địa châu ú c  và 
Bắc Mỹ số  loài Bọ chét hổ tăng lên khi tiến về vùng xích đạo.

Nhìn chung có sự tương quan trong phân bố tính giàu loài trong 
các nhóm cđ thể khác nhau. Tuy nhiên, mỗi nhóm cơ thể đạt tới sự 
giàu loài nhất ở những phần khác nhau do điều kiện lịch sử và sự ổn 
định của nơi đó với nhu cầu của chính nhóm đó. Ví dụ ở châu Phi, 
Bướm là đa dạng nhất ở Tây Phi bắc xích đạo và cây cối thì đa dạng 
nhất ỏ Tây Phi bên phải dọc theo xích đạo, trong khi Chim, Linh 
trưỏng và các Động vật có vú khác đa dạng nhất là ở Trung và Tây Phi 
( lUCN/UNDP 1986).

Mô hình về sự đa dạng các loài trên đất liền cùng với mô hình đa 
dạng các loài ở biển đều tăng lên về phía xích đạo.

Trong các quần xã mặt đât, sự giàu loài có xu hướng giảm khi độ 
cao tăng dần cùng với bức xạ mặt tròi giảm và lượng mưa giảm: ở 
châu Phi số  loài nghèo hđn ở Nam Mỹ và châu Á có thể do lượng mưa 
tháp hdn và diện tích rừng bé hơn. Thậm chí ngay trong chính châu
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Phi nhiệt đới, vùng có lượng mưa thấp ở Sahel có ít loài hơn so với 
vùng rừng che phủ với lượng mưa cao hơn. Tuy nhiên diện tích lấ t  
rộng savan ỏ Đông và Trung Phi là giàu loài và phong phú các oài 
Sơn dương, Móng guốc mà không có ở các lục địa khác. Đối với Đing  
vật có vú, phong phú loài nhất là ở nơi có lượng mưa trung bình sovới 
các sinh cảnh ẩm và khô hơn (Western 1989, Mares 1992).

Những thông tin về các nhóm khác như Thực vật và Chim thì 
chính xác hơn nhiều. Đốì với nhóm cây có mạch: ở châu Mỹ có khomg
86.000 loài, châu Phi có tới 38.000 loài và châu Á nhiệt đới là 4Õ.)00 
loài, bao gồm cả Niu Ghinê và vùng nhiệt đới châu ú c  (Gentry 1Í82. 
Brenan 1978, Reid & Miller 1958). Con số đó chiếm 2/3 tronị s ố
250.000 loài trên toàn thế giới, trong đó có trên 100.000 loài ríng  
nhiệt đới (Meyer 1980). Khoảng 30% các loài Chim toàn th ế  giới íồrn 
1300 loài ở vùng nhiệt đới châu Mỹ, 400 loài ở vùng nhiệt đới ciâ u 
Phi và 900 loài ở vùng nhiệt đới châu Á, tất cả đều nằm ở rừng m iệt  
đói (Diamond 1985). Con số này còn xa vói tính toán vì nó không )ao 
gồm các loài di cư mà một phần phụ thuộc vào rừng nhiệt đói Ví' n ó 
cũng không phản ánh đầy đủ độ tập trung cao của Chim rừng sm g  
trong những sinh cảnh hẹp trên đảo, nđi mà chúng đang có ngu’ cơ 
diệt vong do mất nđi sống. Ví dụ như ỏ Niu Ghinê, 78% Chim khôig ở 
biển mà chúng sống phụ thuộc vào rừng (Bechler 1985). Nhiều bing  
chứng lớn chứng minh vùng nhiệt đới là nơi tập trung nhiều oàii 
(Pisher 1960, Connel & Orius 1904, Pianka 1966). Một số  tác giả (ư.a 
ra những lý do như sau (Paimack 1993):

1/ Tuổi địa chất của vùng nhiệt đói lớn hơn, khí hậu ổn định lơ n 
vùng ôn đới. ở  vùng nhiệt dói, các loài thích nghi từng dịa phưdní c:ó 
thể sống cùng một nơi trong khi đó ở vùng ôn đới các loài phả d i 
chuyển từ Bắc đến Nam và ngược lại để đáp ứng nhiều giai đ)ạn 
băng hà xảy ra, chỉ những loài ôn đới nào di cư và chiến thắng tniìig 
cuộc cạnh tranh ở quần xã mổi thì sông sót.

2/ Do các quần xă ỏ nhiệt đới cổ hđn ỏ ôn đới, có nhiều thời jia.n 
cho chúng tiến hoá, nên trình độ chuyên hoá và thích nghi tốt hơn

3/ Nhiệt độ và độ ẩm cao ở vùng nhiệt đới tạo điều kiện thuậi IrỢi 
cho nhiều loài có thể sốhg. sót hờn là ỏ vùng ôn đới. Những loà đ.a 
dạng sống ỏ vùng ôn đôi phải có cơ chế sinh lý để chịu lạnh và bínig 
giá, chúng có thể cũng có cách sống chuyên hoá như nằm im ngủ ồnig
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hay di cư đế giúp chúng thoái khỏi mùa dông. Sự bất lực. không thích 
Iighi của nhiêu nhóm cây và dộn" vật sông ỏ ngoài vùng nhiệt đới 
như thế khó mà liến hoá dược.

4/ ở  vùng nhiệt đới có thê có sức ép lớn hơn do Sâu bọ. Ký siiih 
trùng, bệnh tật cản trỏ vì không có mùa đông lạnh đê làm giàm quần 
ih ế  của những loài này. Những quần thê Sâu bọ tồn tại mải mãi đã 
ngàn trở tâ't cả các loài hay nhóm riêng lẻ thống trị quần xã và vì thê 
tao ra cơ hội cho nhiều loài cùng tồn tại vâi số lượng cá thê tháp, 
Trong nhiểu trưòng hỢp, sinh học nhiệt đới !à sinh học của các loài 
hiốm, ngược iại ở vùng ôn đới có thê sức ép Sâu bệnh giảm do mùa 
đông lạnh cho phép một hay vài loài ưu thế trong cạnh tranh đê 
thống trị quần xã và loại Irừ những loài khác mà chúng không đủ sức 
c.inli tranh.

õ/ Trong các loài cây ở vùng nhiệt đổi, tỷ lệ lai chéo (ngược với tự 
lai giông) thể hiện cao hơn trong vùng ôn đới (Bawa 1992). Tỷ lệ lai 
chéo có thô dẫn tới mức độ biến đổi di truyền, thích nghi địa phướng 
và hình thành loài cao hơn.

6/ Vùng nhiệt đới nhận nhiều năng lượng mặt tròi trong suô’t 
nàm hđn ở vùng ôn đới. Kết quả là nhiều quần xã nhiệt đới có sản 
kỉợng cao hơn các quần xã ôn đói vối khối lượng lớn vật liệu sôVig sinh 
ra hàng năm đã tạo ra một nguồn tài nguyên lớn, dựa vào đó có thê 
hỗ trỢ cho nhiều loài. Tuy nhiên, chi có mổí tương quan không chặt 
cìhẽ giữa sản phẩm và đa dạng loài.

9 .4.2 Đa dạng về cấu trúc

Do rừng mưa có nhiều loài như vậy nên có cấu trúc rất đặc biệt, 
Màn rừng nhấp nhô không liên tục và không bằng phẳng do độ cao 
C’ủa cây khác nhau, Màu sẮc thảm lá cùng thế. Nói chung tán cây đạt 
t(,ìi 40 m, có khi 70 m.

Về cấu trúc cây gỗ rừng nhiệt đới thường 4 - õ tầng Irong khi đó 
r-ừiig ôn đới chỉ 1 - 2 tầng. Vì thế Humbon đã nói "bên trên rừng lại có 
rừng". Thân chồi thường vươn lên cao không phân nhánh, chỉ có 3 - 4 
c;ấp nhánh trên cùng. Trong lúc dó ỏ rừng ôn đới phân nhánh nhiều 
t(5i 5 - 8 cấp. Có nhiều loài hoàn toàn không phân nhánh như các loài 
tirong họ Cau Dừa -  P alm ae.
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Hình dạng tán cây củng khác nhau trong các tầng khác nhau. 
Tán tầng I thường thưa, hình bán cầu. Tán tầng II dày và tròn hon. 
thưồng có dạng tháp.

Thành phần cây gỗ rất phức tạp chủ yếu gồm các họ Fagacea(', 
Dipterocarpaceae, Pabaceae, Lythraceae, Moraceae, Sapindaceae... 
Càng về phía Bắc vai trò Dipterocarpaceae càng giảm Fagare;K'

Thảm cỏ; nghèo về thành phần loài cũng như số’ cá thể. Chúng 
thưòng không làm thành tầng liên tục, chủ yếu là Dương xỉ 
(Polypodiophyta), Gừng (Zingiberaceae), Mạch môn (Convallariaceae), 
Hoàng tinh (Marantaceae), Lúa (Poaceae) phát triển rất yếu.
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Dây leo rât phát Iriến, oó nhiều loài thuộc nhiều hộ khác nhau 
như Arecaceae (Calamus). Vitaceae ỰTetrastigma), Caesalpiniaceae 
(Bauhinia), M im osaceae (Acacia, Pterolobium), Gnetaceae (Gnetum), 
Annonaceae (Dasymascalon, Pissistigrna), Apocynaceae (Melodinus)... 
ịihần lớn chúng đểu có chất gỗ.

Dại đa sô dây leo là cây ưa sáng nên có xu hướng vươn lên tầng 
cao, dựa vào các cây khác đê vươn lên. Để thích nghi với đời sổng 
bám như thế, hoặc thân của chúng dẹp lại hoặc có tua cuốn, hoặc có 
rễ phụ...

Thực vật bì sinh cũng rất phong phú và là một đặc trưng của 
rừng mưa. Phần lớn chúng là các loài Dương xỉ, Phong lan và Rêu. Bì 
sinh dưới nhiều hình thức khác nhau ở trên thân, trên cành, trên lá, 
Irên đá.

ĩỉiện  tượng bóp cố (thắl nghẹt) cũng rất phổ biến trong rừng 
Iiìưa. !jÚc đầu !à một cây sôVig bám trên cây khác, sau đó rễ phụ đâm 
xuống đất và phát triển mạnh, dần dần bóp chết cây chủ và nó trỏ 
nên sôVig độc lập. Thành phần chủ yêu là các chi như Ficus, 
Schefflera và họ Pagaceae.

Tính thường xanh của cây rừng nhiệt đới khác hẳn với các loại 
rừng khác. Lá thường xanh ở đây không có nghĩa là lá tồn tại vĩnh 
viễn mà lá được thay từng phần ở các thòi điểm khác nhau trong 
năm. thường 1 - 6 lần thay lá trong một năm.

Sự nghèo hoa cũng là một đặc điểm của rừng mưa bỏi vì phần lớn 
cày rừng nhiệt đói là tự thụ phấn hoặc thụ phấn nhò gió. Do vậy, hoa 
không sặc sỡ và thường bé. Cũng như sự thay lá, hoa không nở vào 
niộL thời kỳ nhất định. Phần lốn cây phụ thuộc vào động vật, nhất là 
Côn trùng, Chim và Dđi để thụ phấn. Chúng có những cách khác 
nhau để hấp dẫn. Một sô' loài hoa thường có mùi rất thơm và có màu 
sặc sõ như Vàng anh, Muồng, Săng lẻ... thường mọc thành chùm to 
sặc sỡ. Một sô hoa không màu mọc trên thân thì thụ phấn phải nhò 
các loại Kiến, Bướm đêm... Hệ thông thụ phấn rất phức tạp đáp ứng 
vcii từng loạt côn trùng riêng biệt tuỳ thuộc vào vòi của côn trùng và 
ngưỢc lại.

Mặt khác, do lá nhiều, có màu tối nên hoa bị che lấp, làm cho 
rừng có vẻ trầm lặng. Hiện tượng hoa mọc trên thân cũng rất độc đáo
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đối với rừng mưa. Số loài có hoa mọc trên thân có tới 1000 loài thuọc 
các chi Ficus, Artocarpus, Baccaurea, Dỉospyros, Drypetes, Theobroma...

Cây rừng mưa phát tán theo những cách khác nhau: Những loÀi 
mà phát tán nhờ gió thì hạt hay quả nhẹ hoặc có cánh như ưfii, 
Thích, Chò, Mang, Đinh hay có lông như các loài họ Cúc, Trúc đào. 
Núc nác.

Hạt phát tán nhò động vật thưòng có gai móc như Ké, c ỏ  may 
hay có vỏ nạc ăn được như quả Côm, Vú sữa rừng, Sim.

Đặc tính sinh học: Cây rừng mưa có áp suất tế  bào bé hdn cây 
rừng ôn đới và ngay trong một vùng cây ở trong rừng nguyên sinh ap 
suất đó cũng thấp hđn so với cây ỏ nơi trống (do độ ẩm của không khí 
và đất ở trong rừng nguyên sinh cao hờn so vói ỏ nơi trốhg).

9.5 Phân chia rừng mưa

9.5.1 Rừng mưa đất thấp
Rừng mưa trên đất thấp thoát nưdc tốt, có tán rừng dày đặc ngàn 

cản ánh nắng chiếu xuống mặt đất và đồng thòi giữ độ ẩm cho đất. 
Loại rừng này chỉ đạt tới độ cao 900m trên mặt biển, riêng ở Táy 
Amazôn có thể lên tói độ cao 1800m.

Đồng bằng sông ỏ Amazôn và Zaia là vùng có diện tích rừng mưa 
còn nguyên vẹn lớn nhất. Phần lớn rừng đồng bằng Đông Nam A. 
Trung Mỹ và Tây Phi hiện nay đã bị thay đổi và chia cắt. Nhiều phẩn 
ở đồng bằng Amazôn hiện nay đang bị chặt phá ở mức độ báo động và 
sức ép đối với rừng châu Phi cũng đang ngày càng tăng.

Các nhà thực vật đã xác định có khoảng 40 kiểu rừng mưa đất 
thấp khác nhau dựa trên cơ sỏ lượng mưa, độ phì và độ thoát nưổc 
của đất.

9.5.1.1 Rừng trên đứ khỏ ráo

Trong rừng có lượng mưa cao và phân bố quanh năm thì rừng đất 
thấp là thưồng xanh. Hầu hết các cây không rụng lá hoặc nếu có thì 
rụng lá luân phiên trong những thời gian khác nhau. Trong kiểu 
rừng này, độ phong phú và đa dạng của các loài cây gỗ không đồng 
đều trên toàn th ế  giói. Trong loại rừng này có nhiều gỗ cứng đẹp.
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Trên các thân cây gỗ có nhiều loài cây leo và trên tán rừng có nhiều  
loai cây bì sinh.

Càng xa xích đạo vể độ vĩ, khí hậu có sự phân mùa, lượng mưa 
thấp trong 1 - 2 tháng trong năm và rừng trỏ thành rừng nửa rụng lá 
hoặc rừng rụng lá, nhưng mỗi loài rụng lá trong các thòi gian riêng 
mà không có sự phân mùa rõ rệt. Do sự chuyển từ rừng thường xanh 
sang rừng nửa rụng lá không rõ ràng nên giới hạn giữa chúng khó có 
thể phân định chính xác, nhưng thường rừng nửa rụng lá không lốn 
như rừng thường xanh.

9.5.1.2 Rừng trên đất dặc biệt

ở  một vài diện tích nhỏ do sự có mặt của đất đặc biệt hoặc đá 
ngầm mà tạo ra những loại rừng đặc thù cho các kiểu đất đó. Ví dụ 
trôn đất cát thoát nước, rừng Thạch nam sẽ hình thành, đó là rừng 
K<‘rangas ở Boócnêô, rừng Catinga ỏ Nam Mỹ. Các loài cây ở đó phải 
chịu điều kiện thiếu thức ăn và thiếu nước nên cây thân gỗ khẳng  
khiu, yếu ớt, xuâ't hiện nhiều loài với những cách tìm kiếm thức ăn 
hết sức cầu kỳ, ví dụ cây Nắp ấm (Nepenthes spp.) lấy thức ăn bằng 
cách bẫy côn trùng hoặc cây Ăn kiến (Hydnophytum spp.) lấy 
thức ăn của Kiến bằng cách trao đổi cho Kiến ở trong rễ phồng lên 
của mình.

Rừng mưa đất thấp phát triển trên núi đá vôi, cho đến nay vẫn 
chưa được nghiên cứu nhiều. Loại rừng này có nhiều loài rất độc đáo. 
Rừng núi đá vôi đặc biệt phổ biến ỏ vùng Đông Nam Á. Hệ thực vật 
núi đá vôi ở bán đảo Malaya có hơn 1200 loài, 130 loài trong số  đó 
không có ỏ nơi khác. Rừng núi đá vôi chứa ít loài gỗ thương mại 
nhưng chúng là những loài có thể chịu đựng, tránh được sự tiêu diệt 
của lửa. ở  Đông Dương, rừng thường bị phá huỷ khá nhiều, một 
trong sô các nguyên nhân gầv huỷ hoại đó được bắt đầu từ lửa.

Những kiểu rừng đất thấp khác phát triển trên đá rất kiềm: rừng 
bãi biển, rừng trên đất phèn, rừng cây leo và rừng Tre nứa. Tất cả 
chúng đều có những tính chất riêng.

9.5.ỉ .3 Rừng mưa ngập nước ngọt

Toàn bộ các mặt sông ở rừng nhiệt đới có thể nâng lên hay hạ 
xuống, do đó một diện tích lớn ngập nước của rừng đất thấp phải chịu
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sức ép gây úng của nước cho hệ thống rễ. Những rừng như th ế  thưòng 
chứa số lượng ít các loài cây gỗ hđn rừng thoát nưôc.

Rừng ngập nước ngọt phân bố rộng rãi ỏ Đông Nam Á, đ ặ c  biệt 
dọc bồ các con sông lón như sông Mêkông ở Đông Dương, sông 
Ayeyarwady ở Myanma, các sông Fly và Sepik ở Niu Ghinê. Rừng 
ngập nước ngọt ở Kalim antan là ngôi nhà tự nhiên của một loài (^au 
dừa làm thực phẩm quan trọng - Euzeissoma utilỉs.

Cau dừa thưòng là loài ưa khí trong rừng ngập nước ngọt ở 
Amazôn nhưng những cây gỗ như Kapok hoặc Silk - Côtôn (Gòn = 
Ceiba pentandra) vôi rễ bạnh lón thường có vai trò tạo thành tán 
chính. Phần lớn cây rừng ngập nưỏc nở hoa khi rừng khô do nước hạ 
thấp. Tuy nhiên Kapok lại nở hoa trong mùa nước cao.

Các cây mọc thấp đặc biệt d Igapo có thể trôi nổi suô"t năm, chúng 
ra hoa và ra quả trong thời gian này. Cây con và hạt nảy mầm chỉ có 
một ngày trên mặt nước trong 20 năm.

Rừng nưỏc ngọt bị ngập đểu đặn hay không có quy luật, rừng 
ngập than bùn khi phát triển thành thục thì nằm trên mức nước lụt. 
Rừng than bùn có một phần ỏ đồng bằng Amazôn, một số  đồng cỏ 
Caribê. Nó rất ít thấy ở châu Phi nhưng phổ biến ở Đông Nam Á, 
chiếm 12% các đảo Boócnêô cũng như những diện tích lớn ở Irianjaya 
và hạ lưu sông Mê Kông.

9.5.1.4 Rừng trên than bùn

Cây mọc trên than bùn thưòng tập trung từng nhóm, vùng trung  
tâm là những cây rất yếu ót vói thân mảnh, trong khi đó vùng xung
quanh ưu thế bởi những cây gỗ lổn có thể đạt tối 50m. ở  Sarawak  
(Boócnêô) một số đầm lầy than bùn có tới 6 vùng chính, ở  V iệt Nam, 
rừng này chủ yếu loài Tràm (Melaleuca cạịuputi) phát triển mạnh.

9JJ,5 Ràng mua ngập mặn - Rùng Sú vẹt (Mangrove -  Pluvifruticeta)

Thảm thực vật Sú vẹt phát triển ỏ vùng nhiệt đới trên các bò biển  
phẳng, ít chịu tác động của sóng nước, của gió và chịu ảnh hưởng của 
thủy triều. Đầy là một kiểu phụ thổ nhưõng của thảm thực vật vùng  
nhiệt đói.

a) Địa lý: Thảm thực vật Sú vẹt phát triển mạnh ở vùng xích đạo, 
vùng á nhiệt đồi và ôn đôi lạnh. Giới hạn bắc là cực Nam  bán đảo
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Caliphoocnia, Florida, đảo Becmut (32“ độ vĩ bắc), Bắc Hồng Hải (30“ 
độ vĩ bắc), Nam Nhật Bản, (32° độ vĩ bắc). Giới hạn Nam mở rộng đến 
Ducban thuộc Nam Phi (35° độ vĩ nam), xung quanh châu ú c  (38° vĩ 
nam) và ngay cả Bắc và Đông Tân Tây Lan (44° độ vĩ nam) (đảo 
Trassam). Rừng Sú vẹt giàu nhâ't và lớn nhâ't ỏ vùng nhiệt đới ấm nơi 
mật của rừng mưa, đặc biệt là bò biển Bănglađét và bán đảo Malay, 
Siimatra, Boócnêô, Niu Ghinê và các đảo khác rải rác ở toàn bộ khu 
vực Đông Nam Á. 0  V iệl Nam, loại rừng này phổ biến từ mũi Cà Mau 
cho đến Móng Cái.

h) Điều kiện sông: Thảm thực vật Sú vẹt phát triển tôt trong điều 
kiện khí hậu xích đạo và nhiệt đới nhưng trong khí hậu á nhiệt đới và 
ôn đỏi không phải là chúng không phát triển được. Điều kiện quan 
trọng là chúng phải sông trong giói hạn thuỷ triều lên xuông, nơi 
sống bằng phẳng, có bùn, nồng độ muố’i cao, lượng oxy trong dất 
thiếu.

c) Tính chất thảm thực vật
Thành phần hệ thực 

vật cấu thành kiểu thảm 
này nghèo, có gần 30 loài 
thực thụ và khoảng trên 10 
loài nửa thực thụ. Chúng 
gồm các loài thuộc các họ 
không có quan hệ họ 'hàng 
như:

Rhizophoraceae ; 9 loài,
Vcrbenaceae ; 4 loài,
Sonneratiaceae : 3 loài,
Combretaceae 
Meliaceae 
M yrsinaceae 
Acrostichaceae

Vùng bò An Độ Dương 
và Tây Thái Bình Dương là 
giàu loài hơn ở bờ Đại Tây 
Dương, mặc dù chúng có 
clii trùng nhau nhưng sô' Thảm thực vật Sú vẹt

: 2 loài,
: 1 loài,
: 1 loài,
: 1 loài V.V..
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loài hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Java. Tân Ghinê, Philippin có 
30 loài, Việt Nam có 30 loài, Đông Phi có 14 loài, Bắc ức có 14 loài. 
Trung Quốc và Đài Loan có 4 loài, Tân Tây Lan, Nhật Bản chỉ có 1 
loài. Chúng có nhiều điểm chung nhưng rừng bò Đông, số loài lón 
hơn. Tất cả các chi ở nhóm bờ Tây đểu tìm thấy ở bờ Đông nhưng các 
loài là khác nhau. Chỉ riêng Figi và các đảo Tonga thuộc Thái Bình 
Dương, các loài phía tây cũng như đông là Rhizophora mucronata và 
R. mangle. Nhóm loài ở phía Tây Phi cũng như nam Mỹ và vùng biển 
Caribê chỉ có 4 loài.

Riêng Việt Nam thành phần và số  lượng loài cũng thay đối từ 
Nam ra Bắc: miền Nam có 30 loài, 17 chi thuộc 14 họ; miền Bắc chỉ có 
15 loài, 15 chi thuộc 13 họ.

Trong tất cả các loài thì các loài của chi Avicennia đi xa nhấi.. 
thưồng gặp ở vùng khô và lạnh như bắc Tân Tây Lan mặc dù ở đây 
hàng năm có sự đóng băng, ví dụ loài A. marina var. resinifera... 
Chúng thưòng phát triển trên đất cát ỏ bãi biển của sông, là loài cây 
phát triển đầu tiên trong quá trình hình thành thảm Sú vẹt.

Rừng Sú vẹt là những cây gỗ và cây bụi thưòng xanh mặc dù 
chúng thuộc các họ khác nhau nhưng cùng sông trên đất giầu bùn và 
trong nưóc mặn. Những cây đó có sự thích nghi với môi trường muôi 
với các rễ chứa khí và rễ thở. Những rễ đó nhô lên khỏi bùn ngập 
nưỏc hưóng vào không khí để hút ôxy. Hình thức này cũng có thể  
thấy trong các kiểu rừng ngập nưóc, đặc biệt là rừng ngập nước ngọt. 
Nhò chức năng đó mà các loài cây có thể sống trong điều kiện thiếu  
ôxy, tuy nhiên chúng cũng có những mục đích khác.

ở  rừng Sú vẹt, mức độ đất nâng cao dần một cách ổn định và  
những rễ chứa khí tạo cho cây sinh ra các rễ con ở mức độ cao hơn, 
phần hấp thu của rễ ở gần mặt đất như vậy sẽ có tác dụng neo cây 
vào đất.

Rừng Sú vẹt có thể cao tới 30m hoặc có thể bị hạn chế nhưng cây 
bụi nghèo chỉ cao vài mét. ở  xung quanh rừng Sú vẹt, mặt bãi bùn 
phẳng chỉ thoát khỏi nước khi triều xuống thấp. Rễ cũng cung cấp 
một sô' chất thải là dinh dưõng cho Chim, Cua và Sò hến. Càng vào  
sâu trong rừng, cây càng cao hdn và càng khó đi hơn.
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Tuỳ theo dộ mặn. clộ cao 1)0 mật dtít và dộ vĩ mà thám thực vật
íSú vẹt sẽ tạo thành những loạt smh thái thay thế nhau trong không
ị>iaii với những loài ưu thố. Vante đã phân biệt thảm thực vật Sú vẹt 
thònh các đai tuỳ thuộc 3 nhân tố:

1) Tần độ và quãng thm gian ngập nước.

2) Tính chất thê bám: bùn hay cát.

3) Cửa sông: nơi hỗn giao nước ngọt và nước mặn. Nồng độ mặn 
nhạt tuỳ thuộc biên độ thuỷ triều, hướng giao và lạch sông.

