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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, non, 
nghèo, trung bình, giàu) 

Sau nương rẫy 

Độ tàn che (1/10) 0 

G (Biterlich) (m2/ha) 0 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  cỏ lào 10% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô le 80% 

Độ cao so với mặt biển 645m 

Tọa độ UTM (X-Y) 0234846 - 1368476 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 35 độ 

Hướng phơi (độ) 180 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất Bazan, xám đen 

Độ dày tầng đất (cm) > 30cm 

pH đất 7 

Độ ẩm đất   

% kết von 40% 

% đá nổi 70% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200m đến sông Krông Bông 

t không khí 40 độ C 

Độ ẩm không khí  Không đo 

Lux toàn sáng 

Tốc độ gió 1km/h 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, nương 
rẫy, cháy rừng….) 

Sau nương rẫy 

Vấn đề khác cần được ghi nhận Mùa khô khó tìm vì rụi lá. Phân bố theo vùng,  
không có ở rừng già 
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Độ tàn che (1/10) 0.7 

G (Biterlich) (m2/ha) 15 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  cỏ, dương xỉ 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô  

Độ cao so với mặt biển  

Tọa độ UTM (X-Y) 0234410 - 1366648 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 380  

Hướng phơi (độ) 700 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feralit, nâu xám 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.8 

Độ ẩm đất  15% 

% kết von 5% 

% đá nổi 20% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 5m đến Ea Bru 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí  Không đo 

Lux 2850 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, nương 
rẫy, cháy rừng….) 

Chưa khai thác 

Vấn đề khác cần được ghi nhận Đỗ trọng thường mọc trên đỉnh thác 
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Tên loài: 

Phổ thông : Lan lộng   

Dân tộc : Thạch học 

Khoa học : Bulbophyllum sp 

Hộ: Lan – Orchidaceae 

Bộ: Lan – Orchidales  

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Quốc – Triều 

16/03/2007  

Tên người dân tham gia:    Y Lú - Ma Thương 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x 
Khó gặp:                          Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Cả thân 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng  Bán 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Bán 500đ/kg. Hiện tại không lấy vì rừng còn ít 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Cần bảo tồn gây trồng vì rừng còn rất ít 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Thân thảo  

Thân: D=7.7mm, H=25cm 

Lá: Lá đơn dài = 25cm, rộng= 3cm, có 1 gân lá lồi ra phía sau, lá 
màu xanh 

Hoa: Thời gian ra hoa vào tháng 12, hoa màu tím,  

Quả: Quả chín màu vàng. 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng 
cỏ, lá kim, …) 

 

Gỗ xen le 
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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Trung bình  

Độ tàn che (1/10) 0.7 

G (Biterlich) (m2/ha) 15 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  cỏ, dương xỉ 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ 
ô 

Le: 20% 

Độ cao so với mặt biển 650 

Tọa độ UTM (X-Y) 234410 - 1366648 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 380

Hướng phơi (độ) 700 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feralit, nâu xám 

Độ dày tầng đất (cm) > 30cm 

pH đất 6.8 

Độ ẩm đất  15% 

% kết von 5% 

% đá nổi 20% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 5m đến Ea Bru 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí  Không đo 

Lux 2850 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Chưa qua khai thác 

Vấn đề khác cần được ghi nhận Thường mọc gần đá ven suối 

Mọc trên cây và trên đá 
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Tên loài: 

Phổ thông : Bời lời xanh (nhớt) 
Dân tộc : Chi Môcsơr 

Khoa học: Litsea glutinosa 

Họ: Long não – Lauraceae 

Bộ: Long não - Laurales 

 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Võ Hùng  – Đức Định  

16/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Y Dô – Ma Drai 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:  x                       Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Vỏ, gỗ 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm (nhiều vào mùa khô) 

Công dụng Lấy vỏ bán, cây lớn có thể lấy gỗ  

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Bán 500đ/kg. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Nên gây trồng lại để tạo thu nhập 

Hiện tại đã bị khai thác cạn kiệt 

Mô tả hình thái: 
 

Dạng sống: Cây gỗ  

Vỏ: Vỏ màu xám hay nức dọc B=2.82mm, không có mùi, có vị ngọt 

Lá: Lá đơn mọc cách, lá hình xoan, dài=15-20cm, Rộng=7-10cm, 
gân lá hình lông chim có 10-15 cặp gân, lá có mùi thơm dễ chịu 

Hoa, quả: không thấy       

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Nửa rụng lá xen le 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo 
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Độ tàn che (1/10) 0.5 

G (Biterlich) (m2/ha) 16.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Cẩm liêm, gáo… 60% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 15% 

Độ cao so với mặt biển 525 

Tọa độ UTM (X-Y) 0234439 - 1368776 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 250  

Hướng phơi (độ) 00 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám trắng 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.2 

Độ ẩm đất  Rất khô 

% kết von 0% 

% đá nổi 0% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối  

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 4127 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Bị tác động khai thác chọn. 

Cháy rừng thỉnh thoảng 2-3 năm/lần 

Vấn đề khác cần được ghi nhận Khu vực phát hiện có nhiều cây tái sinh, nhưng không gặp cây lớn 
do trước đây bị khai thác nhiều 
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Tên loài: 

Phổ thông : Dương đào - Lá bột ngọt 
Dân tộc : Hla Mnhao 

Khoa học: Actinidia sp 

Họ: Dương đào – Acitinidiaceae 

Bô: Đỗ Quyên - Ericales 
 

 
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Quốc – Triều - Cao Lý – Hải – Quyết 

 15/03/07 - 18/03/07  

Tên người dân tham gia:    Y Lú - Ma Thương – Ma Thanh – Ma Phin 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, huyện, 
tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x  
Khó gặp:                          Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lá 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Thay thế bột ngọt, lấy lá giã nấu canh “Tê” “Prêr Prai” với bột gạo 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Bán 1000đ/bó hoặc đổi gà.  

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Lây phần lá để cuống lại cho lá phát triển 

Mô tả hình thái: 
 

 
Dạng sống: Dây leo 

Thân: L =15-20m, D0=19.22m 

Vỏ: Vỏ sần sùi, bề dày vỏ = 6.2mm 

Lá: Lá đơn mọc đối, gân lá xẻ thùy dài = 27cm, rộng= 9cm, lá bóng 

Quả: Quả màu xanh,chín màu xanh đậm 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, nửa 
rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng cỏ, lá 
kim, …) 

 

Rừng thường xanh 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Trung bình đến giàu 
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Độ tàn che (1/10) 0.6 - 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 22.5 - 26 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Cỏ lông vắt: 30 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô Le 10% 

Độ cao so với mặt biển 530 - 700 

Tọa độ UTM (X-Y) 0235087 – 1367905 và 224917 - 1377923 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Chân, ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 380

Hướng phơi (độ) 300 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feralit, nâu xám 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.6 -7.0 

Độ ẩm đất  15 - 50% 

% kết von 0 - 20% 

% đá nổi 15 -40% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 50m  

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 1030 - 4170 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, nương 
rẫy, cháy rừng….) 

