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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, vấn đề nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) đã trở thành chiến 

lược toàn cầu. Đặc biệt là tại Hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề môi trường và ĐDSH tại 

Rio de Janeiro (Braxin) vào năm 1992, đã có 150 nước ký vào Công ước về ĐDSH và bảo 

vệ chúng, trong đó có Việt Nam. Điều này cho thấy, sự nhận thức của thế giới về tầm quan 

trọng và tính cấp thiết của việc bảo tồn ĐDSH. 

Việt Nam được công nhận là một trong những nước thuộc vùng Đông Nam Á phong 

phú về loài, là một trong những trung tâm giàu về ĐDSH với khoảng 10% trong tổng số các 

loài sinh vật được biết hiện nay trên thế giới. Do đó, vấn đề bảo tồn ĐDSH là một yêu cầu 

cấp bách đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. 

Vườn Quốc gia (VQG) Phú Quốc nằm ở phía Bắc của đảo Phú Quốc, trong Vịnh 

Thái Lan, cận xích đạo, có khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm, mưa nhiều), nên hệ thực vật 

(HTV) và hệ sinh thái (HST) rừng ở đây rất đa dạng và phong phú. Với tổng diện tích là 

31.422 ha, trong đó có tới 29.135,9 ha rừng tự nhiên với khoảng 3.000 ha rừng nguyên sinh 

mà ưu thế là các loài cây gỗ họ Dầu (Dipterocarpaceae), đây là nguồn tài nguyên quý giá cần 

được nghiên cứu bảo tồn. 

Tuy nhiên, từ khi thành lập VQG đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào 

đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống về tính đa dạng HTV rừng và HST rừng 

ở VQG Phú Quốc. Thêm vào đó, tốc độ đô thị hóa và phát triển du lịch ở đây diễn ra rất 

nhanh, dẫn đến nhiều loài thực vật bị khai thác mạnh phục vụ cho du lịch, nhiều nơi rừng tự 

nhiên bị khai thác để xây nhà nghỉ, các hoạt động vui chơi, giải trí nên rừng đang bị suy 

thoái dần, đặc biệt là ở đai thấp. Do đó, đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng thực vật theo các 

hệ sinh thái của Vườn Quốc gia Phú Quốc” được thực hiện nhằm điều tra, đánh giá một 

cách đầy đủ sự đa dạng về các taxon, về yếu tố địa lý thực vật, về dạng sống, về tài nguyên 

cây có ích và cây nguy cấp, đa dạng về các HST rừng là rất cần thiết cho công tác bảo tồn và 

phát triển bền vững các giá trị ĐDSH của VQG Phú Quốc.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Đánh giá được sự đa dạng các HST rừng ở VQG Phú Quốc theo quan điểm sinh 

thái phát sinh và xây dựng được bản đồ phân bố các HST rừng ở VQG Phú Quốc. 

- Đánh giá được tính đa dạng của hệ thực vật bậc cao có mạch (TVBCCM) theo từng 

HST rừng ở VQG Phú Quốc. 



 

 

- Bổ sung và xây dựng hoàn chỉnh danh lục TVBCCM cho VQG Phú Quốc. Phân 

tích và đánh giá được sự đa dạng HTV của cả VQG Phú Quốc cũng như các nguyên nhân 

gây suy giảm HTV, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng hệ TVBCCM 

ở VQG Phú Quốc có hiệu quả hơn. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Tất cả các loài TVBCCM và các HST rừng trên diện tích 31.422 ha của VQG Phú 

Quốc. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Ý nghĩa khoa học 

+ Bổ sung dẫn liệu về đa dạng HST rừng, đa dạng hệ TVBCCM theo từng HST 

rừng và của cả VQG Phú Quốc cho đến thời điểm hiện nay. 

+ Đánh giá được tính đa dạng về thành phần loài, dạng sống, yếu tố địa lý thực vật, 

giá trị sử dụng và giá trị bảo tồn của các loài TVBCCM, làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa 

dạng hệ TVBCCM ở VQG Phú Quốc.  

- Ý nghĩa thực tiển 

  + Kết quả của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học, giúp các nhà quản lý xây 

dựng được chiến lược và kế hoạch bảo tồn các HST rừng và HTV rừng cho VQG Phú Quốc, 

nhất là việc bảo tồn các loài thực vật có giá trị và quí hiếm, các khu rừng nguyên sinh ở 

VQG Phú Quốc. 

  + Xác định được các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng HTV, từ đó xây dựng các 

giải pháp bảo tồn nhằm hạn chế tối đa sự suy giảm này. 

5. Bố cục của luận án 

Luận án gồm 195 trang, các phần chính của luận án gồm: Mở đầu - 03 trang (19 - 

21); Chương 1: Tổng quan tài liệu - 36 trang (22 - 57); Chương 2: Nội dung và phương pháp 

nghiên cứu - 10 trang (58 - 67); Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận - 113 trang (68 - 

180); Kết luận và kiến nghị - 3 trang (181 - 183); Danh mục các công trình công bố của tác 

giả liên quan đến luận án – 01 trang (184); 118 tài liệu tham khảo; 7 phụ lục. 

 

 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1 Nghiên cứu về thực vật trên thế giới 

1.1.1.1 Nghiên cứu về hệ thực vật 



 

 

Việc nghiên cứu các hệ thực vật trên thế giới đã có từ lâu, đến nay đã thống kê được 

khoảng 90.000 loài có mặt ở vùng nhiệt đới, 50.000 loài ở vùng ôn đới Bắc Mỹ và Âu – Á. 

Vùng nhiệt đới Nam Mỹ là nơi giàu loài nhất, chiếm 1/3 tổng số loài trên toàn thế giới, trong 

đó, Baxin có tới 55.000 loài, Colombia có khoảng 35.000 loài và Venezuela có 15.000 – 

25.000 loài. Kế tiếp là vùng Đông Nam Á, trong đó Niu Ghinêa có khoảng 15.000 – 20.000 

loài, Indonesia có tới 20.000 loài, Malaysia và Thái Lan có khoảng 12.000 loài. Châu Phi ít 

đa dạng, các nước giàu loài nhất vùng này là Tanzania có khoảng 10.000 loài, Camơrun có 

tới 8.000 loài.  

1.1.1.2 Nghiên cứu về hệ sinh thái rừng  

Ở châu Âu, theo Schmitthusen (1959), có 2 hệ thống phân loại HST rừng chủ 

yếu, đó là có hệ thống phân loại các quần xã thực vật của Braun - Blanquet (1928), 

được thực hiện chủ yếu bởi các nhà thực vật học Pháp và hệ thống phân loại các quần 

thể thực vật, được thực hiện chủ yếu bởi những nhà địa thực vật Đức. Ở Nga, Xucasov 

(1944) đã xây dựng trường phái phân loại kiểu rừng dựa trên nguyên lý sinh địa quần 

lạc. Ở Mỹ, phân loại HST rừng chủ yếu theo học thuyết cực đỉnh (Climax) của 

Colleman.  

1.1.1.3 Nghiên cứu về dạng sống thực vật 

Thang phân loại dạng sống hiện được nhiều người sử dụng nhất là của Raunkiaer 

(1934). Thang phân loại này gồm 5 nhóm dạng sống cơ bản: Nhóm cây có chồi trên mặt đất 

(Phanerophytes - có 9 dạng phụ), nhóm cây có chồi ngang đất (Chamaetophytes), nhóm cây 

có chồi mặt đất (Hemicryptophytes), nhóm cây chồi dưới đất (Cryptophytes) và dạng chồi 

mùa hè (Therophytes).  

1.1.1.4 Nghiên cứu về yếu tố địa lý thực vật 

Trên thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về yếu tố địa lý thực vật, tiêu 

biểu là của Aliochin (1951), Pócs Tamás (1965), Takhtajan (1973), Wu (1991)… 

Nhưng có tính thiết thực và sát với đề tài nhất là công trình của Gagnepain được trình 

bày trong hai tác phẩm “Góp phần nghiên cứu hệ thực vật Đông Dương” (1926) và 

“Giới thiệu về hệ thực vật Đông Dương” (1944). 

 

1.1.1.5 Nghiên cứu về giá trị sử dụng của hệ thực vật 

Đóng góp lớn nhất về nghiên cứu cây có ích là Alphonse de Candolle, trong 

cuốn “Địa lý học thực vật” (1855) và “Nguồn gốc cây trồng” (1883) ông đã thống kê 

các loài cây có ích được gây trồng trên thế giới. Vavilov (1926) trong quyển “Nghiên 



 

 

cứu nguồn gốc cây trồng” cũng đã chỉ ra 6 trung tâm phát sinh, phát triển chính của các 

loại cây trồng có giá trị trên toàn thế giới. 

1.1.2 Nghiên cứu về thực vật ở Việt Nam 

1.1.2.1 Nghiên cứu về hệ thực vật 

Công trình nổi tiếng nhất được xem là nền tảng cho việc đánh giá tính đa dạng hệ 

thực vật Việt Nam, đó là bộ “Flore générale de l’Indo-Chine” do Lecomte chủ biên (1907 – 

1952). Trên cơ sở bộ sách này, Thái Văn Trừng (1978) đã thống kê được hệ thực vật Việt 

Nam có 7.004 loài, 1.850 chi và 289 họ. Công trình nổi tiếng khác là bộ “Cây cỏ Việt Nam” 

(1991 – 1993; 1999 – 2000) của Phạm Hoàng Hộ. Đặc biệt là bộ “Danh lục các loài thực vật 

Việt Nam” (2001, 2003, 2005) do tập thể các nhà thực vật Việt Nam tổng hợp và xây dựng 

với trên 20.000 loài bao gồm tảo, nấm và thực vật bậc cao trên phạm vi toàn quốc. 