Vante và Stayne đã nghiên cứu thảm thực vật Sú vẹt Đông Phi 
và chia các đai với loài ưu thế như sau: Từ ngoài vào trong có các đai; 
T ảo  và P o ta m o g e to n a c e a e  - Sonneratia - Rhixophora - Ceriops - 
Avicennia: đai cát không thực vật; đai cây trồng chủ yếu là Dừa. Theo 
những nghiên cứu ỏ Sanvado với điều kiện tưđng tự ở Đông Phi thì 
tháy ở đây không có đai không thực vật và có Rhizophorra phát triển 
trực tiếp ở bò nước. Vùng Sônđơ ngoài cùng là Sonneratia alha - 
h'hizophorra cao 20 - 30 m có khi 3õ - 40 m, cùng với nó có Sonneratia 
acida. Trên bâi cát và đi lên theo sông cổ Avicennia marina.

ớ  Việt Nam. theo Thái Văn Trừng (1976, 1978, 1999), đai ngoài 
cùng là MíYni đen (Avicennia marina), ồ cửa sông có Mấm lưỡi đòng 
(A. officinalis) và Mấm quăn (A. lanata). Đai tiếp theo phát triển sau 
trong giai đoạn thành thục có Đâng (Rhỉzophora conjugata). Đưóc 
(/?. stylosa) phát triển trên đất bùn dày sâu và mềm, Vẹt (Bruguiera 
parviflora) trên đâ"t bùn hđi chắt, Dà vôi {Ceriops candel) mọc chỗ 
trũng thấp bên trong có dọng nước. Đai trong cùng là rừng Tràm 
iMclaỉeuca leucadendra) mọc trên đất than bùn và úng nước phèn, ơ
2 bên bò rạch nước lợ có Acrostỉchum aureum, một loài Dưđng xỉ duy 
nhất mọc ở đây, Bần chua {Sonneratỉa acida), Bần ổi (S. alba), Bần 
đắng (S. griffithii). Gần bên trong là Dừa nước (Nipa fruticans), ồ  rô 
(Acanthus ilicifolius), ở chỗ cao khô có Chà là ịPhoenix paludosa), 
( ’ây g iá  (Excoecaria agaỉlocha).

Riêng rừng Sú vẹt miền Bắc, Phan Nguyên Hồng chia làm 3 khu 
vực: khu vực I từ Móng Cái đến cửa Nam Triệu là khu vực điều kiện 
thuận lợi nhất. Thành phần chủ yếu là: Avicennia marina, Aegiceras 
majuz, Bruguiera gymnorrhỉza, Rhizophora stylosa, Kandelỉa 
scandens. Khu vực II từ Nam Triệu đến Lạch Trưồng xuất hiện

159



Sonneratia acida, các loài ở khu vực I giảm dần, nhất là Rhừophora 
stylosa. Khu vực III từ Lạch Trưồng đến cử a  Tùng, rừng ven hiến 
không chỉ có thành phần ở cửa sông khá phong phú.

- Độ cao cây rất khác nhau: Càng xa trung tâm phân bô kích 
thưóc càng giảm, ở  xích đạo có khí hậu thích hỢp, tầng bùn dày. dộ 
phì nhiêu lớn, thảm Sú vẹt gồm những cây cao 20 - 30m có khi S5 - 4Om 
như Rhizophora ỏ quần đảo Sônđơ, ở rừng Đưóc Cà mau. Nơi xa xích 
đạo, điều kiện khí hậu ít thích hđp hơn, đất đai mỏng và ít màu m(ì, 
kích thưốc giảm rõ rệt, ví dụ ở Vĩnh Linh chiểu cao chỉ õ - 6rr., d Hòn 
Gai 2 - 4m, ở giới hạn cực thì cây chỉ dưới Im.

- Thân các loài cây ở đây thưồng có vỏ nứt hay nhiều lỗ bì. nhất ]à 
phần ngập nước. Ví dụ trên lcm^ vỏ cây Vẹt có 30 - 40 lỗ bì.

Thân non phần lốn có tầng hạ bì chứa muối và nước, tầng ciitin  
dày, tế  bào nhờn, tầng hạ bì dày, mô mềm có áp suất tế  bào cao 30 -  
60 atm, cao hơn áp suất của dung dịch đất 8 - 9 atm (Walter 1964). 
Nó có xu hưống tăng từ các cây của đai ngoài cùng, ví dụ Sor.neratia 
từ 30,7 - 35,8 atm đến đai trong cùng, ví dụ Avicennia từ 36.4 - 65 .0‘ 
atm cùng sự tăng của dung dịch đất.

- Do sống trên giá thể không bền vững, thêm vào đó do tác động 
của sóng biển, của nước thuỷ triều nên các cây ở đây phát triển rất 
dày, đặc biệt hoặc là hệ rễ chống (ảnh 12) như Rhừophora hoặc hệ rễ 
phát triển rộng ra thành cái đế. Ngoài ra, do sống trong điều kiện  
thiếu oxy nên cây phát triển hệ rễ hô hấp có lỏp mô xốp phát triển, 
lá bé.

- Hiện tượng "sinh con" trên cây mẹ cũng là một đặc điềm thích  
nghi cao độ. Phôi hạt có nhiều mạch nối vói mạch của cây mẹ qua 
cuống quả. Chúng được nuôi dưỡng trực tiếp từ cây mẹ, lôn lên và dài 
ra thành một cây con có đủ rễ, thân và lá mầm. Sau đó, cây con 
này rơi xuống nhò rễ mầm to cắm vào bùn, trực tiếp phát triển thành  
cây mới.

Khác hẳn kiểu rừng mưa, thảm Sú vẹt rất ít dây leo, ở V;ệt Nam  
trong vùng biển nước lợ có cây Cốc kèn {Derris triplia). Cưòng độ 
thoát hơi nước cao, điều đó liên quan với sô' lượng mạch nhiều và b-é. 
Nhò đặc tính đó mà nước đưỢc vận chuyển liên tục từ thấp lên cao  
(Phan Nguyên Hồng 1972).

- Khả năng tái sinh rất mạnh khác vái rừng mưa điển hình.
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d) Y nghĩa kinh tế
Tuy thảm Sú vẹt có diện tích hẹp. số  loài không nhiều lắm nhưng 

có vai trò quan trọng. Ngoài việc cung cấp gỗ, nó còn là nguồn tanin. 
>.gí)ài ra, thảm Sú vẹt còn tạo thành các vành đai không những bảo 
vệ bò biên mà còn là nhản tô không thê thiếu đê giữ gìn lại các chất 
phù sa làm cho đất liền ngày càng mở rộng.

e) Sự suy thoái
Rừng Sú vẹt lón nhất !à Sundaban, thuộc của đồng bằng Gange. 

t.'ên bò biển Ân Độ và Băng La Đet. ơ  châu Á, rừng Sú vẹt bị phá 
huý mạnh đè phát triển cáo ao Cá và Tôm. Hầu như rừng Sú vẹt ó 
MiiHppin nay đã phục vụ cho mục đích này. Sự xói mòn kém ổn định 
nhất và do sử dụng vỏ đê lấy tanin. thân để xây dựng, cành để làm  
cúi. Đặc biệt, rừng Sú vẹt châu Á bị khai thác cạn kiệt đê cung cấp 
nguyên liệu cho sản xuất giấy ở Nhật, ớ  Ira taya, rừng Sú vẹt bắt 
dầu thu hút sự chú ý của các công ty giấy thế giỏi.

Rừng Sú vẹt ỏ Amazôn chỉ có một giải hẹp. thảnh phần loài lại 
nghèo, có một số  loài lớn như; Rhizophora mangỉe, Avicennia nitida. 
Languncularia racemosa, Concarpus erectus. Rừng Sú vẹt thực sự 
Rhuophora chỉ cỏ 1 diện tích trong vùng nước mặn, rừng Sú trắng 
hay Avicennia đi sâu vào đất liền nđi có nưỏc ngọt. Rhizophora typica 
l;i phổ biến ở quanh Arcaju và Recife, trên bồ biển Đại Tây Dưđng của 
Brazin, mỏ rộng đến 20 km sâu trong nội địa. Rh. racemosa phổ biến 
hơn ỏ gần đảo Marajo của sông Amazôn và từ đó đi qua Guyana, ỏ bò 
Bắc Brazin giữa M asaca và bò trên giáp với Guy-an thuộc Pháp.

9.5.2 Phân bố rừng mưa
9.5.2.1 Rừng mưa vùng xích đạo

Rừng mưa có những đặc điểm đặc Irưng cho toàn quả đất như có 
ro hạnh, dây leo gỗ, cây bì sinh phong phú. hoa mọc trên thân nhưng 
vê' mặt thành phần, chúng hoàn toàn khác nhau từ lục địa này so với 
lục địa khác. Cây Symphonia glohulifera là một trong rất ít cây gỗ 
J)hố biến của rừng mưa châu Phi và Nam Mỹ... Bromeliaceae là một 
họ bì sinh quan trọng cúa Nam Mỹ và chỉ có một loài ở châu Phi. 
Thực tê 2 lục địa có một số  họ chung, đó là những họ cây gỗ có nhiều
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loài như Meliaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae và Leguminosoae. 
NgưỢc lại, rừng mưa Đông Nam Á ưu thế vôi loài cây gỗ l(<n 
Dipterocarpaceae mà nó ít có ở châu Phi và châu Mỹ.

Tính đa dạng loài hình như cao nhất ỏ rừng mưa Nam Mỹ với ít 
nhất 30.000 loài cây bậc cao và thấp nhất ở châu Phi với 17.000 loài. 
Rừng mưa Đông Nam Á gồm khoảng 25.000 loài cây có hoa và ít loài 
hđn ở các hệ sinh thái thuộc bò Thái Bình Dưđng với 4.000 loài. Độ 
gặp của loài cao nhất là 233/lOOm^ ở Costa Rica. Một số  nơi khíic 
cũng khá ấn tượng như Ê-cu-a-đo với 1.025 loài cây bậc cao trong 170 
ha và 350 cây/0,5 ha ở Gha-na.

9.S.2.2 Rừng mưa ngoái vùng xích đạo

Rừng mưa phổ biến là loại rừng nhiệt đói mưa mùa, mỗi năm có
3 hay trên 3 tháng khô và thảm thực vật xuất hiện các loài cây rụng 
lá. ở  châu Á, đặc trưng là rừng mưa mùa “Monsoon forest”, diện tích 
lớn nhất gặp ở Inđônêxia. ở  châu Phi và Đông Nam Á, loại rừng này 
chỉ còn tồn tại một diện tích hẹp. Hầu hết diện tích rừng này đã bị 
chặt phá bỏi con người. Nhiều vùng của châu Phi rừng này đã thoái 
hoá và trỗ thành rừng Savan có một tầng cỏ dày đặc nằm cạnh rừng 
mưa. ở  Nam Mỹ, loại rừng này mọc trong những nơi có khí hậu phân  
mùa, khuynh hướng giữ mầu lá lâu hơn.

Một trong những nhân tố  chính phân biệt kiểu rừng mưa mùa 
với rừng mưa thực là vắng các loài dây leo nối các cây gỗ với nhau. 
Chúng không thể sống sót trong khí hậu khô hđn và sự vắng mật 
chúng là dấu hiệu cho thấy độ ẩm trong rừng bị giảm sút rất lốn. 
Suốt mùa khô, cáo cây gỗ mất lá làm tăng lưdng ánh sáng dưới táỉi 
rừng, làm cho nhiều loài cây ưa sáng phát triển.
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Chương 10

Giá trị của rừng nhiệt đới

10.1 Giá trị trực tiếp

Nếu chặt trụi một diện tích lớn cây gỗ rừng ôn đới để làm nông 
ngỉiiệp thì không sao nhưng nếu chặt trụi rừng mưa thì có thể tiên  
doán một thảm họa sẽ xảy ra không chỉ đối vôi con ngưồi ỏ các dân 
tộc nhiệt đối đang phát triển mà là toàn thể loài ngưồi.

Con người và cả xã hội loài người trên trái đất đều cần tói rừng 
mưa. Ổ vùng nhiệt đói, cái cơ bản nhất là rừng mưa cung cấp nhà ỏ 
cho hàng triệu con người thuộc các tộc ngưòi khác nhau, giúp họ thích 
nghi với đòi sống trong những sinh cảnh độc đáo đó. Chắc chắn họ có 
quyền tiếp tục sống trên mảnh đất truyền thông của chính mình. Đối 
vối họ rừng cung cấp nơi ẩn náu, các sản phẩm thực vật, động vật để 
làm thức ăn. Tóm lại, toàn bộ đòi sống của họ là ở đầy. Tuy nhiên  
nhiều ngưồi khác lại không sống thực trong rừng, nằm trong rừng 
như nhiều tộc ngưòi.

Rừng mưa rậm rạp, cưòng tráng, thậm chí khó xâm nhập được 
nhưng chúng rất nhạy cảm về sinh thái. Hầu hết đất rừng mưa 
không màu mõ, nghèo chất dinh dưởng và dễ bị xói mòn. Lốp cây gỗ 
và hệ thống rễ trong rừng mưa giúp cho hệ thống rừng đó tồn tại, giữ 
gìn và cải tạo độ phì của đất. Khác với vùng ôn đới có mưa phùn, nhẹ 
nhàng, m át mẻ, mưa vùng nhiệt đói thưồng là mưa rào, ngắn nên  
chất dinh dưõng bị trôi đi nhanh chóng, làm nghèo k iệt lớp đất bề 
mặt. Rừng nh iệt đôi không chỉ bảo vệ đất, giữ cho lớp đất m ặt khỏi 
bị rửa trôi mà còn' điều hoà lượng nưỏc và dòng chảy, cung cấp 
lượng nước bổ sung ổn định đảm bảo cho hàng triệu người dân ỏ hạ 
lưu. Những con ngưòi đó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 
điều hoà lượng mưa địa phưdng.
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Một thực tế  là hầu hết đất rừng mưa có thể nuôi sống những C i \ v  

gỗ mọc chậm. Chỉ một diện tích tưđng đối nhỏ là đủ chất dinh diỡr.g 
và đủ Ổn định để phù hỢp với nông nghiệp, đây là trạng thái khá:í C(1 
bản so vâi đất vùng ôn đói. Thêm vào đó là những ảnh hưởng thúc 
sự đến khí hậu thê giói do việc đổt rừng, nhờ vậy cácbon hữu cd cưdc 
giữ lại.

Rừng nhiệt đới khác rừng ôn đới bỗi tính phức tạp và sự đa dạng 
của các sinh vật dưới tán. Cho đến nay ngưồi ta biết rằng mặc dù 
chúng chỉ phủ ít hơn 6% diện tích mặt đất nhưng chúng chứa 50' ) số 
loài. Điều quan trọng là bảo tồn tính đa dạng sinh vật đó. Tài nguyêi ili 
truyền chứa trong rừng là di sản chung của xã hội loài người và cũnỊ có 
thể cung cấp nhiều lợi nhuận cho các tộc ngưòi trong tương lai,

Rất nhiều thuốíc và bài thuốc quan trọng là sản phẩm cây :ủa 
rừng mưa. Các nhà khoa học tin rằng rừng mưa còn chứa nliều  
nguồn lợi chưa được phát hiện. Chúng ta đang có xu hướng nghĩ ríng 
chỉ khi các nắp của tủ thuốc thiên nhiên bị mổ, chúng ta mổi liót 
rằng mình đã mất tất cả bên trong, sự tuyệt diệt trỏ nên vĩnh viễn

Rừng mưa đã cung cấp nhà ỏ cho con người. Các nhà khoa học đả 
khai quật những nđi sông của con người ở đồng bằng Amazôn cích 
đây 12.000 năm. Nhiều đồ vật của ngưdi tiền sử cách đây 39.000 răm 
đă khai quật đưỢc từ các hang động trong rừng rậm Boócnêô. Biện 
nay, ngưòi ta tính rằng có trên 50 triệu ngưòi của các bộ lạc vẫn :òn 
sống trong rừng nhiệt đới của trái đất, đối vối họ rừng là nhà, là c« sở 
tinh thần, là nguồn thức ăn và áo mặc.

Nói chung, những nhóm thợ săn, vườn săn hoặc người du ỉiục 
sống trong các cộng đồng nhỏ thường có một hệ thống xã hội và 
hoá phát triển không cao. Nhưng quan trọng nhất những con npiòi 
đó đều biết và hiểu tầm quan trọng của rừng như là nguồn sống ‘ủa 
họ. Một sô" đã phát huy những biện pháp nổi tiếng trong việc sử ding 
rừng một cách bền vững nhằm phục vụ lợi ích của họ.

10.1.1 Rừng là nguồn cung cấp lương thực và thực phẩm
Một trong những giá trị m ang tính bản chất hệ của sinh tiá i 

rừng nh iệt đới là cung cấp thức ăn cho th ế  giới. Có khoảng 3.(00  
loài (có tài liệu  thống kê có tối 75.000 loài) trên tổng số  250.(00  
loài cây của toàn th ế  giới được coi là nguồn thức ăn, một sô' klán
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( Uiig cấp thức ăn cho gia súc. 200 loài dược thuần hóa dế làm thức 
ân. 150 loài khai thác đê bán, 30 loài dã cung câ*p 90% chất dinh dưỡng 
(:h() con người.

ở  mức độ địa phương, tài nguyên rừng luôn cung cấp nguồn dinh 
(iưổng cần thiết, ở  Pêru, quá của 139 loài đã được tiêu thụ, trong đó 
]20 loài là hoang dại, chỉ có 19 loài có nguồn gốc hoang dại đã 
thuần hoá.

Ngoài các loài cây được thuần chủng, hàng chục loài cầy lương 
thực, thực phẩm mới phát hiện và đã được đánh giá cao ỏ một số  vùng  
và đã cổ vũ con người làm thức ăn. Một ví dụ rất nổi bật là chấp nhận 
( ây ăn quả mỏi Dưđng đào Actinidia chỉnensis thuần hóa từ hoang 
(iại ở Trung Quốc.

Một trong những đòi hỏi khác của người dân ồ vùng nông thôn 
chính là prôtêin mà họ thu bằng cách săn bắn thú rừng. Nhiều nđi ỏ 
cháu Phi, thịt thú rừng chiêm tỷ lệ lớn: Botsvvana 40%, Nigeria 20%, 
Zaire 75% (Salc 1981, Myers 1988). ở  Nigeria, trên 100.000 tấn 
('huột lớn được tiêu thụ làm thức ăn trong một năm. Thịt hiện đại 
gồm; Chim, Thú, Cá nhưng cũng có các loài Côn trùng già, Sâu, Âu 
trùnịĩ. Một số  vùng của châu Phi, Côn trùng vừa là thành phần quan 
trọng trong nguồn prôtêin, vừa cung cấp các loại vitam in quan trọng. 
Một sô' vùng dọc các con sông, hồ thì Cá hoang dại là nguồn prôtêin 
chính. Toàn thê giới có 100 triệu tâ”n Cá thu từ hoang dại trong mỗi 
năm (FAO 1986).

Để tính giá trị tiêu thụ đó có thể căn cứ vào số  tiền tương đường 
mà ngưòi dân phải trả để mua thịt động vật nuôi khi mà thịt hoang 
dại hiện nay không đượo phép săn bắn. Một ví dụ ở Sarawark, phía 
đông M alaysia, số th ịt lợn rừng mà thợ săn địa phưđng thu từ rừng 
dưỢc tính căn cứ vào số  súng săn người dân địa phưđng dùng và qua 
phổng vấn thợ săn, giá trị thịt lợn rừng tiêu thụ khoảng 40 triệu 
USD/năm (Caldecostt 1988).

10.1.2 Rừng là nguồn cung câ*p gỗ xây dựng
Nếu tính chung toàn thế giối, có 4 tỷ ha rừng, chiếm 30% bề mặt 

trái đất, trong đó 2,8 tỷ ha là rừng rậm, 2/3 trong số  đó đang bị khai 
thác, đặc biệt đối với các nước công nghiệp. Toàn thế giối có tói 3 tỷ gỗ 
khai thác trong một năm, 50% dùng làm châ t̂ đốt (chủ yếu các nước
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đang phát triển), các nước công nghiệp đòi hỏi 70% gỗ tròn của thè 
giói. Mỹ là nước tiêu tụ gỗ xẻ nhiều nhất, chiếm 27% so với tổng S(V gỗ 
xẻ hàng năm của thế giới. Nhu cầu gỗ đang tăng lên 80%, gỗ làm giây 
tăng 3% trong những năm gần đây. Gỗ là một trong những hàng hóa 
quan trọng trên thị trưồng thế giới, chiếm tỷ lệ lớn trong các mặt 
hàng xuất khẩu. Năm 1959 tổng cộng giá trị toàn cầu của gỗ xuát 
khẩu là 6 tỷ USD. Các nưóc nhiệt đới xuất khẩu gỗ nhiều ]à 
M alaysia, Papua, Niu Ghinê... trong đó, Gabon xuâ't gỗ tròii. 
M alaysia và Indônêxia xuất gỗ xẻ và gỗ ép.

10.1.3 Rừng ỉà nguồn cung cấp Song mây
Sau gỗ, Song mây là nguồn tài nguyên quan trọng thứ 2 đế xuất 

khẩu. Hầu hết các loài mọc hoang ở Nam và Đông Nam Á. Các nưóc 
có công nghiệp song mây lốn là Philippin, Trung Quốc. An Độ, 
Srilanca và Thái Lan. 90% nguyên liệu thô trên toàn th ế  giôi lấy từ 
Inđồnêxia. Trung tâm đa dạng của Song mây là bán đảo M alaysia V(ii 
104 loài, trong đó 38% là đặc hữu.

10.1.4 Nguồn cung cấp chất đốt
Chất đốt không phải là nhân tố  quan trọng đối với phá rừng mà 

hầu hết chất đốt lấy từ Savan, rừng bụi, đất nông nghiệp (Eckholm & 
al 1984, Myer 1980). Tuy nhiên, nhu cầu củi đốt đang tăng nhanh vì 
dân số  tăng. Giá trị tiêu thụ chất đốt cũng có thể tính bằng sô” củi đốt 
dùng để sưỏi và đun nấu được lấy từ rừng, trảng cây bụi. Trong các 
nước như Nêpal, Tanzania, Malawi phần lớn năng lượng nguyên sinh  
là do củi và phân Thú vật (Pearce 1987). Giá trị củi có thể tính bằng 
cách xem bao nhiêu người mua xăng hay chất đốt khác. Trong nhiều  
nơi trên th ế  giới, nông dân đă dựa toàn bộ vào củi lấy từ rừng vì họ 
không có tiền mua củi.

10.1.5 Rừng là nguồn cung cấp thuốc chừa bệnh
Schultes thông báo, 300 loài cây thuốc được ngưòi ở rừng Amazôn 

trồng, Đông Nam A có 6500 loài, ỏ An Độ có 2500 loài, Trung Quốc có 
5000 loài và Việt Nam có 4000 - 5000 loài. Theo Farnswarth (1988) 
có tôi 80% ngưòi dân trên th ế  giới sử dụng thuốc truyền thống, ở
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Hồng Kông, năm 1951 nhập 190 triệu USD tiền thuốc, 70% trong đó 
tiêu ihụ ở phạm vi địa phương, đồng thời nhập thuốc tây 80 triệu 
USD. Khoảng 119 chất hóa học tinh khiết lấy từ 90 loài thực vật bậc 
cao khác nhau được dùng làm thuốc trên toàn th ế  giối. Một số trong 
đvó (;ung cấp cđ sở cho 24 - 25% tất cả vị thuốc sản xuâ*t trong nhà máy 
ỏ Mỹ trong 20 năm qua. Trên 40% đơn thuốc ỏ Mỹ dựa vào nguồn 
thión nhiên. Một số  bài thuốc tuy cổ điển nhưng lại là cơ sỏ của thuốc 
hiộn đại. Một số  chất là cơ sở để sản xuất tổng hỢp. Aspirin là một ví 
dụ cố điển, Discoid lấy từ Saỉix alba để giảm đau, một chất có hoạt 
tinh dược xác định từ thế kỷ 18 gọi salicin, thành phần tương tự tách 
tiì Spirea ulivaria gọi là axít Salicilic. Năm 1899, ngưòi ta kết hỢp với 
axít acetic và một số  thành phần mới (axít acetic soliatic) tạo ra vị 
thuôc mới là Aspirin. Đây là loại thuốc đang sử dụng rộng rãi trên 
th ế  giỏi.

0  phạm vi địa phưđng, cây thuốc được sử dụng rất rộng rãi, 
người ta đă thôVig kê trên 21.000 tên cây đã được thông báo là làm  
thiiôc trên phạm vi toàn thê giới. Khoảng 5.000 loài thực vật bậc cao 
đă được nghiên cứu toàn diện như là nguồn tiềm năng của thuốc mới. 
Cây Ihuốc phiện thu hoạch từ hoang dại là chính, ví dụ: ở Đức, 2 
trong 3 loài được dùng làm thuốc lấy từ hoang dại, một số  cây thuốc 
lân được trồng như Gentiana lutea, Vaỉerỉana mexicana, Echinala 
arnica, chỉ mỏi bắt đầu 20 năm nay.

Một số  cây có giá trị quan trọng nhất trong buôn bán là Papaver 
spp., Cinchona spp., Chamomilla recutửa, Mentha piperaừi (Schumacher 
1 9 9 lA Digitalis purpurea cho digitalin và D. laurata cho digitoxin là 
hai glucosit, chất kích thích râ’t quan trọng, nhờ nó mà hàng triệu 
ngiíời sống sót. Quinine, một alcaloit từ vỏ Cỉnchona, lần đầu tiên, 
năm  1820, được dùng thành công trong chữa sốt rét. Sau chiến tranh 
th ố  giới lần thứ 2 thì việc sản xuất thuốc chông sốt rét tổng hỢp ra đồi 
làm  giảm nhu cầu về Quinine. Tuy nhiên, từ đầu những năm 80, ký 
S'inh trùng sốt rét tăng sức chốhg thuổc tổng hỢp và Quinine đang 
tiiếp tục được đánh giá cao vai trò hiệu quả của nó.

Việc trồng hàng loạt đã làm mất đi tính đa dạng di truyền, điều 
đ'ó đòi hỏi chúng ta đi tìm hóa chầ't thay thê khác trong các cây hoang 
dại. Thật may mắn chúng ta lại tìm được một thứ Cinchona cho sản  
kíợng Quinine cao hơn, điều đó đă giúp cho việc chữa rốt rét trên toàn 
lìỉiẻ giới.
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Một ví dụ khác, chất diosgenin lấy từ cây Dioscorea deltoidea ÌĨÌOC 
ò chân H im alaya thuộc Bắc Ấn. D iosgenin đang bị mất đi do sản xu ất 
công nghiệp vì các công ty công nghiệp đã làm ngớ về thu hẹp khu  
phân bô' và chỉ còn những mẫu nhỏ có năng suất thấp hdn, chỉ 15% 
diosgenin tìm thấy trong các củ lớn mà củ đó như đã bị teo lại. Đ iều  
đó cho thấy rằng bảo tồn đa dạng sinh học là vấn đề quan trọng và  
cần thiết.