Đã qua khai thác 

Vấn đề khác cần được ghi nhận Hiện tại lâm trường mở đường nên khu vực bị tác động mạnh 
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Tên loài: 

Phổ thông : Sâm sâm 
Dân tộc : Hla Sâm 

Khoa học : Cyclea barbata 

Họ: Tiết dê – Menispermaceae 

Bộ:  Mao lương-Ranunculales 

 

Tên người điều tra : 

Ngày điều tra:  

 Quốc – Triều 

15/03/2007  

Tên người dân tham gia:    Y Lú - Ma Thương 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Lá, dây 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm  

Công dụng Ăn, bán 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Bán 5000-6000đ/kg. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Nếu có điều kiện thì nên gây trồng để lấy  

Mô tả hình thái: 
 

 

Dạng sống: Dây leo   

Lá: Lá đơn mọc đối, trên hai mặt lá có lông, dài=6cm, Rộng=5cm 
Hoa, quả: không thấy               

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Le xen gỗ 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo 

 

Độ tàn che (1/10) 0.2 
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G (Biterlich) (m2/ha) 3 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân, cỏ 30% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 80% 

Độ cao so với mặt biển 537 

Tọa độ UTM (X-Y) 0234820 – 1367868 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 160  

Hướng phơi (độ) 3500 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feralit, nâu đen 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.8 

Độ ẩm đất 15% 

% kết von 0% 

% đá nổi 0% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 40m đến Ea Krông Bông 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 5600 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Bị tác động khai thác chọn. 

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Khu vực có đường chạy qua 
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Tên loài: 

Phổ thông : Củ mài 
Dân tộc : Bum Brây 

Khoa học: Dioscorea  persimilis 

Họ: Củ nâu - Dioscoreaceae 

Bộ:Hành - Liliales 

 

Tên người điều tra :   

Ngày điều tra:  

 Hùng – Định – Quyết  

15/03/2007 

Tên người dân tham gia:    Y Dô – Ama Đrai 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp: x                        Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Củ 

Mùa lấy (tháng) Tháng 3 - 5  

Công dụng Lấy để ăn khi vào mùa giáp hạt 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Bổ sung lương thực cho mùa đói. 

Hiện nay ít người đi lấy 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển không  

Mô tả hình thái: 
 

 

Dạng sống: Dây leo   

Thân: D=10mm; H rất dài, thân có 4 cạnh rõ ràng 

Lá: Không thấy lá 

Quả: Quả nang, 3 cạnh chứa 3 hạt, kích thước như tiền xu.          

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng 
cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng le 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Le tốt 



15 
 

 

  

Độ tàn che (1/10) 0.7 

G (Biterlich) (m2/ha)  

Tên loài thực bì chính, % che phủ   

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ 
ô 

Le: 70% 

Độ cao so với mặt biển 572 

Tọa độ UTM (X-Y) 234358 – 1368036 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 35 

Hướng phơi (độ) 100 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feranit – xám 

Độ dày tầng đất (cm) 50cm 

pH đất 5.8 

Độ ẩm đất Khô 

% kết von 0 

% đá nổi 0 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối  

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 3217 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít tác động, không cháy rừng 

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Không đào được củ do củ quá sâu 



 

Tên loà

Phổ thô

Dân tộc

Khoa họ
griffithii 

Họ:  

Bộ: 

Tên ngư

Ngày đi

Tên ngư

Địa điểm
huyện, 

Độ pho

Bộ phận

Mùa lấy

Công d

Ý nghĩa
đồng và

Yêu cầu

Mô tả h
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tỉnh 
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n lấy: 
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ụng 

a, giá trị tron
à thương m

u bảo tồn và

hình thái: 

sinh thái: 
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ng lá, gỗ + l
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che (1/10) 
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am gia:   

ừng, thôn, x

hỏng vấn) 

ng đời sống
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Đrai –Y Lú

Yang Mao -
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ọc đối, hình
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màu xanh, k

ng nửa rụng

ung bình 

 

Cao Lý –Tâ
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Tên loài thực bì chính, % che phủ  Lá lót, cây họ gừng: 5 – 15% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le: 50 - 80% 

Độ cao so với mặt biển 523 - 578 

Tọa độ UTM (X-Y) (234036 – 234097)  – (1368672 – 1368819) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối, sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 18 - 45 

Hướng phơi (độ) 10 - 145 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feranit – xám 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.6 – 7.0 

Độ ẩm đất 5 – 35% 

% kết von 5% 

% đá nổi 5 – 30% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối  

t không khí 31.6 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 2100 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít tác động, không cháy rừng 

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Là thức ăn của một số loài động vật 
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Tên loài: 

Phổ thông : Mây Rác 
Dân tộc :   Riah 

Khoa học : Calamus tetradactylus 
Hance 

Họ: Cau – Arecaceae 

Bộ: Cau - Arecales 
 

 
Tên người điều tra:  

Ngày điều tra:  

 Bảo Huy - Võ Hùng - Cao lý - Quốc – Tâm 

14/03/2007 

Tên người dân tham gia:     Y Lú - Ma Thương -  Y Zô - Ma Drai – Ma Ben – Ma Lêa 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, huyện, 
tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp: x                        Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Thân để bán, đọt để ăn 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm nhưng lấy nhiều vào mùa khô  

Công dụng Ăn, bán, làm dây buộc, đan lát 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

 

Bán 2500đ/kg. Gắn bó với đời sống và sinh hoạt cộng đồng 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Muốn phát triển loài này vì trong rừng còn ít  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Bụi dây leo 

Thân: D0=10mm, H= 1- 4m   

Vỏ: Vỏ có nhiều gai nhọn  

Lá: Lá cụm 4 lá đơn mọc cách, hình giáo, 5 gân gốc mép có 
gai nhỏ, dài= 20-50cm, Rộng= 3-5cm 

Hoa: Hoa chùm màu trắng ra vào khoảng tháng 9-10 

Quả: Quả màu vàng, chín có màu nâu đen, phía ngoài có vảy, 
thời gian ra quả tháng 2-4             
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Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, nửa 
rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng cỏ, lá 
kim, …) 

