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BÀI TẬP LÂM SẢN NGOÀI GỖ 

Chọn một cộng đồng mà tại đó có rừng để phân tích các yếu tố xã hội, tài 

nguyên rừng, hiện trạng quản lý tài nguyên rừng để phân tích các vấn đề liên 

quan trong phát triển lâm sản ngoài gỗ theo hướng mang lại thu nhập cho người 

dân. 
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LỜI  NÓI ĐẦU 

 

Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) đóng vai trò quan trọng trong sinh kế cho người 

dân nghèo ở vùng nông thôn. Đó là nguồn lương thực, thuốc, vật liệu xây dựng và 

mang lại thu nhập bổ sung cho người dân. Thu nhập từ các sản phẩm rừng được 

dùng để mua hạt giống, thuê lao động canh tác hoặc tạo nguồn vốn cho các hoạt 

động kinh doanh. Đối với những hộ nghèo hơn, LSNG có thể đóng vai trò quan 

trọng trong cả việc cung cấp lương thực và là sinh kế chủ yếu. Hơn nữa việc sử 

dụng và phát triển LSNG  hiện nay ở Việt Nam nói chung là chưa có chiến lược lâu 

dài và cụ thể, người dân còn tùy ý sử dụng LSNG ở rừng mà chưa biết hết giá trị sử 

dụng của nó. Vấn đề thách thức cho ngành Lâm nghiệp hiện nay là thống kê các loài 

LSNG ở Việt Nam và giá trị sử dụng của nó, đồng thời hướng dẫn người dân sống 

xung quanh rừng khai thác và sử dụng hợp lý LSNG để phát triển rừng và kinh tế 

bền vững. 

Nhóm quyết định chọn thôn Đạ Nhar – huyện Đạ Tẻh – Lâm Đồng để phân 

tích các yếu tố xã hội, tài nguyên thiên nhiên, hiện trạng quản lý tài nguyên thiên 

nhiên, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc 

thông qua LSNG. Hiện nay, tình hình phát triển lâm sản ngoài gỗ ở thôn Đạ Nhar 

ngày càng được cải thiện. Đời sống của người dân phần nào được cải thiện. Thực 

trạng như thế nào, chúng ta cùng phân tích. 
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1. Các yếu tố xã hội: 

Thôn Đạ Nhar cách trung tâm huyện Đạ Tẻh 12km về hướng Đông Bắc, cách 

thành phố Hồ Chí Minh 160km, và nằm ở vùng Nam Cao nguyên. Đạ Nhar là một 

thôn nằm trong vùng đệm của vườn quốc gia Cát Tiên, và là khu vực rừng xung yếu 

của lưu vực sông Đồng Nai. Do vậy việc quản lý tài nguyên rừng là một vấn đề hết 

sức quan trọng có ảnh hưởng đến việc phòng hộ đầu nguồn sông Đông Nai. 

Thôn Đạ Nhar được hình thành từ năm 1985 theo chính sách định canh định 

cư, có 8 buôn nhỏ. Dân số hiện nay khoảng 200 hộ với gần 1100 nhân khẩu. Là một 

thôn nghèo của xã Quốc Oai. Thu nhập của người dân sống chủ yếu từ canh tác 

nương rẫy và thu hái LSNG trong rừng. Trong  năm 2001, theo thống kê của xã 

Quốc Oai, thu nhập từ rừng của người dân thôn Đạ Nhar là 288 triệu đồng, chiếm 

42% tổng thu nhập /năm, trong đó tre nứa là 160triệu đồng/năm. Trong khi đó thu 

nhập từ nông nghiệp chỉ đạt 90triệu đồng /năm. 

Thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Châu Mạ. Trong những năm gần đây, 

chính quyền địa phương đang tìm cách nâng cao đời sống cho người dân, trong đó 

có biện pháp nâng cao thu nhập dựa vào việc phát triển ngành nghề liên quan đến 

LSNG. Trình độ hiểu biết của người dân về LSNG vẫn còn hạn chế, hầu hết là chỉ 

biết được một phần công dụng của các lâm sản. Do đó, việc phát triển kinh tế từ 

LSNG gỗ gặp rất nhiều khó khăn: mất thời gian tìm hiểu về LSNG, các phương thức 

kinh doanh, thị trường đầu ra cho sản phẩm. Mặt khác, trình độ dân trí của đồng bào 

dân tộc thấp nên gây khó khăn trong việc phổ biến kiến thức về LSNG cho người 

dân. 

Chính quyền địa phương trong những năm qua luôn tìm cách nâng cao đời 

sống cho người dân. Một trong những hướng đi đúng cho sự phát triển kinh tế bền 

vững là dựa vào LSNG. Nói vậy không có nghĩa là khai thác LSNG mà không có 

biện pháp bảo vệ và bảo tồn các loài LSNG có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao. 

Khai thác đi đôi với bảo vệ thì vừa nâng cao được hiệu quả kinh tế mà còn nâng cao 

tính đa dạng sinh học trong khu vực.  
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Kiến thức bản địa của đồng bào dân tộc trong khai thác và chế biến lâm sản 

rất đa dạng và phong phú. Nhưng kiến thức bản địa về LSNG mới được sử dụng cho 

việc sản xuất những dụng cụ đơn giản, sử dụng trong gia đình. Chưa phát huy được 

thế mạnh của nó trong phát triển kinh tế. Nâng cao thu nhập cho người dân thông 

qua LSNG chính là việc sử dụng kiến thức bản địa để tạo ra những mặt hàng có tính 

thương phẩm, có tính cạnh tranh và điều đặc biệt hơn nữa là mang lại thu nhập cho 

người dân. 

Hệ thống giao thông ở thôn chưa được hoàn thiện nên khó khăn trong việc 

vận chuyển LSNG đi xa, làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận. 

2. Tài nguyên rừng: 

Tài nguyên rừng cũng rất đa dạng, nhưng một thực trạng hiện nay ở Đạ Nhar 

là đất ngày càng bị bạc màu. Sau quyết định cấm khai thác lâm sản và phá rừng làm 

rẫy của Nhà nước vào năm 1993 thì diện tích đất bị bỏ hoang rất lớn. Ngoài những 

cây gỗ lớn thì rừng ở Đạ Nhar còn có một lượng lớn loài LSNG với nhiều công 

dụng khác nhau. Các loài cây được làm thực phẩm: tre nứa, lá nhíp, ươi, mây…các 

cây làm hàng thủ công mỹ nghệ: mây, tre nứa…các cây làm dược liệu: nhân trần, 

thiên niên kiễng, sa nhân…bên cạnh đó, động vật rừng cũng rất đa dạng về thành 

phần loài . Những loài LSNG này chưa được người dân quan tâm và chăm sóc kỹ 

lưỡng. 

Hiện tại người dân chưa quan tâm nhiều đến LSNG, nhưng ở đây nguồn LSNG  

dồi dào cũng đã giúp cho người dân có nguồn thu nhập tại chỗ. Người dân cũng đã 

biết trồng một số loại LSNG để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày cuả người dân. Họ 

cũng có thể dùng nguồn nguyên liệu đó để trao đổi buôn bán và tăng thêm thu nhập 

cho mình. Ở đây họ dùng gỗ hoặc những cây bụi làm củi đốt, như vậy là cũng đã tận 

dụng được nguồn tài nguyên này. Các loại LSNG được người dân sử dụng được 

phân loại như sau. 
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 Nhoùm LSNG cho thöïc phaåm coù nguoàn goác töø thöïc vaät: 

Chủ yếu laø caùc loaïi maêng, naám, rau, ñoït, ngoïn, cuû … cuûa caùc loaøi caây ñöôïc söû 

duïng taïi ñòa phöông. Caùc loaïi tieâu bieåu nhö: 

Maêng caùc loaïi (Bambusa spp):  

- Maêng tre  

- Maêng loà oâ 

- Maêng nöùa…. 