10.1.6 Rừng ỉà nguồn cung cây cảnh phong phú
10.1.6.1 Nguồn cung cấp hoa

Cây cảnh là mặt hàng có giá trị trên thị trường quốc tế. Việc p hảt 
hiện, thuần hóa và gieo trồng cây cảnh đã có một lịch sử lâu dài so  
vôi các loài cây thực phẩm.

N hiều loài cây nhiệt đới hiện nay đang được sử dụng làm cây  
cảnh ngoài Phong lan và Địa lan. Nguồn được sử dụng nhiều nhất là  
Đỗ Quyên - Rhododendron, Thu hải đưòng - Begonm, Si - Ficus, Mây hè 0
- Rhapis, Bồng bồng - Dracaena, Cọ - Livistona...

10.1.6.2 Nguồn cung cấp Phong lan

Đến nay có trên 5.000 loài Lan được CITES ghi nhận. Tuy nhiên , 
trên thị trường quốc tế  vẫn có nhu cầu lón về các loài Lan. Nước buôin 
bán lớn nhất là Thái Lan (Dendrobium). Hai chi Paphiopedilum ở 
châu Á và Phramipedỉum đang bị nguy cấp cần đưỢc bảo vệ. Có th.ể 
nói rừng nhiệt đới là nơi cung cấp nguồn Phong lan đa dạng nhất th>ế 
giới, là cơ sở tạo ra những loài Phong lan cảnh có giá trị. Mặc dù vậy', 
Phong Lan cho đến nay chưa được nghiên cứu đầy đủ.

10.2 Giá trị gián tiếp

• Đó là giá trị mà đa dạng sinh vật cung cấp cho con ngưòi mià 
không thể thu được, lưu giữ được, tuy nhiên chúng luôn luôn gắn liềm  
với sự tồn tại của đa dạng sinh vật. Ví dụ rừng ỏ vùng núi là rừnịg 
ngăn lũ lụt và xói mòn đã giúp ích cho sự yên ổn của các khu dân ciJ 
và đất đai nông nghiệp, đảm bảo mùa màng cho con ngưòi. C ũng  
tưđng tự, vùng cửa sông ven biển là nơi xuất hiện những thực vật đầva
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liêii. là diổm xuất plìál của chuỗi thức ãn tạo nôn những kho hàng 
hóa vổ tôm. cua và (;á phục vụ cho con ngvíời. Người ta đã tính ra 
rằng, các vùng cửa sông von biêii ớ Mỹ bị hủy cliột do ò nhiễm hàng  
riãtn đã mất di 2 triệu USD sò tiến bán cá, lôm, cua cũng như sô’ tiền  
b á n  c á  c h o  c a n f í  ( M c N ’ (M‘ ly  a t  ol .  1 9 9 0 ) .

(liá trị này đỏi klii người ta có thổ tính t-oán (iược. Ví dụ, ỏ Mỹ có 
khoang 100 loài cây Irồiig (lòi hỏi côn trùng thụ phấn (USDA, 1977). 
ĩ )ê  tính giá trị này, n g ư ò i  ta dựa vào số  tiến liêu thu h o ạ c h  tăng lên 
hoặc sô tiêii chi tríi cho loài ong thụ phâVi số  cây trồng đó. Xác định 
|»iá U-Ị dịch vụ các hệ sinh thái khác là rất khó, đặc biệl trôn phạm vi 
toàn cầu.

10.2.1 Sản phẩm của hệ sinh thái
lĩầng khả năng (ỉuang hỢp, cây xanh và táo đã lấy năng lượng 

mật trời để tạo các san phẩm cho loài người. Đó cũng là điểm xuất 
phát oủa một chuỗi thức ăn không thê tính dược và từ đó dẫn đôn 
Iihửiìg sán phẩm của độiig vật, là np[uồn thức ăn cho con ngưòi. Do đó 
việc |)há hoại thám thực vật bằng các cách khác nhau như dẫm dạp 
(|uá inức, khai thác (Ịiiá mức vổ gỗ. đôt rừng quá nhiềii sẽ hủy diệt 
khíi năng sử dụng áiih sániĩ mật tròi và cuôi cùng làm mất đi sự sán  
xuat sinh khối của ihực vật và mất đi cá xã hội động vật. kê cả con 
tìgười (Likens a ío / .  1977).

10.2.2 Giá trị vể môi trường
10.2.2.1 Bào tìgtiổn nước

Hộ sinh thái rừng, nhất là rừng nhiột đới có vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ nguồn nước cho các sinh vật trôn trái đâ’t tồn tại, 
hạii chô lũ ỉụt và hạn hán. Tán lá, thân cây, lá khô làm giảm tôc độ 
hạt nưííic rới xuống đâ't. hạn chế sự tác động trực tiếp lên bề mặt đất 
ngàn cán dòng chảy. Rỗ cây. hộ động vật dât làm cho đất tđi xôp, tăng  
dộ (.hông khí, tănfĩ độ thấm của nước cũng góp phần làm giảm dòng 
chíiv, phân bô lượng lutóc từ ngày này qua ngày khác. Theo Daniel 
and Kulasingham 1974. rừn^' trồng Cao su, Cọ dừa ỏ M alaysia chỉ giữ 
đưdc mộl lượng nưỏc nhỏ, trong lúc dó rừng tự nhiên giữ nước trong 
suôt. mùa khỏ. khỉi năng giữ nước lớn hơn hai lần so với rừng trồng.
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Những hiện tượng lụt đột ngột và khủng khiếp ở Băng La Đ et, 
Philippin, Thái Lan và gần đây ở Việt Nam là hậu quả của việc chặt 
phá rừng.

ơ  Inđônêxia, để bảo vệ nguồn nước họ phải vay Ngân hàng th ế  
giới 1.2 tỷ USD cho việc xây dựng Công viên Quốc gia Dumoga • Bo.n 
đế bảo vệ nguồn nước cho dự án nông nghiệp ở vùng đồng bằng h.ạ 
lưu (Hufschmidt and Srivardhana 1986. McNeely 1987).

10.2.2.2 Bảo vệ đất đai

Xã hội sinh vật làm nhiệm vụ bảo vệ và giữ đất. đến lượt đất. nó  
lại là cơ sở cho xã hội sinh vật phát triển. Rỗ cây. rễ NâVn chui và '0 

đất. làm tơi đất đến nỗi nó rất dễ dàng bị rửa trôi. Đất bị rửa trcá 
lắng xuông các con sông, đầm hồ làm ô nhiễm gây hậu quả không nh>ỏ 
đến các loài sinh vật nước hoặc ảnh hưởng tối sức khỏe của cộng đồng  
người sôVig dọc theo các con sông.

10.2.2.3 Điều hòa không khí

ở  phạm vi hẹp như bóng râm, sự thoát hơi nước của cày làm  
giảm nhiệt độ của không khí, do đó sẽ làm giảm nhu cầu về quạt, Vtề 
điều hòa nhiệt độ, tăng hiệu quả công việc. Cây rừng cũng có vai tnò 
quan trọng trong việc hạn chế tốc độ gió, làm giảm độ nóng của cáic 
toà nhà trong mùa nóng và hạn chê sự mất nhiệt trong mùa lạnh.

ở  mức độ vùng, sự bốc hơi của cây vào không khí để tạo ra mưa . 
Mâ”t rừng sẽ làm giảm lượng mưa hàng năm, gây ra hiện tượng Savan  
hay Sa mạc hóa.

0  mức độ toàn cầu, cây đảm bảo cho cân bằng O2 và CO2, m ất 
rừng làm cho CO2 tătig và dẫn (lên tảng nhiệt độ của khí quyển. Câ'y 
cũng là nguồn tái tạo O2 mà các loài động vật và con người rất cần  
đến để tồn tại.

10.2.2.4 Làm sạch môi trường

Cây rừng là những quần thể đa dạng và phong phú, là lá phổ'i 
khổng lồ của th ế  giới, làm sạch môi trường không khí thông qua quíá 
trình quang hỢp lấy CO2 từ không khí và thải ra O2 ở  những vùng c<ó 
các chất kim loại nặng, chất diệt côn trùng, nước công rãnh làm (0 
nhiễm môi trưòng thì vai trò của Vi khuẩn, Nấm hết sức quan trọng.. 
Giá trị quản lý môi trường được thể hiện bằng các loài chỉ thị cho tnôú
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t.n òng, giúp cho việc bảo vệ mòi irưòiií' trong sạch. Nhiều loài Địa y 
t r c n g  rừng có khả năng hút các  xim ỉoạ i  nặng làm sạch môi triíòng 
í^ịliwksworth 1990). Một sô dộnạ: vật thâii mềm và thực vật rừng 
nhiệt đới cũng có khả năng hấp tnụ kim loại độc, các hóa chất dộc. ơ  
CElifornia, ngưòi ta đã phán tích và khầng định loài Mytilus spp. và 
Ccbicuỉa fluminea chứa hàm lượng chất dộc trong cđ thể râ*t cao.

10.2.3 Mối quan hệ giữa các loài
Nhiều loài cần cho con người, nêu cáo loài đó bị mâ”t sẽ ảnh hưởng

I.Ớ. con người. Ví dụ các loài Thú hay Cá cần cho nhu cầu vể thức ăn 
f'oi ngưrti, nhưng nó lại tùy thuộc vào các loài cây. Tảo hay Côn 
In.ng. Việc giảm các loài cây, ('ác loài Côn trùng thì các loài dó cãiiìg 
KÌím thoo. Tương tự, các cáy ti'ồng và ngay cả câ.v rừiig cần ('ôn 
Irtng. Chim để thụ phân, và (ìến lượt mìiih chúng lại cầii cây để lấy 
Ihỉo ăn từ mật hoa hay hoa quá và thậm chí cả những Ký sinli trùng 
và Sâu bệnh hại cây. Nhiều loài cây Ị)hụ ihuộc vào các loài động vật 
án quả như Chim. Dơi đế phát tán hạt giúp chúng.

Một ví dụ điển hình khác về mối quan hộ giữa các loài là môi 
quin hệ giữa các loài cây và động vật dấl: cung cấp cho đât chất dinh  
dưíng là các Vi khuẩn, Nấm phá hủy các xác thực vật, động vật để 
lấ̂  năng lượng và thải các muổì khoáng vào làm cho đâ”t tôt lên, là 
ngiồn thức ăn cho cây. Các sỢi Nấm làm tăng khả năng hấp thụ của 
rỗ cây đối vdi nước và muôi khoáng. Một số Vi khuẩn hút nitơ không 
kh' giúp cho cây hấp thụ và đến lượt cây lại giành một phần thức ăn 
ch) Vi khuẩn đó tồn tại.

Hừnfí nằm bên cạnh cây trồni; không chỉ giúp tách biệt chútiíỉ mà 
CÒI tạo ra một bức chắn để RÌết sâu hệiih. Ví dụ, ở California, cây 
m>m xôi đã cung cấp nguồn thức ăn cho Ong bắp cày giết sáu bệnh 
hạ nho cho nên các trang trại đã tiết kiệm 125 USD/ha do giảm chi 
ph' tiền thuốc trừ sâu. Những tác nhân thụ phấn hoang dại trong các 
-sirh cảnh không trồng trọt đã giúp rất lớn cho sản xuất, ít nhất 34 
câ' trồng ỏ Mỹ với giá trị 1 tỷ USD/nảm.

Thực vật rừng là những nhà máy hỏa chất đặc biệt và một vài 
hói châ”t của chúng đã cách mạng hóa một sô* quá trình. Ví dụ như  
Stỉroit từ củ của một sổ" loài cây ở Mêxico đã tạo viên thuốc có khả 
năng tiết hoócmôn kiểm soát các nhân tố kiểm tra sinh đẻ hàng loạt.

171



10.2.4 Giá trị tiêu khiển, giải tri
Giá trị tiêu khiển của đa dạng sinh học hộ sinh thái rừng nhiệt 

đới là do nó đã tạo nên những cảnh quan hâ*p dẫn, những hình thù kỳ 
dị và đẹp mắt. Hàng năm, rừng nhiệt đới đã thu hút hàng triệu ngưdi 
đi tham quan du lịch sinh thái. Khi điều kiện sông càng cao. nhu 
cầu tham quan du lịch sinh thái càng Idn, thì các cảnh quan thiên 
nhiên là hết sức quan trọng. Ví dụ, 80% ngưồi Canada sử dụng 
800 triệu ƯSD/năm để tham gia các đoàn tham quan (Pillon at aì. 
1985); ở Mỹ, 100 triệu ngưồi già và với con số  trẻ con tưdng tự đã 
dành 4 tỷ USD/năm cho du lịch sinh thái (Shaw and Mangun 1984). 
Như vậy, nhu cầu du lịch sinh thái đã tăng lên một cách chưa từng 
thấy. Đó là giá trị của hệ sinh thái rừng nhất là rừng nhiệt đới và 
tính đa dạng sinh học của nó. Một con Sư tử Kenya châu Phi mỗi 
năm thu 27.000 USD, 1 con Voi kiếm được 610.000 USD từ nguồn du 
lịch sinh thái (Western an Henry 1979).

10.2.5 Giá trị khoa học và đào tạo
Nền công nghiệp ngày càng phát triển, diện tích rừng ngày càng 

bị phá hủy, nhất là các rừng nguyên sinh mà nhiều nđi, nhiều nhà 
nghiên cứu khi muốn tìm hiểu và nghiên cứu cũng không còn. Nhừng 
khu bảo tồn hiện nay các quốc gia đang bảo vệ là một tài sản không 
những quý về nguồn tài nguyên phục vụ cuộc sống trước mắt, về 
nguồn gen để tạo giống cho các th ế  hệ mai sau, là nơi để bảo vệ mói 
trưồng cực kỳ có hiệu quả và đa năng mà chúng còn là địa bàn phục 
vụ cho nghiên cứu khoa học để tìm hiểu thiên nhiên, tìm những bí ẩn 
mà cho đến nay con người vẫn chưa biết được. Các nhà văn, nhà th(í, 
nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim đã nhờ vào rừng núi. nhờ vào đáy các 
đại dưđng mênh mông và tính đa dạng sinh học của chúng để sáng  
tạo nên những tác phẩm nghệ thuật bất hủ phục vụ cho nhu cầu cuộc 
sống của con ngưòi ngày càng nâng cao. Nhiều bộ phim, nhiều cuốn 
sách, nhiều chương trình tivi dựa trên các mặt khác nhau của đa 
dạng sinh vật đã ra đồi.

10.3 Giá tri lưa chon cho tương lai

Hiện nay, người ta đang chuẩn bị tìm  những loài để phục vụ cho 
chữa bệnh hiểm nghèo như ung thư, HIV. Đã có những dự tính nghiên
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cứii vê những vùng lạ như đáy biển sâu, suôi nước nóng, các vỉa san hô để 
tìm ra những chủng Vi khuẩn chịu nóng, chịu áp lực cao...

Tuy nhiên, còn có các loài thực vật có chứa nhiều thành phần hóa 
học mà cho đến nay chưa được phát hiện. Việc nghiên cứu và ứng 
tílụng các thành phần hóa học rất có triển vọng trong tương lai. Thuốc 
chôVig sốt rét được điều chế từ một số  cây trong các họ 
Sim aroubaceae, Celastraceae, Saxiíragaceae, Meliaceae. Còn sinh vật 
b'iển hiện nay đã trở thành dôi iượng đáng chú ý của các nhà y học. 
N hiều  loài có những sản phẩm y học độc đáo, có hoạt tính sinh học 
cao dược phát hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt là các loài sông ở độ sâu  
l'3n trong môi trưòng yếm khí, áp lực cao. Cho đến nay việc nghiên  
cứu hàm lượng chất dinh dưõng cao trong sinh vật biển ít được chú ý. 
Q ua phân tích các chất tinh khiết từ sinh vật biển, Soejarto (1999) 
cho thấy; 10% chất có hoạt tính sinh học cao, 15% chất có hoạt tính  
s inh học trung bình, 16% chất có hoạt tính sinh học yếu, 8% không có 
hoạt tính sinh học. Còn hầu hết các chất chiết nói chung đều có kết 
quả tôt gồm 8% chất có tác dụng mạnh, 6% chất có tác dụng trung  
hình, 0% chất yếu và 80% chất không có tác dụng.

Qua phân tích các cây ở Vườn Quốc gia Cúc Phướng: có 27 loại 
m ctanol được chiết từ 22 loài cây; 24 loài có hoạt tính chống sốt rét, 4 
t.rong sô đó đưỢc chứng minh chông cả Plasmodium falciparum D6 
(Chloroquine - sensitive) và W2 (Chloromine resistant) vổi giá trị 
IC70 dưói 10 ig/ml trong mọi trường hđp. Ngoài ra chúng còn loại bỏ 
rnột sô các độc tô’ tê bào. Khi thí nghiệm chông 14 dòng tê bào u ở 
ngưòi, các chất chiết metanol từ lá và vỏ loài Ficus fistulosa thể hiện  
hoạt tính chống sôt rét ỏ giá trị 13. Các chất chiết lấy từ 12 loài đã 
dưỢc thử khả năng chông HIV. Chất chiết từ Ficus glandulifera, 
Bischofỉa javanica, Shorea chinensis, Dracontomelum duperreanum 
c-ó hoạt tính sinh học mạnh. Qua phân tích các chất chiết của thực 
v/ật từ nguyên liệu Việt Nam và 350 chất chiết từ các nđi khác trên 
t.hố giới đã cho thấy các chất có hoạt tính cao (17%).

Rõ ràiig, trong cây và xa hơn là hệ sinh thái rừng nhiệt đới còn 
c;hứa nhiều điều bí ẩn mà chưa được khám phá. Có thể nói đây là 
nguồn tài nguyên tiềm ẩn, cho đến nay ít được biết đến. Do đó chúng  
t a phải có trách nhiệm  bảo vệ cho các th ế  hệ mai sau.
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Chương 11

Các nhân tố  làm biến đổi 
rừng nhiệt đới

11.1 Những suy giảm của rừng mưa

Theo ưôc tính hiện nay của FAO cho thấy diện tích rừng mvfa bi 
phá huỷ từ 1976 -  1985 ở các châu được chỉ ra ở bảng 11.1, 11.2.

Bảng 11.1
ưóc tính tỳ lệ rừng đang bị phá huỷ hàng năm theo FAO (1988^

Châu
Tổng diện tlch rừng bị phả huỷ 

(km^) từ 1976 - 1985
Tỷ lệ rừng bị phả huỷ 

(tỷ lệ phần tràm)

1976- 1980 1981 -1985 1976 -1980 1981 - 1985

Châu Mỹ 41,190 43,390 0,60 0,63

Châu Phi 13.330 13.310 0,59 0,61

Châu Á 18.150 18.260 0,59 0,60

Tổng số 72.670 74,960 0,60 0,62

Như vậy, diện tích rừng mưa bị phá huỷ từ 1976 -  1985 là 
72.G70 -  74.9G0kin", tưung dương tỉ lệ rừiig bị pliá huỷ hàng nam từ
0,60 đến 0,62%.

Bảng 11.2
ước tính tỳ lệ diện tích rửng bị phá huỷ hàng năm ỏ các rừng đang xây dựhg theo FAO (1988)

Chău Diện tich nfíig bị phá huỷ 
(km^) 1981-1985

Tỷ lệ rừng bị phà huỷ 
(%) 198U1985

Châu Mỹ 12.720 0,59

Châu Phi 23.450 0,48

Châu Á 1.900 0,61

Tổng sô' 38.070 0,52
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Bàng 11.3
ước tinh diện tích rừng bị phá huỷ trong 62 nước nhiệt đới năm 1990 (FAO, 1990)

Càc cháu 
Lục

Số nưởc 
đà 

nghiên 
cứu

Tổng số 
diện ỉich đất 

(km )̂

r-------

Diện tich 
rừng 1980 

(km )̂

Diện tich 
rừng 1990 

(km )̂

Diện tích bị 
phá huỷ 

hàng nảm 
1981-90 

(km )̂

Tỷlệphà 
huỷ 1981-

90 (%)

Châu Phi 15 6.098.000 2.897,000 2.418.000 48.000 1.7
Nam Mỹ 32 12.636.000 8.259.000 7.530.000 73.000 0.9
Châu Á 15 8.911.000 3,345,000 2.875,000 47.000 1,4
Tổng số 62 27.645.000 14.501.000 12.823.000 168.000 1.2

Bàng 11.4
Uớc tinh diện tích rừng bị phá huỳ của 87 nưác nhiệt đới ( FAO 1991)

Chàu Luc

Số nưởc 
đà 

nghiên 
cửu

Tổng số 
diên tich 

đất 
(km )̂

Diện tích 
rừng 1980 

(km )̂

Diện tich 
rừng 1990 

(km )̂

Diện tích 
bị phà huỷ 
hàng nàm 
1 9 ^ 9 0  

(km )̂

Tỷ lệ 
phá 
rừng 
1981- 

90 (%)

Mỹ la tinh
Trung Mỹ 32 16.756.000 9.229.000 8.399.000 84.000 0,9
& Mexico 7 2.453.000 770.000 635.000 14.000 1.3
Khu vực Caribè 18 695.000 488.000 471.000 2.000 0,4
Nhiệt đới Nam 7 13.608.000 7.971.000 7.293.000 68.000 0,8
Mỹ

Châu Á 15 8.966.000 3.108.000 2.748,000 35.000 1,2
Nam Á 6 4.456.000 706.000 662.000 4.000 0,6
Lục địa ĐNÁ 5 1.929.000 832.000 697.000 13.000 1,6
Oảo ĐNÁ 4 2.581.000 1.570.000 1,398.000 18.000 1,2
Châu Phi 40 22.433.000 6.504.000 6,001.000 51.000 0.8
Tây Phi 
Sahelian

8 5.280.000 419.000 380.000 4.000 0.9

Đông Phi 
Sahelian

6 4.896.000 923.000 853.000 7.000 0.8

Tâỵ Phi 8 2.032.000 552.000 434,000 12,000 2.1
Trung Phi 7 4.064.000 2.301.000 2.154.000 15.000 0.6
Nhiệt đới Nam 
Phi

10 5.579.000 2.177.000 2,063.000 11.000 0,5

Đảo ch. Phi 1 582.000 132.000 117.000 2.000 1.2
Tổng sổ 87 48.155.000 18.841.000 17.148.000 170.000 0,9
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ở  các rừng phục hồi (rừng trồng), diện tích rừng bị p!iá huy  
thấp hơn ở các vùng rừng tự nhiên. Trong 5 năm từ 1981 -  1985 diện 
tích rừng bị phá hủy là 38.070km' vối tỷ lệ là 0.Õ2% (bảng 11.2).

Nếu tính trong 62 nưỏc nhiệt đới với tống diện tích rừng 
27.645.000km “, vào năm 1980 chỉ còn 14.õ01.000km “, năm 1990 giárn 
xuống 12.823.000km^ nghĩa là hàng năm giảm 168.000km'. chiôm tỷ  
lệ 1,2% so với tông diện tích hiện có (bảng 11.3).

Theo số  liệu tính toán năm 1991 của 87 nước nhiệt đới Lrên ba 
châu lục từ 1980 -  1990 với diện tích là 48.155.000 ha. hàng nãm bị 
phá khoảng 170.000 ha. chiếm tỷ lệ 0,9% (bảng 11.4)

11.2 Nguyên nhân suy thoái rừng mưa

Hoạt động của con ngưòi trong các rừng đất thấp là không có lợ i, 
làm cho rừng bị mất đi vĩnh viễn và chuyển thành những công dụn g 
khác. Sau khi chặt phá hoặc sử dụng làm nông nghiệp, rừng có th ê  
tái sinh thành một dạng gọi là rừng bị tác động hay là rừng thứ sinh . 
Nhiều tác giả dùng từ rừng bị tác động “disturbed” (dôi khi dùn g 
rừng bị suy thoái “degraded” hoặc rừng bị khai thác quá mức “k)gfỊe:d
• over”) đê mô tả các rừng chặt, trong khi dó rừng thứ sinh  
“secondary” dùng cho loại rừng mọc lại sau khi làm sạch rừng hoà n 
toàn như sau nương rẫy. ơ  Trung Phi, một cây gỗ có thể cách xa cáic 
cây khác hàng ha nên ít bị phá huỷ. ở  Sabah và Philippin, hầu h ết  
cây gỗ bị phá huỷ trong khi khai thác.

Rừng thứ sinh đất thấp chứa đầy các loài tiên phong mọc nhanh, 
chúng xâm lấn vào vùng đất nông nghiệp bỏ hoang và thành phần ở 
đó hoàn toàn khác vói rừng thành thục hơn. Trong thực tế, sự tái sin.h 
giống như rừng già hơn là rừng nguyên sinh do khối lượng cây thả(0 , 
cây bụi, dây leo và gỗ nhỏ bao phủ đầy mặt đất. Trong lúc đó, ở rừnig 
nguyên sinh dễ dàng đi bộ trong rừng và bên trong rừng tô'i đến múíc 
ít cây có thể mọc được.

Con người đã chiếm đất rừng từ 25.000 - 40.000 năm đối với cliâ.u 
Á và Thái Bình Dương, 10:000 năm đôi với châu Mỹ và khoảng 3.0010 
năm đối với châu Phi (Poore et Sayer, 1991). Sự thay đối xẩy ra mạnih
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lìiẽ khi con người từ Trung Hoa tràn xuống Đông Nam Á. từ châu Âu 
tràn xuống châu Phi và Xam Mỹ.

Từ khoảng 1600 năm trước dây. do sự xâm nhập của các loài cây 
trồng và các biện pháp khai thác mới mà cliộn tích rừng nhiệt đới 
thay đổi mãnh liệt (VVilliam 1990). Rừng Inđônêxia. M alaya đã bị 
chặt trắng đê trồng các dồn diổn Cao su. ở Brazin trồng Cà phê, Chè ở 
1'rung Quốc và An Độ. Mía ở Caribê, Thuốc lá và Dừa ở châu Á... Sự 
nhập nội các loài cây irồng và vật nuôi vào Nam Mỹ và việc chăn thả 
gia súc đã làm cho nhiếu diện tích rừng biến đổi và mất đi. Những 
n g u y ê n  n h â n  c h ín h  Iih ư  sau :

- Cung cấp ngày càng nhiếu gỗ. củi dốt và đất trồng đổ đám bảo 
cuộc sông của người dán.