 

Tre le ven suối 

Bán thường xanh 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – Trung bình 

 

Độ tàn che (1/10) 0.1 – 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 10 - 20 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân, lá bép, lá lót 10 - 30% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô Le: 40 - 80% 

Độ cao so với mặt biển 515 - 546 

Tọa độ UTM (X-Y) (0233694 – 234214) – (1368607 – 1368712) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Chân - Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 - 450  

Hướng phơi (độ) 10 - 1450 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám trắng 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.3 - 7 

Độ ẩm đất 5% 

% kết von 0 - 30% 

% đá nổi 0 - 5% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 70 - 1000m 

t không khí 31.60C 

Độ ẩm không khí   

Lux 2100 - 3300 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít  tác động, khai thác chọn, không cháy rừng 

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Hiện nay vùng có nhiều mây ở xa 

Dân đi lấy thường xuyên. Đường đi lại thuận lợi cho việc đi lấy 



 

 

Tên loà

Phổ thô

Dân tộc

Khoa họ

Họ: Gừ

Bộ:  Gừ

Tên ngư

Ngày đi

Tên ngư

Địa điểm
huyện, 

Độ pho

Bộ phận

Mùa lấy

Công d

Ý nghĩa
đồng và

Yêu cầu

Mô tả h
 

 

ài: 

ông : Sa Nh
c :  Ple Mlu 

ọc : Amomu

ừng – Zingib

ừng - Zingib

ười điều tra

iều tra:  

ười dân tha

m : Vùng rừ
tỉnh 

ng phú: (ph

n lấy: 

y (tháng) 

ụng 

a, giá trị tron
à thương m

u bảo tồn và

hình thái: 

hân  

um villosum

beraceae 

berales 

a :  

am gia:   

ừng, thôn, x

hỏng vấn) 

ng đời sống
mại 

à phát triển
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xã, 

g cộng 

 

20 

 Bảo Huy -

14/03/2007

Y Lú - Ma T

Hằng Năm

Dễ gặp:   x
Khó gặp:    

Quả 

Tháng 8-10

Bán, ngâm 

Bán 25000đ
dân không 

Cần quản lý

 

Dạng sống
Thân: H = 

Lá: Lá đơn

Hoa: Hoa m

Quả: Quả c

Võ Hùng - 

7 

Thương -  Y

- Yang Mao

                 
                 

0 

rượu uống

đ/kg. hiện tạ
đi lấy  

ý bảo tồn, t

g: Cây thân

0.3- 1.5m, D

 mọc so le 

màu trắng n

chín màu đỏ

 

Cao lý - Qu

Y Zô - Ma D

o - Krông B

    Tương đ
     Rất hiếm

 giải mỏi, c

ại không có

ìm đầu ra c

 thảo sống 

D0= 2 - 10m

từ thân, rộn

nhụy vàng, r

ỏ thẩm, D =

uốc – Tâm –

Drai – Ma Be

Bông - Đăk L

đối dễ gặp: 
m: 

hữa đau bụ

ó người thu 

cho sản phẩ

lâu năm 

mm 

ng = 4 – 7cm

ra hoa thán

= 2-4cm 

– Triều – Tr

en – Ma Lêa

Lăk. 

 

ụng 

mua do đó

ẩm 

m, dài = 20 

g 5-7 

 

riều 

a 

 người 

– 35cm 
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Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, nửa 
rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng cỏ, lá 
kim, …) 

 

Rừng gỗ xen Le, ven suối 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – trung bình 

 

Độ tàn che (1/10) 0.3-0.6 

G (Biterlich) (m2/ha) 4 - 20 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sung, trám,…10 – 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô Le 30 - 70% 

Độ cao so với mặt biển 510 - 650 

Tọa độ UTM (X-Y) (233000 – 237000) – (1368000 – 1371000) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Ven suối - Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 0 - 450

Hướng phơi (độ) 0 - 1500 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám trắng, pha cát 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.8 - 7 

Độ ẩm đất  5 – 20% 

% kết von 0 - 30% 

% đá nổi 0 – 10% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 20 – 1000m 

t không khí 31.60C 

Độ ẩm không khí   

Lux 2100 - 4220 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Chặt chọn ít, thường xuyên có người vào lấy LSNG, không cháy 
rừng  

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Là thức ăn của chim, gà rừng, trĩ 
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Tên loài: 

Phổ thông : Quế Rừng 
Dân tộc :   Cha Yông 

Khoa học : Cinamomum iners 

Họ: Long não -  Lauraceae 

Bộ: Long não -  Laurales 

 

Tên người điều tra :   

Ngày điều tra:  

 Bảo Huy - Cao lý - Quốc – Triều 

14/03/2007 

Tên người dân tham gia:     Y Lú - Ma Thương - Ma Ben – Ma Lêa 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Rễ  

Mùa lấy (tháng) Quanh năm  

Công dụng Ngâm rượu giải mỏi, lá rễ trước đây làm men rượu 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Chỉ sử dụng 

 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Dễ bảo tồn vì còn tương đối nhiều  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

 

Dạng sống: Cây gỗ 

Thân: D1.3 > 40cm, H> 25m   

Vỏ: Vỏ xanh mỏng  

Lá: Lá đơn mọc cách, lá láng 3 gân gốc, dài= 20cm, Rộng= 4-
6cm 

Hoa: Hoa màu trắng ra vào khoảng tháng 6,- 7 

Quả: Quả: không thấy 

Rễ cọc có mùi thơm khác vỏ quế nhà             

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, nửa 
rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng cỏ, lá 
kim, …) 

Gỗ xen le 

Bán thường xanh 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – Trung bình 
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Độ tàn che (1/10) 0.6 

G (Biterlich) (m2/ha) 14 - 18 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân, lá bép, đót 10 - 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô Le 30 - 50% 

Độ cao so với mặt biển 600 - 650 

Tọa độ UTM (X-Y) (0233694 – 233977) – (1368563 – 1368722) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 30 - 450  

Hướng phơi (độ) 75 - 1500 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám, nâu xám  

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.6 - 7 

Độ ẩm đất 5 - 15% 

% kết von 0 - 30% 

% đá nổi 0% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 150 - 1000m 

t không khí 31.60C 

Độ ẩm không khí  37.4% 

Lux 2100  

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Chặt chọn một ít gỗ, lấy LSNG và săn bắt nhiều 

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
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Võ Hùng - C

14/03/2007

   Y Lú - Ma

Hằng Năm 

Dễ gặp:   x
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Độ tàn che (1/10) 0 - 0.5 