1.1.2.2 Nghiên cứu về hệ sinh thái rừng  

Nghiên cứu về HST rừng tiêu biểu có các công trình: Phân loại rừng theo trạng 

thái của Loschau (1960), phân loại các HST rừng theo đai cao và điều kiện sinh thái của 

Trần Ngũ Phương (1970, 1995)… Nổi tiếng nhất là công trình “Những hệ sinh thái rừng 

nhiệt đới ở Việt Nam” của Thái Văn Trừng (1978, 1999) dựa trên quan điểm sinh thái 

phát sinh. Về sau, Phùng Ngọc Lan và các cộng sự (2006) dựa trên cơ sở 5 nhóm nhân 

tố sinh thái phát sinh này, đã hệ thống và sắp xếp lại thành 8 HST rừng tiêu biểu ở Việt 

Nam.  

1.1.2.3 Nghiên cứu về dạng sống thực vật 

Các công trình nghiên cứu về phổ dạng sống của hệ thực vật Việt Nam cũng như các 

khu hệ thực vật địa phương thường áp dụng theo hệ thống của Raunkier (1934), tiêu biểu 

như Pócs Tamás (1965), Lê Trần Chấn và các cộng sự (1987, 1990), Nguyễn Nghĩa Thìn và 

các cộng sự (1944 - 2008)…  

1.1.2.4 Nghiên cứu về yếu tố địa lý thực vật 

Các công trình nghiên cứu về yếu tố địa lý thực thực ở Việt Nam tiểu biểu có Pocs 

Tamas (1965), Thái Văn Trừng (1978), Lê Trần Chấn và các cộng sự (1990)… Nguyễn 

Nghĩa Thìn (1997) căn cứ vào các khung phân loại của Pócs Tamás (1965) và Ngô Chinh 

Dật (1993) đã xây dựng thang phân loại các yếu tố địa lý thực vật cho hệ thực vật Việt Nam.  

1.1.2.5 Nghiên cứu về giá trị sử dụng của hệ thực vật 

Các công trình nghiên cứu về tài nguyên cây có ích tiêu biểu như: “Những cây thuốc 

và vị thuốc Việt Nam” của Đỗ Tất Lợi (1962 - 1965, 1969 - 1970, 2003),  “Cây gỗ rừng Việt 

Nam” của Viện Điều tra quy hoạch rừng (1971 - 1988), “1900 cây có ích ở Việt Nam” của 



 

 

Trần Đình Lý (1993), “Cây cỏ có ích ở Việt Nam” của Võ Văn Chi và Trần Hợp (1999, 

2001), “Tài nguyên cây gỗ Việt Nam” của Trần Hợp (2002), “Từ điển cây thuốc Việt Nam” 

của Võ Văn Chi (1997, 2012), “Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam” của Lã Đình 

Mỡi chủ biên (2001, 2002)…  

1.1.3 Nghiên cứu về thực vật ở VQG Phú Quốc 

Phú Quốc đã được khảo sát từ rất sớm bởi các nhà thực vật học người Pháp, tiêu biểu 

như Pierre (1879 – 1907), Godefroy (1876), Geoffray (1904 – 1905). Đến năm 1983, Phạm 

Hoàng Hộ đã tiến hành 2 đợt khảo sát, kết quả được công bố trong quyển “Thực vật ở đảo 

Phú Quốc” (1985) gồm 24 loài nấm, 112 loài cây trồng và 793 loài TVBCCM mọc tự nhiên. 

Năm 2003, Phân Viện điều tra qui hoạch rừng II – thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều 

tra sơ bộ thành phần loài TVBCCM của VQG Phú Quốc, kế thừa các kết quả nghiên cứu của 

Phạm Hoàng Hộ trước đây, đã lập bảng danh lục thực vật rừng ở VQG Phú Quốc gồm 1.164 

loài thuộc 531 chi, 137 họ, nhưng chưa có đầy đủ bộ mẫu và hình ảnh của các loài để so 

sánh, đối chiếu. Chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về phổ 

dạng sống, yếu tố địa lý thực vật, cây có ích, cây nguy cấp và giá trị bảo tồn.  

1.2 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.2.1 Điều kiện tự nhiên 

1.2.1.1 Vị trí địa lý 

VQG Phú Quốc có tọa độ địa lý từ 10o12’07” đến 10o27’02” vĩ độ Bắc, từ 

103o50’04” đến 104o04’40” kinh độ Đông, có địa giới hành chính thuộc địa phận các xã Cửa 

Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, phần lớn diện tích của xã Cửa Dương, Hàm Ninh và một phần 

nhỏ diện tích xã Dương Tơ và thị trấn Dương Đông. 

1.2.1.2 Địa hình 

VQG Phú Quốc có dạng địa hình chủ yếu là đồi và núi. Các đồi núi ở VQG Phú 

Quốc thuộc dạng núi thấp và núi trung bình, có độ cao dưới 600 m. Phần trung  

tâm của VQG là một vùng đất thấp có nơi lầy lội, đất có tính chất chua phèn. 

1.2.1.3 Thổ nhưỡng 

Theo Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp (1977), đất ở Phú Quốc gồm các loại: 

Đất feralit (feralic vàng xám, ferralic vàng đỏ và feralic xói mòn trơ sỏi đá), đất sialit feralit 

xám, đất phù sa gley chua, đất cát, đất sét mặn. VQG Phú Quốc có sự phân bố đầy đủ các 

loại đất này, chiếm diện tích lớn nhất là đất feralit vàng xám. 

1.2.1.4 Khí hậu và thuỷ văn 



 

 

- Về khí hậu: Do nằm trong vùng vịnh Thái Lan, một trong những vùng có vũ lượng 

cao nhất và có vị trí gần xích đạo, nên có khí hậu nóng và rất ẩm.  

- Về thủy văn: Do địa hình nghiên từ Đông sang Tây, nên hầu hết các suối đều bắt 

nguồn từ dãy núi Hàm Ninh (phía Đông) và đổ ra bờ biển phía Tây của đảo. 

1.2.2 Điều kiện kinh tế và xã hội 

Theo kết quả điều tra năm 2012 của Chi cục thống kê Phú Quốc cho thấy: 

1.2.2.1 Về dân số, lao động và việc làm 

Dân số của các xã trong địa giới của VQG Phú Quốc có 28.573 người sống bằng 

nghề đánh bắt hải sản và kinh doanh các dịch vụ du lịch. Lực lượng lao động  

chiếm khoảng 46,55% tổng số dân, cơ cấu việc làm không đa dạng. 

1.2.2.2 Sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp  

Giá trị sản xuất nông nghiệp rất dao động, thấp nhất là xã Gành Dầu chỉ đạt 3,365 

tỷ đồng, cao nhất là xã Cửa Dương đạt đến 9,254 tỷ đồng, chủ yếu là thu nhập từ trồng Điều, 

Tiêu, Dừa và Sim. Giá trị sản xuất lâm nghiệp cũng rất dao động, thấp nhất là xã Cửa Cạn 

chỉ đạt 5,554 tỷ đồng, cao nhất là các xã có trồng cây lâu năm như Bãi Thơm đạt 20,521 tỷ 

đồng, Cửa Dương đạt tới 33,268 tỷ đồng. 

1.2.2.3 Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi 

Giá trị sản xuất thủy sản thấp nhất là xã Cửa Dương chỉ đạt 20,48 tỷ đồng, các xã 

còn lại đều đạt trên 100 tỷ đồng. Chăn nuôi chủ yếu là nuôi bò, lợn, gia cầm. 

1.2.2.4 Giáo dục và y tế 

- Về giáo dục: Toàn bộ 5 xã trong vùng lõi VQG Phú Quốc chỉ có 1 trường mần non, 

2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở và 6 trường phổ thông cơ sở.  

- Về y tế: Mỗi xã có 1 trạm y tế với số lượng y sỹ, bác sỹ từ 4 đến 5 người. 

1.2.2.5 Giao thông  

Hệ thống đường giao thông liên xã đã được nâng cấp theo Quyết định số 97/QĐ-TTg 

ngày 22/07/2002 và Quyết định số 199/QĐ-TCDL ngày 05/06/2002. 

Chƣơng 2 

NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1 Đa dạng hệ sinh thái rừng ở VQG Phú Quốc 

- Nghiên cứu các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh HST rừng ở VQG Phú Quốc. 



 

 

- Nghiên cứu sự phân bố, điều kiện sinh thái và cấu trúc rừng. 

- Xây dựng bản đồ phân bố các HST rừng ở VQG Phú Quốc. 

2.1.2 Đa dạng TVBCCM theo từng hệ sinh thái rừng ở VQG Phú Quốc 

Nghiên cứu tính đa dạng hệ TVBCCM theo từng HST rừng ở VQG Phú Quốc bao 

gồm: Đa dạng về các bậc taxon, về dạng sống, về yếu tố địa lý, về giá trị tài nguyên cây có 

ích, cây quí hiếm và tình trạng bảo tồn. 

2.1.3 Đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch ở VQG Phú Quốc  

- Xây dựng danh lục TVBCCM của VQG Phú Quốc một cách đầy đủ và có hệ thống 

cho đến thời điểm hiện nay. 

- Đánh giá tính đa dạng hệ thực vật của cả VQG Phú Quốc. 