- Cung cấp ngoại tộ mạnh và xuất khấu đô kiêm tiền từ bán gỗ, 
cây trồng và khoáng san.

- Xây các đập, đường sá, cầu côVig, thành phố để giải quyết nhu 
cầu người dân ở thành phố tăng cao.

11.2.1 Rừng nhiệt đới là nguồn tài nguyên để nuôi sống 
con người

( ’on người từ khi sinh ra dã dựa vào rừng để tồn tại và phát 
trion. Từ lâu rừng đã là nguồn cung cáp gỗ. củi. đất đê trồiig Irọt 
cũng như c‘ác Siin pham tlô nuôi sống con người. Khi dân số  tănịỊ lên 
thì sức ép làm giám diệii tích rừng lìhiột dỏi càng tăng. Dân sô thô 
siới tăng lên từ .‘i tý Iiăin 19G0 đến Iiay là 6 tỷ và sẽ đạl con sô' 8 tỷ 
vào năm 2020, Đó là một sứo éị) vô rùng lớn lôn rừng nhiệt, đới. ơ  một 
sô nước như Philippin. Côtadivoa, Brazin đất chỉ nằm trong tay một 
số  ít người nôn nhữns đòi hỏi về dất đai hết sức bức bách. Ngoài việc 
khai thác tài nguyôii rừng phục vụ trực tiếp cuộc sông hàng ngày như 
khai thác gỗ dê xây nhà cửa, khai thác củi dun, hay khai thác các sản  
phàm ngoài gỗ thì viẹi' Ị)há rừng làm mấl và xói mòn nơi sông như 
vấn đề du canh du cư mỏi là nguyên nhân quan trọng (ảnh 30 - 34, 36).

- Văn đề du canh, du cư:

Đây là nguyên nhân cơ bản gây mất rừng trong vùng nhiệt đới 
gồm: 70% rừng châu Phi. 50"ó châu Á. 35'K. châu Mỹ (Lanly, 1982).
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Việc du canh du cư làm tăng diện tích trồng trọt rất nhanh liên (luan  
đến sự tăng dân sô”. Ví dụ như ở M adagasca dân sô' tăng từ 5 đôn 12 
triệu ngưòi và việc chặt phá rừng đã làm mất phần lớn diện tích t'ủa 
đất nước. Nguyên nhân không chỉ quá nhiều mà việc di cư của nhừng  
ngưòi dân đó cùng vâi các biện pháp canh tác khoa học cũng đã ảnh  
hưởng râ”t lớn. Ví dụ người dân Côtađivoa đã thành công bàng cách  
chặt chọn cây rừng, đô't nhẹ để trồng cây nông nghiệp, Cà phê, Ca cao  
dưói tán rừng hoặc ngược lại. một sô* xâm nhập vào rừng từ vùng Sa - 
van chặt trắng và đốt kiệt để trồng trọt (Reitbergen 1992).

- Di dân:
Liên quan đến vâ"n đê trên, trong thòi dại ngày nay, việc di dân  

theo yêu cầu mới cũng là những nhân tô xã hội và chính trị gây má t 
rừng. Ví dụ cô điển ở Inđônêxia và Brazin: ơ  Brazin, chính |)hủ động  
viên các chủ đất vào rừng để sinh sông và chăn nuôi, sau mộl thc î 
gian vào, cuôì những năm 1970 ngưòi ta thâV mỗi năm có 20.000 km " 
rừng bị m ất đi (Myers 1990) đặc biệt ở lưu vực sông Amazôn, nănĩi 
1987, khoảng 50.000 km''̂  đã bị đôt cháy ở 2 bang Rondonia và Acre.

11.2.2 Rừng nhiệt đới là nguồn cung cấp ngoại tệ mạnh 
cũng như việc xuất khẩu

Đây cũng là một nguyên nhân lớn đang làm mất rừng nhiệt đổ'i 
bởi vì phần lớn những loài cây gỗ tập trung trong rừng nhiệt đới. D(ể 
phục vụ cho việc đó. một sô hình thức tác động mạnh đến mất d iện  
tích hay xói mòn nđi sông của rừng nhiệt dới;

• Khai thác quá mức:
Sự khai thác quá mức. nhíVt là ở vùng nhiệt đới, đã xảy ra đỏi vớ>i 

những cây có giá trị như Dái ngựa, Tếch. Bông gòn. Từ những nãnn 
40, nhu cầu khai tác gỗ trụ mỏ, gỗ xẻ, gỗ kéo của động vật tăng lôn  
mạnh mẽ. đến nỗi các rừng gần sông bị khai thác một cách kiệt quệ . 
Vài thập kỷ vừa qua, việc xuất khẩu đối với gỗ nhiệt đới tăng lêin 
khổng lồ. Việc xuất khẩu cho các nước phát triển đã tăng lên 16 lầ n  
kể từ những năm 1950 (Poore et Sayer, 1991). Những thông tin tìử 
Băng La Đét cho thấy nhu cầu gỗ, củi và tre nứa tăng lên rất nhanhi
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Lừ ^iừa 1977 đên lăng 69% đôì với gỗ, 152% dôi với củi và 115%
dối với li-(‘ nứa.

- Chặt trắng trên diện tích lớn đê kinh doanh:
Hừng hiên thành đồng cỏ là nguyên nhân trước đây gây ra sự 

niất rừng đối với cáo nước Nam Mỹ. ơ  Brazin, 75% rừng bị chíặt trắng  
dế làm đồng cỏ vào năm 1980 (Browder 1988). Rừng bị chặt trắng 
tiế]) tục đế Xcây các (lồn điển Cọ dừa. Cao su. Mía, Chè, Cà phê và Ca 
cao. ở  bán dáo Malaya, Ị)hắn lớn rừng bị chặt trắng đô làm nông 
nghiệp, dặc biệt (lê trồng Cọ dầu và Cao su (Brookf'icld at al. 1990), 
Diện lích trồng trọt tăng lên từ 1966: 21%; 1982: 39% và 45% những 
năm 1990 (Brookíĩeld o í o/. 1990).

11.2.3 Hiện đại hoá đất nước

Nhu cầu xã hội ngày càng nâng cao, việc hiện dại hoá nên kinh tế  
lù hết sức cần thiết. Đi đôi với việc hiện đại hoá, một số  víYn đề xảy ra 
nhif làm mất diện tích rừng do xây dựng nhà máy, hầm mỏ, xây dựng 
các con đưòng và đó chính là những nguyên nhân trực tiếp gầy mất 
diện tích rừng nhiệt dới. Ví dụ để xây dựng con đưòng Hồ Chí Minh 
xuyên dọc Trường Sơn dát nước chúng ta đã phải phá huỷ hàng ngàn 
ha rừng nhiột cỉới (ảnh 35).

Bên Ccạnh việc xây dựng các nhà máy, hầm mỏ và đường giao 
tliôriK thì những sản phẩm thừa do các nhà máy. các hầm mỏ thải ra 
lí.ii là những níỊuyôn nhân gián tiêp ảnh hưởng đến rừng nhiệt đới. 
Hiện tưỢng mưa axíl là một ví dụ điên hình hàng năm đã gây mất 
niột, diện tícli rừng nhiệt đ('Ji khá lớn.

Quá trình hiện đại hoá đất nước không chỉ làm mất đất rừng mà 
còn kéo theo những hậu quá khôn lường. Đó là sự ô nhiễm  dưới mọi 
hình thức như phế thải, khí độc. Anh hưởng của ô nhiêm ít thây rõ 
một cách trực tiếp so với sự mất nơi sông. 0  Mỹ, hiện nay việc sử 
dụng thuốc trừ sâu tăng gấp 2 lần, nên đã làm hại đến các loài côn 
trùng và phát triển của Ong, vì thê giá trị mật ong đã giảm 13,3 triệu  
USD trong một năm. Hiện tượng mưa axit đã g â y  thiệt hại hàng 
trăm ha rừng hàng năm.
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A nh 30. Sãn bắt động vột hoang dã Á nh 31. Đoàn xe bò vào rừng 
khai thác gỗ ở Đắc Lắc
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Ả nh 33. Bắt qiuì tan^ lãm tặc đang khai thác trộm gỗ
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Anh .34. (lỗ thu ^iữ của l)ọn lâm tặc 181



Anh 35. Tác độn^ của làm đường giao thông (Đường H (\\l (i 
khii vực V(ị(! l’hong Nha - Ke Hànịỉ, 2002)

•> X •)
A nh 36. Bắt quả tanịĩ lâm tặc đang vận chuyên trái phép gỗ Huô
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Ả nh 37. Phát nương làm rẫy

Ãnh 38. Cháy rừng ỏ Đông Xam Á Theo P.F. Moore (2001)
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Chương 12

Rừng Đông dương và Rừng Việt Nam

12.1 Rừng Đông Dương

Đông Dưđng nằm trong khối lục địa Đông Nam Á mà khối thạch 
anh tiền Cambri là hạt nhân ổn định vào cuối Triat. Nó đưỢc gọi là 
lục địa Đông Nam Á hay là Sunda bao gồm từ các đảo Andaman tdi 
tây Mianma, Thái Lan, Cămpuchia, Lào đến Bắc Việt Nam; phía 
Nam gồm các đảo Sumatra, một phần nhỏ của Tây Java, Tây 
Boócnêô, Tây Sulavêsi. Khối đá cổ nhất của vùng này từ tiền Cambri, 
và đầu Cồ sinh mà khối KonTum là nền tảng, về địa chất, Bridges 
(1990) chia vùng này thành 10 tỉnh địa mạo như sau:

1. Cao nguyên Shan: Tây Mianma ỏ độ cao 1000 - 1300m gồm 
granit và gnây.

2. Vùng thâ”p của sông Irravvaddy nằm giữa Arakan Yoma và 
cao nguyên Shan.

3. Dãy các bán đảo từ ranh giôi giữa Mianma và Thái Lan đến 
bán đảo Malaya.

4. Trường Sơn từ Bắc Việt Nam dọc theo biên giới Lào Việt và 
đến Nam Việt Nam.

5. Cao nguyên Khorat của Đông Thái Lan.
6. Vùng đâ*t thấp của Chao Phraya là đồng bằng phù sa nằm  

giữa vịnh Thái Lan và dãy đảo.
7. Vùng đất thấp Cămpuchia.
8. Đồng bằng sông Hồng.

9. Thềm Sunda từ vịnh Thái Lan về Đông Nam Sumatra, Java, 
Boócnêô là một khối nguyên vẹn của khối Sunda và phần lôn 
của Boócnêô và Sulavêsi.

10. Vùng cực Inđônêxia.
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Như vậy, rừng Đông Dươnu t hiiộc về các tỉnh địa mạo: 4, 5, 7, 8.

Thảm thực vật rừng của Đôiig Dương có thể chia làm 2 đai; Rừng 
vùng đâ*t tháp và rừng vùng núi. Rìíng (iất thấp gồm 2 kiểu: Rừng trên 
cạn và rừng ngập nước.

12.1.1 Rừng vùng ăất thâp
A. Rừng trên cạn (khô)

A. 1. Rừng thường xanh ắm: là rừng nhiều tầng cây gỗ cao trên 
4()m, lượng mưa hàng năm trôn 2000mm, 1 - 3 tháng khô hạn, số  cây 
rụng lá dưới 25%. Nó được tìm thây ở sườn Tâv Nam núi Cardamom  
và d ã y  C on  Voi ỏ T â y  N a m  C ã m p u ch ia . m ộ t p h ầ n  c ủ a  d â y  T rư ò n g  

S(in và một diện tích nhỏ ở dãy Dangrek ở Công viên (vườn) Quốc gia 
Khao Chai, Thái Lan.

A.2. Rừng nửa thường xanh: Lượng mưa hàng năm 1200 - 
2000mm , 3 - 6 tháng khô hạn, sô cây rụng lá 25 - 75%. Đây là kiểu  
rừng phố biến, phân bố chủ yếu dọc theo các con sông lớn.

A.3. Rừng thưa rụng lá: Lượng mưa hàng năm 600-1500m m , 6 
tháng khô, số  cây rụng lá trên 75%. Rừng được gidi hạn chủ yếu ở 
phần Trung Đông Dương, giới hạn Bắc từ đồng bằng sông Gănge của 
Ân Độ đến Bắc Thái Lan và Lào. giới hạn Nam là Bắc Cămpuchia và 
Nam Lào. Kiểu này bao gồm:

• Rừng hỗn giao rụng lá: các đại diện chính như Tectona 
grandis, Terminalia spỊ)., Lagerstroemia spp., Xylia kerrii, 
Pterocarpus macrocarpuỉị, Dũlbcrgia spp .

• Rừng rụng lá cây họ Dầu - Dipterocarpaceae: Các đại diện là 
Dipterocarpus obtusỉfolius, D. tuberculatus, Shorea siamensis, 
s .  obtusa.

• Rừng Dẻ rụng lá ở Tây Bác Việt Nam: Quercus spp.

• Rừng Tếch ở Tây Bác Lào: Tectona grandis
• Rừng Bồ đề ở Bắc Việt Nam: Styrax tonkinensỉs
• Rừng Săng lẻ: Lagerstroemia spp.
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A.4. Rừng Sa van thuộc vùng Khôrat Thái Lan, Bắc Cămpu'hia, 
vùng khô Nam Việt Nam.

A.5. Đồng cỏ: Đây là kết quả của quá trình diễn thê dưối tác iộng 
mạnh mẽ của con người lên hệ sinh thái rừng.

B. Rừng ngập nước

B .l. Rừng ngập nước ngọt: thường gặp phổ biến ở vùng đồng lằng 
sông Hồng, sông Mê Kông thành phần chủ yếu thuộc họ Elaeocarpcceae 
và Lauraceae.

B.2. Rừng ngập trên đất phèn: gặp phổ biến dọc theo thung ủng 
sông Mê Kông vôi thành phần chủ yếu là Melaleuca sp.

B.3. Rừng ngập nước mặn: phổ biến dọc theo ven biển cùa 
Cămpuchia và Việt Nam.

12.1.2 Rừng đai cao

A. Rừng núi tháp

Đây là kiểu rừng mang tính chất á nhiệt đới trên 700m ở )hía 
bắc, 800 - 900 m ở miền Trung và lOOOm ở phía Nam lên tới đ(' c:io 
1800 - 2200m. Lượng mưa hàng năm từ 2000 - 4000mm, nhiịt lỉộ 
trung bình 20”C, tháng lạnh nhất dưối 15“C.

• Rừng hỗn giao cây lá rộng: hệ thực vật chủ yếu các loài tiuộc
các họ: Magnoliaceae, Theaceae, Pagaceae, Laurateae,
Sapotaceae, Rosaceae và Juglandaceae.

• Rừng lá kim; đặc trứng Pinus kesiya, Ketelesia davidiina, 
Calocedrrus macrolepỉs, Pokienia hodginsii.

• Rừng mây mù; đặc trưng là Ericaceae, Theaceae, Pagateae, 
Magnoliaceae.

B. Rừng núi vừa

Đây là kiểu chỉ gặp trên độ cao 2200m. Hệ thực vật đặc trưnf cAy 
ưa lạnh thuộc các họ Ericaceae, Gentianaceae, Abies, Tsuga t\\xộc 
Hat trần.
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12,2 Rừng Việt Nam

12.2.1 Nhóm các kiểu thảm ở độ cao dưới 1 000 m ở miền 
Nam, dưới 700 m ở miền Bắc

A. Các kiểu rừng rậm

A .l. K iểu rừng ẩm  thường xanh n h iệ t đới

A.1.1. Rừng trên đất địa đới
A. 1.1.1. Rừng thường xanh ẩm: Quảng Trị, Thừa Thiên H uế vâi 

các iOài ữiMỘc Aglaia, Chisocheton, Dysoxylon (Meliaceae), Dalbergia, 
Saricay Sindora, Pterocarpưs (Pabaceae), Hopea, Shorea, Parashorea 
steLata (D ip te ro c a rp a c e a e ) , Pterospermum sp p ., Herỉtíera, Sterculỉa 
(Sterculiaceae), Anacardiaceae, Sapindaceae. Rừng có 5 tầng xanh  
quaih năm, vói nhiều dây leo gỗ, thực vật bì sinh, cây gỗ có rễ bạnh, 
có rMều cây bóp cổ và thảm thực vật mặt đất giàu (ảnh 39, 40).

A. 1.1.2. Rừng thường xanh mưa mùa: Phổ biến nhiều nơi với các 
loài thuộc Lauraceae, Magnoliaceae, Meliceae, Sapindaceae, Pabaceae 
đối 'ới rừng miền Bắc và Dipterocarpaceae, Pabaceae, Combretaceae, 
Steĩculiaceae đôi vôi rừng từ Đèo Hải Vân trở vào. Rừng có tán rừng 
xani quanh năm, với nhiều dây leo gỗ, thực vật bì sinh, cây gỗ có rễ 
bạni, có nhiều cây bóp cổ và thảm thực vật mặt đất đa dạng. Những 
cây dưâi tán rừng thường có tán dạng tháp hay hình trụ, cành phán 
ngaig để đón nhận ánh sáng được nhiều hơn, thường tập trung các 
họ rhư Thị (Ebenaceae), Máu chó (Myristicaceae), Na (Annonaceae), 
Bứa (Clusiaceae), Dâu tằm (Moraceae). Các cây tầng gỗ lùn hay tầng  
cây bụi gồm các loài thuộc các họ như Thầu dầu (Euphorbiaceae), Cà 
Phê (Rubiaceae), Gai (ưrticaceae), Cau dừa (Arecaceae). Thảm tưới 
huy gọi là tầng mặt đất chủ vếu các loài ưa ẩm thuộc họ 0  rô 
(Acínthaceae), Ráy (Araceae), Thu hải đưòng (Begoniaceae), Mạch 
môr (Convallariaceae) và nhiều loài Dương xỉ (Polypodiphyta).

Kiểu rừng này khi bị ngã đổ thì được thay th ế  bởi rừng Lồ-Ô 
(Banbusa distegia) ở miền Nam, rừng Giang (Maclurochloa 
mor.tana) ở miền Bắc hoặc thay thế bởi rừng thứ sinh cây gỗ: 
Maiaranga denticulata, Mallotus paniculatus, Trema orientalis, 
CoUna thorelii, Gretuia paniculata, Endospermum chinense. Sau  
nươig rẫy, tại những vùng đó hình thành các trảng chuối trên sườn
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dốc ẩm (ảnh 64), trảng Macaranga denticulata, Mallotus paniculatus, 
Trema orientalis, Vỉrightia spp. trên nơi khô hơn, hay trảiig 
Saccharum arundinaceum, Thysanolena maxima trên nơi bằng 
phẳng, nhiều mùn. Tất cả các trạng thái đó nếu không bị tác độiig 
tiếp cuối cùng sẽ tạo nên rừng rậm hỗn giao hay trảng cây bụi. Từ 
những dạng này nếu không bị tác động tiếp thì sẽ dần dần khôi phục 
lại rừng ban đầu nhưng nếu tiếp tục bị chặt phá hay khai thác nhiồu 
lần thì dần dần thoái hoá biến thánh trảng khô hạn Sim, Mua, Guột, 
Chổi xể. Nếu quá trình thoái hoá càng tiếp tục nhầ*t là do lửa và tio 
dẫm đạp thì các trảng cây bụi trở thành trảng cỏ thấp.

A. 1.1.3. Rừng nửa rụng lá: Đây là kiểu rừng xuất hiện các loài 
rụng lá xen lẫn vối các loài thường xanh như ở trên. Đối vói miển Bắc 
có Quercus spp. (Pagaceae), Styrax tonkinensis (St}Tacaceao), 
Tetrameles nudiAora (Datiscaceae), Lagerstroemia spp. (Lythraceae) 
và đối với miền Nam chủ yếu các loài thuộc cây họ DÀu 
(Dipterocarpaceae), họ Bằng lăng (Lythraceae) và Tetram eles 
nudiAora (Datiscaceae). Rừng có 4 tầng, ranh giới giữa các tầng khá 
rõ ràng, dây leo ít, thực vật bì sinh ít. Tỷ lệ cây rụng lá chiếm từ 25 -  
75 % làm cho quang cảnh của rừng trong mùa khô loang lổ, ánh sáng  
chiếu xuống mặt đất khá lón nên thành phần họ Lúa (Poaceae) khá 
nhiều và một số  cây tầng mặt đất héo trong mùa khô. v ề  mùa khô 
mặt đất được phủ một lớp lá khô khá dầy, trong mùa mưa chúng bị 
phân huỷ, lóp lá này trở thành tầng mùn dầy làm phì nhiêu cho đất 
(ảnh 49).

Tầng 1: Khá liên tục, gồm các loài Dipterocarpus obtusifolius, 
D.alatus, D.tuberculatus, D.insularis, Anisoptera robusta, A. 
cochinchinensis, Hopea odorata, H. sp., Vatica dyerì, V. sp., 
Parashorea, Pentacme... Chúng có thân cây phân nhánh cao, rễ bạnh 
ít, vỏ dầy, sần sùi, lá dầy, gân khoẻ.

Tầng 2: Ngoài các loài thuộc họ Dầu còn có nhiều loài thuộc các 
họ khác như Bứa, Dẻ, Sim, Hồng, Đậu... có lá thưòng xanh và xen lẫn  
với các loài rụng lá như Scaphium lychonophorum, Lagerstroemia 
calyculata, Adenanthera microsperma..

Tầng 3\ Gồm các loài thực vật thuộc họ Lộc vừng, họ Thầu dầu, 
họ Đậu, họ Cam, họ Long não và họ Mai. Tầng này khá cách quãng 
với tầng 2 mà về mùa khô sự sinh trưởng thường bị đình trệ.
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Tầng 4: Chủ yếu gồm các loài thuộ(; liọ Thầu dầu, họ Xoan, họ Cà 
pliê, họ Cau, họ Dứa, họ Ô-ró, họ Gừng,

Kiểu rừng này ở miền Nam sau khi bị chặt phá đã đưỢc thay th ế  
b(ii rừng Săng lẻ (Lagerstroemia) VỚI các loài xen kẽ thuộc: 
Cratoxylon, Bauhinia, Xylia, Tetrameles, Parashorea, Hopea, 
Shorea... và dần dần được khôi phục trở lại rừng Dầu. Nếu khai phá 
làm rẫy thì sau đó được thav thê bởi trảng Mallotus apelta, Trema 
orientalis, Cratoxylon, Bauhinia, Croton, Lagerstroemia và dần dần 
trỏ I hành rừng Lagerstoemỉa, Hopea, Calỉophyllum hoặc rừng ưu thế  
Lagerstroemia.

A.1.2. Rừng trên đất đá vôi (ảnh 16, 42, 66, 70):
Rừng đá vôi có từ Phong Nha - Kẻ Bàng trở ra với các loài đặc 

trưng là Đinh thối (Pernandoa spp.), sến  (Madhuca pasquieri), Trai 
lý {(ìarcỉnia fagraeoides), Mạy tèo (Streblus macrophylỉus), Duôi ô rô 
(S. ilicifolius), Nghiên (Burretiodendrron spp.), Lát hoa {Chukratia 
tahularis). Rừng thường phân hoá từ chân tỏi đỉnh:

0  dọc theo thung lũng, rừng có cấu trúc 5 tầng. Tầng 1 vâi nhiều  
cây gỗ lốn như Chò xanh (Termỉnalia myriocarpa), Chò chỉ (Shorea 
sinensis), Gội (Aglaia gigantea), Đinh thổi {Pernandoa spp.), Vù 
hương (Cinnamomum balansae). Chò đãi (Annamocarya sinensis), 
Côm mỏ chim {Elaeocarpus decurvalus), Côm rừng (E. sylvestris ), 
Côm  L ào {E. laoticus), Chò n h a i {Anogeisus acuminata), S ấ u  
(Dracontomelum duperreanum), Trám trắng (Canarium album), 
Trám đen (C. tramdenum), Xé da voi (Dysoxylon binectariferum), 
Đinh hương (D. caulifỉorum), Xé da voi Nam Bộ {D. cochinchinensís), 
Sáng (Pometia pinnata). Câv lẩng 2 rliủ vếu các câv con tầng trên 
cùng vdi một số  thành phần mcii như Dâu gia xoan {Spondias 
lakonensis), Vàng anh (Saraca dives), Thị rừng {Diospyros spp.). Các 
loài ở tầng mặt đất rất phong phú chủ yếu các loài thuộc họ 0  rô 
(Acanthaceae), Thầu dầu (Euphorbiaceae), Gai (Urticaceae), Cà Phê 
íRubiaceae).

ở  sưồn rừng có cấu trúc 3 tầng. Tầng thứ nhất: luôn luôn là tầng  
vượt tán, có độ cao 15 - 30 m, bao gồm những cây gỗ lón như Kim giao 
(Nageia fleuryiĩ), V ôi cu i lá  lớn {Heritiera macrophylla), M a n g  c ụ t  
(Pterospermum truncatolobatum), Mang (P. hetrophyllum), Lát hoa 
{Chukratia tahularis), Nhãn rừng (Euphorìa sp.). v ả i rừng
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(Nephelium chryseum), Trai {Garcinia fagraeoides), Da (Ficus 
altissima)-, Tầng thứ hai bao gồm những cây gỗ nhỏ thường làm 
thành một màn tương đối liên tục, độ cao thường là 10 - 15 m với 
những cây thưòng gặp là Mạy tèo {Streblus macrophyllus), Duối ô rô 
(S. ilicifolius), đôi khi có Tèo nồng (S. tonkinensis). Tầng mặt dất 
thưa thớt, đôi khi chỉ có vài cây thuộc Dương xỉ (Polypodiophyta) hay 
cây Cao cẩng (Ophiopogon).

Trên các đỉnh núi, rừng chỉ có 2 tầng: tầng cây gỗ nhỏ và cây bụi. 
Tầng này bao gồm những loài sau: Hồi Ợllicium griffithii), sồi 
(Quercus sp.), Tỳ bà (Eriobotrya spp.), Chân chim Bắc Bộ (Scheffĩera 
tonkinensis), Chân chim bám đá (S. pes-avỉs), Công {Callophyllum 
balansae), Huyết giác (Dracaena cambodiana), Sặt (Sasa japonica), 
Boniodendron parviflorum, Koelreuteria paniculata (Sapindaceae), 
Cipadessa baccỉfera (Meliaceae), Pistacia weinmanifoha, 
p. cucphuongensis (Anacardiaceae), Sinosideroxylon sp.(Sapotaceae).