Caùc loaïi naám :  

- Naám moái (Temitomy albupinosa) 

- Naám tai meøo(Auricularia polytricha) 

Ñoït maây neáp (Calamus tetradactylus):  

Caùc loaïi rau : hoï thöôøngï thu haùi rau sau khi ñi röøng hoaëc laøm raãy veà ñeå boå 

sung cho böõa aên haøng ngaøy.Rau maù (Centellaasia bical) 

- Rau taøu bay (Gynura crepidioides)  

- Rau deàn côm (Amaranthus lividus) 

- Rau deàn gai (A. spinosus)  

- Moân ñaát ( ) 

- Laù kim cang(spp)  

- Daây giang  (Aganoreniong polymorphum) 

- Caây chuoái röøng (Musa uranascopos):  

Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi rau: rau ngoùt, rau moàng tôi, rau sam, laù loát… caùc loaïi 

cuû nhö: cuû mì, cuû chuoái, cuû saén, … caùc loaøi caây aên traùi: xoaøi röøng, mít röøng, me röøng, 

… chuùng luoân laø nguoàn cung caáp dinh döôõng cho coäng ñoàng, nhaát laø treû em.\ 
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 Nhoùm LSNG cho thöïc phaåm coù nguoàn goác töø ñoäng vaät 

Caùc loaïi thuù lôùn  

- Heo röøng (Sus scrofa) 

- Choàn (Martes flavicula) 

Caùc loaïi thuù nhoû nhö :  

- Chuoät röøng (Rhizomys pruinosus) 

- Nhím (Hystrix brachyura) 

- Thuù nhoû khaùc: Soùc (Callosciurus spp),  

- Teâ teâ (Manis pentadactyle)… 

Caùc loaïi boø saùt:  

- Kyø ñaø (Vayanus hebulosus) 

- Moät soá loaïi raén, traên ñaát (Python molakus). 

Caùc loaïi chim:  

- Bìm bòp (Centropus sinensis) 

- Gaø röøng (Gallils gallus) 

- Chim cu ñaát, cu gaùy, chaøo maøo, chim cuoác 

Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi tröùng cuûa caùc loaïi chim vaø nhöõng loaïi boø saùt. 

 Nhoùm LSNG duøng laøm thuoác coù nguoàn goác töø thöïc vaät 

-  Caây choù ñeû ( Phyllanthus urinaria)  

-  Coû tranh (Imperata cylindriva) 

-  Ñoït Maây (Calamus tetradactlus)  

-  Naám Linh chi 

-  Daây chuøm bao (nhaõn loàng)  
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-  Caùc loaïi laù: Laù saû, laù böôûi, laù mô loâng, laù chanh…  

-  Haø thuû oâ traéng (Streptocaulon griffithii)  

-  Caây ngaõi cöùu (Artemisia vulgaris) 

-  Ngheä ñen röøng (Curcuma domestica)  

-  Caây chuoái röøng ( Musa uranoscopos)  

 Nhoùm LSNG duøng laøm thuoác coù nguoàn goác töø ñoäng vaät 

-  Nhím (Hystrix brachyura ) 

-  Taéc keø (Gekko geeko),  

-  Raén 

-  Bìm bòp (Centropus sinensis)  

-  Gaáu ngöïa (Ursus thibetanus)  

 Caùc loaïi LSNG khaùc 

 Nhoùm duøng laøm caây caûnh  

Phong lan, sung, si, boà ñeà, mai, göøa, baèng laêng, loäc vöøng, thieân tueá, vaïn tueá 

…chuùng phaân boá raát nhieàu gaàn hai beân cuûa caùc con suoái, khai thaùc quanh naêm, ñöôïc 

troàng trong caùc chaäu to nhoû khaùc nhau. Caùc loaøi ñieån hình nhö: 

-  Sung (Ficus racemosa var chittagonga King) 

-  Boà ñeà (Ficus religiosa L.)  