- Xác định các nguyên nhân gây suy giảm và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ TVBCCM 

ở VQG Phú Quốc. 

2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

2.2.1.1 Thời gian nghiên cứu 

Đề tài được tiến hành từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 5 năm 2012 với 8 đợt khảo 

sát thực địa (mỗi đợt 20 - 25 ngày) tại VQG Phú Quốc. 

2.2.1.2 Địa điểm nghiên cứu  

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu ở 19 tuyến và 99 điểm trong cả 3 HST rừng thuộc địa 

phận của 5 xã trong phạm vi VQG Phú Quốc.  

2.2.2 Phƣơng tiện nghiên cứu  

- Phương tiện nghiên cứu ngoài thực địa: Bản đồ hành chính đảo Phú Quốc, bản đồ 

hiện trạng rừng Phú Quốc (2005), GPS, ống nhòm, máy chụp ảnh kỹ thuật số, dụng cụ lập ô 

tiêu chuẩn, dụng cụ đo đạc cây, dụng cụ thu mẫu và làm mẫu cây. 

- Phương tiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Dụng cụ làm mẫu ép khô, dụng 

cụ phân tích mẫu, tài liệu tra cứu tên Việt Nam và tên khoa học, dụng cụ lưu trữ thông tin và 

xử lý số liệu. 

2.2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.3.1 Phương pháp luận 

HST rừng là một hệ thống chức năng và cấu trúc cơ sở, gồm các quần xã sinh vật 

rừng và môi trường sống tác động lẫn nhau. Sự đa dạng của các HST rừng mà trước hết là sự 

đa dạng các kiểu rừng có vai trò quyết định đến sự tồn tại, sinh sống và phát triển của tất cả 

các loài trong hệ sinh thái, vì rừng vừa là nơi ở, vừa cung cấp nguồn thức ăn, dưỡng khí cho 



 

 

các sinh vật sống trong rừng. Do đó, muốn nghiên cứu về đa dạng HST rừng và HTV rừng 

thì trước hết phải đánh giá về đa dạng thành phần loài. Vì sự đa dạng về thành phần loài sẽ 

quyết định mức độ đa dạng về các kiểu rừng, các HST rừng và các dấu hiệu khác. Đây chính 

là cơ sở quan trọng cho việc định hướng trong công tác quản lý và bảo tồn ĐDSH.  

2.2.3.2 Phương pháp kế thừa 

Thu thập có chọn lọc các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; các tài liệu, 

số liệu về các dự án, công trình đã được nghiên cứu tại VQG Phú Quốc. 

2.2.3.3 Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

Các bước điều tra nghiên cứu ngoài thực địa được áp dụng theo “Các phương pháp 

nghiên cứu thực vật” (2007), bao gồm: Xác định tuyến nghiên cứu và lập ô tiêu chuẩn; Mô tả 

ô tiêu chuẩn; Thu mẫu và xử lý sơ bộ; Chụp ảnh các loài, các tầng rừng, đặc điểm ngoại 

mạo, các sinh cảnh rừng, các HST rừng. Kích thước ô tiêu chuẩn là 1.500 m2 (25 m x 60 m) 

đối với các ô được lập trong HST rừng ngập mặn và 2.000 m2 (40 m x 50 m) đối với các ô 

được lập trong các HST rừng còn lại. 

2.2.3.4 Phương pháp xử lý trong phòng thí nghiệm  

Phương pháp xử lý trong phòng thí nghiệm dựa theo “Các phương pháp nghiên cứu 

thực vật” (2007). Các công việc gồm: Ép mẫu, sấy mẫu, trình bày mẫu trên bìa giấy cứng 

crôki, phân chia mẫu theo họ và chi, phân tích mẫu và xác định tên khoa học, đối chiếu mẫu, 

kiểm tra và chỉnh lý tên khoa học, xây dựng danh lục.  

2.2.3.5 Phương pháp nghiên cứu đa dạng HST rừng và lập bản đồ phân bố các HST rừng  

Phân loại các HST rừng ở VQG Phú Quốc theo quan điểm sinh thái phát sinh của 

Thái Văn Trừng (1999) và theo “Cẩm nang ngành Lâm nghiệp” (2006). 

Dựa vào tọa độ các tuyến nghiên cứu và ô tiêu chuẩn, bản đồ hành chính, bản đồ 

hiện trạng rừng của Phú Quốc, bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh Landsat TML1T năm 2010, tiến 

hành xây dựng bản đồ phân bố các HST rừng ở VQG Phú Quốc. 

2.2.3.6 Phương pháp đánh giá đa dạng hệ thực vật   

- Đánh giá đa dạng về phân loại theo Nguyễn Nghĩa Thìn (1997, 2007).  

- Đánh giá đa dạng về dạng sống theo Raunkiaer (1934). 

- Đánh giá đa dạng về yếu tố địa lý thực vật theo Nguyễn Nghĩa Thìn (2008).  

- Đánh giá đa dạng về giá trị tài nguyên và mức độ bị đe dọa:  

+ Thống kê tất cả các loài cây có ích dựa vào các tài liệu: “Danh lục các loài 

thực vật Việt Nam” (2001, 2003, 2005); “Từ điển cây thuốc Việt Nam” (1997, 2012); “Cây 

cỏ có ích ở Việt Nam” (1999, 2001)… 



 

 

    + Thống kê các loài cây quí hiếm và tình trạng bảo tồn theo “Sách đỏ Việt Nam” 

(2007), Nghị định số 32/2006, Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN (CITES), thang đánh giá 

của IUCN (2013). 

2.2.3.7 Phương pháp xác định các nguyên nhân suy giảm và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ 

thực vật 

- Xác định các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng hệ thực vật: Nghiên cứu điều kiện 

tự nhiên, kinh tế xã hội, các tác động của người dân đến rừng; thông tin về các đề tài, dự án 

nghiên cứu, bảo tồn ĐDSH ở VQG Phú Quốc đã thực hiện trước đây. Nghiên cứu các văn 

bản pháp quy về đầu tư, quy hoạch và phát triển liên quan tới VQG Phú Quốc. Sau cùng, 

phân tích và xử lý các số liệu thu được.  

- Đề xuất giải pháp bảo tồn HTV ở VQG Phú Quốc: Phân tích từng nguyên nhân và 

áp dụng các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của nguyên nhân đó.  

Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1 CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG Ở VƢỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC 

3.1.1 Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh HST rừng ở VQG Phú Quốc 

Đề tài đã xác định được các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh HST rừng ở VQG Phú 

Quốc, bao gồm: Nhóm nhân tố sinh thái phát sinh địa lý - địa hình,  nhóm nhân tố sinh thái 

phát sinh khí hậu - thuỷ văn, nhóm nhân tố sinh thái phát sinh địa chất - thổ nhưỡng, nhóm 

nhân tố sinh thái phát sinh khu hệ thực vật và nhóm nhân tố sinh thái phát sinh hoạt động của 

con người. Trong đó, nhóm nhân tố địa hình và nhân tố hoạt động của con người đóng vai 

trò quan trọng nhất. 

3.1.2 Đa dạng các hệ sinh thái rừng ở VQG Phú Quốc 

          Áp dụng nguyên tắc phân loại HST rừng dựa trên phân tích tổng hợp các nhân  

tố sinh thái phát sinh của Thái Văn Trừng (1999) và sự phân loại HST rừng theo “Cẩm nang 

ngành Lâm nghiệp” (2006), đã xác định được: VQG Phú Quốc có 3 HST rừng có điều kiện 

địa hình, thổ nhưỡng khác nhau gồm: HST rừng ngập mặn (RNM), HST rừng úng phèn 

(RUP) và HST rừng kín thường xanh (RKTX) mưa ẩm nhiệt đới.  

3.1.2.1 Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

HST RNM có diện tích nhỏ nhất, khoảng 57,02 ha, chiếm 0,2% diện tích rừng tự 

nhiên, được hình hành trên các vùng đất ngập nước ven biển, ven sông, rạch. Mật độ RNM 

tự nhiên từ trung bình đến thấp, chỉ chiếm 40 - 50% diện tích RNM tự nhiên. Thành phần 



 

 

loài có 103 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 80 chi của 43 họ trong 3 ngành thực vật. Dựa vào 

điều kiện đất đai và chế độ ngập nước, chia ra thành 5 vùng khác nhau cụ thể như sau: 

- Vùng đất bùn ngập mặn tự nhiên và đều đặn ven các cửa sông, cửa rạch: Mật độ 

cây RNM rất cao, độ che phủ từ 70 – 90%. Chỉ có 16 loài, hầu hết là các loài cây ngập mặn 

chủ yếu. Có 3 quần xã: Quần xã Đước đôi (Rhizophora apiculata); Quần xã Vẹt dù 

(Bruguiera gymnorrhiza), Đước đôi, Đước nhọn (Rhizophora mucronata); Quần xã Cọc đỏ 

(Lumnitzera littorea), Cọc trắng (Lumnitzera racemosa),  Xu ổi (Xylocarpus granatum). 

- Vùng đất bồi cao ít bị ngập mặn, chỉ ngập mặn khi triều cường: Mật độ cây trung 

bình, độ che phủ khoảng 40 – 60%. Thành phần loài đa dạng với 82 loài, đa số là các loài 

phát tán vào sống ở RNM. Không có loài nào chiếm ưu thế.  