A.1.3. Rừng trên đất ngập nước ngọt:
Phân bố dọc sông Mê Kông vôi các loài thuộc chi Elaeocarpus 

spp. (Eỉaeocarpaceae), Litsea sp., Machilus sp. (Lauraceae) và loài 
Treivia nudiflora, Glochidỉon hirsutum (Euphorbiaceae), Duabanga 
grandiỊlora (Lythraceae), Anthoeephalus indicus, Nauclea orientalis. 
(Rubiaceae) và loài cây bụi phổ hiến Ardisia sp (ảnh 60).

A. 1.4. Rừng trên đất phèn
Loại rừng này phổ biến ỏ vùng đồng bằng Nam Bộ vối loài chủ 

đạo là Meỉaleuca cạịuputi (ảnh 68).

1. Đặc điểm thổ nhưỡng
Có hai loại đất phèn là đất than bùn (đất phèn tiềm tàng) và đất 

phèn. Đất than bùn thưòng có lớp thảm  mục, than bùn dày Im, có nđi 
tởi 2 - 3 m, dưói là đâ”t sét nặng.

Đất phèn là đất giàu pirit (PeSí), chiếm gần 40% diện tích đất 
đồng bằng sông Cửu Lxỉng và một số  vùng khác không đáng kể ở đồng 
bàng Bắc Bộ. Pirit có thể được tích luỹ trong đất ngậm nước, đất này 
vốn giàu hỢp chất hữu cơ và phát tán trong nước có sulphate hoà tan  
(nưốc biển) điều thường thấy ở các châu thổ. Khi loại đất này bị khô 
đi, do thay đổi tưới tiêu hay trải qua các thòi kì khô hạn kéo dài, pirit 
bị lộ ra ngoài không khí và bị ôxy hoá thành dạng axít sulphuric
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(H2 SO 4 ). Bất kì dòng nưóc nào chảy qua loại đất axít đă "hoạt hoá" 
như vậy sẽ trở nên nhiễm axít cao với pH trung bình là 4 - 5, thậm trí 
còn thấp hđn như vùng Kiên Lương, pH = 3,4, một sô' kênh thuỷ lợi 
nước có pH = 3,0. Tuy nhiên độ pH thấp ngay trong đất không phải là 
vấn đề chính, ảnh hưởng quan trọng hơn là độc tính cao của ion nhôm  
và sắ t bị giải phóng ra từ đất do tác động của axít sulphuric. Trong 
điều kiện đó, phổt pho sẽ bị kết tủa dưới dạng phốt phát sắt và phổt 
p h á t  n h ô m  k h ô n g  h o à  t a n  v à  trỏ  th à n h  d ạ n g  m à  th ự c  v ậ t  k h ô n g  h ấ p  
th ụ  được. Đ iều  n à y  ả n h  h ư ở n g  tới tốc độ tă n g  trư ở n g  c ủ a  th ự c  v ậ t.

D o t ín h  c h ấ t  đ ặ c  b iệ t  c ủ a  th ổ  n h ư õ n g  n h ư  v ậy  n ê n  x u ấ t  h iệ n  v à  
hình thành nên một kiểu phụ thổ nhưõng đặc biệt - kiểu rừng lá cứng 
than bùn và úng nước phèn. Trong đó có một cây họ Sim {Myrtaceae) 
đặc hữu vùng Đông Nam  Á là cây Tràm (Melaleuca cajuputi) chiếm  
ưvi th ế .  C ây  T rà m  k h ô n g  n h ữ n g  ch ỉ th íc h  n g h i được t r ê n  lo ạ i đ ấ t  n à y  
m à  ngư ờ i t a  th ư ờ n g  th ấ y  rằ n g , cây  T rà m  k h i trư ở n g  th à n h  th ậ m  ch í 
còn  có th ể  h o ạ t  đ ộ n g  với ch ứ c  n ă n g  đ iề u  tiế t ,  cả i th iệ n  làm  g iả m  các 
ion nhôm và sắt độc.

2. Phân bố địa lý của rừng trên đất phèn
ở  m iề n  B ắc , c â y  T r à m  m ọc t r ê n  n h ữ n g  d ả i  đ ấ t  b ù n  lầy  n h ỏ  p h ía  

s a u  v ù n g  n g ậ p  n ư ớ c  m ặ n , c ây  th ấ p  bé, k h ẳ n g  k h iu , cao  ch ỉ v à i m é t  v à  
m ọc t r ê n  c ả  các  lo ạ i đ ấ t  k h ô  k iệ t  hơn.

ở  m iề n  N a m , lo à i T rà m  d uy  n h ấ t  được tìm  th ấ y  ở đ ồ n g  b ằ n g  
sông Cửu Long là Malaleuca cạịuputỉ (Craven và Barlon 1997) không 
phải là Melaleuca leucadendron như các tài liệu trước đây, mọc trên 
đỉYt đ â  ổ n  đ ịn h , ư a  s á n g , th à n h  n h ữ n g  q u ầ n  th ụ  th u ầ n  lo ạ i tạ o  n ê n  
oáo rừng Tràm rộng lớn xen lẫn rác trảng cỏ và đầm lầy, úng nước 
phèn và trên các vùng đất than bùn vùng u  Minh (thuộc đồng bằng 
sông Cửu Long). Rừng Tràm có nhiều ở các tỉnh; Cà Mau, Kiên 
Giang, An Giang, c ầ n  Thd, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang.

Ngưòi ta đã xác định được sinh cảnh của rừng Tràm trong 12 
v ù n g  ở N a m  Bộ, t r o n g  đó 2 v ù iig  là  k iể u  rừ n g  T rà m  n g ậ p  nư ốc th ư ò n g  
x u y ê n . N ơi đ â y  đ ã  t h à n h  lậ p  n ê n  các k h u  b ảo  tồ n  th iê n  n h iê n  m à  ỏ đổ 
s in h  c ả n h  rừ n g  T r à m  có v a i trò  q u a n  trọ n g . L ớn n h ấ t  là  k h u  b ả o  tồ n  
ư  Minh Thượng, rộng 22.918 ha, khu Lung Ngọc Hoàng rộng 2.713  
ha, khu bảo tồn thiên nhiên vồ  Dơi, các lâm - nông trưòng Trần Văn 
Thời và u  Minh III (3 khu này thuộc u  Minh Hạ) vôi diện tích 10.991 ha.
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3. Đặc điểm về cấu trúc
Rừng trên đất phèn thường có 2 hệ sinh thái là rừng Tràin và 

trảng cỏ, đôi khi còn có hệ sinh thái đầm lầy (đầm lầy trôVig hoặc đẩtn 
lầy dừa nưốc hay đầm lầy sen nổi tiếng ỏ Nam Bộ). Trong đó, <iuar 
trọng nhất là hệ sinh thái rừng Tràm. Rừng Tràm lại bao gồm vùng 
tràm tự nhiên, vùng tràm bán tự nhiên, vùng tràm trồng.

Khác vói cấu trúc các kiểu rừng ẩm nhiệt đối thường có tliành 
phần cây gỗ rất đa dạng, trong đó có nhiều loại cây gỗ cao lớn liàng 
chục mét, chia thành nhiều tầng rõ rệt, rừng Tràm là một quần thê 
thuần loại, chiều cao trung bình từ 8 đến lOm, chiều cao thường giám 
d ầ n  từ  b ìa  rừ n g  v ào  v ù n g  t r u n g  tâ m , nơi có các t r ả n g  cỏ v à  đ ầ m  lầy

Rừng Tràm thường chia thành 2 tầng rõ rệt. Tầng cây gỗ thường 
là cây Tràm thuần loại, đôi khi có các cây gỗ khác với số lượng rất ít 
như: Bùi {Ịlex cymosa) và Móp {Alstonia spatulata). Tầng thứ hai là 
sát mặt đất, gồm các loại Dương xỉ, đôi khi còn có Sậy {Phramiịeị 
vallatosia) và Năng (Eleocharỉs spp.),... Ngoài hai tầng trên, khu hệ 
dây leo cũng khá phát triển với sự tham gia của Dây choạ: 
{Stenochlaene palustris), Mây nưóc (Plageỉlaria indica.), Khoai rạng 
(Dioscorea spp.),---

Rễ hình khuỷu tay và rễ hô hấp khá phổ biến của cây tràm đê 
tạo thành mạng lưới chằng chịt phủ kín cả mặt đất.

Mật độ rừng Tràm bán tự nhiên 1 - 2 cây / m ,̂ rừng Tràm trồng 
khoảng 1,2 cây / m .̂ Độ che phủ trung bình của rừng Tràm khoảng 
70 - 80%.

4. Thành phần loài
Thành phần thực vật trong rừng Tràm: Tràm chiếm’ ưu thê trong 

các quần thụ, ở nđi thấp còn có Móp (Alstonỉa spatulata), Mật cậi 
(Ịjỉvisfonừi saribus), Bí bái (Ạcronỵchùi laurifolừi). Choại iStenochlaem 
palustris), Cỏ ba cạnh (Scleria alearìa), Dơn (Polybotrya appendiculato) 
Trên đất sét, dưới tán rừng còn có Sậy (Phramites vallatoria), Mue 
(Melastoma septemnervium), v.v.

Đặc điểm sinh trưởng của Tràm: Tràm sinh trưởng tương đố: 
nhanh, qua sô"liệu điều tra giải tích thân cây (1980 -1987) cho thấy: tănf 
trưởng bình quân: AD ,.3 = 0,48-0,65 cm/năm; AH = 0,72- 0,8 m/năm  
Khi Tràm đưỢc 10 - 25 tuổi: bắt đầu giảm sinh trưởng cả 2 yếu tố
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I)| -Ị và H. Sau 25 tuổi tăng trưởng vê chiều cao ổn định và Tràm đạt 
đến tuổi thành thục.

Đặc điểm tái sinh tự nhiên của rừng Tràm; Tràm có khả năng tái 
sinh hạt và tái sinh chồi rất mạnh. Qua điều tra cho thấy tái sinh hạt 
đạt kết quả như sau: Mật độ cây trên đâ”t than bùn ở 1 tuổi, chiều 
cao dưới 1 m là 122 X 104 cây/ha; ở 2 tuổi, chiểu cao từ 1 -  3m là
15,5 X 104 cây/ha.

Trên đất than bùn: ở 1 tuổi có mật độ cây vói H < Im là 122 X 104 
cây / ha; ở 2 tuổi chiểu cao cây 1 - 3 m mật độ 15,5 X 104 cây / ha

A. Lỗ. Rừng trên đất ngập mặn
Phân bô' dọc bò biển từ Quảng Ninh tới mũi Cà Mâu vâi các chi 

chủ đạo là Đước (Rhizophora), Vẹt (Brugyiera), Trang (Kandelia), 
Bần (Sonnetia), Mấm (Avicennia), Dà (Cerỉops) và Sú (Aegiceras) 
(ảnh 48, 50, xem mục 8.3 và 9.5.1). Nói chung rừng ngập mặn chỉ có 1 
tầng cây gỗ và tuỳ theo điều kiện nền đất mới hay cũ, lỏng hay chặt 
V V. m à  h ì n h  t h à n h  c á c  q u ầ n  hỢp k h á c  n h a u ;

* Quần hợp Mấm -  Avicennia association

Quần hỢp Mâ”m có thể mọc thuần một loại hay hỗn giao vói 2 - 3 
loài, có loài như Mấm trắng (Avicennia albá) hay Mấm đen 
{Avicennia marina) mọc trên đất bùn sét lỏng, do phù sa các con sông 
mới lắng đọng và bồi tụ thành các bãi bùn ven biển hay ở cửa sông. 
Mấm là những cây tiên phong, có bộ rễ rất phát triển với nhiều rễ 
thỏ, trồi lên trên mặt nước, nên cố định được đất mới bồi và lấn dần 
ra biển. Nhưng một sô” loài khác mọc thuần loại như Mấm lưdi đồng 
(Avicennia officinalis) mọc được cả ở đất bùn lỏng, nước triều lên 
hàiig ngày, với độ mặn của nước rất cao. Chúng cùng có thê mọc ven 
bờ các sông rạch, đất bùn sét đã chặt, nước đã bớt mặn và thường mọc 
với Giá (Excoecaria agallocha), Cóc (Lumnitzera racemosa) và Vẹt dù 
(Bruguiera gymnorrhiza ) thành ưu hỢp. Đây là loại rừng thứ sinh  
thoái hoá, nhưng khá ổn định vì không thế tái sinh tự nhiên thành  
rừng Đước và Vẹt tách, hiện còn tồn tại trên hàng vạn hecta, cần phải 
cải tạo. Quần hỢp này chiếm 4% diện tích rừng ngập mặn toàn 
miền Bắc.

Quần hỢp Mấm đen là một quần hỢp cây bụi, cao chừng 2 - 3 m, 
mọc gần thuần loại. Thân cây phân nhánh nhiều, đan lẫn vôi nhau
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làm cho quần hợp khá rậm rạp; tán dày trung bình, gần liên tụr. 
Trong quần hợp, thỉnh thoảng có xen đôi cây Đước có tán xanh vàng 
hay cây Đâng có tán xanh thâm cao 3 - 4 m vươn cao bên trên quần 
hỢp Mấm đen, làm cho tán rừng hơi nhấp nhô, đứng xa rất rễ tròng 
thấy các loài cây này.

* Quần hỢp Đâng - Rhizophora mucronata association

Mọc phía trong quần hỢp Mấm đen, ở đây đất đã ít loãng hơn. 
Quần lạc này mọc gần thuần loại, cây cao trung bình 3 - 4 m, có khi 4
• 5 m; tán lá xanh thẫm, đều, liên tục và thẳng tắp. Độ tán che trung 
bình 0,7 - 0,8. Thân cây Đâng (Rhizophora mucronatà) thẳng, không 
phân nhánh, màu đen nâu. Từ chỗ cách mặt đất chừng 1 m, trên thân 
cây Đâng có mọc ra rất nhiều rễ phụ, trung bình 10 - 15 cái, bao 
quanh lấy phần gốc, từ đó chụm xuống mặt bùn như hình một cái 
nơm nhiều tầng vái đường kính từ 60 - 120 cm. Tất cả những nđm rễ 
của Đâng trong quần hệ ken dày chằng chịt vối nhau. Cùng tầng  
Đâng, thỉnh thoảng còn có những loài Mấm trắng (Ạvicennia 
officinalis), thân màu mốc trắng nổi bật giữa thân màu đen của Đâng 
hoặc Đưốc, có tán màu xanh vàng điểm vào tán màu xanh của tán 
Đâng. Dưới quần hỢp Đâng thỉnh thoảng còn gặp cây Sú cao chừng 
khoảng Im, tán lá thon lại và có màu vàng ỏ những nơi nắng rọi.

* Quần hỢp Đưốc - Rhizophora apiculata association

Trên cùng một địa phương, trên cùng một môi trưòng hoá lý đất 
sét chặt, hạt mịn, quần hỢp Đước là quần xã cực đỉnh, có năng suất 
cao nhất và gỗ tốt nhất. Chúng tôi không tách riêng và gộp vào hợp 
xã Đước, các quần hdp Vẹt tách và Dà vôi là những quần hỢp thay th ế  
cho  Đ ước k h i m ôi trư ờ n g  đ ấ t  th a y  đổi.

Quần hợp Đước cũng mọc ỏ sau quần hỢp Mấm đen. Đưóc thường 
mọc thành quần hỢp cao 5 - 6 m. Mật độ cây so với Đâng có thưa hơn, 
tán đều, tròn, liên tục, hơi thưa. Thân thẳng khồng phân nhánh, rễ 
khí sinh rất nhiều, từ gốc toả ngầm ra xung quanh rồi đầm lên mặt 
đất, làm thành một mạng lưới chằng chịt. Rễ khí sinh của cây này 
ken lẫn vào với rễ khí sinh của cây kia, toả ra xung quanh nơi quần 
hỢp mọc. Rễ khí sinh không cao (chừng 3 - 5 m) nhưng rất cứng và  
khoẻ, có thể đâm tới những chỗ đất cứng và có sỏi cát. Do thân không  
phân nhánh, rễ phụ ít, rễ khí sinh nhiều nên trong rừng Đước có thể 
nhìn xa hơn là trong rừng Đầng, rừng Mấm. Trong rừng Đước có
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những cụm nhỏ hay vạt loài Sú, từ õ đến 10 cây hay nhiêu hơn làm 
thành những đảo nhỏ còn bị bao vây bởi những mạng lưới rễ khí sinh 
của quần hỢp Đưốc. Tại Nam Bộ, từ Vũng Tàu trở vào, quần hỢp 
Đước đuôi {Rhizophora apiculata asociation) là quần hệ phổ biến và 
ố’n định, hình thành những diện tích rừng rất lớn ở huyện cầ n  Giờ 
(Tp. Hồ Chí Minh) có diện tích trên 42.000 ha, và đặc biệt ở bán đảo 
Cà Mau (Bạc Liêu), hệ sinh thái rừng ngập mặn trước chiến tranh
140.000 ha. Trên các xã Tân Thuận, Tân An. Năm Căn, Nhưng Miêu, 
còn nhiều khu rừng nguyên sinh, cây cao lớn, đạt 15 - 25 m chiểu cao 
va 15-25 cm đường kính, trước đây chiếm phần lón diện tích, nhưng 
nay chỉ còn khoảng 18.000 ha (Nguyễn Năm - 1983). Nâng suất thô 
so cấp của rừng Đước ở Năm Cán đạt tối 2,466 - 3,724 mgC / dm^, 
trung bình là 3.470 mgC / (Nguyễn Hoàng Trí - 1983) so với rừng 
Đước đỏ {Rhizophora mangle) ở Puerto Rico là 1.03Õ mgC / dm'"̂  
(Golley - 1962) và ở nam Florida. Mỹ là 0,025 - 3,133 mgC / dm  ̂
(Snedaker - 1975).

ơ  vùng ven biên, khu vực các cửa sông của sông Cửu Long không 
có Dước đôi mà lại có quần hỢp Đâng {Rhizophora mucronata), cây 
cao 20 - 25 m, nhưng dưòng kính chỉ đạt 10 - 20 cm, có gỗ xốp nhẹ, 
trắng nên còn có tên là Đước bộp. Quần hđp ĩDước bộp cũng xuất hiện  
ở Nám Càn và Cà Mau, ỏ Rạch Ong Đinh và mọc chung với Đưóc đôi.

ơ  miền Bắc, đến tận Quảng Bình không có Đước đôi, Đước bộp 
mà chỉ có Đưdc vòi (Rhizophora stylosa), cây thấp và nhỏ hơn, mọc 
thành rừng thuần loại ở Móng Cái, Tiên Yên hàng nghìn hécta, trên 
bãi lầy mặn, pha cát, tầng đâ't mỏng.

Trên môi trường hoá lý tôi ưu, vùng bán đảo Cà Mau có đất bùn 
sét chặt, ngập nưốc thuỷ triều mỗi ngày hai lần, có độ mặn cao 1,8% 
đến 2,5 % nên sau khi chặt Đước, do nguồn giông nhiều và khả năng 
tái sinh nhanh đã hình thành quần hỢp Vẹt tách (Bruguiera 
pcirviflora) hay Vẹt khang (ổ. cylindrica). Đó là những cây cao lớn, 
đ ụ t  15 - 2 0  m é t  c h i ề u  cao,  15 - 20  cm d ư ò n g  k í n h ,  n h ư n g  gỗ n h ẹ ,  
trắng, dễ tách nứt hơn. Khi hầm than thì than Vẹt nhẹ hơn và nhiệt 
lượng kém hơn than Đước. Năng suất sơ cấp thô (NPP) của Vẹt tách 
là 3.082 mgC/dm^, nhỏ hơn NPP của Đước là 3,470 mgC/dm^.

0  bên trong các quần hỢp Đước đôi và Vẹl tách thường mọc ỏ bên 
sông rạch lớn, trên dất bồi cao nên triều thấp không tràn ngập được
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hàng ngày, cộng với nước mưa đọng lại ở những chỗ trũng thấp hơn. 
nên độ mặn thấp hơn, có khi hơi chua, ở đó Đưốc và Vẹt tách đưực 
thay th ế  bằng quần hỢp Dà vôi (Cerìops tagal association) tạo thàr.h 
quần thụ thuần loại. Dà vôi thấp hơn chỉ đến lOm chiểu cao và 10 - 
12 cm đường kính, N N P thấp hơn Đưốc, đạt 3,417 mgC/dm^ (Nguyền 
Hoàng TrO.

* Quần hỢp Bần - Sonnertia caseolaris association

Bần chua (Sonnertia caseolaris) là cây nước lợ điển hình, thường 
mọc thuần loại thành quần hỢp ở cửa sông và hai bên bà sông, rạch, 
nơi có nước triều lên và đưa nước mặn vào sâu trong nội địa pha lẫn 
với lưu lượng cửa sông và nưốc mưa thành nước lợ. Bần chua có mặt ở 
cả ba miền: miền Bắc ở cửa sông Hồng, sông Thái Bình; cửa sông 
Gianh, cửa Việt, cửa Tùng; ở ven biển miền Trung và đặc biệt ở 9 cửa 
của sông Cửu Long, bùn mềm. Loài Bần Trắng (Sonneratia alba) 
được phát hiện ở lưu vực của sông Cô chiên, thuộc lâm trường Thanh  
Phú (Bến Tre), trên đất bùn sét có độ mặn cao của các bãi bùn lỏng 
ven biển và được xác định là một loài cây tiên phong. Khi nước bát 
đầu bớt mặn và thành lợ thì xuất hiện Bần chua. Bần thưồng cao 7 - 
8 m, tán thưa, không đều, độ tán che 0,6 - 0,7. Thân Bần thường 
thẳng, không phân nhánh. Dưới rừng Bần là những mạng lưới rễ khí 
sinh, thưa hơn mạng lưỏi rễ khí sinh của Đước, mềm và cao khoảng 
50 - 60 cm. Dưới rừng Bần có khi Sú mọc thành một tầng. Trong quẩn 
hỢp Bần còn thâV rải rác Ô rô (Acanthus iỉicifolius), cây Ráng 
(Ạcrostichum aureum).

* Quần hỢp sú - Aegỉceras mạịus association

Sú (Ạegiceras majus) thưòng moc thuần loại, quần hỢp Sú chiếm  
tới 54% diện tích rừng ngập mặn toàn miền Bắc nước ta. Sú là một 
loài cây bụi, cao trung bình từ 1 - 2 m, thân ngắn chĩa cành nhiều, 
tán rộng, dày, liên tục. Cây không có rễ phụ cũng không có rễ khí 
sinh nhưng có bộ rễ ngầm phát triển mạnh trong bùn. Sú là loại dễ 
tính, mọc sau quần hỢp Mấm đen, nơi các quần hỢp Đâng, Đưóc, Bần, 
Vẹt có thể phát triển. Quần hỢp Sú có tính ưa sáng rõ, nhưng cũng có 
khả năng chịu bóng trong một thời gian lâu. Sú mọc trong đất bùn, 
cũng có thể mọc trong đất pha cát ở nơi nước mặn và nước Iđ. Trong 
quần hỢp Sú rải rác có cây Đưóc, đôi cây Đâng và Mấm trắng nhô lén  
làm cho tán rừng của rừng Sú hơi nhấp nhô.
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* Quần hợp Giá - Excoecarin agallocha association
Đó là quần hỢp mọc ở nới r a n h  cuối  cùng mà nưôc triều còn 

lên tới, đi vào phía trong đất liền. Đất ở đây hầu như đã khô, không 
bị ngập mặn hàng ngày, độ mặn giảm. Giá (Excoecaria agallocha) 
mọc thuần loại, ưa sáng, cây cao trung bình 4 - 5 m, thân mềm chia 
cành nhiều, loà xoà, thân luôn luôn xanh, không phân nhánh từ gốc, 
không có rễ khí sinh. Trong quần lạc này. không có bóng dáng cây Sú, 
cây Đâng và cầy Đước, song thỉnh thoảng có một vài cây o  rô và một 
số Mấm trắng rất cằn cỗi.

* Quần hỢp Dừa nước - Nypa (ruticans association (ảnh 50)
Hai bên bờ sông, rạch có thuỷ triều lên xuống hàng ngày, có độ 

mặn thấp đã thành nước lợ, xuất hiện cây Dừa nước mọc cùng vói 
Mấm lưỡi đồng (Avicennia officinalis). Chúng lan ra nhanh mọc 
thành những đám thuần loại và nếu được người chăm sóc, cắt bỏ lá 
già. dưSng lá non (được gọi là cán giao) thì sẽ phát triển tôt và thành  
những đám Dừa nước rộng hàng chục, hàng trăm hecta. Cây Dừa 
nước chỉ mọc đến cửa sông Hội An, thuộc tỉnh Quảng Nam.

* Quần hỢp Chà là - Phoenix paludosa association
Sau khi rừng Đưốc, Vẹt bị chặt trắng, trên những vùng đất bồi tụ  

nâng cao, nước triều không còn ngập hàng ngày và chỉ tràn lên trong 
những con nưóc lớn, đất bùn sét vừa khô và khá mặn, xuất hiện Chà 
là cùng mọc vối Mấm lưởi đồng, Giá và Cóc. Nhưng Chà là dần dần  
xâm chiếm  và phát triển mạnh thành những quần hỢp thuần loài 
Chà là (Phoenix paludosa association) ổn định lâu dài. Trên loại rừng 
này, một sô' chim ,'cò định cư, làm tổ, đẻ trứng, nuôi con và thành  
những sân chim  như ở Đầm Ddi. Cái Nước, được khoanh lại thành  
khu bảo tồn thiên nhiên.

Hiện nay, khi rừng Chà là lùnh thành thì không thể phục hồi lại 
rừng Đước, Vẹt, Cóc, Dà vôi dược nữa và chỉ còn Mấm lưỡi đồng và 
Giá là có thể mọc trong rừng Chà là, lan rộng và phát triển nhanh  
chóng trên hàng nghìn hecta. Đã có thí nghiệm chặt đốt và trồng  
Đước nhưng không thành công, những chồi của Chà là sẽ trùm lên 
trên Đước và cây non không thổ phát triển được. Hiện nay đang thí 
nghiệm trồng Bạch đàn trắng lên đất Chà là nhưng ít kết quả.