G (Biterlich) (m2/ha) 0 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sung, đay, gai,…10 – 15% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô Le 75 - 80% 

Độ cao so với mặt biển 500 - 530 

Tọa độ UTM (X-Y) (0234097 – 234199) – (1368672 – 1369040) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Ven suối - chân 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 0 - 180

Hướng phơi (độ) 0 - 100 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám trắng, pha cát 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.6 - 7 

Độ ẩm đất  5 – 30% 

% kết von 0 % 

% đá nổi 0 – 5% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 25 m 

t không khí 2610 - 3300 

Độ ẩm không khí   

Lux 2100 - 4220 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Rừng ít bị tác động  

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Dân đi rừng gặp hái làm rau 
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Tên loài: 

Phổ thông: Bụp xước - Lá giang 
Dân tộc :   Hla Srat 

Khoa học : Hibiscus surattensis 

Họ: Bông – Malvaceae 

Bộ: Bông -  Malvales 

 

Tên người điều tra :   
Ngày điều tra:  

Võ Hùng - Quốc – Tâm - Triều 

14 - 15/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Y Lú - Ma Thương – Y Zô – Ma Drai 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, huyện, 
tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lá để nấu canh chua 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm  

Công dụng 

 

Ăn  

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

 

Chỉ sử dụng 

 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Còn nhiều không cần phải gây trồng thêm  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo, thân có gai màu xanh đỏ lẫn lộn 

Thân: D0  = 2-3mm, H= 1-6m  

Lá: Lá hình chân vịt, mặt lá có lông, mặt dưới có gai nhỏ đơn 
mọc cách, lá láng 3 gân gốc, dài= 5-10cm, Rộng= 3-5cm 

Hoa: Hoa hình búp sen, màu vàng có lá đài, hoa nở khoảng 
tháng 3 

Quả: Quả hạch khi chín màu đen. Hạt rất nhỏ chín vào khoảng 
tháng 4-5            

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, nửa 
rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng cỏ, lá 
kim, …) 

 

Lùm bụi ven suối, Le tre 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo 
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Độ tàn che (1/10) 0.2 – 0.5 

G (Biterlich) (m2/ha) 0 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sung đay, cỏ  10 - 30% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ ô Le : 0 - 90% 

Độ cao so với mặt biển 506 - 535 

Tọa độ UTM (X-Y) (0234199– 235080) – (1368405 – 1369040) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 0 - 200  

Hướng phơi (độ) 2800 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám nâu, xám pha cát  

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.8 - 7 

Độ ẩm đất 5 - 25% 

% kết von 0% 

% đá nổi 0% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 15 - 30m 

t không khí  

Độ ẩm không khí   

Lux 2610 - 4670 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Đã qua khai thác 

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Có đường đi qua 
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Tên loài: 

Phổ thông : Gió Dây 
Dân tộc :  Say Diêng 

Khoa học : Wikstroemia sp 

Họ: Trầm – Thymelaeaceae 

Bộ:  Trầm - Thymelaeales 

  
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy - Cao lý - Quốc - Triều 

14 - 15/03/2007 và 18/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Y Lú - Ma Thương -  Ma Beng - Ma Thăng – Ma Lêa - Ama Sa – Ama 
Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao và Đăk Tuôr Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:                              Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp: x                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Lấy lõi màu nâu đen 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm, khi rảnh 

Công dụng Lấy lõi bán làm nhang 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Bán 120000 - 150000đ/kg  

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Cây dễ tái sinh, có nhu cầu trồng để tăng thu nhập  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo thân gỗ 

Thân: L = 15- 50m, D0= 2.5 – 6cm 

Vỏ: Vỏ mỏng sần sùi, nứt ngang thành ô vuông, thịt trắng có lõi ở giữa 

Lá: Lá đơn mọc đố, lá có mặt trên láng, màu xanh đậm mặt dưới xanh 
nhạt, gân chính nổi rõ, rộng = 2cm, dài = 3 – 5cm. 

Hoa, qủa không thấy. 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng gỗ xen Le tre, nửa rụng lá 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – Trung bình – rừng nguyên sinh 

 

Độ tàn che (1/10) 0.4 - 0.8 
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G (Biterlich) (m2/ha) 14 – 30 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Dương xỉ, lá bép, sa nhân,…10 – 15% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le : 0 - 30% 

Độ cao so với mặt biển 575 - 950 

Tọa độ UTM (X-Y) (0233677 – 233926) – (1368587 – 1368653) và 224619 - 1377964 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn đến đỉnh dông 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 - 450

Hướng phơi (độ) 30 - 3100 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám vàng, xám nâu trên feranit. 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.4 – 6.9 

Độ ẩm đất  5 – 15% 

% kết von 0 - 50% 

% đá nổi 0 – 40% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200 - 500 m  

t không khí 250C 

Độ ẩm không khí   

Lux 1000 - 2500 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Có tác động của người dân lấy LSNG và săn bắt  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Gió dây hiếm 
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Tên loài: 

Phổ thông : Trám đỏ 
Dân tộc :   Chi Lnăt 

Khoa học : Canarium subulatum 

Họ:  Xoài – Anacardiaceae 

Bộ: Cam -  Rutales 

 

 

Tên người điều tra :   

Ngày điều tra:  

  Bảo Huy - Võ Hùng – Đức Định - Quốc – Quyết – Triều 

14 - 15/03/2007 

Tên người dân tham gia:     Y Lú - Ma Thương – Y Zô – Ma Drai -  Ma Beng - Ma Thăng – Ma Lêa 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Quả 

Mùa lấy (tháng) Tháng 7 - 11  

Công dụng Ăn, bán 500 - 1000đ/kg 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Sử dụng, bán tạo thu nhập 

 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Khó xúc tiến tái sinh vì vậy cần bảo vệ và xúc tiến tái sinh  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây gỗ 

Thân: D1.3  = 12- 45cm, H= 10 - 20m    

Vỏ: Vỏ dày 6 – 10mm, màu xám trắng, nhựa mủ nâu, nứt vuông  

Lá: Lá đơn, mũi nhọn  

Hoa: Hoa màu trắng, ra hoa khoảng tháng 3-5 

Quả: Quả mọng khi non màu xanh khi chín màu vàng. Lấy quả khoảng 
tháng 8-9            

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Bán thường xanh  bằng lăng + tre le + lồ ô, Le tre + cây gỗ 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – Trung bình 
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Độ tàn che (1/10) 0.4 – 0.6 