- Vùng đất bùn thường ngập nước lợ ven các sông, rạch: Mật độ cây thấp, độ che 

phủ ước tính từ 30 – 50%. Thành phần loài có 38 loài, số loài cây ngập mặn thực thụ và cây 

tham gia RNM ít. Có 2 quần xã: Quần xã Đước đôi, Vẹt dù, Cọc đỏ và Quần xã Tràm 

(Melaleuca leucadendra), Nhum (Oncosperma tigillaria).   

- Vùng đất cát có lớp bùn mỏng ven biển, ngập mặn tự nhiên và đều đặn: RNM phân 

bố thành từng đám nhỏ không liên tục, chỉ có quần xã Đước đôi, Bần trắng (Sonneratia 

alba), Mấm (Avicennia marina) hoặc RNM làm thành dãy với mật độ cây cao, chỉ có quần 

xã Đước đôi (Rhizophora apiculata). 

- Cồn cát ven biển, chịu sự tác động của gió biển, sóng biển: Thành phần loài ít, 

chỉ có 25 loài. Trên những bãi cát, nơi chịu sự tác động trực tiếp của sóng biển, thường bị 

ngập lúc triều cường, phổ biến có các loài: Giá (Excoecaria agallocha), Cui biển (Heritiera 

littoralis), Tra làm chiếu (Hibiscus tiliaceus), Hếp (Scaevola taccada), Rau muống biển 

(Ipomoea pes-caprae)… Ở những cồn cát cao tương đối ổn định, chủ yếu là các trảng cỏ với 

hai quần xã là quần xã Cỏ lào (Eupatorium odoratum) và quần xã Hoàng đầu (Xyris indica). 

3.1.2.2 Hệ sinh thái rừng úng phèn 

HST RUP ở VQG Phú Quốc có diện tích lớn thứ hai, khoảng 1.438,61 ha, phân bố ở 

những vùng có địa hình thấp trũng hoặc gần biển, đất thường bị chua phèn. Thành phần loài 

có 254 loài TVBCCM thuộc 180 chi, 92 họ trong 4 ngành thực vật, được phân bố trong các 

kiểu rừng sau:  

a) Rừng tràm tự nhiên 

Dựa trên điều kiện đất đai và chế độ ngập nước có thể chia thành 4 dạng: 



 

 

- Rừng tràm trên những giồng cát cố định, ít khi bị ngập nước vào mùa mưa: Đất 

chủ yếu là cát, pH từ 6 - 6,5. Quần thụ Tràm có mật độ tương đối dày, nhưng kích thước của 

cây nhỏ và cằn cỗi, chiều cao trung bình từ 6 – 8 m. 

- Rừng tràm trên những vùng đất cát pha sét, chỉ ngập nước vào mùa mưa: Đất 

thuộc loại cát pha sét và khá chua, pH từ 3,0 - 4,0. Quần thụ Tràm có mật độ khá thưa, cao từ 

7 - 10 m, đường kính thân cây lớn (25 - 35 cm), có tán rộng. 

- Rừng tràm trên những vùng đất trũng, ngập nước gần như quanh năm: Đất phù sa 

pha ít cát, pH từ 4,5 - 6,0. Quần thụ Tràm có mật độ khá dày, đường kính thân cây từ 12 - 16 

cm nhưng cây khá cao, từ 14 - 18 m, tán cây không rộng. 

- Rừng tràm trên những vùng đất thấp ven rạch, gần cửa biển, thường bị ngập khi 

triều cường: Đất sét pha ít cát và bị nhiễm mặn, pH từ 5,0 - 6,5. Quần thụ Tràm có mật độ 

không cao, nhưng kích thước cây rất lớn, đường kính thân từ 30 - 50 cm, cao trung bình từ 

12 – 15 m. Đây là khu vực rừng tràm ít bị tác động nhất.  

b) Truông nhum: Phân bố rãi rác ở các vùng đất trũng, thường ngập nước vào mùa 

mưa. Đất chủ yếu là sét pha ít cát, pH từ 4,0 - 6,0. HTV có chiều cao tương đối thấp, rậm 

rạp, gồm 114 loài thuộc 49 họ. Chiếm ưu thế về số lượng cá thể là Nhum (Oncosperma 

tigillaria), tiếp đến là Mật cật (Licuala spinosa).  

3.1.2.3 HST rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới  

Chiếm trên 90% diện tích đất rừng tự nhiên của VQG Phú Quốc, bao gồm các vùng 

đồi và núi. Kết quả điều tra đã ghi nhận được 1.247 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 558 chi 

của 141 họ trong 4 ngành. Các kiểu rừng trong HST gồm: 

a) Rừng nguyên sinh cây họ Dầu: Đây là kiểu RKTX cây lá rộng mưa ẩm nhiệt đới 

họ Sao Dầu hỗn giao, có diện tích khoảng 3.000 ha, phân bố trên đất feralit, có tầng đất dày, 

ẩm mát, địa hình tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng, có khi có đá nổi. Thành phần loài 

gồm 331 loài TVBCCM, 197 chi, 83 họ trong 4 ngành. Cấu trúc rừng có 5 tầng: Tầng vượt 

tán, tầng ưu thế sinh thái, tầng dưới tán, tầng cây bụi, tầng cỏ. Có 4 ưu hợp: Ưu hợp Kiền 

kiền phú quốc (Hopea pierrei); ưu hợp Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri); ưu hợp Dầu 

mít (Dipterocarpus costatus); ưu hợp Trâm (Syzygium spp.), Cồng (Calophyllum spp.), Tri 

tân (Tristania merguensis), Kiền kiền phú quốc (Hopea pierrei), Thị (Diospyros spp.). 

 b) Rừng thứ sinh nhân tác: Chiếm diện tích lớn nhất, trên 20.000 ha, phân bố ở 

những nơi có địa hình tương đối bằng phẳng, các đồi núi thấp đã trãi qua sự tác động của con 

người và hiện đang trong giai đoạn phục hồi. Thành phần loài có 1.111 loài, 524 chi, 139 họ 



 

 

của 4 ngành. Trên cơ sở phương thức, mức độ tác động khác nhau đến rừng và hiện trạng 

rừng, có thể chia thành các kiểu rừng sau: 

- Rừng thứ sinh kín cây lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới: Kiểu rừng này có 

nguồn gốc phục hồi từ các rừng Sao Dầu hỗn giao sau khi đã bị khai thác có chọn lọc. 

Những cây gỗ lớn có giá trị gần như không còn, cấu trúc rừng bị phá vỡ thành 3 tầng, ưu thế 

là tầng cây gỗ nhỏ và cây bụi, dây leo khá phát triển. 

- Rừng thứ sinh sau nương rẫy cũ: Kiểu rừng này có nguồn gốc từ những sinh cảnh 

rừng trên sa thạch đã bị khai phá để lấy đất làm vườn, rẫy nhưng đã bỏ hoang khá lâu. 

Những nơi này hiện nay chủ yếu là những trảng cỏ Tranh (Imperata cylindrica) có Sim 

(Rhodomyrtus tomentosa), Mua (Melastoma spp.) xen lẫn, hoặc là những trảng cây bụi với 

Sim, Mua là chủ yếu. Ở bìa rừng, thường có một tầng cây gỗ, có chiều cao trung bình từ 12 – 

15 m, chủ yếu là những cây ưa sáng. 

- Rừng thứ sinh trên đất cát ven biển: Phân bố trên những giồng cát cố định ven 

biển. Do đất cát, nghèo dinh dưỡng lại giữ nước kém, nên THV ở đây thường cằn cỗi, thân 

nhỏ, thường cong queo, làm thành một đai rừng khá rậm ven bờ biển. Cấu trúc rừng gồm 3 

tầng: Tầng cây gỗ, tầng cây bụi và tầng cỏ. 

3.1.3 Bản đồ phân bố các hệ sinh thái rừng ở VQG Phú Quốc 

Dựa trên tọa độ các tuyến nghiên cứu và ô tiêu chuẩn, bản đồ hành chính  

đảo Phú Quốc có tỷ lệ 1:145000, bản đồ hiện trạng rừng (2005), bản đồ địa hình, kết hợp với 

ảnh vệ tinh Landsat TML1T chụp đảo Phú Quốc năm 2010, đề tài đã lập được bản đồ phân 

bố các HST rừng ở VQG Phú Quốc. 

 

3.2 ĐA DẠNG THỰC VẬT THEO TỪNG HỆ SINH THÁI RỪNG  

3.2.1 Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Kết quả điều tra đã xác định được 103 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 80 chi, 43 họ 

trong 3 ngành. Trong đó, có 23 loài cây ngặp mặn chủ yếu, 22 loài cây tham gia RNM, 58 

loài cây nội địa phát tán ra sống ở vùng ven biển có RNM. 

3.2.1.1 Đánh giá sự đa dạng hệ thực vật RNM ở các bậc phân loại 

- Đa dạng taxon ở bậc ngành: Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự phân bố và tỷ lệ các 

taxon trong mỗi ngành không đồng đều, được thể hiện trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Sự phân bố của các taxon trong các ngành thực vật ở HST RNM 

Tên ngành Họ Chi Loài/dƣới loài 

Tên latin Tên Việt Nam SL % SL % SL % 



 

 

Polypodiophyta  Dương xỉ 4 9,30 6 7,50 8 7,77 

Pinophyta Thông 1 2,33 1 1,25 1 0,97 

Magnoliophyta  Mộc lan 38 88,37 73 91,25 94 91,26 

Tổng cộng 43 100 80 100 103 100 

Từ bảng 3.1 cho thấy, ngành Mộc lan đa dạng nhất với 94 loài/dưới loài, 73 chi, 38 

họ chiếm tỷ lệ tương ứng là 91,26% số loài, 91,25% số chi, 88,37% số họ của cả hệ. Các 

ngành còn lại không có ngành nào chiếm quá 10% ở mỗi bậc taxon. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, thành phần loài cây ngập mặn chủ yếu ở VQG 

Phú Quốc khá đa dạng, chiếm tỷ lệ lần lượt là 63,80% về số loài, 73,68% về số chi và 80% 

về số họ trên tổng số loài, chi, họ cây ngập mặn chủ yếu ở Việt Nam. Tỷ lệ loài cây tham gia 

RNM thấp hơn, chỉ chiếm  31,43% về số loài, 35,71% về số chi và 46,88% về số họ trên 

tổng số loài, chi và họ cây tham gia RNM ở Việt Nam.  