* Quần hỢp Ráng Acrostichum aureum association

Quần hỢp này là một quần hỢp thứ sinh nhưng ổn định lâu dài 
nếu không có biến đổi của môi trường lý hoá. Khi đất còn lầy, mặn và
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chưa chặt, nhưng do bồ sông được bồi cao, nước thuỷ triều không lòn 
xuôVig hàng ngày đưỢc, mà chỉ tràn lên trong những con nưỏc lớn mỗi 
tháng hai lần, vôi lượng mưa khá cao, nước đã pha loãng độ mện, ỏ 
đây phát triển cỏ Ráng (Acrostichum aureum). Ráng là loài Dưđr.g xi 
độc nhất ở rừng ngập mặn mọc thành những trảng lớn hàng trăm 
nghìn hecta. Ban đầu, còn có những cây Vẹt dù (Bruguiera 
gymnorhiza), Cóc trắng {Lumnitzera racemosa) và Su ổi (Xylocarpus 
granatum) mọc rải rác; nhưng sau cùng, chỉ có cỏ Ráng mọc dày đặc 
thành trảng cỏ Ráng. Nếu chỉ phát hết cỏ Ráng và trồng Đước thì đến 
mùa mưa Ráng sẽ mọc chồi mạnh, xâm chiếm lại đất đai và diệt 
những cây Đước con. Nhưng nếu đào kênh nước mặn vào thì các gốc 
Ráng sẽ bị ngâm thối và không mọc chồi được nữa, cây Đước con sẽ 
sinh trưởng tốt và tạo thành rừng. Đó là những kĩ thuật đã dùri| {ìê 
trồng lại 2.000 ha trảng Ráng thành khu rừng kiểng Đầm Dơi. Khu 
rừng này hiện nay đã thành khu rừng Đước cung cấp trái giống (ìể 
phục hồi rừng Sac ở Cần Giò (TP. Hồ Chí Minh), nơi bị chiến tranh 
hoá học huỷ diệt hoàn toàn.

A.2. Kiểu rừng mưa mùa rụng lá nhiệt đới
Rừng mưa mùa rụng lá nhiệt đới phân bô ở Tây - Nam TruriỊ ]ìộ 

và Nam Bộ, Mộc Châu vói các chi chủ đạo là Lagerstroenia, 
Dipterocarpus, Hopea, Shorea ò miền Nam và Quercus và Styrtx ò 
m iề n  M ắc.

Kiểu rừng này phổ biến ỏ phía Nam, giữa biên giối Căm-pu chia 
vôi Nam Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và đồng bằng Nam Bộ. từ n g  
phát triển trên đất cát, đá sỏi hay đá ong chặt, có khi bị ngập 
nưôc trong mùa mưa. Khác hẳn với các kiểu trên, kiểu rừng nèy có 
3 tầng chính:

T ầ n g  cao  n h ấ t  cao  tới 25  - 35  m , có tá n  lá  l iê n  tụ c  n h ư n g  n ìíc  độ 
che phủ thấp làm cho độ chiếu sáng dưổi tán rừng lớn. Tầng này 
thường có 1 - 2 loài thuộc họ Dầu như Dipterocarpus intricctus, 
D. insuỉaris hay D. obtusifolius hoặc họ Bằng lăng như Lagerstrotmỉa 
calyculata... (ả n h  48, 55 - 59, 63, 67 - 68)

Tầng 2 chủ yếu gồm các loài khác nhau của họ Dổu 
(Dỉpterocarpaceae), họ Đậu (Eabaceae)... Các loài cây ở tầng này :hay 
đổi tuỳ thuộc vào tính chất đất đai và tạo thành các quần hđp chác 
nhau. Hai quần hợp cây họ Dầu thưòng gặp là : Dipterocarpus - 
Hopea - Vatica trên đất nâu ,xám vôi tầng mùn dầy và Dipteroca-pus
• Lagerstroemia - Hopea trên đất đỏ huyền vũ.
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Các loài ở tầng 3 chủ yếu là Amomum spp., Vietnamosasa ciliata 
và V. pusila, Psychotria, Walsura cochinchinensis, Eríoglossum debile 
và nhiều cây con của các tầng trên. Khác hẳn với 2 tầng trên, các loài 
rụng lá trong mùa khô, cây tầng 3 khô héo vào mùa khô, tói mùa mưa 
mới sinh trưởng, phát triển trỏ lại.

Kiểu rừng này sau khi chặt phá được thay thế bởi trảng cây bụi 
và Iiếu không bị tác động tiếp thì phát triển thành rừng kín rụng lá. 
Nếu khai phá làm nưđng rẫy rồi sau đó lại bị bỏ hoang thì trên những 
mji đất tốt, các cây bụi phát triển và dần dần phục hồi kiểu rừng kín 
rụng lá. Trên những nơi đất bị xói mòn mạnh thì được thay thế bởi 
các trảng cỏ. Từ trảng cỏ, nếu trên vùng cao không bị ngập nước thì 
ditn dần đưỢc thay th ế  bởi trảng cây bụi cây họ Dầu và cuối cùng phát 
triển thành rừng thưa cây họ Dầu. Còn trên vùng ngập nước thì 
trảng Cỏ - Cói thay thế.

A.3. Kiểu rừng kin ỉá cứng, khô nhiệt đới
Vùng phân bô' từ  Nha Trang tới Phan Thiết với các loài thuộc 

Shorea, Dipterocarpus (họ Dipterocarpaceae), Quercus và 
Lithocarpus (họ Pagaceae), nhiều loài trong chi Cinnamomum (Họ 
Lauraceae), và các họ: Myrtaceae, Tiliaceae, Clusiaceae,
Rhamnaceae. Kiểu này có kích thước thấp, lá cứng, gân phát triển, vỏ 
dày, nhiều loài cây bụi gai như Atalantia, Randia, Capparis, 
Streblus...

B. Kiểu rừng thưa
B.l. Kiểu rừng thưa cây lá kim thường xanh:
Đặc trưng của kiểu này là kiểu rừng thưa cây lá kim ỏ Quảng 

Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An và Quảng Bình với loài Pinus 
massoniana. D ưới n h ữ n g  rừ n g  n ày  ch ỉ có lư a  th ư a  m ộ t s ố  cây  b ụ i v à  
lách mọc. Nói chung rừng này chỉ có 2 tầng.

B.2. Kiểu rừng thưa cây lá rộng, rụng lá mùa khô:
Các kiểu rừng thưa trên chiếm một diện tích rộng ỏ miền Nam, 

có đặc điểm chính là tầng cây gỗ thưa, mùa khô cây rụng lá như: 
rừng Bằng lăng (Lagerstroemm spp.) và rừng Dầu (Dipterocarpaceae) 
(Từ Nam Trung Bộ tới vùng đồng bằng Nam Bộ). Rừng thưa, cây lá 
rộng, rụng lá mùa khô là kiểu phổ biến nhất, chiếm diện tích lớn nhất 
trên vùng đất thấp, khá bằng phẳng, có ở hầu hết Tây Nguyên. Nó 
phát triển trên đất cát, đâ”t sỏi khá xương xẩu, hàng năm bị ngập
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nưốc trong mùa mưa, mặt đất bị bào mòn khá mạnh. Hàng nám, 
thường xẩy ra nạn cháy rừng nên tính khô hạn càng tăng. Bỏi ’.hế, 
cấu trúc của rừng khá đơn giản : chĩ có 2 tầng. Tầng cây gỗ cao
10 - 15 m, gồm 1 - 2 loài ưu thế. Thành phần các loài cây gỗ thuộc họ 
Dầu, gồm: Dipterocarpus tuberculatus, D.obtusifolius, D.intrica^us, 
Shorea ohtusa, S.cochinchinensỉs, Pentacme siamensis và một vài .oài 
khác như Terminalia tomentosa, Careya sphaerica... Các cây ở t ỉn g  
này mọc thưa, cách nhau tói 10 - 15 m, thân cây cong queo, canh 
ngang, tán thưa và đẹp; vỏ cây dày, nứt nẻ sâu ; lá to, dầy, có hệ gân 
khoẻ, thường có lông, nhất là khi lá còn non ; lá kèm lớn và dài oao 
lấy chồi non là hiện tượng thích nghi với sự khô hạn và thường xu /ên  
bị đốt nóng do hoả hoạn. Vào mùa khô, tất cả cây của tầng này để i bị 
rụng lá trơ trọi, nhưng đến mùa mưa chúng lại phát triển trở lạ i 
nhanh chóng (ảnh 57 - 59, 64).

Tầng dưới gồm các loài chịu hạn giỏi, có khả năng tồn tại tốt 
ngay cả sau những trận cháy rừng. Trên những loại đất khác nhau có 
n h ữ n g  t ậ p  hỢp lo à i  k h á c  n h a u ,  ở  nơi cao , dốc nư ó c , m ặ t  đ ấ t  b ị  Dào 

mòn mạnh được bao phủ bởi thảm dầy đặc Vietnamosasa ciliata và  
V. pusila  có thân mảnh, cao khoảng l,5m . Đến mùa khô, chúng bị 
khô hoàn toàn và thường bị cháy trụi. Thỉnh thoảng gặp một sc cá  
thể của loài T uế thân lùn (Cycas immersa.), là loài cổ đặc hữu có khả 
năng chịu hạn. Trên những nơi đất thấp, nhiều mùn gặp chủ yếu cá c 
loài thuộc: Curcuma, Crotalaria, Desmos, Amorphophalus, Coítu-S 
speciosus... Một số  vùng đất cằn cỗi, ngập nước gặp chủ yếu các oài 
thuộc Fimbristylis, Rhynchospora và rải rác có Dillenia hookeri, 
Helỉcteres ỉsora, H.lanceolata, Hỉbiscus sagittifolia, Phoenix íp., 
Euphorhia sp., Phylỉanthus sp., Kaempfelia sp., Curcuma ?p 
Tylophora sp., Holarrhena curtisii và đặc biệt gặp rất nhiều cây :on  
của tầng trên với lá xoè rộng. Dây leo ỏ đây chỉ gặp một loài duy nhất 
là Aganonerion polymorphum thuộc họ Apocynaceae. Ngoài ra, mật 
số  nơi còn gặp rải rác một số  loài thuộc tầng trung gian : Aponsia 
villosa, A.serrata, A.sphaerosperma, Cratoxylon cochinchinemis, 
Bauhinia variegata, Memecylon sp., Croton sp., Antidesma sp.,... ĩâ ít 
cả chúng đều có vỏ dầy, nứt nẻ; lá dày, bóng; tầng cutin dày; hí rễ  
phát triển sâu. Tuỳ theo nền đất khác nhau mà có những tập hợp :â;y 
k h á c  n h a u  t ạ o  t h à n h  c á c  q u ầ n  hỢp k h á c  n h a u ,  n h ư  t r o n g  c á c  in lh
5, 14, 55 - 58, 63, 67.
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B.3. C ác k iế u  rừ n g  g a i th ư a  khô:

Đặc triíng cho vùng khô hạn Xam Bộ với lượiiịĩ miía từ
600 nim dến 1300 mm, có 5 - 6 tháng khô và 1 - 2 iháng kiệt. Tuỳ 
theo mức (lộ rụng lá ngưòi ta chia thành 2 kiểu chính;

• Rừng gai thường xanh: V('n biển Nam Trung Bộ.
• Rừng gai rụng lá: ven biên Nam Trung Bộ.
Các loài cây gỗ lập trung trong họ Dầu iDipterocarpaceae), họ 

Đậu (Pahaceae), họ Dẻ (Pagaceae) với thân thấp, vỏ dày nứt nẻ, cành 
cong (lueo. lá dày. cứng, hộ gân khoe. Các loài ở tầng dưới thường có 
gai. khô héo trong mùa khô như; Aporosa dioica, Phyllanthus emblica  
(Huphorbiaceae), Scolopìa sp, (Klacourtiaceae), Atalantia, Glycosmis, 
Znnthoxvlum (Rutaceac), Eugenia divers (Myrtaceae), Canthium sp., 
Rnndia sp. (Rubiaceae), Careya sphaerica (Lccythidaceao), Capparis 
Sị). (Capparadaceae). Streblus iỉicifoỉius (Moraceae)

B.4. C ác k iể u  tr ả n g  c â y  bụi:

Đ â y  là h ậ i i  q u á  c ủ a  (Ịuá  t r ì n h  k h a i  t h á c  k h ô n g  có k ê  h o ạ c h  v à  
nạn lửa rừng dã biến dổi lừ kiểu rừng thường xanh và rụng lá thành  
trảng cây bụi. Ciồm:

• Kiếu trảỉig thường xanh: Kiểu này đặc trưng cho những vùng  
không có 2 mùa rõ rệt. Những kiểu trảng này là kết quả của 
quá trình chặt phá rừng, đốt nướng làm rẫy.

• Kiổu tráng rụng lá: dặc tníng cho vùng có khí hậu hai mùa rõ 
rệt như Cò Nòi (Sơn La), An Châu (Lạng Sơn). Mưòng Xén 
(Nghệ An), Tây Nguyên, Nam Trung Bộ (ảnh õ l).

• Kiêu trang khô hạn: Kiểu trảng này có thê đại diện cho vùng  
Nam Trung Bộ, ndi đây có lượiig mưa hàng năm ríít tháp, sô 
tháng kiệt nhiều, sió  !ớn. Thực vật chủ yêu Là cây bụi gai và 
cây có nhựa mủ như các họ: Màn màn (Capparadaceae), Thầu  
(Euphorbiacoao), Thanh Long (Cactaceae), Cam quýt 
(Rutaooae), Táo ta (Rhamnacoao) và Hoa hồng (Rosacoao).

B .5 . T r ả n g  c ỏ :

Đ â y  c ũ n g  là  l i ậ u  q u a  r ủ a  q u á  t r ì n h  k h a i  p h á  r ừ ỉ i g  v à  CỈÍC I r ả n g  

cây bụi, là giai cỉoạn cuôi của (juá trình diễn thế;

• Trảng cỏ cao trên 1 m, cây họ Lúa (Poaceae): Đặc trưng bởi các 
loài ưa ẩm như Lau (Saccharum arundinaceum) và Sậy 
{Phramites vaiỉatosia). hay các loài ưa hạn như c ỏ  tranh 
(Imperata cyỉìndrica).
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• Trảng cỏ cao trên 1 m, cây Hai lá mầm là loài đặc trưng: cỏ  
lào (Schaenolena odorata).

• Trảng cỏ thấp dưới 1 m, cây Một lá mầm: Có nhiêu loài nhưng 
loài đặc trưng và phổ biến là c ỏ  lông sương ựschaemuin 
ciliare).

• Trảng cỏ thâ’p dưới 1 m, Hai lá mầm: cỏ  hôi {Ageratum 
conyzoides). c ỏ  Bọ xít {Synedrella nudifỉora).

12.2.2 Nhóm các kiểu thảm vùng núi có độ cao trên
1 000 m (miền Nam) và 700 m (miền Bắc)

c. Các kiểu rừng kín
c . l .  R ừ n g  tr ê n  đ ấ t  đ ịa  đớ i
c.1.1. Kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm, á nhiệt đới trên đất 

địa đới (ảnh 39, 41, 61).
Kiểu rừng này thường gặp ở các dãy núi cao ở miền Bắc và trên 

dãy Trưòng Sơn. Cây gỗ tầng ưu thê sinh thái cao 20 - 35 m với 
những cây họ Dẻ (Pagaceae), Chè (Theaceae), Sim (Myrtaceae). Long 
não (Lauraceae), Mộc lan (Magnoliaceae), Hồng xiêm (Sapotaceae), 
Sau sau (H am am elidaceae). Rừng thưòng 3 tầng, thân cây khúc 
khuỷu, vỏ dày, nứt nẻ và có nhiều cây bì sinh như Rêu (Bryophyta), 
Địa y (Lichen), Phong lan (Orchidaceae), các loài Dương xỉ 
(Polypodiophyta), thậm chí cả những cây Hai lá mầm cũng sông bám 
trên thân cây như Scheffĩera (Araliaceae), Vaccinium (Ericaceae). 
Một số  người gọi đây là rừng mây mù vì hàng ngày thường có dải 
sương mù lắng đọng làm cho độ ẩm trong rừng rất cao, tạo điểu kiộn 
cho các cây bì sinh phát triển mạnh.

CA.2. Kiểu rừng kín hỗn hỢp lá rộng, lá kim, ẩm á nhiệt đới trên 
đất địa đới

Kiểu rừng này thường gặp ở miền Bắc với các họ lá rộng như: Dẻ 
(Pagaceae), Long não (Lauraceae), Mộc lan (Magnoliaceae), Chè 
(Theaceae), Hồng xiêm (Sapotaceae) và các họ cây lá kim như: Kim 
giao (Podocarpaceae), Thông (Pinaceae), Tùng (Cupressaceae) (ảnh 6).

c.1.3. Kiểu rừng lá kim ôn đới, núi vừa
Rừng lá kim ôn đới, núi vừa thường gặp ở vùng núi cao như dãy 

Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Tà Phình, Nam Trung Bộ. Đó là các kiổu 
rừng vùng cao, có các quần xã cây gỗ kín, rậm. Thực vật gồm các họ
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D<- (Pagaceae). Re (Lauraceae), Mộc Lan (M agnoliaceae), Sau sau  
(Harnamelidaceac), Cáng lò (Betulaceae), Tre gầy và Giang họ Lúa 
(Poaceae), N ghiến (Tiliaceae), Kim giao (Podocarpaceae).

C.2. R ừ n g  tr ê n  đ â t đ á  v ô i

C.2.1. Kiêu rừng kin thường xanh, mưa ẩm, á nhiệt đới trên đất 
đú vôi

Kiểu này gặp phố biến ở Hoà Bình, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao 
Bíing, Hà Giang. Đặc trưng gồm: Trai lý (Garcỉnia fagraeoides), 
Níĩhiến (Burretỉodendron hsienmu), Buôn (Drypetes sp.) nhưng hoàn 
toàn khác với thực vật trên núi đá vôi vùng thấp bởi sự vắng mặt các 
loai như Mạy tèo, Duôi ô rô ở chân và Bồng bồng đá vôi ở đỉnh.

c.2.2. Kiêu rừng kin hỗn hỢp lá rộng, lá kim, ấm á nhiệt đới trên 
đất đá vôi (ảnh 8 -10, 14, 16)

Kiểu này thường xuất hiện các loài Hạt trần mọc ở đỉnh như; 
Tliôiig năm lá pà cò (Pinus kivangtungensis), Thông lá ngắn  
(Pseudotsuga brevifolia), Pơ mu (Pokienia hodginsii), Du sam đá vôi 
(Ketcleeria davidiana), Hoàng đàn (Dacrydium lusitanica) mọc xen 
lẫn vối các loài Boniodendron parviflorum, Koelreuteria paniculata 
(Sapindaceae), Cipadessa baccifera (M eliaceae), Pistacia 
Widnmanifolia, p. cucphuongensỉs (Anacardiaceae), Sinosideroxylon 
sp.(Sapotaceae), Platycarya strobilacea (ơuglandaceae), Quercus 
cornea, Lithocarpus spp. (Pagaceae).

D. Các kiều trản g  khô lanh vùng cao

Các kiểu quần hệ khô lạnh vùng cao thường gặp ỏ đỉnh núi cao 
như Panxipan, Tà Phình, Tây Côn Lĩnh, Chư Yang Sinh, Bì Đúp, 
Njịọc Ang.... Thực vật gồm các loài trong các chi Hạt trần như  
Pokienia, Taxus, Tsuga, Abies, Podocarpus, Pinus và các loài trong  
các chi Hạt kín như Acer (Aceraceae), Adinandra, Ternstroemia 
(Theaceae), Aesculus (Hippocastanaceae), Alnus, Altingia 
(Hamamelidaccao), Coptis (Ranuncculaceae), Cornus (Cornaceae), 
Crawfurdia (Cainpanulaceae), Embelia (M yrsinaceae), Enkyanthus, 
Hydrangea, (Hydrangeaceae), Liriodendron, Magnolia (M agnoliaceae), 
Oxyspora (M elastom ataceae), Primula (Primulaceae), Quercus, Pagus 
(Fagaceae) Rehderodendron, Huodendron (Styracaceae), Vaccinium, 
Rhododendron, Agapetes (Ericaceae), Valeriana (Valerianaceae).
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Anh 55. Q u ầ n  x ă  C à  c h í t  + D ấ u  đ ồ n ^  + C ãrn  xe

210 Ảnh 56. Q u ầ n  xã  Cà chít + D ầ u  đồng  + c ẩ m  l iên



A nh 57. (ỉuán xă Chiêu liêii + Câm liên

Ảnh 58. Quẩn xã Cà chít + Dầu đồng
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Ảnh 59. R ừng ngập niíớc ở Cát Bà

A nh 60. Rừng ngập nước ngọt ở Hữu Liên
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Anh 61. R ừ n g  m â y  m ù

Anh 62. T h ả m  th ự c  vậ t  d ỉn h  nú i  đ á  vôi T h a n g  H e n  (Cao Bầns!
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A nh 63. Dầu đồng tái sinh dưới rừng khộp

o

A nh 64. Rừng chuôi tái sinh
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A nh 65. Rừng ìịục bạc tái sinh

•ì

Anh 66. '1’ráng cây l)ụi sườn  n ú i  đ á  vôi C á t  Bà 215



Ả nh 67. Hừng rụng lá
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Anh 6 8 .  R ừ n g  t r à m  t r ê n  cỉiít p h è n



A nh 69. Thãin thực vật núi vừa

Anh 70. ' r hám t l iực vật  d ín h  n ú i  (fá vôi ( ’á t  Bà 217



Chương 13

Quản lý và bảo tồn rừng nhiệt đới

13.1 Hiện trạng và vấn đề cải tạo rừng

Việt Nam là một nước nhiệt đối nằm ở vùng Đông Nam Á. có tổiig 
diện tích lãnh thố khoảng 331.700 km". kéo dài từ 9 tới 23 độ vĩ bác. 
trong dó diện tích rừng và đất rừng là 20 triệu ha, chiếm khoảng 60% 
diện tích toàn quốc (Tổng cục Thông kê 1994). Sô liệu thông kê lirn 
quan đến diện tích rừng cho dến cuôi năm 1993 là như sau:

* Rừng tự nhiôn : 8.630.000 ha

* Rừng trồng : 758.000 ha

* Đâ”t không có rừng : 11.420.000 ha

Ngành Ijâm nghiộ]) hiện dang quản lý 19 Iriộu ha rừng và đàl 
rừng (trừ 1 triệu ha núi dá), trong đó có 9.650.000 ha rừng với độ che 
phủ 29,1% (Tổng cục Thông kê 1994). Cán cứ vào mục tiêu sử dụng, 
diện tích đất có rừng được phân thành 3 loại là:

* Rừng dặc dụng ; 924.000 ha

* K ừ n g  p h ò n ịỊ hộ  : 2 .7 9 8 .0 0 0  h a

* Rừng sản xuâ't : 5.926.400 ha

Hệ sinh Ihái rừng Việt Nam rất giàu các loài động vật và thiíc 
vật. Hộ thực vật rừng Việt Nam rất phong phú và đa dạng, chi ba 
ngcành Dương xỉ {Polypodiophyta). ng.ành Hạt trần (Gymnospermae) 
và ngành Hạt kín {Angiospermae) dã có khoảng 11.000 loài của trón 
2.500 chi (Trần Đình Lý 1993, Phùng Ngọc Lan, Nguyễn Nghĩa Thìn, 
Nguyễn Bá Thụ 1996). Nhân dân ta từ bao đòi nay đã sử dụng hàng  
ngàn loài cây làm lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuôc 
chữa bệnh, nguyên liệu, cây cảnh, cây trang trí và các mục tiêu khác.
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Cho đên nay đã biết khoảng 5000 loài cây cổ ích ở nước ta (Nguyễn  
Nghĩa Thìn 1995) song chắc chắn con sô này còn tăng lên nữa nhò các 
nịíhiên cứu, điều tra toàn diện và tỉ mỉ hơn trong tương lai.

Hệ động vật có 12000 loài gồm 307 loài Giun tròn ký sinh, 186 
loài Giun đất, 145 loài Ve bét, 7000 loài Côn trùng, 258 loài Bò sát, 
82 loài ếch Nhái, 828 loài Chim, 275 loài Thú, 544 loài Cá và 113 loài 
Bọ nhảy (Cục Môi trường 2000).

Do hậu quả chiến tranh kéo dài, du canh du cư và khai thác 
không hđp lý nên diện tích rừng bị giảm đi đáng kể. Theo nhà nghiên  
cứu Pháp là p. M aurand (1943), vào năm 1943 có khoảng 40,7% diện  
tích cả nưôc được rừng che phủ (13,5 triệu ha), song tỷ lệ che phủ của 
rừng giảm xuốhg còn 27,1 % vào năm 1980 và 26,2% vào năm 1985 
(Bộ Lâm nghiệp 1991). ước tính có khoảng trên dưối 100.000 ha rừng 
bị mất đi mỗi năm.

Rừng bị tàn phá, bị khai thác quá mức đã trỏ nên nghèo kiệt, các 
hệ sinh thái rừng bị phá huỷ. Nhiều loài thực vật rừng quý đang b 
chặt hạ, thu hái không có kế hoạch nên đang đứng trước nguy cơ b 
tuyệt chủng nếu không có ngay các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ có 
hiệu quả. Do khai thác không hỢp lý nên không chỉ các loài cây rừng 
mà cả các loài động vật rừng cũng mâ"t môi trường sôVig và trở nên bị 
đe doạ.

Bảo tồn nguồn gen thực vật rừng là một việc làm cấp th iết và 
thưồng xuyên, vừa nhằm phục vụ các mục tiêu trước m ắt và lâu dài 
của công tác cải thiện giống, vừa góp phần quan trọng vào công tác 
bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

13.2 vấn  đề bảo tồn tại chỗ (bản đồ 13.1, bảng  13.1)

Hệ sinh thái rừng có tính ổn định khi được bảo vệ. Nếu không có 
sự can thiệp của con người, các hệ sinh thái rừng tiến hoá theo hướng 
ngày càng phức tạp và bền vững. Phá đi các hệ sinh thái rừng tự 
nhiên và thay vào đó là các hệ sinh thái rừng nhân tạo con ngưòi đã 
làm cho chúng m ất đi tính phức tạp và tính bền vững.
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TRUNG QUỐC

Bản đó 13.1
Hệ thống Khu bảo tổn và Công viên Quốc gia và các kiểu rừng ở Việt Nam
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Trong cuộc sống, do những nhận thức về rừng chưa đầy đủ cùng 
vâi sức ép về dân số, sức ép vể xã hội, con người đă Iđi dụng các sản  
phâm từ rừng một cách trực tiếp hay gián tiếp. Dù có ý thức hay  
không có ý thức con người đã luôn tác động đến rừng, ở đây nghĩa là 
tác động đến thành phần của hệ sinh thái rừng, tác động và làm thay  
dổi các quy luật vận động đang diễn ra một cách ổn định (người xưa 
có (íâu: rút dây động rừng), dù chỉ một tác động nhỏ đến rừng cũng 
làm thay đổi rất nhiều mối quan hệ khác nhau trong rừng.