G (Biterlich) (m2/ha) 12 – 23.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân, dương xỉ, cỏ lau  10 - 30% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 0 - 60% 

Độ cao so với mặt biển 580 - 680 

Tọa độ UTM (X-Y) (0233554 – 234136) – (1368467 – 1368748) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 0 - 200  

Hướng phơi (độ) 60 - 1800 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám nâu, xám vàng/granit  

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.0 - 7 

Độ ẩm đất 5 - 15% 

% kết von 0 - 30% 

% đá nổi 0 - 10% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200 - 500m 

t không khí 330C 

Độ ẩm không khí   

Lux 2100 - 4267 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít tác động,  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Bà con có kinh nghiệm lấy quả mà không làm hại cây 
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Độ tàn che (1/10) 0.2 - 0.3 

G (Biterlich) (m2/ha) 7.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Lau sậy 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 50% 

Độ cao so với mặt biển 500 - 520 

Tọa độ UTM (X-Y) (0234265 – 234285) – (1368868 – 1369077) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 - 150

Hướng phơi (độ) 90 - 1700 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám pha cát, nâu đen 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.8 – 7 

Độ ẩm đất  5 – 20% 

% kết von % 

% đá nổi 0 – 40% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 2 - 5 m 

t không khí 250C 

Độ ẩm không khí   

Lux 4460 - 8600 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Khai thác chọn lấy gỗ  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Thân thường cong, nhiều cành nhánh 

 

 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

Tên loài: 

Phổ thông : Cốc Rừng  

Dân tộc :   Le Smum 

Khoa học : Spondias pinata 

Họ: Xoài – Anacardiaceae 

Bộ: Cam  -  Rutales 

 

Tên người điều tra : 

Ngày điều tra:  

  Bảo Huy – Cao Lý – Triều 

  14 - 15/03/2007 

Tên người dân tham gia:    Ma Beng - Ma Thăng – Ma Lêa 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Quả, Lá 

Mùa lấy (tháng) Tháng 4 - 8  

Công dụng 

 

Quả ăn, gỗ làm đáy gùi  

 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

 

Đan làm vật liệu, có thể làm cột  tiêu 

 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Dễ trồng, cần sử dụng hợp lý  

Mô tả hình thái: 
 

 

Dạng sống: Cây gỗ 

Thân: D1.3  = 30 - 40cm, H= 10 - 20m    

Vỏ: Vỏ như gòn, dày 27.63 mm, nứt dọc có đốm trắng  

Lá: Lá đơn 

Hoa: Hoa màu trắng, ra hoa khoảng tháng 3-5 

Quả: Quả non màu xanh khi chín màu vàng. Lấy quả khoảng tháng 4-8, 
quả 2-3 cm           

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 

 

Bán thường xanh  bằng lăng + tre le + lồ ô 

Le tre + cây gỗ 
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trảng cỏ, lá kim, …) 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Trung bình 

 

Độ tàn che (1/10) 0.5 – 0.6 

G (Biterlich) (m2/ha) 18 – 21 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le: 30% 

Độ cao so với mặt biển 648 - 679 

Tọa độ UTM (X-Y) (0233656 – 233694) – (1368722– 1368730) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 35 - 450  

Hướng phơi (độ) 150 - 1800 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám vàng/granit  

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 7 

Độ ẩm đất 5 % 

% kết von 30 - 40% 

% đá nổi 0 - 10% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 400 - 1000m 

t không khí 30-330C 

Độ ẩm không khí  40% 

Lux 2100 - 3300 

Tốc độ gió 3km/h 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Đoạn thiệt nắp - 
Môn rừng 
Dân tộc :  Biếp Mdơk 

Khoa học : Schismatoglottis 
calyptrata 

Họ: Ráy – Araceae 

Bộ: Ráy -  Arales 

 

 
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Cao Lý - Quốc – Triều 

14 - 15/03/2007 

Tên người dân tham gia:       Y Lú - Ma Thương  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:  x                            Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                              Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Lá non, thân 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm, khi rảnh 

Công dụng Lấy lá non ăn, 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Cung cấp rau ăn 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Không   

Mô tả hình thái: 
 

 

Dạng sống: Thân thảo rễ ngầm 

Thân: H = 33 cm, D0= 8 – 20 mm 

Lá: Lá đơn, hình tim, thân bẹ, mặt trước bóng, mặt sau xanh đậm, 
rộng = 5 - 10cm, dài = 15 – 20cm 

Quả: Quả màu xanh 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 

 

Rừng gỗ xen Le tre, ven suối 
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trảng cỏ, lá kim, …)  

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo 

 

Độ tàn che (1/10) 0.2 - 0.7 

G (Biterlich) (m2/ha) 2 - 10 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân, cỏ 10% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 50 - 90% 

Độ cao so với mặt biển 520 

Tọa độ UTM (X-Y) (0234076 – 234118) – (1368648 – 1368835) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 - 200

Hướng phơi (độ) 30 - 600 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Đất bùn ven suối, nâu đen 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.4 – 6.8 

Độ ẩm đất  5 – 20% 

% kết von % 

% đá nổi 0 – 40% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 2 - 5 m 

t không khí  

Độ ẩm không khí   

Lux 1260 - 2200 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Khai thác chọn lấy gỗ, dân ở các buôn trong xã thường xuyên đến 
để khai thác  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Loài này là thức ăn của động vật như Rùa, Heo rừng 
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Tên loài: 

Phổ thông : Đót 
Dân tộc : Mơnga Đuôi 

Khoa học : Thysanolaena 
maxima 

Họ: Hòa thảo – Poaceae 

Bộ: Hòa Thảo -  Poales 

 

 

Tên người điều tra : 

Ngày điều tra:  

  Võ Hùng – Đức Định -  Cao Lý – Quốc – Quyết 

   14 - 15/03/2007 

Tên người dân tham gia:     Y Lú - Ma Thương – Y Zô – Ma Drai 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Hằng Năm - Yang Mao - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp: x                        Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Bông  

Mùa lấy (tháng) Tháng 1 - 3 

Công dụng Làm chổi và bán 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Bán giá 3000 – 5000đ/kg 

 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Còn nhiều, cần sử dụng hợp lý  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

 

Dạng sống: Cây bụi,  

Thân: D0  = 5 – 15 mm, H=  2  - 2.5m     

Lá: Lá đơn, mọc cách bẹ lá màu xanh ôm thân, rộng 4 – 5 cm, dài 
20 – 35 cm 

Hoa: Bông chùm màu xanh khi non, vàng nâu khi già. Hạt rất nhỏ        
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Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Bán thường xanh   