So với hệ thực vật RNM của VQG Côn Đảo và VQG Cát Bà cũng là các VQG nằm 

trên đảo thì hệ thực vật RNM của VQG Phú Quốc đa dạng hơn nhiều.  

- Các chỉ số đa dạng của hệ thực vật RNM: Hệ thực vật RNM có chỉ số đa dạng 

thấp, chỉ số chi là 1,29 (trung bình mỗi chi chỉ có 1 – 2 loài), chỉ số họ là 2,40 (trung bình 

mỗi họ có 2 – 3 loài) và chỉ số chi trung bình của mỗi họ là 1,86 (trung bình mỗi họ chỉ có 1 

– 2 chi). 

- Đa dạng ở bậc họ: Thống kê 10 họ có số loài nhiều nhất (từ 3 – 10 loài), kết quả 

cho thấy: Với 10 họ giàu loài nhất chỉ chiếm 23,26% tổng số họ của hệ, nhưng có đến 52 

loài, 39 chi, chiếm tới 50,49% số loài và 48,75% số chi của hệ. 

- Đa dạng ở bậc chi: Thống kê 10 chi có số loài nhiều nhất (từ 2 – 5 loài), kết quả 

cho thấy: Với 10 chi giàu loài nhất chiếm 12,5% tổng số chi của hệ, nhưng có đến 25 loài 

chiếm 24,27% tổng số loài của hệ. 

3.2.1.2 Đa dạng về dạng sống của hệ thực vật RNM 

Dựa theo hệ thống phân loại dạng sống của Raunkiaer (1934), đã lập được phổ dạng 

sống của hệ thực vật trong HST RNM như sau: SB = 96,12 Ph + 3,38 Cr. 

3.2.1.3 Đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật 

Căn cứ vào khung phân loại các yếu tố địa lý thực vật của Nguyễn Nghĩa Thìn 

(2008), đã xác định được yếu tố địa lý của toàn bộ 103 loài. Nhóm yếu tố nhiệt đới chiếm ưu 

thế tuyệt đối tới 99,03% số loài, trong đó, nhóm yếu tố nhiệt đới châu Á chiếm tỷ lệ cao 

nhất, tới 71,85% số loài. Nếu xét trong mối quan hệ với các HTV láng giềng thì HTV RNM 



 

 

VQG Phú Quốc có mối quan hệ khá gần gũi với hệ thực vật Inđô – Malêzia và hệ thực vật 

Đông Dương – Malêzia. 

3.2.1.4 Đa dạng nguồn tài nguyên cây có có giá trị sử dụng trong HST RNM 

Đã thống kê được 97 loài/dưới loài có giá trị sử dụng, chiếm tỷ lệ 94,17% tổng số 

loài. Trong đó có một số loài có nhiều giá trị sử dụng. Nhóm cây làm thuốc chiếm tỷ lệ cao 

nhất, tới 70,87% số loài của hệ, kế đến là nhóm cây lấy gỗ và nhóm cây làm cảnh đều chiếm 

26,21%. Các nhóm còn lại có tỷ lệ thấp hơn, dưới 15%.   

3.2.1.5 Đa dạng tài nguyên cây quý hiếm và tình trạng bảo tồn 

            Đã xác định được 35 loài cây quý hiếm và tình trạng bảo tồn, chiếm 33,98% tổng số 

loài. Các loài nằm trong danh sách theo SĐVN (2007) có 3 loài, theo IUCN (2013) có 23 

loài và theo Quyết định số 54/QĐ-BNN (CITES) có 10 loài. Loài Cóc đỏ (Lumnitzera 

littorea) có tên trong cả SĐVN (2007) và IUCN (2013). 

3.2.2 Hệ sinh thái rừng úng phèn 

Kết quả điều tra đã xác định được 254 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 180 chi của 92 

họ trong 4 ngành thực vật.  

3.2.2.1 Đánh giá sự đa dạng hệ thực vật ở các bậc phân loại 

- Đa dạng taxon ở bậc ngành: Được thể hiện chi tiết trong bảng 3.11.  

Từ bảng 3.11 cho thấy, ngành Mộc lan đa dạng nhất với tổng số 232 loài, 163 chi, 81 

họ chiếm tỷ lệ tương ứng là 91,34% số loài, 90,56% số chi, 88,04% số họ của cả hệ. Các 

ngành còn lại không có ngành nào chiếm quá 10% ở mỗi bậc. 

So với VQG U Minh Thượng thì HTV RUP VQG Phú Quốc có số lượng ngành, họ, 

chi và loài thực vật lần lượt lớn gấp 2 lần, 1,44 lần, 1,46 lần và 1,64 lần; còn so với VQG 

Tràm Chim thì lần lượt lớn gấp 2 lần, 1,61 lần, 1,58 lần và 1,83 lần. Điều này cho thấy sự đa 

dạng của HTV RUP VQG Phú Quốc. 

Bảng 3.11. Sự phân bố của các taxon trong từng ngành trong hệ thực vật RUP 

Tên ngành Họ Chi Loài 

Tên latin Tên Việt Nam SL % SL % SL % 

Lycopodiophyta  Thông đất 1 1,09 1 0,55 1 0,39 

Polypodiophyta  Dương xỉ 9 9,78 14 7,78 19 7,48 

Pinophyta Thông 1 1,09 2 1,11 2 0,79 

Magnoliophyta  Mộc lan 81 88,04 163 90,56 232 91,34 

Tổng cộng 92 100 180 100 254 100 



 

 

- Chỉ số đa dạng của hệ thực vật RUP: Hệ thực vật RUP có chỉ số đa dạng không 

cao, chỉ số chi là 1,41 (trung bình mỗi chi chỉ có 1 – 2 loài), chỉ số họ là 2,76 (trung bình mỗi 

họ có 2 – 3 loài) và chỉ số chi trung bình của mỗi họ là 1,96 (trung bình mỗi họ chỉ có 

khoảng 2 chi). 

- Đa dạng ở bậc họ: Thống kê 10 họ có số loài nhiều nhất (từ 7 – 15 loài), kết quả 

cho thấy: Với 10 họ giàu loài nhất chỉ chiếm 10,87% tổng số họ, nhưng có đến 106 loài, 65 

chi chiếm tới 41,73% tổng số loài và 36,11% tổng số chi của hệ.  

- Đa dạng ở bậc chi: Thống kê 10 chi có số loài nhiều nhất (từ 3 – 6 loài), kết quả 

cho thấy: Với 10 chi giàu loài nhất chỉ chiếm 12,5% tổng số chi của hệ, nhưng có đến 41 loài 

chiếm 16,14% tổng số loài của hệ. 

3.2.2.2 Đa dạng về dạng sống của hệ thực vật RUP 

Phổ dạng sống của hệ thực vật RUP với đầy đủ 5 nhóm dạng sống được lập như sau: 

SB = 85,43 Ph + 2,76 Ch + 1,57 Hm + 7,48 Cr + 2,76 Th.  

3.2.2.3 Đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật 

Đã xác định được yếu tố địa lý thực vật của toàn bộ 254 loài, kết quả cho thấy: Yếu 

tố nhiệt đới chiếm ưu thế tuyệt đối tới 98,04% số loài của hệ, trong đó,  nhóm yếu tố nhiệt 

đới châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 72,46% số loài. Nếu xét trong mối quan hệ với các HTV 

láng giềng thì HTV RUP ở VQG Phú Quốc có mối quan hệ khá gần với khu HTV Inđô – 

Malêzia, HTV Đông Dương – Malêzia và HTV Đông Dương. Yếu tố đặc hữu chiếm 5,51% 

tổng số loài.  

3.2.2.4 Đa dạng nguồn tài nguyên cây có có giá trị sử dụng trong HST RUP 

  Đã thống kê được 213 loài/dưới loài có giá trị sử dụng, chiếm tỷ lệ 83,86% 

số loài, trong đó có một số loài có nhiều giá trị sử dụng. Nhóm cây làm thuốc chiếm tỷ lệ cao 

nhất tới 49,37% số loài của hệ, tiếp đến là nhóm cây lấy gỗ chiếm 26,21%, nhóm cây ăn 

được chiếm 16,93%, nhóm cây làm cảnh chiếm 15,35%. Các nhóm còn lại, mỗi nhóm chiếm 

tỷ lệ dưới 8%. 

3.2.2.5 Đa dạng tài nguyên cây quý hiếm và tình trạng bảo tồn 

Đã xác định được 42 loài cây quý hiếm và tình trạng bảo tồn, chiếm 16,54% số loài 

của hệ. Mức độ đe dọa tuyệt chủng theo SĐVN (2007) có 8 loài, theo IUCN (2013) có 25 

loài và theo Quyết định số 54/QĐ-BNN (CITES) có 15 loài.  

