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NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG VÀ HỆ THỐNG HÓA  
TẬP ĐOÀN CÂY BẢN ĐỊA TẠI RỪNG THỰC NGHIỆM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

Hoàng Văn Sâm, Phan Văn Dũng 

Abstract 

We surveyed indigenous timber tree species in the arboretum of the Vietnam Forestry University in Xuan 
Mai, Hanoi. A totally 241 species from 158 genera and 54 families have been found in the area. Dominant 
families include Euphorbiaceae, Lauraceae, Caesalpiniaceae, Moraceae, Rubiaceae; Rutaceae, 
Myrtaceae, Sapindaceae, Mimosaceae and Anacardiaceae. The arboretum is not only diverse in species 
but also of high conservation value. A total of 17 plant species are threatened at national and international 
level. Sixteen species are listed in Vietnam Data Red Book (2007), 5 species are listed in the IUCN Red 
list (2009) and 5 species in Decree 32/2006 of the Vietnamese government. We established a data base of 
all indigenous timber tree species in the, updated in the website of biodiversity centre and represented by 
more than 200 herbarium specimens. The database not only is of value for teaching and research at the 
university but also for managing the arboretum. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp nằm trong khuôn viên chính của Trường 
tại Xuân Mai, Hà Nội với diện tích hơn 100ha. Khu rừng này được trồng Keo tai tượng, Keo 
lá tràm và Thông mã vĩ ngay khi Trường Đại học Lâm nghiệp được chuyển từ huyện Đông 
Triều, tỉnh Quảng Ninh lên Xuân Mai năm 1984. Trong chiến lược phát triển rừng thực 
nghiệm thành bảo tàng sống phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Từ năm 
1995, Nhà trường tiến hành sưu tập các loài cây bản địa từ nhiều vùng miền khác nhau của cả 
nước về trồng. Hiện nay khu rừng đã chính thức nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. 
Tuy đã có một số công trình nghiên cứu về thực vật tại đây nhưng đến nay vẫn chưa có một 
công trình nào đầy đủ và hệ thống về tập đoàn cây gỗ bản địa tại khu rừng này. Với mong 
muốn xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học cho toàn bộ khu rừng thực nghiệm của 
trường đại học đầu ngành của cả nước về lâm nghiệp phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học đồng thời chia sẻ thông tin với các nhà khoa học, nhà bảo tồn trong và 
ngoài nước. 

2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  

2.1. Mục tiêu  
Mục tiêu chung: Góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học tại Việt 

Nam nói chung và tại Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng. 

Mục tiêu cụ thể: Đánh giá được tính đa dạng thành phần loài cây bản địa tại rừng thực 
nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp. 

Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu tập đoàn cây bản địa rừng thực nghiệm Trường Đại học 
Lâm nghiệp. 
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2.2. Nội dung  
Nghiên cứu tính đa dạng về thành phần loài thực vật thân gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm 

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. 

Nghiên cứu tính đa dạng giá trị bảo tồn của hệ thực vật thân gỗ bản địa tại rừng thực 
nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu các loài cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm Trường Đại học 
Lâm nghiệp. 

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Các kết quả chính 

3.1.1. Đa dạng thành phần loài 
Hệ thực vật thân gỗ bản địa đã được trồng tại khu rừng thực nghiệm Trường Đại học Lâm 

nghiệp Việt Nam khá đa dạng và phong phú với 241 loài thuộc 158 chi và 54 họ thực vật. Các 
loài được sưu tập từ nhiều vùng miền trong cả nước trong đó tập trung ở các tỉnh miền Bắc và 
miền Trung Việt Nam. Điều này cũng cho thấy mặc dù số lượng loài đã được trồng tương đối 
nhiều nhưng chưa đại diện cho các vùng miền của cả nước. 

3.1.2. Đa dạng về giá trị bảo tồn 

Bên cạnh giá trị to lớn về môi trường cảnh quan và giá trị khoa học của một phòng thí 
nghiệm sống cho cán bộ và sinh viên trong trường thì khu rừng thực nghiệm còn là nơi bảo 
tồn các loài có giá trị bảo tồn nguồn gen cao. Qua điều tra nghiên cứu chúng tôi ghi nhận 
được hệ thực vật thân gỗ tại rừng thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp có 17 loài có giá 
trị bảo tồn cao, trong đó có 16 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 5 loài trong danh lục của 
IUCN (2009), 5 loài theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP. 

3.1.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu các loài cây bản địa 

3.1.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu trên trang web Trung tâm Đa dạng sinh học. 

Nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và chia sẻ thông tin. Đề tài 
tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các loài cây bản địa tại rừng thực nghiệm Trường 
Đại học Lâm nghiệp. Hệ thống thông tin được đăng tải và kiểm duyệt trên trang web Trung 
tâm Đa dạng sinh học. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng theo tiêu chuẩn đã và đang được các nước áp dụng. 
Dữ liệu về Thực vật được phân chia làm các ngành thực vật: Ngành Hạt Thông: 
PINOPHYTA, Ngành Ngọc Lan: MAGNOLIOPHYTA. Trong ngành gồm các họ thực vật, 
trong họ thì gồm các loài. 