Le tre + cây gỗ 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo  

 

Độ tàn che (1/10) 0.5 – 0.6 

G (Biterlich) (m2/ha) 18  

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Cỏ lông vắt, Dương xỉ 20 - 40% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 30 - 75% 

Độ cao so với mặt biển 535 - 592 

Tọa độ UTM (X-Y) (0234056 – 234142) – (1368548– 1368648) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối - Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 25 - 340  

Hướng phơi (độ) 100 - 1800 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám trắng, xám trên núi   

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6 

Độ ẩm đất 5 - 25% 

% kết von % 

% đá nổi 0 - 90% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 250 m 

t không khí 300C 

Độ ẩm không khí   

Lux 3340 - 4230 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Bị tác động ít, không cháy 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Còn nhiều 

 



 

 

 

 

 

Tên loà

Phổ thô

Dân tộc

Khoa họ
placent

Họ: Hoà

Bộ:  Gừ

Tên ngư

Ngày đi

Tên ngư

Địa điểm
huyện, 

Độ pho

Bộ phận

Mùa lấy

Công d

Ý nghĩa
cộng đồ

Yêu cầu

Mô tả h
 

 

Mô tả s
- Sinh c
nửa rụn
trảng cỏ

ài: 

ông : Lá do
c :  Hla Tuô

ọc : Phryniu
tarium 

àng tinh -  M

ừng – Zingib

ười điều tra

iều tra:  

ười dân tha

m : Vùng rừ
tỉnh 

ng phú: (ph

n lấy: 

y (tháng) 

ụng 

a, giá trị tron
ồng và thươ

u bảo tồn và

hình thái: 

sinh thái: 
cảnh (Rừng
ng lá, gỗ + l
ỏ, lá kim, …

ng 
n Biên 

um 

Marantacea

berales. 

a :  

am gia:   

ừng, thôn, x

hỏng vấn) 

ng đời sống
ơng mại 

à phát triển

 thường xa
e tre, le tre

…) 

ae 

 Võ H

14 -

    Y 

xã, Hằng

Dễ g
Khó 

Lá 

Mùa

Lấy g

g Tạo 

 Khôn

 

Dạng
Thân
Lá: L
dài =

Hoa,

anh, 
, 

  

Ven 

 

40 

Hùng – Tâm

15/03/2007

Lú - Ma Th

g Năm - Ya

gặp:  x         
gặp:           

 tết, tháng 1

gói bánh ho

thu nhập 

ng   

g sống: Th

n: H = 0.5 -

Lá đơn, gân

= 30 – 40cm

, Quả không

suối 

 

m -  Quốc –

7 

ương – Y Z

ang Mao - K

                 
                 

12 âm lịch

oặc bán  

hân thảo 

 2 m, D0= 8

n xẻ thùy, m

m 

g thấy 

 

Triều 

Zô – Ma Dra

Krông Bông 

  Tương đố
  Rất hiếm:

8 – 20 mm, T

mặt lá láng, 

ai 

- Đăk Lăk 

ối dễ gặp:  
 

Thân có mà

rộng = 10 –

àu xanh bón

– 20cm,  

 

ng 



41 
 

 

  

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – trung bình  

 

Độ tàn che (1/10) 0.2 – 0.4 

G (Biterlich) (m2/ha)  

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Lùm bụi, cỏ 10% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 30 - 90% 

Độ cao so với mặt biển 520 - 530 

Tọa độ UTM (X-Y) (0234059 – 234076) – (1368648 – 1368653) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 - 200

Hướng phơi (độ) 10 - 300 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Đất bùn ven suối, xám đen 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.2 – 6.8 

Độ ẩm đất  >20% 

% kết von % 

% đá nổi 0 – 70% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 2 - 5 m 

t không khí  

Độ ẩm không khí   

Lux 1260 - 1601 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Khai thạc chọn lấy gỗ  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Chẹo răng 
Dân tộc : Chi Kro 

Khoa học: Engelhardia serrata 

Họ: Hồ đào – Juglandaceae 

Bộ: Hồ đào - Juglandales 
 

 
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Quốc – Triều  

19/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Y Huynh – Ama Thanh  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Vỏ 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Dùng để suốt cá, đập nát nhúng xuống nước để bắt cá. 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Chỉ để sử dụng trong cộng đồng không bán 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây gỗ 

Thân: D=17.5; H=13 

Vỏ: Vỏ nứt dọc, bề dày vỏ=8.5mm 

Lá: Lá kép lông chim, 3-5 cặp lá chét, lá hình trái xoan: L= 4 – 6cm; 
R = 2-3 cm. 

Hoa: Hoa màu trắng, ra hoa vào tháng 8. 

Quả: Quả màu xanh, khi chín màu đỏ 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Gỗ xen le 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo 

Độ tàn che (1/10) 0.5 

G (Biterlich) (m2/ha) 13.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Cỏ lông vắt, sa nhân: 50% 
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Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le:50% 

Độ cao so với mặt biển 540 

Tọa độ UTM (X-Y) 22512 – 1831396 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 32 

Hướng phơi (độ) 40 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất Feranti – nâu đen 

Độ dày tầng đất (cm) > 30cm 

pH đất 6.2 

Độ ẩm đất 65% 

% kết von 0 

% đá nổi 0 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200m 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 835 

Tốc độ gió Không đo 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Nương rẫy cũ 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Trước đay buôn cũ sinh sông ở đây. 
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Tên loài: 

Phổ thông : Dùi đục 

Dân tộc: Say Kro 

Khoa học: Hiptage sp 

Họ: Kim Đồng - Malpigliacene 

Bộ: Mỏ hạc  - Geramiales 

 

 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Bảo Huy – Triều 

18/03/2007  

Tên người dân tham gia:   Ama Sa – Ama Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Vỏ 

Mùa lấy (tháng) Tháng 3 – 4 để suốt cá 

Công dụng Dùng để suốt cá, đập nát nhúng xuống nước để bắt cá. Người ăn 
không chết, lấy vỏ phơi khô đốt thành tro trộn với muối cho bò uống 
chữa kiết lị 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Chỉ để sử dụng trong cộng đồng không bán 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo 

Thân: D=17.5; H=13 

Vỏ: Vỏ trắng bạc đốm rêu, bề dày vỏ=3mm 

Lá: Lá đơn mọc đối, màu xanh thẩm, có một gân chính và có gân 
xương cá: L= 210mmm; R = 120mm. 