3.2.3 Hệ sinh thái rừng kín thƣờng xanh mƣa ẩm nhiệt đới 

Kết quả điều tra đã xác định được 1.247 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 558 chi của 

141 họ trong 4 ngành (trong đó có 42 taxa đang dừng ở mức chi). 



 

 

3.2.3.1 Đánh giá sự đa dạng hệ thực vật ở các bậc phân loại 

- Mức độ đa dạng ngành: Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự phân bố và tỷ lệ các taxon 

trong mỗi ngành không đồng đều, được thể hiện trong bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Sự phân bố của các taxon trong từng ngành thực vật trong HST RKTX mưa ẩm 

nhiệt đới 

Tên ngành Họ Chi Loài 

Tên latin Tên Việt Nam SL % SL % SL % 

Lycopodiophyta  Thông đất 2 1,42 4 0,72 9 0,72 

Polypodiophyta  Dương xỉ 15 10,64 32 5,73 53 4,25 

Pinophyta Thông 4 2,84 6 1,08 11 0,88 

Magnoliophyta  Mộc lan 120 85,10 516 92,47 1.174 94,15 

Tổng cộng 141 100 558 100 1.247 100 

Từ bảng 3.22 cho thấy, ngành Mộc lan đa dạng nhất với tổng số 1.174 loài thuộc 516 

chi, 120 họ chiếm tỷ lệ tương ứng là 94,15% về số loài, 92,47% về số chi và 85,10% về số 

họ của cả hệ. Các ngành còn lại có số loài chiếm tỷ lệ dưới 5%. 

- Các chỉ số đa dạng: HTV trong HST RKTX mưa ẩm nhiệt đới có chỉ số chi là 2,23 

(trung bình mỗi chi có 2 – 3 loài), chỉ số họ là 8,85 (trung bình mỗi họ có 8 – 9 loài) và số 

chi trung bình mỗi họ là 3,97 (trung bình mỗi họ có 3 - 4 chi).  

- Đa dạng ở bậc họ: Thống kê 10 họ nhiều loài nhất (từ 27 – 100 loài), kết quả cho 

thấy: Với 10 họ giàu loài nhất chỉ chiếm 7,14% tổng số họ, nhưng có đến 486 loài, 187 chi 

chiếm tới 38,97% tổng số loài và 33,51% tổng số chi của hệ.  

 - Đa dạng hệ thực vật ở bậc chi: Thống kê 10 chi có số loài nhiều nhất (từ 10 – 35 

loài), kết quả cho thấy: Với 10 chi giàu loài nhất chỉ chiếm 1,79% tổng số chi của hệ, nhưng 

có đến 156 loài chiếm 12,51% tổng số loài của hệ.  

3.2.3.2 Đa dạng về dạng sống thực vật trong HST RKTX mưa ẩm nhiệt đới 

Phổ dạng sống của hệ thực vật trong HST RKTX mưa ẩm nhiệt đới có đủ 5 nhóm 

dạng sống như sau: SB = 90,27 Ph + 2,14 Ch + 1,16 Hm + 4,04 Cr + 2,39Th. 

3.2.3.3 Đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật 

Đã xác định được yếu tố địa lý của 1.177 loài/dưới loài trong tổng số 1.247 loài/dưới 

loài, chiếm 94,39% số loài. Nhóm các yếu tố nhiệt đới chiếm ưu thế với 92,79% số loài của 

hệ. Trong đó, yếu tố nhiệt đới châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 68,90% số loài. Kết quả còn 

cho thấy, HTV RKTX mưa ẩm nhiệt đới có mối quan hệ mật thiết với HTV Đông Dương và 

mang đậm tính nhiệt đới địa phương Châu Á.  



 

 

3.2.3.4 Đa dạng nguồn tài nguyên cây có giá trị sử dụng  

Đã thống kê được 879 loài/dưới loài có giá trị sử dụng, chiếm tỷ lệ 70,49% tổng số 

loài của hệ, trong đó có một số loài có nhiều giá trị sử dụng. Nhóm cây làm thuốc chiếm tỷ 

lệ cao nhất, tới 47,07% số loài của hệ, tiếp đến là nhóm cây lấy gỗ chiếm 26,14%, nhóm cây 

ăn được chiếm 11,95%, nhóm cây trồng làm cảnh chiếm 10,59%. Các nhóm còn lại chiếm tỷ 

lệ dưới 6%. 

3.2.3.5 Đa dạng tài nguyên cây quý hiếm và tình trạng bảo tồn 

Đã xác định được 168 loài/dưới loài quý hiếm và tình trạng bảo tồn, chiếm tỷ lệ 

13,47% số loài của hệ. Mức độ đe dọa tuyệt chủng theo SĐVN (2007) có 33 loài, theo Nghị 

định 32/NĐ-CP có 6 loài, theo tiêu chuẩn IUCN (2013) có 66 loài và theo Quyết định số 

54/QĐ-BNN (CITES) có 83 loài.    

3.3 ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT VƢỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC 

3.3.1. Kết quả bổ sung và xây dựng danh lục TVBCCM VQG Phú Quốc 

Từ kết quả điều tra ở 19 tuyến nghiên cứu và 99 ô tiêu chuẩn trong cả 3 HST 

rừng ở VQG Phú Quốc, đã thu thập được 8.637 mẫu cây. Từ kết quả phân loại các mẫu thu 

được và tham khảm bộ mẫu có sẵn (400 mẫu) của VQG Phú Quốc, đề tài đã xây dựng hoàn 

chỉnh danh lục TVBCCM ở VQG Phú Quốc gồm 1.353 loài thuộc 601 chi, 150 họ của 4 

ngành thực vật. So với danh lục thực vật rừng VQG Phú Quốc (2003), đề tài đã bổ sung 

thêm được 204 loài. Đây là danh lục TVBCCM lần đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh với 

các thông tin khoa học về dạng sống, yếu tố địa lý thực vật, giá trị sử dụng và sự phân bố của 

các loài theo từng HST rừng mà các danh lục thực vật của VQG Phú Quốc trước đó chưa đề 

cập đến.   

3.3.2 Đánh giá sự đa dạng hệ thực vật VQG Phú Quốc ở các bậc phân loại 

3.3.2.1 Đa dạng hệ thực vật ở bậc ngành 

- Mức độ đa dạng ngành: Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự phân bố và tỷ lệ các taxon 

trong mỗi ngành không đồng đều, được thể hiện trong bảng 3.32. 

Bảng 3.32. Sự phân bố các taxon trong từng ngành thực vật ở VQG Phú Quốc 

Tên ngành Họ Chi Loài 

Tên latin Tên Việt Nam SL % SL % SL % 

Lycopodiophyta  Thông đất 2 1,33 4 0,67 9 0,67 

Polypodiophyta  Dương xỉ 16 10,67 34 5,66 58 4,29 

Pinophyta  Thông 4 2,67 6 1,00 11 0,81 

Magnoliophyta  Mộc lan 128 85,33 557 92,67 1.275 94,23 



 

 

Tổng cộng 150 100 601 100 1.353 100 

Từ bảng 3.32 cho thấy, ngành Mộc lan chiếm ưu thế tuyệt đối với 1.275 loài chiếm 

tới 94,23% số loài toàn hệ, các ngành khác không có ngành nào có số lượng loài đạt tới 5%. 

Kết quả này phù hợp với sự tiến hóa của thực vật là Magnoliophyta luôn chiếm ưu thế hơn 

so với các ngành TVBCCM khác.  

- So sánh tỷ lệ của hệ TVBCCM VQG Phú Quốc với hệ TVBCCM Việt Nam: Kết 

quả cho thấy, cấu trúc tương đồng giữa hệ TVBCCM VQG Phú Quốc và hệ TVBCCM Việt 

Nam đó là sự ưu thế tuyệt đối của Magnoliophyta, tiếp theo là Polypodiophyta, các ngành 

còn lại có tỷ lệ rất thấp (dưới 1%). Điểm khác biệt cơ bản là VQG Phú Quốc không có 

Psilotophyta và Equisetophyta.  

Nếu xét riêng từng ngành: Lycopodiophyta chiếm tỷ lệ tới 16,98% về số loài Thông 

đất của Việt Nam, Pinophyta chiếm 15,94% số loài của ngành Thông ở Việt Nam, 

Magnoliophyta chỉ chiếm 9,81% số loài của ngành Mộc lan ở Việt Nam, thấp nhất là 

Polypodiophyta chỉ chiếm 8,39% số loài của ngành Dương xỉ ở Việt Nam.  

Nếu xét tổng thể: Diện tích của VQG Phú Quốc chiếm chưa tới 0,1% diện tích lãnh 

thổ Việt Nam, nhưng hệ TVBCCM ở VQG Phú Quốc đã chiếm tới 9,79% tổng số loài của cả 

hệ TVBCCM Việt Nam, điều này chứng tỏ, HTV VQG Phú Quốc cũng khá đa dạng về 

thành phần loài. 

          - Tỷ lệ giữa hai lớp trong Magnoliophyta: Magnoliopsida có số lượng các bậc 

taxon luôn chiếm ưu thế trên 75% tổng số loài, chi, họ của ngành.  

- Các chỉ số đa dạng: Hệ TVBCCM ở VQG Phú Quốc có chỉ số họ khá cao tới 9,02, 

nghĩa là trung bình mỗi họ có tới 9 loài. Chỉ số đa dạng chi lại thấp, chỉ là 2,25, nghĩa là 

trung bình mỗi chi chỉ có 2 đến 3 loài. Số chi trung bình của mỗi họ là 4,01, nghĩa là trung 

bình mỗi họ đều có khoảng 4 chi. Magnoliophyta là đa dạng nhất, trung bình mỗi họ có 9 - 

10 loài, mỗi chi có 2 - 3 loài. Các ngành còn lại có chỉ số thấp hơn. 