Cấu trúc thông tin từng loài theo hệ thống sau: (1) Tên phổ thông; (2) Tên la tinh; (3) Tên 
đồng nghĩa; (4) Hình ảnh minh họa (có thể phóng to, thu nhỏ; hình ảnh có nguồn gốc); (5) 
Đặc điểm hình thái; (6) Đặc điểm sinh học, sinh thái học; (7) Phân bố địa lý; (8) Giá trị; (9) 
Tình trạng bảo tồn. 
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Hình 1. Giao diện cơ sở dữ liệu thực vật tại rừng 
thực nghiệm trường ĐH Lâm nghiệp 

Hình 2. Thông tin về loài Nghiến: 
Burretiodendron hsienmu Chun et How 

3.1.3.2. Xây dựng bộ tiêu bản 
Bên cạnh việc xây dựng bộ dữ liệu thông tin trên hệ thống mạng thì đề tài đã thu thập, giám 

định, xử lý và làm mới 200 mẫu thực vật. Các tiêu bản đảm bảo yêu cầu khoa học và thuận tiện 
cho việc học tập, nghiên cứu, trao đổi thông tin trong và ngoài nước. 

 

Hình 3. Tiêu bản loài Lim xẹt Peltophorum tonkinensis A.Chev. 

Hệ thống tiêu bản được thu thập tại rừng thực nghiệm sau khi qua các bước xử lý, giám 
định, làm mới và được quản lý tại Trung tâm Đa dạng sinh học và được sắp xếp theo họ, chi, 
loài và theo thứ tự ABC. Việc quản lý này thuận lợi cho việc tra cứu và học tập của cán bộ và 
sinh viên trong và ngoài trường. Mẫu tiêu bản phần lớn được tập trung vào những loài trong 
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chương trình đào tạo của Nhà trường nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu về nghiên cứu, lưu trữ, 
quản lý mà còn góp phần quan trọng trong đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp. 

3.1.3.3. Xây dựng bản đồ phân bố của các loài cây gỗ quý hiếm tại khu vực nghiên cứu 

Bên cạnh cơ sở dữ liệu bằng thông tin về hình thái, sinh thái, giá trị và phân bố trong 
nước cũng như quốc tế, đề tài tiến hành xây dựng bản đồ phân bố các loài cây bản địa có giá 
trị bảo tồn cao được trồng tại rừng thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp nhằm góp phần 
cung cấp thông tin tốt hơn cho công tác quản lý và nghiên cứu của Nhà trường. 

3.2. Hiệu quả Kinh tế xã hội, và khả năng chuyển giao kết quả vào sản xuất, đào tạo, 
hợp tác và quản lý 

Đề tài này là một trong những công trình đầu tiên xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và cập nhật 
lên mạng internet về tập cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm, Trường Đại học Lâm nghiệp. 
Bộ cơ sở dữ liệu bổ sung vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của Nhà trường nói riêng và Việt 
Nam nói chung. 

Bên cạnh hệ thống dữ liệu cập nhật và chia sẻ trên mạng trang web của Nhà trường thì đề 
tài còn xây dựng được bộ tiêu bản với hơn 200 tiêu bản phục vụ việc học tập, giảng dạy và 
nghiên cứu của cán bộ và sinh viên trong trường. 

Kết quả đề tài sẽ bổ sung dẫn liệu về việc nghiên cứu phát triển tập đoàn cây gỗ bản địa 
tại Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và người dân về gìn giữ 
và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Đề tài đã góp phần tạo được 1 học viên cao học và 1 sinh viên đại học cho Trường Đại 
học Lâm nghiệp. 

3.3. Các sản phẩm khoa học của đề tài: 1 bài báo 

Hoàng Văn Sâm. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng tập đoàn cây gỗ bản địa tại rừng thực 
nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 14. 100-103 

4. KẾT LUẬN 

Hệ thực vật thân gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 
khá đa dạng và phong phú về thành phần loài với 241 loài thuộc 158 chi và 54 họ, trong đó có 
17 loài có giá trị bảo tồn cao được ghi trong danh lục đỏ thế giới IUCN, sách đỏ Việt Nam và 
Nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Sau 19 năm triển khai gây trồng và nghiên cứu 
tập đoàn cây gỗ bản địa tại khu vực nghiên cứu thì đây là kết quả đáng trân trọng của tập thể 
các thế hệ thầy trò nhà trường. Tuy nhiên với tiềm năng của một trường đại học hàng đầu Việt 
Nam về Lâm nghiệp thì số loài như vậy còn khiêm tốn, đặc biệt là những loài có giá trị bảo 
tồn cao. Đề tài đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các loài cây gỗ bản địa tại khu vực nghiên 
cứu góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và trao đổi thông tin trong và ngoài Trường. Hệ thống cơ sở dữ liệu cũng giúp cho việc quản 
lý rừng thực nghiệm một cách khoa học hơn./. 