Hoa: Chưa thấy 

Quả: Chưa thấy 
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Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh ít bị tác động 

Độ tàn che (1/10) 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 30 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây Kugktu, Skău 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 958 

Tọa độ UTM (X-Y) 224619 – 1377964 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Đỉnh dông 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 

Hướng phơi (độ) 310 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xámvangf trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.9 

Độ ẩm đất 5% 

% kết von 5% 

% đá nổi 5% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 500 m 

t không khí 24 

Độ ẩm không khí 82% 

Lux 950 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Tứ Thư 
Dân tộc Say Kbu 

Khoa học: Tetrastigma sp 

Họ: Nho – Vitaceae 

Bộ: Táo - Rhamnales 
 

 
Tên người điều tra:  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Triều – Cao Lý – Hải –Quyết – Hùng – Định – Quốc 

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Ama Sa – Ama Thiếu – Ama Thanh – Ama Wan – Y Huynh – Ama 
Phin 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Chặt dây lấy nước uống, quả ăn 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Dùng để lấy nước uông khi đi rừng thiếu nước. ăn 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Chỉ lấy nước uống khi đi rừng 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển không 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo thân gỗ 

Thân: D=20 - 40; L>20m 

Vỏ: Vỏ sần sùi, màu nâu có nứt dọc, lõi màu hồng, bề dày vỏ=3mm 

Lá: Lá kép 3 lá chét: L>10cm; R >5cm.mặt trên màu xanh thẩm, 
láng, gân chính nổi rõ. 

Quả: Trái mọng nước có màu xanh (giống quả nho). Quả hạch có vị 
chua 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo, trung bình, nguyên sinh ít bị tác động 
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Độ tàn che (1/10) 0.5 – 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 18.5 - 30 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây KungKtu, Skău, lông vắt,…:20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 800 - 1000 

Tọa độ UTM (X-Y) 224917 – 1377923; 224619 – 1377964; 225439 -1379063 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối, sườn, đỉnh dông 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 0 – 22 

Hướng phơi (độ) 310 – 320 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám đen, xám vàng trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.8 – 7.0 

Độ ẩm đất 5 – 45% 

% kết von 5 – 20% 

% đá nổi 5 – 40% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 0 – 600 m 

t không khí 24 

Độ ẩm không khí 82 

Lux 950 - 1309 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động, dân chỉ đi lấy mây, đánh cá, săn bắt ĐVR 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Đang có trái 
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Tên loài: 

Phổ thông : Dây voi 
Dân tộc Say Kbu 

Khoa học: Bauhinia sp 

Họ: Vang – Caesalpiniaceae 

Bộ: Đậu - Fabales 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Triều  

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Ama Sa – Ama Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:x                         Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy:( lá, hoa, quả, rễ, vỏ, 
thân, …) 

Lấy dây 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Dùng để cột nhà, dùng dây cho voi kéo (lấy dây đập dập, bỏ vỏ tước ra 
làm dây cột nhà.) 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống cộng 
đồng và thương mại 

Sử dụng 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo vệ đa dạng sinh học trong sản phẩm rừng 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo  

Thân: D=21.5mm; L=50m. 

Lá: Màu nâu thẩm xen với rêu, L>10cm; R >15cm. 

Hoa: Chưa thấy 

Quả: Chưa thấy 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng 
cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh ít bị tác động 

Độ tàn che (1/10) 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 28 
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Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây KungKtu: 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ 
ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 950 

Tọa độ UTM (X-Y) 224631 - 1378083 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 30 

Hướng phơi (độ) 20 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất xám vàng trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.8  

Độ ẩm đất 13% 

% kết von 10% 

% đá nổi 20% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 300 m 

t không khí 21 

Độ ẩm không khí 80 

Lux 750  

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động 

Vấn đề khác cần được ghi nhận  
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Tên loài: 

Phổ thông :  

Dân tộc: Bum Dor 

Khoa học: Discorea sp 

Họ: Củ nâu – Discoreaceae 

Bộ: Hành - Liliales 

 

 
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Triều  

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ama Sa – Ama Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:x                         Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Củ 

Mùa lấy (tháng) Tháng 3 - 6 

Công dụng Bổ sung vào lương thực 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Sử dụng 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo vệ đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo  

Thân: D=3mm; L=5m 

Lá: Lá 5 gân gốc xẻ hình tim, củ R=17mm, L = 25mm. 

Hoa: Chưa thấy 

Quả: Chưa thấy 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh ít bị tác động 
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Độ tàn che (1/10) 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 30 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây : 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 950 

Tọa độ UTM (X-Y) 224053 - 1377686 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Đỉnh dông 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 

Hướng phơi (độ) 355 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất xám vàng trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.9  

Độ ẩm đất 80%, trời đang mưa 

% kết von 5% 

% đá nổi 20% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 10 m 

t không khí 25, trời đang mưa 

Độ ẩm không khí 85%, trời đang mưa 

Lux 1500  

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Gừng gió – Gừng 
rừng 
Dân tộc: Cha Ple Ling 

Khoa học: Zingiber eberhardtii 

Họ: Gừng – Zingineraceae 

Bộ: Gừng - Zingiberales 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Triều  

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ama Sa – Ama Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:x                       Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Củ 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Để ăn 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Do sử dụng gừng nhà nhiều nên ít sử dụng gừng rừng. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo vệ đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Thân thảo 

Thân: D=3mm; L=1m 

Lá: Lá đơn mọc cách, có 1 gân chính, gân phụ không rõ. L= 9.5cm; 
R =3.5cm 

Hoa, quả: Chưa thấy 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh trên núi cao 
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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh ít bị tác động 

Độ tàn che (1/10) 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 30 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây kugktu, Skăn  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 950 

Tọa độ UTM (X-Y) 224619 - 1377964 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Đỉnh dông 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 

Hướng phơi (độ) 310 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất xám vàng trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.9  

Độ ẩm đất 5% 

% kết von 5% 

% đá nổi 5% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 500 – 600 m 

t không khí 24 

Độ ẩm không khí 82% 

Lux 950  

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Gừng Quế - Lá quế 
đất 
Dân tộc: Hla Tia 

Khoa học: Zingiber sp1 

Họ: Gừng – Zingineraceae 

Bộ: Gừng - Zingiberales 

  
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Hùng – Định – Quốc  

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ama Wan – Y Huynh  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lá  

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Làm men rượu cần 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Lấy lá phôi khô giã làm men rượu cần, hiện nay do có men trung 
quốc nên bà con ít sử dụng lá này để làm men rượu. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Thân thảo; khí sinh sống lâu năm 

Thân: D=0.5 – 0.6 cm; H = 30 -40cm 

Lá: Lá đơn hình trái xoan, mũi dài, mặt lá lán, gân lá song song 
không rõ. L>10cm; R >3cm 