Hệ sinh thái rừng luôn có khả năng tư duy trì và điều hoà. Điều  
dó có nghĩa là nếu rừng được bảo vệ tô"t, tức là các quá trình vận  
động, các chu trình trong hệ sinh thái rừng không bị ảnh hưỏng, bảo 
vệ rừng tốt tức là ngăn chặn các tác động có hại đến rừng như lửa 
rừng, phá rừng để thực hiện các hoạt động phi lâm nghiệp, khai thác 
rừng quá mức để cho các quá trình tự điều chỉnh của rừng diễn ra 
thuận lợi theo đúng quy luật vôn có của nó.

Ví dụ ; Khi xét đến hậu quả do con người gây nên, có thể thấy  
trong những năm qua độ che phủ của rừng Việt Nam tăng dần, đó là 
do nhiều địa phưđng đã quan tâm đến công tác khoanh nuôi bảo vệ, 
nhiều diện tích rừng bị cạn kiệt đã dần được khôi phục và ổn định. 
T hự c tế, việc khoanh nuôi và bảo vệ nghiêm ngặt tại các khu rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng đã đảm bảo được tính ổn định của rừng.

Bảo tồn cả hệ sinh thái rừng là một đòi hỏi cấp bách, nhất là đối 
với hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Biện pháp bảo tồn duy nhất và hữu  
hiệu nhất trong việc bảo tồn hệ sinh thái rừng là bảo tồn tại chỗ (in 
situ conservation). Biện pháp bảo tồn này cho phép điều tra, nghiên  
cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái và các điều kiện môi trưòng, các 
quy luật hình thành hệ sinh thái cũng như để phát hiện ra các biến  
dị di truyền của các loài trong đó. Từ những năm 60, nhà nưốc ta đã 
quan tâm đến vấn đề này và cho đến nay đã có một hệ thông bảo tồn 
tại chỗ dưới 3 hình thức khác nhau; Công viên Quốc gia, Khu bảo 
tồ n , K h u  v á n  h o á  - lịc h  sử  v à  m ôi trư ờ n g  gọi c h u n g  là  h ệ  th ố n g  r ừ n g  
đặc dụng.

Hệ thông rừng đặc dụng ở Việt Nam không những là điểm bảo 
tồn đa dạng sinh học mà còn đại diện cho hệ sinh thái rừng trong 
phạm vi toàn quốc. Bởi vì hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam cho đến
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nay (2-2003) bao gồm 141 khu rừng đặc dụng, với tổng diện tích là 
2.886.168 ha bao gồm: 25 Công viên Quốc gia (Vưòn Quốc gia) với 
diện tích 877.956 ha, 58 Khu dự trữ th iên  nhiên với diện tích 
1.600.220 ha, 18 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh vói diện tích 167.714 ha 
và 40 Khu bảo vệ cảnh quan vôi diện tích 250.278 ha. Đây là một hệ 
thông được xây dựng nhằm bảo vệ các hệ sinh thái rừng V iệt Nam, 
b ảo  v ệ  t ín h  đ a  d ạ n g  s in h  học c ủ a  V iệ t N am , b ảo  vệ  các  c ả n h  q u a n  (’ó 
văn hoá, lịch sử, môi trường có thể chiếm khoảng 8,7% diện tích lãnh 
thổ V iệt nam.

Những khu rừng đặc trưng nói trên đã được bồ" trí suô"t từ Bàc 
vào Nam, đại diện cho các đai/đới khí hậu khác nhau: nh iệt đới, á 
nhiệt đới, vùng nóng ẩm, vùng khô nóng; từ cao nguyên, trung du đến 
đồng bằng và hải đảo; bảo tồn rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng ngập 
mặn và đất ưót; hoặc bảo tồn những loài động vật đặc hữu của Việt 
nam. Căn cứ vào những tài liệu mới nhất do Cục Kiểm lâm năm 
2002, căn cứ vào sự phân bố địa lý, cấu trúc của quần thể động, thực 
vật, sự khác nhau về tổ hỢp loài và giới hạn phân bố các loài mang 
tính chỉ thị, chúng ta có thể chia thành 8 đơn vị địa lý sinh học chính 
như sau:

- Đơn vị địa lý sinh học Tây B ắc

- Đdn vị địa lý sinh học Đông Bắc

- Đơn vị địa lý sinh học đồng bằng sông Hồng

- Đđn vị địa lý sinh học Bắc Trung Bộ (Bắc Trưòng Sơn)

- Đđn vị địa lý sinh học Nam Trung Bộ

- Đ đ n  vị đ ịa  lý  s in h  học T â y  N g u y ên

- Đơn vỊ địa lý sinh học Đông Nam Bộ

- Đơn vị địa lý sinh học Tây Nam Bộ (đồng bằng s ổ n g  M ê Kông).

13.2.1 Đơn vị địa lý sinh học Tây Bắc

Đây là vùng có địa hình đồi núi bị chia cắt mạnh với dây Hoàng  
Liên Sđn (dài 180 km, rộng 30 km) có đỉnh cao nhất là Fan - Si- Páng  
(3.143 m).

- D iện tích tự nhiên: 67.843 km^.

222



- Đã bô" trí:

1 Công viên Quốc gia (Hoàng Liên); 29,846 ha.

8 Khu Dự trữ thiên nhiên: (Mưồng Nhé, Sốp Cộp, Xuân Nha, 
Phu Canh, Thượng Tiến, Van Bàn, Hang Kia - Pà Cò và Ngọc Sớn - 
Ngố Luông).

I Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Chế Tạo với diện tích 15.000 ha.

3 Khu bảo vệ cảnh quan: Đảo Thác Bà, Đảo Hồ Sông Đà, Mưòng 
Phăng với diện tích 268.001 ha và hiện nay đang để nghị nâng lên  
3;ỉ4.813 ha.

Nguồn tài nguyên động vật: đã thống kê được 141 loài thú, 240  
loài chim, 128 loài bò sát, 91 loài cá nưổc ngọt, động vật quí hiếm cần  
được bảo vệ.

Các loài chỉ thị như: Công (Pavo muticus imperator), Voi (Elephas 
maximus), các loài chim đặc hữu, các loài linh trưởng; Pơ mu (Eokenki 
hodginsii), Hoàng liên chân gà {Coptis quinquesecta), Triíc tiết nhân 
sám (Panax bipinnatifisus), Tam thất (Panax pseudo-ginseng).

13.2.2 Đơn vị đ ịa  lý sinh  học Đ ông Bắc

Đây là vùng phân bậc chuyển tiếp từ thềm lục địa, qua dải ven  
biển hẹp, đến đồng bằng, đồi núi thấp, rồi tới vùng núi trung bình và 
cao. Tại vùng này có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh 
Hạ Long, Hồ Ba Bể, Hồ Núi Cốc, Tam Đảo, Đồ Sơn...

- Diện tích tự nhiên: 54 660 km^

• Đ ă b ố  tr í;

5 C ông  v iê n  (vưòn) Q uốc g ia  (C á t Bri, B ái T ử  L ong , B a  Bể, T a m  
Đảo, Xuân Sđn) vâi diện tích 90.524 ha.

14 Khu Dự trữ thiên nhiên: Du Già, Bắc Mế, Phong Quang, 
Cham Chu, Kim Hỷ, Hữu Liên, Khe Rỗ, Tây Yên Tử, Kỳ Thượng, 
Trùng Khánh, Tây Côn Lĩnh, Yên Tử, Bát Đại Sơn và Tam Tạo với 
diện tích 252.306 ha.

3 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Mỏ Rẽ - Bắc Sơn, Na Hang và Xuân 
Lạc vối diện tích 55.511 ha.

II Khu bảo vệ cảnh quan; Kim Bình, Tân Trào, Pắc Pó, Thần Sa - 
PhưỢng Hoàng, Núi Pia - oắc, Hồ Núi Cốc, Yên Thế, Ải Chi Lăng, các 
đảo Vịnh Hạ Long, Bãi Cháy và Đền Hùng với diện tích 61.709 ha.
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- Nguồn tài nguyên: đã thống kê được 3.500 loài thực vật, 109 
loài thú, 179 loài chim, 178 loài bò sát - lưõng thê, 146 loài cá nưỏc 
ngọt và 263 loài động vật không xương sôVig.

Các loài chỉ thị: Voọc đầu trắng (T.framcoisi poliocephalus). Voọc 
mũi hếch (T. avuncuỉus), Vượn đen (Hylobates concodor), Cá Cóc l'am  
Đảo (Paramesotriton delustalli), Hươu xạ (Moschus moschiferus). 
Nhiều loài thực vật đặc trưng cho vùng núi đá vôi ỏ Việt Nam như: 
Trai (Garcinia fagraeoides). Nghiến (Burretiodendron hsienmu, B. 
tonkinensis), Hoàng đàn (Daerydium lusitanica), Đinh thối 
(Pernandoa spp.), Pơ mu (Eokienia hodginsii), Thông năm lá (Pinus 
kỉvangtungensis), Thiết sam lá ngắn {Pseudotsuga brevifolius), Thông 
đỏ {Taxus chinensis), Du sam đá vôi {Keteleeria davidiana).

13.2.3 Đơn vị đ ịa  ỉý s in h  học vùng  đồng b ằn g  sông H ổng

Đây là vùng có hệ sinh thái rừng nguyên sinh và rừng ngập mặn.

- Diện tích tự nhiên: 8.870 km^

- Đã bồ' trí:

3 Công viên (vườn) Quốc gia với diện tích 36.677 ha (Cúc Phương, 
Xuân Thuy và Ba Vì).

1 Khu Dự trữ thiên nhiên: Nghĩa Hưng vói diện tích 7.600 ha.

3 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh; Thái Thuỵ, Tiền Hải và Vân Long 
vói diện tích 28.839 ha.

6 Khu bảo vệ cảnh quan: Hương Sđn, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hồ 
C ấm  Sơn, Đ ển  H ù n g , Đồ S d n  và  H oa Lư) với d iệ n  t íc h  2 7 .0 0 9  h a .

Tuy số  lượng rừng đặc dụng ở khu vực này khôĩíg nhiều, nihưng 
lại vô cùng quan trọng, vì có Cúc Phương là Công viên (vưòn) Quốc 
gia đầu tiên được thành lập ở Việt Nam (1962), và VQG. Xuân Thuỷ 
(Nam Định) là khu bảo vệ đất ngập nước (Ramsa) đầu tiên của Viột 
Nam nằm trong hệ thông bảo vệ vùng đâ't ngập nước của th ế  giới.

Một số nét đặc trưng của vùng: đây là nơi còn tồn tại rừng nguyên  
thuỷ vùng thấp, nơi còn chứa những quần thể Voọc mông trắng và là 
nơi còn giữ cảnh quan rừng ngập mặn sông trong những điều kiện 
khắc nghiệt, là một điểm nghiên cứu thú vị về mặt khoa học.
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13.2.4 Đ ơn vị đ ịa  lý s in h  học Bắc T ru n g  Bộ 
(Bắc T rứờng  Sơn)

Đây là vùng có địa hình hẹp, kéo dài từ lưu vực sông c ả  đến đèo 
H;ii Vân, lại có những dải núi chạy ngang ra sát biển như Đèo Ngang, 
Đòo Hải Vân. Do địa hình đa dạng và phức tạp, nên vùng này đưỢc 
đánh giá là nơi có tính đa dạng sinh học cao.

- Diện tích tự nhiên: 52.890 km^

- Đã bố trí:

5 Công viên (vườn) Quốc gia với diện tích 271.007 ha (Bến En, Pù 
Mát, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng và Bạch Mã).

10 Khu Dự trữ thiên nhiên: Xuân Liên, Pù Hu, Pù Luông, Pù 
Hoạt, Pù Huống, Kẻ Gỗ, Phong Điền, Giăng Màn, Khe Nét và Dắc 
Rông với diện tích 363.245 ha.

1 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Tam Quy vôi diện tích 500 ha

6 Khu bảo vệ cảnh quan: Lam Sơn, Đền Bà Triệu, Ngọc Trạo, Núi 
Chung, Vực Mấu và Bắc Hải Vân vối diện tích 40.889 ha.

Tài nguyên: vùng này chưa được nghiên cứu kỹ, mới thông kê 
(ìược 115 loài thú, 416 loài chim, 87 loài bò sát - lưdng cư, 119 loài cá 
nước ngọt và 467 loài động vật không xương sống và dự đoán có 
khoảng trên 3.000 loài thực vật. Đáng chú ý, trong số" này có tới 26 
lo à i th ú ,  25  lo à i c h im , 18 lo à i bò s á t  - lư ỡng  cư  v à  9 lo à i cá , là  n h ữ n g  
loài đặc hữu hẹp, chỉ phân bố ở vùng này.

Các loài chỉ thị: Lát (Chukratia tabularis), Nghiến
(Burretiodendron hsienmu), Thông tre (Podocarpus neriỉfolỉus), Pd 
invi (Fokienia hodginsii), S a  m u  (lầu  iCunnỉnghamia konỉshỉi), H ổ  
(Pnnthera tigrỉs corbettti), Bò tót (Bos gaurus), Voi (Elephas 
mnximus), Voọc đen má trắng (Trachypethecus francoỉsi francoisi), 
Mung lốn {Megamuntiacus vuquangensỉs), Sao la (Pseudoryx 
nghetinhensis), Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus francoisi hatinhensis) 
Gà lòi lam mào trắng (Lophura edvứardsi), Gà lôi hà tĩnh iLophura 
hatinhensis). Trĩ sao (Lophura ocellata).

13.2.5 Đ ơn vị đ ịa  lý s in h  học N am  T ru n g  Bộ

Đây là vùng tiếp nhận các luồng động, thực vật có nguồn gốc từ  
phía tây nam (Lào - Cămpuchia, Mianma, M alaysia, An Độ), và từ
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phía bắc xuống. Địa hình ở đây đa dạng, khí hậu nhiệt đới gió mùa 
điển hình, bức xạ mặt trời dồi dào, lượng mưa lốn, đỉnh cao là núi 
Ngọc Linh (cao 2.558 m) và Chư Yang Sin (cao 2.405 m).

- Diện tích tự nhiên: 43.943,3 km^

- Đã bô" trí:

12 Khu Dự trữ thiên nhiên; Cù Lao Chàm, Bà Nà-Núi Chúa, bíán 
đảo Sơn Trà, Krông Trai, núi ôn g , Tà Kou, Sông Thanh, Ngọc Linh 
Quảng Nam, Phù Ninh, An Toàn, Phưốc Bình và Phú Ninh với ciiẹn 
tich 272.709 ha.

1 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Rừng khô núi Chúa với diện tích 
35.553 ha.

6 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Nam Hải Vân, Đèo Cả - Hòn Niía 
Ba Tơ, Núi Thành, Ngũ Hoành Sơn và Ghềnh Ráng với diện tích 
31.012 ha

Tài nguyên: đã thống kê được 3.600 loài thực vật (có nhiều loài 
đặc hữu), 119 loài thú, 375 loài chim, 172 loài bò sát - lưỡng cư, 70 
loài cá nước ngọt. Trong số  này có 38 loài động vật và 32 loài thực vật 
quí hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Đây là vùng có nhiều chim, thú quí tập trung. Điển hình là Bò tót 
(Bos gaurus), Bò rừng (Bos hanteng) Báo (Panthera pardus), Hổ 
(Panthera tigris corbettti), Voi (Elephas maximus). Hươu Cà tong 
(Cervus eledi), Hươu vàng (Cervus porcinus), Công {Pavo muticus 
imperator). Có nhiều loài thực vật quí như: Thông lá dẹt (Pinus 
kremỷiĩ), Thông 5 lá (Pinus dalatensis), Sâm ngọc linh (Panax 
vỉetnamensis), cẩm  lai (Dalbergỉa hariaensis), Trắc ự), 
cochinchỉnensis) v à  q u ầ n  th ể  cây  họ  D ầ u  (Dipterocarpaceae).

13.2.6 Đơn vị địa lý sinh học Tây Nguyên
- D iện tích tự nhiên: 56.072,8 km^.

- Đã bô' trí:

4 Công viên Quốc gia: Yok Đôn, Chư Mom Rây, Kôn Ka King và 
Chư Yang Sinh với diện tích 272.823 ha

10 Khu Dự trữ thiên nhiên; Tà Đùng, Bì Đúp - Núi Bà, Ngọc 
Linh Kon Tum, Kon Cha Rang, Ea So, Nam Ca, Nậm Nung, Chư 
Prông, A Yun Pa và núi Đại Binh với diện tích 316.169 ha.
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2 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Trâp Ksơ và Earal với diện tích 600 ha.

3 Khu bảo vệ cảnh quan: Bắc Plei Ku, Hồ Lắc và Rừng thông Đà 
Lạl với diện tích 57.736 ha.

ỉ)ố ì tượng bảo vệ chính; Rừng khộp, rừng xanh nửa rụng lá, rừng 
núi cao và các loài như Bò tót (Bos gaurus), Bò rừng (Bos banteng) 
Báo (Panthera pardus), Hổ (Panthera tigrỉs corbetttỉ), Voi (Elephas 
maximus), Công {Paưo muticus imperator), Chà vá chân đen 
(Pygathrix niggripes), Gà lôi hồng tía (Lophora diardi), Trĩ sao 
(Rheinardia ocellata), nhiều loài chim đặc hữu và Thông nước 
(Gỉyptostrobus pensilis)

Từ năm 1996, ỏ vùng này có dấu hiệu xuất hiện loài Bò xám (Bos 
sauveli). Các vùng rừng thuộc xã Ea Sô (huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk) 
là nđi có nguồn tài nguyên động vật hoang dã rất phong phú cần được 
quản lý, bảo vệ chặt chẽ.

13.2.7 Đơn vị đ ịa  lý  s in h  học Đ ông N am  Bộ 
(Nam  tru n g  tâ m  Đ ông Dương)

Đây là vùng chuyển tiếp từ vùng núi Tây Nguyên và cực Nam  
Trung Bộ xuống đồng bằng Nam Bộ.

- D iện tích tự nhiên: 20.000 km^

- Đã bố trí:

4 Công viên (yườn) Quốc gia: Cát Tiên, Côn Đ ảo , Lò Gò Sa Mát 
và Bù Gia Mập vói diện tích 118.960 ha, hiện nay đang đề nghị giảm  
xu(Yng 130.016 ha

2 K h u  D ự trữ  th iê n  n h iên ; B ìn h  C h â u  - P hư ớc B ử u  v à  T r ị  A n với 
diện tích 61.293 ha.

1 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: Chiến khu Bới Lòi với diện tích
2.000 ha.

4 Khu bảo vệ cảnh quan: Chàng Riệc, Dương Minh Châu, núi Bà 
Đen và núi Bà Rá với diện tích 19.428 ha.

Tài nguyên: đã thông kê được 3.000 loài thực vật, 73 loài thú, 31 
loài chim, 124 loài bò sát - lưỡng cư, 253 loài cá nước ngọt, 173 loài 
động vật không xương sống. Trong sô này có 25 loài nguy cấp. Đơn vỊ 
sinh học này bị đe doạ nhiều do ảnh hưỏng của nhiều năm chiến
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tranh, khai thác rừng không hỢp lý cũng như do lấy đất trồng cây 
công nghiệp (cao su, ca cao, cà phê...) đã làm nguồn tài nguyên sinh 
vật ở đây giảm sút nhanh chóng.

Rừng núi thấp và trảng cỏ ngập theo mùa. Các loài: Tê giác 
(Rhỉnoceros sundaicus annamiticus), Voi {Elephas maximus), các loài 
thú Móng guốc, Chà vá chân đen {Pygathrix nigripes), Cá sấu nước 
ngọt (Crocodillus sinensis), Công (Pavo muticus imperator), Khỉ đuôi 
dài (Macaca fasỉlaris), và các loài sinh vật biển như các loài chim 
nước lớn, Vích, Đồi mồi và Bò biển. Hiện nay đã nhập nuôi 
Rhỉnocerus sundaicus seamemsis ở Bầu Sấu (Cát T iên )

13^.8 Đơn vị địa lý sinh học vùng đổng bằng sông Mê Kông
Đây là vùng có hệ sinh thái rừng ngập mặn (Tràm, Đước), có 

nhiều sân chim. Đặc biệt là Công viên Quốc gia Tràm chim thuộc tỉnh 
Đồng Tháp, bảo tồn loài sếu cổ trụi (Grus antigone), Gà lôi hông tía 
(Lophura dỉardi), Hồng hoàng (Buceros bỉcornỉs), Niệc nâu 
(Ậnorrhinus tickelli), Rái cá {Lutra spp.) và nhiều loài Chim nước.

3 Công viên quốc gia: Tràm Chim, u Minh ThưỢng và Phú Quốc 
với diện t íc h  47.063 h a

2 Khu Dự trữ thiên nhiên: Thạnh Phú và Núi Cấm vối diện tích 
6.010 ha

6 Khu bảo vệ loài/sinh cảnh: vồ Dơi, Kiên Lương, Láng Sen, sân  
chim Bạc Liêu, Lũng Ngọc Hoàng và Đất Mũi bãi bồi vói diện tích 
29.711 ha.

1 Rừng bảo vệ cảnh quan: Hòn Chông với diện tích 3.495 ha.

Bảng 13.1
Oanh sách hệ thống các khu bảo tổn b Việt Nam (tính đến 12/2002)

7T Đon vị CVQG KDTTN KBVL&SC KBVCQ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Khu T ây B ắc 1 8 1 3

1 H oàng Liên 2 9 8 4 6

2 Mường N hé 182000

3 N gọc Sđn - N gổ Luông 17073
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'1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 Pà Cò - Hang Kia 7091

5 Phu Canh 14461

6 Sốp Cộp 27886

7 Thượng Tiến 7308

8 Văn Bàn 30000

9 Xuân Nha 38069

1 0 Chê' Tạo 15000

11 Đảo hổ sông Đà 3000

12 Đảo Thác Bà 5000

13 Mường Phăng 1000

Tổng 29846 323888 15000 9000

Khu Oông Bắc 5 14 3 11

1 Bái Tử Long 15783

2 Ba Bể 7610

3 Cát Bà 15200

4 Tam Đảo 36883

5 Xuân Sơn 15048

6 Bát Đại Sơn 10000

7 Bắc Mẻ 27800

8 Chạm Chu 58187

9 Du Già 24293

10 Hữu Liên 10640

11 Khe Rỗ 5675

12 Kim Hỷ 18555

13 Kỳ Thuọng 17640

14 Phong Quang 18297

15 Tây Côn Lĩnh 40344
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(1) (2) (3) (4) (5) (C)

16 Tây Yên Tử 15411

17 Tam Tạo 9000

18 Trùng Khánh 3000

19 Yên Tử 3040

20 Mỏ Rẹ - Bắc Sđn 4000

21 Na Hang 41930

22 Xuân Lạc 9581

23 ài Chi Lâng 1000

24 ATK 18690

25 Bải Cháy 562

26 Các đào Vịnh Hạ Long 1000

27 Hồ Núi Cốc 6000

28 Kim Bình 1937

29 Núi Pia oắc 10DD0

30 PắcBó 2784

31 Tân Trào 6623

32 Thẩn Sa - PhUdng Hoàng 11220

33 Yên Thế 18Í3

Tổng 90524 261882 55511 61739

Khu Đổng bằng sông Hổng 3 1 3 6

1 Ba Vi 7377

2 Cúc Phuơng 22200

3 Xuân Thuỷ 7100

4 Nghĩa Hưng 7600

5 Thái Thuỵ 13696

6 Tiền Hải 12500

7 Vân Long 2643
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( n (2) (3) (4) (5) (6)

H Đổ Sơn 2 6 7

9 Đền Hùng 28 6

10 Còn Sơ n  Kiếp B ạ c 1 4 7 7

1 1 Hương Sơn 4 3 5 5

12 Hổ C ấ m  Sơn 15 0 0 0

1 3 Hoa Lư 5 6 2 4

Tống 3 6 6 7 7 76 0 0 2 8 8 3 9 2 7 0 0 9

Khu Bắc Trường Sơn 5 1 0 1 6

1 Bạch  Mã 2 2 0 3 1

2 Bến En 1 6 6 3 4

3 Phong Nha - K ẻ  B à n g 8 6 2 0 0

4 Pù Mát 9 1 1 1 3

5 Vũ Q u ang 5 5 0 2 9

6 Đăk R ô n g 4 0 5 2 6

7 Khe Nét 2 2 0 0 0

8 K ẻ G ỗ 2 4 8 0 1

9 NÚI G iăn g  Màn 400 0 0

10 Phong Điền 4 1 5 4 8

1 1 Pù Hoạt 6 7 9 3 4

1 2 Pù Hu 3 5 0 8 9

1 3 Pù Huống 5 0 0 7 5

1 4 Pù Luông 1 7 6 6 2

1 5 Xuân Lièn 2 3 6 1 0

16 Tam  Q uy 5 0 0

1 7 Đ ền B à  Triệu 3 0 0

1 8 B ắ c  Hải V ân 1 4 5 4 7

1 9 Lam  Sơ n 3 0 0
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(1) (2) (3) (4) (5) (6'

20 Ngọc Trạo 300

21 Núi Chung 600

22 Vực Mấu 24842

Tổng 271007 363245 500 40889

Khu Nam Trường Sđn 0 12 1 6

1 Bán Đảo Sơn Trà 4370

2 Bà Nà - Núi Chúa 17641

3 Cù Lao Chàm 1535

4 Krông Trai 22290

5 Ngọc Linh - Quảng Nam 18430

6 Núi Ông 25468

7 Phù Ninh 23000

8 Phước Binh 19814

9 Phú Ninh 23000

10 Sông Thanh 93294

11 Sn Toàn 26044

12 Tà Kou 17823

13 Rùtig Khô Núi Chúa 35553

14 Đèo Cà - Hòn Nưa 8876

15 Ba Tơ 6770

16 Ghểnh Ráng 2616

17 Nam Hài Ván 10850

18 Ngũ Hoành Sớn 400

19 Núi Thành 1500

Tổng 0 292709 35553 31012

Khu Tây Nguyên 4 10 2 3

1 Chư Mom Rây 56621
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Chư Yang Sin 58947

3 Kon Ka Kinh 41710

4 Yok Đôn 115545

5 A Yun Pa 30000

6 BiDoup - Núi Bà 72523

7 Chư Prông 46925

8 Easo 22000

9 Kon Cha Răng 24000

10 Nam Ka 24555

11 Nậm Nung 10849

12 Ngọc Linh - Kon Tum 41424

13 Núi Đại Binh 5000

14 Tà Đùng 38893

15 Earal 500

16 Trấp Kso 100

17 Bắc Pleiku 12941

18 Hổ Lắc 12744

19 Rừtig thông Đà Lạt 32051

Tống 272823 316169 600 57736

Khu Đông Nam Bộ 4 2 1 4

1 Bù Gia Mập 22330

2 Cát Tiên 73878

3 Côn Đảo 15043

4 Lò So - Sa Mát 18765

5
.