So sánh các chỉ số đa dạng của HTV ở VQG Phú Quốc với một số HTV của các 

VQG khác ở Việt Nam có điều kiện tự nhiên gần tương đồng với VQG Phú Quốc, kết quả 

được ghi nhận ở bảng 3.36. 

Bảng 3.36. So sánh các chỉ số đa dạng của hệ thực vật VQG Phú Quốc với  

                   VQG Côn Đảo, VQG Cát Bà, VQG Cát Tiên và VQG Bạch Mã 

                 Các chỉ số 

Hệ thực vật 

Chỉ số chi 

 

Chỉ số họ Số chi trung bình 

của một họ 

Chỉ số 

ĐDSH 

VQG Phú Quốc 2,25 9,02 4,01 15,28 



 

 

VQG Côn Đảo(1) 1,68 6,73 4,00 12,41 

VQG Cát Bà(2) 2,18 6,67 3,06 11,91 

VQG Cát Tiên(3) 1,92 9,03 4,7 15,65 

VQG Bạch Mã(3) 2,16 8,95 4,15 15,26 

    Nguồn: (1) Trần Đình Huệ (2011), (2),(3) Nguyễn Nghĩa Thìn (1999, 2008)  

Từ bảng 3.36 cho thấy: Nếu so với HTV ở các VQG trên các đảo như VQG Côn Đảo 

và VQG Cát Bà thì VQG Phú Quốc có HTV đa dạng hơn và tương đương  

với một số VQG trong đất liền như VQG Bạch Mã, VQG Cát Tiên.  

3.3.2.2 Đa dạng hệ thực vật ở bậc họ 

Hệ TVBCCM VQG Phú Quốc đã được thống kê gồm 150 họ, tập trung chủ yếu 

trong ngành Mộc lan với 128 họ chiếm 85,33% số họ của toàn hệ. Có 34 họ chỉ có 1 loài, 55 

họ có từ 2 – 4 loài, 19 họ có từ 5 – 9 loài, 23 họ có từ 10 – 19 loài, 10 họ có từ 20 – 27 loài, 6 

họ có từ 32 – 44 loài và 3 họ có từ 80 – 105 loài.  

Thống kê 10 họ nhiều loài nhất (từ 27 đến 105 loài) kết quả cho thấy: Với 10 họ giàu 

loài nhất chỉ chiếm 6,67% tổng số họ, nhưng có đến 516 loài, 192 chi chiếm tới 38,14% tổng 

số loài và 31,95% tổng số chi toàn hệ. Ba họ giàu loài nhất trong hệ là Rubiaceae (105 loài), 

Euphorbiaceae (85 loài) và Orchidaceae (80 loài), 

đây cũng là những họ giàu loài của hệ thực vật Việt Nam.  

3.3.2.3. Đa dạng hệ thực vật ở bậc chi 

Hệ TVBCCM ở VQG Phú Quốc đã được thống kê gồm 601 chi, tập trung chủ yếu 

trong ngành Mộc lan với 557 chi chiếm 92,67% số chi của toàn hệ. Trong đó, có 354 chi chỉ 

có 1 loài, 118 chi có 2 loài, 80 chi có từ 3 – 5 loài, 34 chi có từ 6 – 9 loài, 12 chi có từ 10 – 

14 loài và 3 chi có từ 22 – 37 loài. 

Thống kê 10 chi có số loài nhiều nhất (từ 10 đến 37 loài) kết quả cho thấy: Với 10 

chi giàu loài chỉ chiếm 1,66% tổng số chi của toàn hệ, nhưng có tới 168 loài chiếm 12,42% 

tổng số loài của toàn hệ. 

3.3.3 Đa dạng về dạng sống của hệ thực vật VQG Phú Quốc 

Trên cơ sở những loài xác định được dạng sống, phổ dạng sống của HTV VQG Phú 

Quốc được lập: SB = 89,39Ph+ 2,35Ch + 1,21Hm + 4,47Cr + 2,58Th.  

Nhóm cây chồi trên chiếm ưu thế với 89,39% số loài so với các nhóm khác. Điều đó 

cho thấy tính chất nhiệt đới điển hình của HTV VQG Phú Quốc.  

3.3.4 Đa dạng về các yếu tố địa lý thực vật của hệ thực vật VQG Phú Quốc 



 

 

Đã xác định được yếu tố địa lý của 1.283 loài/dưới loài trong tổng số 1.353 loài/dưới 

loài của HTV VQG Phú Quốc, chiếm 94,83%, còn 70 loài chưa đủ thông tin để xác định. 

Trên cơ sở các loài đã xác định được yếu tố địa lý thực vật, thống kê số lượng và tính tỷ lệ 

phần trăm theo từng yếu tố, kết quả cho thấy: Trong số 94,83% số loài đã xác định được 

vùng phân bố địa lý thì có đến 93,35% số loài thuộc về yếu tố nhiệt đới, trong đó có tới 

68,66% số loài thuộc về yếu tố nhiệt đới châu Á. Phân tích sâu hơn từng yếu tố địa lý để xác 

định mối quan hệ thân thuộc của hệ thực vật VQG Phú Quốc, kết quả cho thấy, các yếu tố 

chiếm tỷ lệ cao gồm: Yếu tố Inđô – Malêzia chiếm 24,76% số loài của hệ, Đông Dương – 

Malêzia chiếm 11,75%, đặc hữu Đông Dương chiếm 11,68%, Đông Dương - Ấn Độ chiếm 

11,23%, Đông Dương – Nam Trung Hoa chiếm 6,87%. Điều này chứng tỏ HTV VQG Phú 

Quốc có mối quan hệ mật thiết với HTV Đông Dương và mang đậm tính nhiệt đới địa 

phương châu Á. Yếu tố đặc hữu Việt Nam chiếm 12,12% tổng số loài.  

3.3.5 Đa dạng nguồn tài nguyên cây có ích và cây quí hiếm 

3.3.5.1. Đa dạng tài nguyên cây có ích 

Kết quả nghiên cứu đã thống kê được 957 loài/dưới loài cây có giá trị sử dụng chiếm 

tỷ lệ 70,73% tổng số loài của toàn hệ. Trong đó, một loài có thể có một hoặc nhiều giá trị sử 

dụng. Tổng số lượt loài có giá trị sử dụng là 1.703 lượt loài. Nhóm cây làm thuốc chiếm tỷ lệ 

cao nhất 49,45% tổng số loài của hệ, kế đến là nhóm cây lấy gỗ chiếm 26,02%, nhóm cây có 

thể ăn được chiếm 12,20%, nhóm cây làm cảnh chiếm 10,72%, các nhóm còn lại, mỗi nhóm 

chiếm tỷ lệ dưới 6%. 

3.1.5.2. Đa dạng tài nguyên cây quý hiếm và tình trạng bảo tồn 

Đã xác định được 213 loài/dưới loài thực vật quý hiếm và tình trạng bảo tồn. Cụ thể 

như sau: Số loài cây quý hiếm theo SĐVN (2007) là 2 CR + 11 EN + 26 VU = 39. Số loài 

cây quý hiếm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP là 2 IA + 4 IIA = 6. Số loài cây quý hiếm theo 

IUCN (2013) là 8 CR + 8 EN + 13 VU + 23 LR + 50 LC + 3 DD + 1 NT = 106. Số loài cây 

quý hiếm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN (CITES) là 1 I +86 II + 1 III = 88. 

3.4 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY SUY GIẢM VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG 

THỰC VẬT Ở VƢỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC 

3.3.1 Các nguyên nhân suy giảm tính đa dạng hệ thực vật VQG Phú Quốc 



 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số nguyên nhân có thể gây suy giảm đa dạng hệ 

thực vật ở VQG Phú Quốc bao gồm: Sự suy giảm diện tích đất rừng; chặt phá rừng và khai 

thác lâm sản trái phép; sự gia tăng dân số; tác động của du lịch; cháy rừng và do thiếu nhân 

lực làm công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng. 

3.3.2 Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn đa dạng HTV ở VQG Phú Quốc 

Đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tối đa sự tác động đến rừng, cụ thể 

là:  

- Đối với nguyên nhân gây suy giảm diện tích đất rừng, giải pháp là: Kiểm tra, rà 

soát lại quy hoạch đất và hiện trạng sử dụng đất ở VQG Phú Quốc; Khoanh vùng rừng cấm, 

vùng rừng bảo vệ nghiêm ngặt; Trồng rừng ở những khu vực bị bỏ hoang hoặc khuyến khích 

tái sử dụng các khu đất này để trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp; Ứng dụng và chuyển 

giao những tiến bộ về khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp cho người dân; Tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng đến từng hộ dân. 

- Về việc chặt phá rừng và khai thác lâm sản trái phép, giải pháp là: Lập thêm các 

trạm quan sát, chốt kiểm lâm ở những điểm nóng về khai phá rừng; Kiểm soát thị trường; 

Tạo việc làm cho người dân bằng các hình thức lao động khác, phát triển nghề phụ; Tổ chức 

tốt việc khoán quản lý bảo vệ rừng; Khuyến khích các hộ 

tham gia chương trình trồng rừng, phát triển các mô hình vườn rừng - hộ gia đình.  