-  Baèng laêng (Lagerstroemia spp) 

-  Loäc vöøng (Barringtonia acutangulan (L) Gaertn) 

-  Vaïn Tueá (Cycas revduta)  

-  Thieân Tueá (Cycas balansae)  

-   Mai (  ) 

-  Caùc loaïi phong lan:  chuû yeáu laø caùc loaïi ngoïc ñieåm, nhaát ñieåm hoàng, thuyû 

tieân…. 
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Ngoaøi ra ngöôøi daân coøn saên baét vaø ñaët baãy caùc loaïi chim coù tieáng hoùt hay 

(khöôùu, chaøo maøo, chích choeø, hoaï mi...) coù loâng vuõ ñeïp (phöôïng hoaøng ñaát, thanh 

töôùc, hoàng töôùc, gaø röøng...), nhöõng loaøi chim coù theå baét chöôùc tieáng ngöôøi (nhoàng, 

saùo, cöôõng...) hay nhöõng loaøi thuù ñeïp (soùc, khæ, choàn..)   

 Nhoùm LSNG duøng laøm nhaø, haøng raøo  

Goã vaø LSNG ñöôïc duøng ñeå xaây döïng nhaø ñang laø moät nhu caàu raát lôùn vaø 

khan hieám taïi ñòa phöông. Nhu caàu naøy taêng theo, khi soá nhaân khaåu taêng leân theo 

thôøi gian. Ngoaøi goã coøn coù caùc loaïi khaùc  ñöôïc duøng ñeå xaây döïng nhaø cöûa vaø caùc vaät 

duïng duøng trong gia ñình nhö: 

-  Tre (Bambusa sp) 

-  Loà oâ (Bambusa procera)    

-  Song maây (Calamus spp)  

-  Coû tranh (Imperata cylindarica)  

-  Boâng ñoùt (Thysandae maxima)  

 Cuûi laøm chaát ñoát  

Ngöôøi daân thu nhaët töø caùc thaân, caønh, nhaùnh cuûa taát caû caùc loaøi caây saün coù töø 

röøng.  

 

3.  Hiện trạng quản lý tài nguyên rừng: 

Hiện nay, vấn đề ở thôn Đạ Nhar quan trọng nhất là việc nâng cao kinh tế 

cho người dân, nhưng không quên việc bảo tồn tài nguyên rừng. Ở thôn Đạ Nhar, tài 

nguyên thiên nhiên không được đa dạng, rừng ở đây rất khó khăn trong công tác bảo 

vệ. Nhưng cuộc sống của người dân sống chủ yếu bằng thu nhập từ rừng nên rừng 

cũng bị tác động mạnh. Cuộc sống của người dân phụ thuộc vào rừng nên thu nhập 

của người dân rất thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Ngoài những cây gỗ, thì rừng 
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ở khu vực này được biết đến với nguồn lâm sản dồi dào và đa dạng về thành phần 

loài. 

Việc quản lý tài nguyên thiên nhiên còn nhiều bất cập, địa hình phức tạp nên 

khó trong việc quản lý, cuộc sống người dân phụ thuộc nhiều vào việc khai thác lâm 

sản ngoài gỗ. Việc xử phạt vi phạm đối với người dân vi phạm quy định bảo vệ và 

phát triển rừng cũng chỉ là cảnh cáo, thu giữ tang vật nên không mang tính răn đe. 

Do đó người dân dễ tái phạm nhiều lần sau. 

Trình độ nhận thức của người dân còn thấp nên khó khăn cho việc quản lý 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Người dân chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà 

không quan tâm đến lợi ích lâu dài là cuộc sống của họ còn phụ thuộc vào rừng. 

Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Theo đó, nguồn tài 

nguyên thiên nhiên ở đây cũng dần cạn kiệt dần, nhưng ta có thể khuyến khích 

người dân đem những loại cây đó về trồng. Những loài cây có giá trị kinh tế cao. Vì 

người dân ở đây hầu hết sống bằng nghề rừng nên ta cũng phải dựa vào rừng để 

giúp đồng bào dân tộc nâng cao thu nhập cho mình. Hiện trạng tài nguyên rừng 

đang ngày càng cạn kiệt dần, đó cũng là nguyên nhân ta nên thúc đẩy nhanh việc 

trồng cây nguyên liệu tại nhà. Người dân sống ven rừng nên thường vào rừng để lấy 

những loại lâm sản cần thiết để phục vụ nhu cầu sống hàng ngày của mình, nhưng 

khi ta khai thác quá mức, những loại lâm sản này sẽ cạn kiệt dần. 

 Vai trò của lâm sản ngoài gỗ trong đời sống người dân: 

Cải thiện việc thương mại hóa các lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có thể có hai tác 

dụng tới các hộ gia đình nghèo: LSNG có thể là nguồn cứu cánh hoặc là cái bẫy 

nghèo đói. Mục đích của báo cáo này nhằm xem xét liệu việc xác định và thúc đẩy 

việc sử dụng bền vững các LSNG có giá trị thương mại và có triển vọng đóng góp 

vào cải thiện sinh kế của các hộ gia đình hay  không. 

Như đã trình bày ở trên, đời sống người dân phụ thuộc vào rừng, mà Nhà 

nước cấm khai thác lâm sản và phát rừng làm rẫy nên đời sống người dân phụ thuộc 

vào LSNG như là điều hiển nhiên. Người dân chỉ biết canh tác trên những diện tích 

đất xung quanh nhà. Tuy nhiên, đất cũng không được màu mỡ. Thêm vào đó, việc 
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phát triển lâm sản ngoài gỗ ở đây cũng chưa thực sự ổn định, vẫn còn tồn tại nhiều 

thách thức. 

Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng lâm sản ngoài gỗ để phát 

triển kinh tế . 

Thuaän lôïi 

 Kieán thöùc baûn ñòa cuûa ngöôøi daân ñòa phöông trong caùch söû duïng 

caùc LSNG. 

 Coù nguoàn lao ñoäng doài daøo. 

 Coù nhöõng chính saùch hoã trôï ngöôøi daân trong vieäc oån ñònh kinh teá 

cho ngöôøi daân   

Khoù khaên  

 Haàu heát caùc LSNG ñöôïc phaân boá raõi raùc, phaân taùn theo muøa vuï. 

 Cô cheá trò tröôøng ñaõ taùc ñoäng quaù maïnh vaøo quaù trình khai thaùc, 

cheá bieán, tieâu thuï caùc LSNG. 

 Kieán thöùc veà vieäc khai thaùc LSNG moät caùch beàn vöõng coøn haïn 

cheá. 

Thu nhập của người dân chỉ biết dựa vào các nguồn như : quản lý bảo vệ rừng, 

khai thác lâm sản cho lâm trường… người dân vào rừng để tận thu những sản phẩm từ 

rừng để làm lương thực hoặc để sản xuất hàng hóa bán ra thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

10

20

30

40

50

60

1

nông sản
qlbvr
NTFP
khác



Bài Tập Lâm Sản Ngoài Gỗ                                                                    Nhóm 6 - DH05LN 

GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Bình 11 

 

 

 

Qua biểu đồ ta dễ thấy được sự phụ thuộc vào lâm sản ngoài gỗ trong nguồn thu 

nhập củ các hộ gia đình ở thôn Đạ Nhar. Tuy nhiên, dân số có xu hướng ngày càng tăng 

nên thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ có xu hướng bị giảm sút. Vì vậy mục tiêu trước mắt là 

phải nâng cao cuộc sống cho người dân. 