Bình Châu Phuớc Bửu 11293
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Trị An 50000

7 Chiến Khu Bời Lời 2000

8 Chàng Riệc 11488

9 Dương Minh Châu 5000

10 Núi Bà Đen 2000

11 Núi Đà Rá 940

Tống 130016 61293 2000 19428

Khu Đóng bằng sông cửu long 3 2 6 1

1 Phú Quốc 31422

2 Tràm Chim 7588

3 u Minh Thượng 8053

4 Núi Cấm 1500

5 Thạch Thú 4510

6 Đất Mũi - Bãi Bổi Nãm Căn 4461

7 Kièn Lương 14605

8 Láng Sen 1124

9 Lũng Ngọc Hoàng 6000

10 Sân Chim Bạc Liêu 127

11 VỔ Dơi 3394

12 Hòn Chông 3495

Tổng 47063 6010 29711 3495

Tổng diện tích 877956 1632796 1 677 1 4 250278

Tống số  đ on  vỊ 25 59 18 40

(CVQG - Công viên Quốc gia. KDTTN - Khu dự trữ thiên nhiên: 
KBTL&SC - Khu bảo tổn loài và sinh cảnh; KBVCQ - Khu bảo vệ cảnh quan)
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13.3 Phục hồi hệ sinh thái rừng

Đây là một trong những hình thức bảo tồn hệ sinh thái rừng 
nhiệt đới, bảo tồn nguồn gen sẵn có góp phần cải tạo môi trưòng, hạn 
chế xói mòn, lũ lụt và hc7 n hán, vấn đề khôi phục các hệ sinh thái 
rửng có vai trò hết sức quan trọng.

13.3.1 Cơ sở của  công tác  phục  hồi rừng
Hệ sinh thái rừng cỏ tính ổn định cao khi tác động các biện pháp 

kỹ thuật lâm sinh chính xác: Hệ sinh thái rừng có tính ố’n định cao 
khi các nhà lâm học có hiểu biết cụ thê và chính xác về rừng, thông 
qua các mối quan hệ trong hệ sinh thái rừng (quan hệ giữa sinh vật 
vói sinh vật, quan hệ giữa sinh vật với môi trưồng). Bản chất của các 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh là tác động vào các mối quan hệ này 
nhằm duy trì các quá trình vận động trong hệ sinh thái, điều này 
được chứng minh cụ thể như sau:

/ .  Chọn loài cây trồng phù hđp sẽ giải quyết đưỢc mối quan hệ giữa 
sm h vật vôi môi trưòng và tính thích nghi trong hệ sinh thái. Khái 
niệm hệ sinh thái chỉ rõ: một hệ sinh thái rừng chỉ ổn định khi các 
sinh vật của hệ sinh thái đó (ở đây là cây rừng) phải có tính thích  
nghi cao với điều kiện lập địa. Khi cây trồng được chọn phù hỢp vôi 
điều kiện lập địa sẽ sinh trưởng, phát triển tốt nhất, khả năng chống 
chịu với các tác động có hại từ bên ngoài là cao nhất. Khi cây rừng 
sinh trưởng, phát triển tốt nhất có nghĩa là các quá trình vật chất, 
năng lượng, chu trình dinh dưõng, thức ăn... diễn ra ổn định nhất và 
như vậy hệ sinh thái ríừig sẽ (ĩ trạng thái ổn định cao.

Đối vâi các loài cây nhập nội, trước khi đưa vào sản xuất đại trà 
chúng ta cần phải tiến hành khảo nghiệm loài, khảo nghiệm xuất xứ.

Chúng ta nên chú trọng chọn các loài cây bản địa, đặc hữu đã 
được chọn lọc tự nhiên và thích nghi với điều kiện sinh thái ỗ địa 
phưdng nđi trồng rừng.

2. Chọn giống cây rừng: là một biện pháp kỹ thuật lâm sinh quan  
trọng trong công tác trồng rừng. Nếu biện pháp kỹ thuật này chính  
xác, tức là chọn được giống tốt (giống đảm bảo chất lượng, đủ tiêu  
chuẩn kỹ thuật, thuần nhất, hạn chế phân hoá cạnh tranh và đào 
thải) sẽ giải quyết tô”t môi quan hệ giữa cây rừng với môi trường. Khi
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đó, sức sinh trưởng phát triển qủa cây rừng sẽ ở mức độ cao nhât và 
đảm bảo quần xã cây rừng sinh trưỗng, phát triển ở mức tối ưu.

Việc lựa chọn tiêu chuẩn cây con đem trồng chính xác cũng góp 
phần nâng cao chất lượng rừng trồng, nâng cao tính ổn định của hệ 
sinh thái rừng. Khi cây con đem trồng có những tiêu chuẩn phù hỢp 
về đưồng kính, chiều cao, tuổi vưòn ươm, không cong queo, sàu 
bệnh... sẽ cho khả năng sinh trưỏng, phát triển tốt nhất và nhaiih 
chóng đưa hệ sinh thái rừng đến trạng thái ổn định.

3. Trồng rừng: Xác định mật độ trồng rừng, phưđng thức, phương 
pháp trồng hỢp lý là dựa trên cơ sở mốỉ quan hệ của sinh vật vói môi 
trưòng, sinh vật với sinh vật. Trong kinh doanh rừng, việc điều tiết 
mật độ, xác định các phương thức hỗn giao... sẽ đảm bảo không gian 
dinh dưõng cho cây rừng, ổn định dòng năng lượng, chu trình các 
chất dinh dưỡng trong hệ sinh thái rừng, do đó góp phần ổn định hệ 
sinh thái rừng.

4. Tỉa thưa, nuôi dưỡng rừng: Chăm sóc, nuôi dưõng rừng là biện 
pháp kỹ thuật lâm sinh tạo môi trường thuận lợi cho cây rừng sinh  
trưỏng và phát triển. Thực hiện chính xác biện pháp này là giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa các cây rừng với nhau, giữa cây rừng với môi 
trưòng xung quanh. Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh rừng, việc 
phát dọn thực bì, xác định cường độ tỉa thưa... là biện pháp tạo điều 
kiện cho cây rừng sinh trưông: chọn lọc, tỉa thưa giữ lại những cá thể 
tốt nhất đảm bảo cho rừng sinh trưởng và phát triển ổn định, đáp 
ứng được mục tiêu kinh doanh

5. Kheù thác: Khai thác là một biện pháp tác động đến ĩòỉng để lợi 
d ụ n g  các  s ả n  p h ẩ m  rừ n g . B iệ n  p h á p  k ỹ  t h u ậ t  lâ m  s in h  c h ín h  x ác  là  
khai thác đảm bảo tái sinh, tức là đảm bảo không lấy đi hết thành  
phần chính trong rừng, không ảnh hưdng đến các chu trình năng  
lượng, chuỗi thức ăn, các chu trình sinh địa hoá học của rừng và hệ 
sinh thái rừng có thể tự điều hoà và điều chỉnh, đảm bảo tính ổn định 
của mình.

6. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: Điện pháp kỹ t h u ậ t  
khoanh nuôi, làm giàu rừng chính xác sẽ tạo điều kiện cho cây rừng 
sinh trưỏng và phát triển bình thưòng. Hơn nữa, các loại cây làm  
giàu rừng một cách hỢp lý sẽ bổ sung tính đa dạng loài, tính phức tạp  
của tổ thành, cấu trúc, đa dạng chuỗi dinh dưỡng, ổn định dần các
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chu trình vật chất trong rừng, đảm bảo quá trình tái sinh tự nhiên, 
quá trình diễn th ế  tiến bộ của rừng, dần dần đưa hệ sinh thái rừng 
đốn trạng thái ổn định cao.

7. Cải tạo rừng: Rừng tự nhiên cải tạo cấu trúc rừng theo hướng 
làm giàu rừng bằng những loài cây bản địa cho những loại rừng đã 
trở liên nghèo kiệt, tạo ra một hệ sinh thái rừng có chất lượng cao và 
bon vững. Đôl với rừng nhân tạo chưa đảm bảo chất lượng cũng phải 
cải t ạo theo hưóng phát huy hết tiềm  năng lập địa, năng suất cao, ổn 
định và hệ sinh thái rừng bền vững. Việc tác động các biện pháp kỹ 
thuật lâm sinh chính xác vào rừng tức là tác động chính xác vào các 
qiiá trình chức năng của hệ sinh thái rừng. Trên cđ sở mối quan hệ 
của rừng với môi trường, của cây rừng với nhau, và các quy luật khác 
của rừng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chính xác tác động vào 
rừng theo hưống tích cực sẽ góp phần duy trì và nâng cao tính ổn 
định của hệ sinh thái rừng.

13.3.2 Đôì tưỢng rừ n g  và phư ơng  th ứ c  p h ụ c  hồi rừ n g  

13.3.2.ỉ Rừng giàu và rừng trung binh

- Đặc điểm: + ít  bị tác động

+ Tổ thành rừng biến đổi ít

+ Kết rừng còn khá nguyên vẹn

+ Hoàn cảnh sinh thái tự nhiên còn khá nguyên vẹn

- Phương thức phục hồi rừng: Phục hồi tự nhiên tài nguyên

- Biện pháp kỹ thuật: Khoanh núi nuôi rừng, bảo vệ nghiêm  
ngặt, chống lại mọi sự phá hoại vào quá trình tự phục hồi tự nhiên  
của rừng.

13.3.2.2 Rừng nghèo

Loại rừng này phổ biến nằm ven đường, gần dần cư nơi đã khai 
thác nhiều lần.

- Đặc điểm: trữ lượng thấp, mật độ cây nhỏ, tổ thành cây thay 
đổi, đâ't bị xói mòn do độ tán che của rừng nhỏ, điều kiện sinh thái bị 
phá võ.

■ Phương thức phục hồi rừng:
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+  P h ụ c  h ồ i rừ n g : á p  d ụ n g  ch o  r ừ n g  n g h èo , có tá i  s in h  tố t  v à  t ru n g  
bình (m ật độ tái sinh) 5000 cây/ha.

+ Phục hồi tự nhiên kết hỢp với phục hồi nhân tạo: áp dụng cho 
rừng tái sinh  yếu (m ật độ tái sinh) dưói 5000 cây/ha.

+ Cây triển vọng dưói 500 cây/m^.

- Biện pháp kỹ thuật

+ Khoanh núi nuôi rừng đôì vói rừng nghèo có tái sinh

+ Khoanh núi nuôi rừng kết hỢp với xúc tiến tái sinh tự nhiên áp 
dụng cho rừng nghèo tái sinh kém. Biện pháp cụ thể của xúc tiếr. tái 
sinh ỉà:

*) Gieo hạt giông bổ sung cho rừng: bằng cách thu hạt giống cây 
rừng tại chỗ đem gieo vào các hỗ cuốc hoặc gieo trên mặt đất, có lấp 
đ ấ t  p h ủ  h ạ t  h a y  k h ô n g  p h ủ  h ạ t .  K ế t  q u ả  g ieo  h ạ t  p h ụ  t h u ộ c  Víio 

nhiều loại cây, loại hạt, mùa gieo, thồi tiết.

*) Trồng dặm cây con vào chỗ cây tái sinh ít bằng cách đánh cây 
con ỏ chỗ dày trong rừng trồng vào chỗ thưa hoặc trồng cây ơon cìã 
gieo tại vưòn ươm. Biện pháp này hiệu quả hđn nhưng phức tạp lờn, 
tôn kém hơn (cần có thăm  dò).

13.3.2.3 Đất trống

ở  đây hệ sinh thái rừng đã m ất hoàn toàn. Đất rừng có n iiổu  
nguồn gốc:

- Đ ất nương rẫy nay hoá bỏ.

- T h u n g  á n g  n g ậ p  nư ớc h a y  c ạ n  k h ô  k h ô n g  có rừ n g .

- Đồng cỏ không có chăn nuôi.

- Ven rừng, ven đưòng, ven xóm.

- Đ ất đồi trọc.

a) Đất nương rẫy bỏ:
- Đặc điểm:

+ Đ ất bị mưa trôi ít, đất còn tốt.

+ Có cây bụi, cỏ hay là lác đác có cây tái sinh.

+ D iện tích nhỏ.
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- Phương thức phục hồi:

+ Trồng rừng bằng cây con gieo ươm qua vưòn ướm hay là 
đánh cây tại rừng đem trồng ỏ các nương rẫy lớn.

+ Để nguyên chò tái sinh tự nhiên vói nương rẫy nhỏ.

- Biện pháp kỹ thuật

+ Áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật trồng rừng đă 
qui định.

+ Chú ý cây con đem trồng phải là cây có nguồn giông tại chỗ, 
lấy giống ở các rừng xung quanh nướng rẫy.

h) Thung ngập không có cây
• Đặc điểm

+ Thung ngập lầy có hay không có đọng nước.

+ Có cỏ và lác đác cây gỗ.

+ Thung áng khô và ngập nước trong mùa mưa.

- Phưđng thức phục hồi;

+ Trồng lại rừng trên các thung áng.

- Biện pháp kỹ thuật:

+ Chọn cây trồng; chọn ngay cây con của các cây mẹ mọc rải rác 
trong các áng hay lấy hạt của chúng, gieo ươm qua vưồn rồi 
đem trồng, đồng thòi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật 
của qui trình trồng rừng hiện hành đôi với thung áng khô và 
ngập nước ngày mưa.

+ Chọn cây ưa nước là cây trồng cho các thung áng đọng nưôc 
hay cây mà quả chúng phải gieo ườm trong đất lầy thụt mói 
có kêt quả.

c) Đất ven đường, ven xóm, nơi làm việc:
- Đặc điểm: Diện tích nhỏ gần người, nhiều súc vật phá hoại.

- Yêu cầu: cây ít bị đổ, có bóng mát, có cảnh đẹp.

- Phương thực phục hồi: Trồng rừng.

- Biện pháp kỹ thuật:

+ Chọn cây có bóng mát, dáng đẹp, có hoa quả đẹp.

+ Cây trồng phải to, hố  đào rộng.

+ C ây  có k h ả  n ă n g  d ẫ n  d ụ  c h im  t h ú  v ề  g ầ n  n g ư ò i,
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d) Đất đồng cỏ bỏ hoang, đất đồi trọc:
■ Đặc điểm: Diện tích rộng", không còn toàn cảnh sinh thái rừng, 

đầy cỏ dại, đất đá bị thoái hoá.
- Phường thức phục hồi rừng: trồng lại rừng.
- Biện pháp kỹ thuật: áp dụng qui trình trồng rừng hiện hành.
Bước 1: trồng rừng cải tạo đất và che bóng cho cây, nên trồng các 

loại Keo lá tràm, Keo tai tượng hay Keo đậu.
Bước 2: Trồng rừng chính
+ Mục đích kinh tế: trồng các loài cây sinh trưỏng nhanh, ưa 

sáng, thuần loài hay hỗn giao 2 loài. (Loài thứ 2 ưa sáng ít hơn).
+ Mục đích phục hồi sinh thái; cây trồng chính phải chọn là cây 

địa phương và nên trồng rừng hỗn giao từ 2 - 3 loài.
Trong mục tiêu trồng rừng kinh tế, ta có thể trồng ngay loài cây 

chính vào bước 1 mà không trồng thành hai bưốc.

13.3.3 Các bước công việc tro n g  công tá c  p h ụ c  hồi rừ n g
Để áp dụng một phương thức phục hồi rừng, hay áp dụng biện 

pháp kỹ thuật cụ thể phục hồi tài nguyên rừng nào, cần tiến hành các 
bưóc công việc sau;

Bưốc 1 - Chuẩn bị:
- Xác định ranh giới khu vực, thiết kê lô khoảnh, đo và xác định  

diện tích.
- Điều tra tái sinh:

+ Điều tra nguồn giống (cây mẹ và hạt giống)
+ Điều tra loài và sô' lượng cây tái sinh chung 

+ Xác định phương thức tái sinh, chọn biện pháp kỹ thuật hợp lý.
+ Cần xây dựng qui trình tạm thòi 

Bưôc 2 - Gieo ươm:
- Thu hái hạt g:iông, bảo quản.
- Tạo cây c»n (gieo và đánh cây vào bầu) và xử lý chăm sóc cây con 

Bước 3 - Trồng rừng;
- Quản lý thực bì.
- Làm đất.
- Gieo hạt hay trồng cây con đã gieo và xử lý.
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13.4 Một sô liên hệ đối với rừng Việt Nam và thực  
tiển  sản xuất lâm nghiệp của V iệt Nam

Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới mùa, các kiểu rừng Việt 
Nam đặc trưng cho hộ sinh thái rừng mưa nhiệt đới với tô thành phức 
tạp, cấu trúc nhiều tầng tán, thành phần các loài rất phong phú hay 
nói rách khác là tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng Việt 
Nam  rất cao. Đặc biệt, tại một sô khu rừng nguyên sinh, các khu bảo 
tồn, khu rừng đặc dụng, vưồn quốc gia đang được bảo vệ nghiêm ngặt 
vài sự đa dạng về tổ thành, phức tạp vê câu trúc, các chu trình năng  
lượng. dinh dưỡng khoáng, chu trình sinh địa hoá học của hệ sinh  
thái rừng Việt Nam rất ổn định và có thể khẳng định tính ổn định 
này là rất cao. Nhưng do hậu quả của chiến tranh, một số chính sách 
chưa phù hợp. chưa quan tâm đến những lợi ích lâu dài của rừng, 
chưa quan tâm đến việc bảo vệ phát triển vốn rừng nên diện tích 
rừng Việt Nam đã và đang bị cạn kiệt. Tỷ lệ che phủ của rừng giảm  
sú t vói tốc độ nhanh chóng, từ 43% năm 1943 xuống còn 28,2% năm  
1995. Nhiều loài cây, con quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. 
Các trạng thái rừng nguyên sinh được thay thế bằng các kiểu rừng 
trồng thuần loại, đều tuổi hoặc các diện tích rừng nghèo kiệt tái sinh  
sau nương rẫy hoặc sau khai thác có tính ổn định kém. Nhiều diện 
tích rừng và đất rừng bị khai thác đến mức hầu như không còn tính  
chất đất rừng, không còn cây mẹ gieo giông để đảm bảo tái sinh tự 
nhiên. Thậm chí do sự thay đổi hoàn loàn tiểu hoàn cảnh rừng, nhiều  
loiìi cây bản địa ngay trong vùng trung tâm phân bô cũng sinh trưởng 
và phát triển rất khó khăn khi được trồng trên những diện tích này. 
Thành phần hệ sinh thái rừng thay dôi dẫn dến các quá trình chức 
nàng cũng bị biến dổi theo. Dòng náng lượng trong hệ sinh thái bị 
m ất cân đối, các chuỗi thức ăn bị ngắt quãng hoặc thiếu hụt, các chu 
trình chất khoáng, chu trình sinh địa hoá học bị biến đối mạnh, sô 
lượng thành phần các chất trong hệ sinh thái rừng Việt Nam bị thay  
đổi và tất cả các biến đổi này làm cho tính ổn định của hệ sinh thái 
rừng giảm đi nhiều. Trong suốt cả một thời gian dài xây dựng và kiến  
thiết đất nước, ngành Lâm nghiệp Việt Nam mối chỉ dừng lại ở mức 
lợi dụng rừng, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu tập trung 
vào khai thác tài nguyên rừng, không thực sự quan tâm đến việc bảo 
vệ và phát triển vốn rừng. Nếu nhìn lại mọi lĩnh vực trong sản xuất
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và kinh doanh lâm nghiệp thì ngành sản xuất lâm nghiệp Việt Nam 
thực sự còn non trẻ. Cho đến hiện nay, diện tích rừng hàng năm vẫii 
đang bị giảm dần, mọi cô” gắng của việc trồng và khôi phục rừnịỉ: vẫĩi 
không bù lại được diện tích rừng bị tàn phá hàng năm. Nhiều diện 
tích rừng đâ trồng được thưòng rất manh mún hoặc chất lưđng rất 
thấp mà ngưòi ta gọi là ”hiện tượng sởi rừng trồng”, đó là do rất 
nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều quan niệm lạc hậu đã tồn tại 
trong một thòi gian khá dài cho rằng tài nguyên rừng là vô tận, là có 
thể đáp ứng mọi nhu cầu về lâm sản của con người. Hệ thống chmh 
sách về quản lý tài ngyên rừng và sản xuất kinh doanh lâm nghiệp 
đã không được thay đổi cho phù hỢp với từng giai đoạn phát triển của 
xã hội (từ khi dân số  còn thấp với nhu cầu đớn giản đến khi sức ép 
dân số tăng lên nhu cầu về khai thác tài nguyên cũng tăng mạnh). Sự 
thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức về sinh thái học, về cơ sở để kinh 
doanh rừng một cách ổn định, lâu dài, xem nhẹ các tác dụng gián tiếị) 
của rừng như phòng hộ, bảo vệ môi trường.... Cán bộ lâm nghiệp điíỢc 
đào tạo có hệ thống còn rất ít, việc cập nhập các thông tin, đào tạo lại 
còn rất hạn chế. Mặt khác, do sức ép về dân số, nhu cầu lâm sản, m<‘í 
rộng đâ*t đai để sản xuất lâm nghiệp, việc mở mới các hệ thôVig đưòng 
giao thông phát triển kinh tế  xã hội cũng tạo điều kiện cho việc khai 
thác và vận chuyển lâm sản. Công tác trồng rừng không đạt hiệu quH 
như mong muốn còn do cán bộ lâm nghiệp nhiều địa phương thiếu  
kinh nghiệm, thiếu những kiến thức cơ bản, trồng rừng theo phong 
trào, ý muốn chủ quan của các nhà lănh đạo không có kiến thức lâm  
nghiệp. Ngoài ra, việc quy hoạch sử dụng đất, điều tra lập địa, chọn 
loài cây trồng, chọn giống, khảo nghiệm và xuất xứ loài chưa đưỢc 
c h ú  ý. C ác  b iệ n  p h á p  k ỹ  t h u ậ t  lâ m  s in h  k h á c  c ũ n g  h ầ u  n h ư  k h ô n g  
được áp dụng hoặc áp dụng một cách tuỳ tiện. Và một thực tế  ở Việt 
Nam, hoạt động sản xuất lâm nghiệp hầu như chỉ đóng góp một phần 
rất nhỏ trong tổng thu nhập quốc dân (GDP), các lợi ích gián tiếp to 
lớn của hệ sinh thái rừng chỉ được nhìn nhận nghiêm túc ở trong 
ngành lâm nghiệp và d những ngưòi thực sự có hiểu biết ít nhiều vể 
ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong một số  năm gần đây, do hậu quả 
của thiên tai nặng nề, các hiện tượng khí hậu biến đổi nghiêm  trọng 
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất mà Chính 
phủ Việt Nam cũng đã thực sự quan tâm đến các hoạt động sản xuất 
lâm nghiệp. Bên cạnh các chưdng trình 327, dự án 5 triệu ha rừng,
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các. dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư khá lớn cho khôi phục rừng 
là việc thành lập các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để duy trì và bảo 
tồii tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng nhiệt đói ở Việt 
Nam. Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cũng đang được nhìn nhận 
inột cách nghiêm túc và được xây dựng thành bản hướng dẫn các quy 
t rình thực hiện cho từng loài cây. từng địa phương, từng trạng thái 
rừng... Và cũng phải khẳng định rằng nếu chúng ta chỉ đứng trên 
(Ịuan điểm sinh thái học để đánh giá sự bền vững và tính ổn định của 
hệ sm h thái thì chưa đủ. Hệ sinh thái rừng chỉ được ổn định và bền 
v ữ n g  k h i  có s ự  k ế t  hỢp c ủ a  t ấ t  c ả  các  y ế u  tô  m ôi t r ư ờ n g .  K h i  đó, h ệ  

sinh thái rừng không chỉ ổn định về mặt sinh học mà nó còn ổn định 
cả vổ xã hội và kinh tế  và chỉ như vậy tính ổn định của rừng mối ở 
mức độ cao nhất. Các chính sách lâm nghiệp, xã hội cũng đã được 
(luaii tâm và phát huy vai trò của nó. Ngưòi dân vùng núi đưỢc giao 
k h o á n  đ ấ t  l â m  n g h iệ p  l â u  d à i ,  được hỗ  trỢ vôVi, k ỹ  t h u ậ t  đ ể  y ê n  t â m  

sản xuất. Các lâm trường quốc doanh được bô' trí, sắp xếp và cải tổ lại 
bộ  m á y  s a o  ch o  p h ù  hỢp với k h ả  n ă n g  s ả n  x u ấ t  k i n h  d o a n h  c ủ a  m ìn h ,  

p h ù  h ợ p  với p h ư ơ n g  t h ứ c  s ả n  x u ấ t  k in h  d o a n h  m ố i, p h ù  hỢp với 

nhiệm vụ đưỢc Đảng và Chính phủ giao. Hàng loạt các chính sách về 
Lhị trường, định hướng sản xuâ't, công nghiệp hoá nông nghiệp và 
nông thôn đã khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nưốc, các 
thành phần kinh tê tham gia sản xuâ't lâm nghiệp. Các chính sách hỗ 
trợ khác đôl vài phát triển kinh tế  xã hội miền núi như chương trình 
định canh định Gư, chưđng trình 135 (phát triển KTXH các xã đặc 
biệt khó khản), chương trình 120 (cho vay vốn trồng cây ăn quả, cây 
công nghiệp, chăn nuôi gia súc để phát triển kinh tế  hộ), các chương 
Irìnli phát triển kết cấu hạ tầiig xây dựng đường giao thông, trưòng 
học, bệnh xá, khuyến khích cán bộ lên công tác miền núi... cũng đang 
được triển khai một cách khá đồng bộ. Nói tóm lại, việc đầu tư thích 
đáng vào nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, nâng cao chất 
lượng cuộc sông ngưồi dân vùng rừng được coi là những yếu tô' chủ 
chốt để bảo vệ và phát triển vô'n rừng. Thực hiện được như vậy thì 
rừng sẽ ngày càng ổn định và phát huy vai trò to lớn của nó trong 
việc phát triển kinh tế  xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sông 
đang bị đe doạ của loài ngưòi đúng như lời Bác Hồ dạy; "Rừng là vàng, 
nốu chúng ta biết bảo vệ thì rừng rất quý".
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