- Đối với sự gia tăng dân số, giải pháp là: Đầu tư và phát triển hơn nữa cơ sở hạ 

tầng, nâng cao chất lượng y tế và giáo dục; Đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế 

hộ gia đình; Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình.   

- Về các tác động của du lịch, giải pháp là: Khoanh vùng du lịch sinh thái, kiểm 

soát chặt chẽ các hoạt động du lịch trên địa bàn VQG Phú Quốc; Quy hoạch các loại hình du 

lịch, tuyến du lịch và dịch vụ du lịch theo hướng làm giảm tối đa các tác động đến rừng và 

môi trường; Tuyên truyền giáo dục cộng đồng, khách du lịch về luật bảo vệ và phát triển 

rừng. 

- Do cháy rừng, giải pháp là: Kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn các hộ dân sống ven rừng làm cam kết chấp hành và thực hiện tốt các quy 

định về Luật bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng 

cháy và chữa cháy rừng; Xây dựng các hồ chứa nước ở những khu vực có nguy cơ xảy ra 

cháy cao, nhất là các khu vực rừng tràm; Tổ chức mở các khóa tập huấn và diễn tập phòng 

cháy chữa cháy có định kỳ; Đầu tư, tăng cường các trang thiết bị dự báo cháy và phòng 

chống cháy cho lực lượng kiểm lâm. 



 

 

- Do thiếu nhân lực làm công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng, giải pháp là: 

Quy hoạch và bổ sung nguồn lực kiểm lâm; Đào tạo nâng cao chuyên môn; Trang bị đầy đủ 

cho kiểm lâm các dụng cụ hỗ trợ chuyên môn. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

A. KẾT LUẬN 

* Về đa dạng các hệ sinh thái rừng 

- Đã xác định được 5 nhóm nhân tố sinh thái phát sinh các HST rừng ở VQG Phú 

Quốc. Trong đó, nhóm nhân tố địa hình và nhân tố hoạt động của con người đóng vai trò 

quan trọng nhất. 

- Có 3 HST rừng ở VQG Phú Quốc có điều kiện địa hình, thổ nhưỡng khác nhau 

gồm: HST RNM, HST RUP và HST RKTX mưa ẩm nhiệt đới. Đồng thời xác định được sự 

phân bố, điều kiện sinh thái và cấu trúc rừng của 3 HST này. 

- Xây dựng được bản đồ địa hình và bản đồ phân bố các HST rừng ở VQG Phú 

Quốc. 

* Về đa dạng thực vật theo từng hệ sinh thái rừng 

- HST RNM: Đã xác định được 103 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 80 chi, 43 

họ trong 3 ngành. Trong đó có 23 loài cây ngặp mặn chủ yếu, 22 loài cây tham gia RNM, 

còn lại là 58 loài cây nội địa phát tán ra sống ở vùng ven biển có RNM. Nếu chỉ xét riêng 

thành phần loài cây ngập mặn chủ yếu và cây tham gia RNM thì VQG Phú Quốc có số lượng 

loài, họ tương đương với VQG Côn Đảo và hơn hẳn VQG Cát Bà. Tài nguyên cây có ích 

gồm 97 loài (chiếm 94,17% số loài của hệ). Cây quý hiếm có 35 loài (chiếm 33,98% số loài 

của hệ), có 3 loài nằm trong SĐVN (2007), 23 loài theo IUCN (2013) và 10 loài trong Quyết 

định 54/QĐ-BNN (CITES). 

- HST RUP: Đã xác định được 254 loài/dưới loài TVBCCM thuộc 180 chi, 92 họ 

trong 4 ngành. So với HST rừng úng phèn ở VQG U Minh Thượng và VQG Tràm Chim thì 

số lượng loài, chi, họ và ngành thực vật có trong HST RUP của VQG Phú Quốc nhiều hơn 

rất nhiều. Có 213 loài/dưới loài có giá trị sử dụng (chiếm tỷ lệ 83,86% số loài của hệ), 42 

loài cây quý hiếm (chiếm 33,98% số loài của hệ), trong đó, có 8 loài nằm trong sách SĐVN 

(2007), 25 loài theo tiêu chuẩn IUCN (2013) và 15 loài trong Quyết định số 54/QĐ-BNN 

(CITES). 

- HST rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới: Đã xác định được 1.247 loài/dưới 

loài TVBCCM thuộc 558 chi của 141 họ trong 4 ngành. Trong đó, có 897 loài/dưới loài có 



 

 

giá trị sử dụng, chiếm 70,49% tổng số loài của hệ; 168 loài/dưới loài thực vật quý hiếm, 

trong đó, có 33 loài nằm trong sách SĐVN (2007), 6 loài theo Nghị định 32/NĐ-CP, 66 loài 

theo tiêu chuẩn IUCN (2013) và 83 loài theo Quyết định số 54/QĐ-BNN (CITES). 

* Về đa dạng hệ thực vật VQG Phú Quốc 

- Đã xây dựng hoàn chỉnh bảng danh lục TVBCCM cho VQG Phú Quốc tính đến 

thời điểm hiện nay, gồm 1.353 loài thuộc 601 chi, 150 họ của 4 ngành thực vật (trong đó có 

43 taxa đang dừng ở mức chi). Trong đó, có 204 loài chưa có trong danh lục thực vật rừng 

của VQG Phú Quốc (2003).  

- Ngành Mộc lan đa dạng nhất với tổng số 1.275 loài, 557 chi của 128 họ, chiếm tỷ 

lệ tương ứng là 94,23% về số loài, 92,67% về số chi, 85,33% về số họ của toàn hệ. Trong đó, 

Magnoliopsida chiếm ưu thế hơn so với Liliopsida ở các bậc phân loại họ, chi và loài. Mười 

họ giàu loài nhất của hệ với tổng số 516 loài, 192 chi chiếm 38,14% tổng số loài và 31,95% 

tổng số chi toàn hệ. Mười chi giàu loài nhất với tổng số 168 loài chiếm 12,42% tổng số loài 

toàn hệ.  

- Hệ thực vật VQG Phú Quốc có chỉ số đa dạng họ là 9,02, chỉ số đa dạng chi là 

2,25, số chi trung bình của mỗi họ là 4,01 và chỉ số ĐDSH là 15,28. Các chỉ số này tương 

đương với hệ thực vật VQG Cát Tiên, VQG Bạch Mã, nhưng cao hơn 2 VQG ở đảo là VQG 

Côn Đảo và VQG Cát Bà. 

- Lập được phổ dạng sống của hệ thực vật VQG Phú Quốc: SB = 89,39Ph+ 2,35 Ch 

+ 1,21 Hm + 4,47 Cr + 2,58 Th. Trong các nhóm cây chồi trên, ưu thế thuộc về nhóm cây 

chồi trên vừa (Me) và cây nhóm cây chồi trên nhỏ (Mi). 

- Về yếu tố địa lý thực vật: Nhóm các yếu tố nhiệt đới chiếm ưu thế tuyệt đối 

(93,35% số loài) so với các nhóm yếu tố còn lại. Trong đó, yếu tố nhiệt đới châu Á chiếm tỷ 

lệ cao nhất tới 68,66%. Trong yếu tố nhiệt đới châu Á thì tỷ lệ của yếu tố lục Inđô – Malêzia 

là cao nhất tới 24,76% tổng số loài của hệ, kế đến là yếu tố Đông Dương – Malêzia chiếm 

11,75%, yếu tố đặc hữu Đông Dương chiếm 11,68%, yếu tố Đông Dương - Ấn Độ chiếm 

11,23%. Điều này chứng tỏ hệ thực vật VQG Phú Quốc liên quan mật thiết với hệ thực vật 

Đông Dương và mang đậm tính nhiệt đới địa phương Châu Á.  

- Tài nguyên cây có ích đã được xác định gồm 957 loài/dưới loài, trong đó nhiều 

nhất là nhóm cây có thể làm thuốc có tới 669 loài, chiếm 49,45% tổng số loài của toàn hệ, 

26,02% số loài cây lấy gỗ và 12,20% số loài ăn được… 



 

 

- Tài nguyên cây quí hiếm gồm 213 loài/dưới loài, trong đó, theo SĐVN (2007) có 

39 loài, theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP có 6 loài, theo tiêu chuẩn IUCN (2013) có 106 loài 

và theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN (CITES) có 88 loài. 

* Về nguyên nhân gây suy giảm và đề xuất các giải pháp bảo tồn  

- Đã xác định được 6 nguyên nhân gây suy giảm tính đa dạng hệ thực vật ở VQG 

Phú Quốc gồm: Sự suy giảm diện tích đất rừng, chặt phá rừng và khai thác lâm sản trái phép, 

sự gia tăng dân số, tác động của du lịch, cháy rừng và do thiếu nhân lực làm công tác quản 

lý, chăm sóc và bảo vệ rừng.  

- Đề xuất được 6 nhóm giải pháp quản lý, bảo tồn đa dạng hệ thực vật ở VQG Phú 

Quốc. 

B. KIẾN NGHỊ 

- Tiếp tục thu thập thông tin dữ liệu để định danh đến loài một số tiêu bản còn lại tại 

để bổ sung vào danh lục TVBCCM cho VQG Phú Quốc. 

- Khoanh vùng giới hạn cho du lịch sinh thái. 

- Lập các chốt kiểm soát ở những điểm nóng về nạn chặt phá rừng.  

- Đầu tư xây dựng một số mô hình kinh tế hộ gia đình cho người dân trong vùng lõi 

và vùng đệm. 
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