4. Những kiến nghị nhằm nâng cao đời sống cho người dân thông qua 

LSNG: 

Caàn ngaên caám vieäc saên baét vaø ñaët baãy caùc loaøi chim thuù trong muøa sinh saûn 

Höôùng daãn cho ngöôøi daân bieát caùch khai thaùc caùc loaïi LSNG moät caùch hôïp lyù: 

ñoái vôùi caùc loaïi maêng trong moät muøa khai thaùc ta khoâng neân laáy heát soá maêng hieän 

coù maø caàn chöøa laïi moät soá maêng nhaát ñònh ñaûm baûo saûn löôïng cho nhöõng muøa sau, 

ñoái vôùi traùi caø na, traùi öôi khoâng neân chaët caây khi thu haùi coù theå duøng gaäy daøi. 

Ñoái vôùi nhöõng loaøi LSNG gaén lieàn vôùi cuoäc soáng ngöôøi daân nhö: caùc loaïi rau, 

naám, maêng vaø caùc loaøi caây thuoác… Caàn coù nhöõng chính saùch hoã trôï cuûa nhaø nöôùc 

trong vieäc baûo veä vaø phaùt trieån caùc loaøi LSNG ñoù: cho vay voán, taïo vöôøn rau, vöôøn 

thuoác trong gia ñình hoaëc hoã trôï voán vaø kyõ thuaät troàng naám. 

Aùp duïng caùc nghieân cöùu troàng tre laáy maêng cho ngöôøi daân töø ñoù taïo theâm thu 

nhaäp cho ngöôøi daân nhaèm giaûm bôùt aùp löïc leân taøi nguyeân röøng. 

Caàn thöïc hieän vieäc khoanh nuoâi nhöõng loaøi thuù coù giaù trò kinh teá nhö nuoâi gaáu 

laáy maät, nuoâi heo röøng, nai giuùp cho ngöôøi daân giaûm bôùt khoù khaên. 

Höôùng daãn kyû thuaät troàng nhöõng caây cho hieäu quaû kinh teá cao nhöng ít toán 

coâng chaêm soùc nhö caây ñieàu vaø röøng saûn xuaát, caây cao su tieåu ñieàn….ñaëc bieät caàn hoã 

trôï cho nhoùm hoä ngheøo, nhaèm haïn cheá vieäc khai thaùc quaù möùc caùc loaïi LSNG hieän 

coù. 
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Đối với sản phẩm măng tre , cần đầu tư thêm kinh phí cho việc chế biến và bảo 

quản để có thể bán được sản phẩm măng vào lúc trái vụ. Ngoài ra, để cải thiện sinh kế 

cho người dân thông qua các sản phẩm măng tre, cần tìm hiểu tại sao hiện nay sản 

phẩm này chỉ mang lại tỷ trọng thu nhập nhỏ. Từ đó, sớm tìm ra giải pháp cải thiện  

tình trạng này. 

Sản phẩm phong lan cần được khai thác, bảo quản và vận chuyển một cách cẩn 

thận hơn. Hơn nữa, một nhóm sở thích gồm những người thường thu hái phong lan hiện 

tại sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để xác định rõ những thuận 

lợi và khó khăn và từ đó đưa ra đề xuất dự án xây dựng nhà vườn trồng phong lan tại 

thôn. 

Khuyến khích người dân tìm hiểu thêm thông tin về LSNG thông qua các bộ 

khuyến lâm, nên tìm hiểu thêm về cơ chế thị trường và LSNG nào là hữu ích hoặc ít 

triển vọng cho việc cải thiện sinh kế của họ trong thời gian lâu dài. Điều này sẽ giúp họ 

phản ứng linh hoạt với các biến đổi của thị trường. 

Nếu chỉ thúc đẩy sự thương mại hóa các LSNG không hẳn là cách giảm nghèo 

mà còn phải chú ý đến các chiến lược phát triển của thôn cũng như của các hộ gia đình, 

đến việc quản lý tài nguyên và thể chế pháp lý đối với LSNG. Ngoài ra, cần đặc biệt 

chú trọng đến các hộ nghèo nhằm  giảm nghèo và nhằm tránh tạo ra các “bẫy nghèo 

đói”.  

 