Hoa: Chưa thấy 

Quả: Chưa thấy 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh ít bị tác động 

Độ tàn che (1/10) 0.9 
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G (Biterlich) (m2/ha) 22 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây: 20%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 873 

Tọa độ UTM (X-Y) 225245 - 1378908 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn  

Độ dốc (đo bằng Sunto) 28 

Hướng phơi (độ) 335 độ bắc 

Loại đất, màu sắc đất xám đen trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.8  

Độ ẩm đất 20% 

% kết von 0 

% đá nổi 0 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 300 m 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 620  

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Lá có mùi thơm đặc biệt của quế. Khi ăn có vị cay và ngọt 

 



56 
 

 
Tên loài: 

Phổ thông : Mây Bột 
Dân tộc: Say Gôil Ốc 

Khoa học: Calamus poilanei 

Họ: Cau – Arecaceae 

Bộ: Cau - Arecales 

 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Cao Lý – Hải – Quyết  

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ama Thanh – Ama Phin  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Ngọn, thân 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Thân bán, đọt để ăn và bán 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Thân bán: 900 – 1100đ/kg. 

Đọt ăn, bán ở chợ buôn chàm 1000đ/1 bó 5 đọt 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo  

Thân: D = 2 – 2.5cm; L > 10m 

Vỏ: Vỏ có bẹ và nhiêu gai nhọn dài 1 – 3cm 

Lá: Lá kép lông chim, tạo thành bẹ bọc quanh thân. L>2m 

Hoa: Chưa thấy 

Quả to bằng ngón tay tạo thành chùm dài, quả non màu xanh khi 
chín chuyển sang màu xám vàng (hơi bạc) có vị ngọt và chát 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 

 

Rừng thường xanh  
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trảng cỏ, lá kim, …) 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Giàu 

Độ tàn che (1/10) 0.7 

G (Biterlich) (m2/ha) 32 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Dứa dại, sp: 10%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 896 

Tọa độ UTM (X-Y) 224861 - 1378078 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 30 

Hướng phơi (độ)  

Loại đất, màu sắc đất xám đen trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.9  

Độ ẩm đất 50% 

% kết von 0 

% đá nổi 0 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 10 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 675 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Dân đi lấy LSNG, cá , ĐVR 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Dọc suối nhiều 
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Tên loài: 

Phổ thông : Vải 
Dân tộc: Ple cha rang 

Khoa học: Litchi sinensis 

Họ: Bồ hòn – Sapindaceae 

Bộ: Bồ hòn - Sapindales 

  
Tên người điều tra :   

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Quyết 

19/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Ma Sa – Ma Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp: x                        Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Quả 

Mùa lấy (tháng) Tháng 7 - 8 

Công dụng Để ăn và bán( bán 5000 đ/kg) 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Đời sống 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo vệ, Quả là thức ăn của một số loài động vật 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây gỗ 

Thân: D = 16cm; H = 12m 

Vỏ: Bề dày vỏ 3 mm, xám đen nứt dọc 

Lá kép 3 lá chét, gân lá chim ( 50mm – 100mm) 

Hoa ra tháng 1 – 3 

Quả đỏ, tháng1 – 3 , ký:7 -8 quả 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh  

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Non, sau nương rẫy 

Độ tàn che (1/10) 0.6 
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G (Biterlich) (m2/ha) 27 m2/ha 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sa nhân, sp: 5%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 590 m 

Tọa độ UTM (X-Y) 224816 - 1380966 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 150 

Hướng phơi (độ) 2950 Bắc 

Loại đất, màu sắc đất xám đen trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.7  

Độ ẩm đất 10% 

% kết von 5% 

% đá nổi 5% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200m 

t không khí 270C 

Độ ẩm không khí 779 

Lux 1500 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Sau nương rẫy 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Thơm Rừng 
Dân tộc: Ple mnang 

Khoa học: Pandanus sp. 

Họ: Dứa dại – Pandanaceae 

Bộ: Dứa dại – Pandanales. 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

Cao Lý – Hải 

19/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Ma Quan – Ma Phin  

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:  x                       Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Quả 

Mùa lấy (tháng) Tháng 5 - 8 

Công dụng Để ăn và bán ít 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Bổ sung thức ăn cho dân 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Trồng ở rẫy 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây bụi 

 Thân: H = 1m, bụi nhiều cây nhỏ lá phiến có gai nhiều, nhọn, láng , 
mặt dưới có phấn trắng. 

Hoa: Hoa ra tháng 1 – 2 

Quả: Quả đỏ, tháng 3 ,quả non phía ngoài có nhiều mắc khác thơm 
nhà màu đỏ chín màu vàng xanh, quả chín to , D = 15 cm, L = 20 cm 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

½  rụng lá ven suối  xen le 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo 

Độ tàn che (1/10) 0.3 

G (Biterlich) (m2/ha) 21,5 m2/ha 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Cỏ lông vắc, sp: 30%  

Tên loài và % che phủ của le tre, Le 40 % 
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lồ ô 

Độ cao so với mặt biển 651 m 

Tọa độ UTM (X-Y) 0225085 - 1381106 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối – Thác DakTuôr 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 250 

Hướng phơi (độ) 3900 Bắc 

Loại đất, màu sắc đất xám trắngpha cát/ Granít 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 7.0  

Độ ẩm đất 10% 

% kết von 30% 

% đá nổi 0% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối Ngay thác Đăk Tuôr 

t không khí  

Độ ẩm không khí  

Lux 166    10 h 05’ 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Tác động mạnh 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Chôm chôm rừng 
Dân tộc: Ple chră 

Khoa học: Nephelium sp 

Họ: Bồ hòn – Sapindaceae 

Bộ: Bồ hòn - Sapindales  

 

 
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Hùng – Định – Quốc – Bảo Huy – Quyết 

18 - 19/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ma Sa – Ma Thiếu – Y Le – Y Huynh 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:                           Tương đối dễ gặp:x 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy:  Quả, gỗ 

Mùa lấy (tháng) Tháng 6 - 9 

Công dụng Để ăn và bán ít, bán 2000 – 7000đ/kg 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Để phục vụ cho đời sống. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Đa dạng sinh học, một số hộ có đưa về trồng ở vườn nhà thành 
công. 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây gỗ 

Thân: D = 16 -30cm; H = 10 -12m 

Vỏ: Vỏ màu xám, bề dày vỏ 6mm 

Lá: Lá kép lông chim 1 lần chẵn, có 2 – 3 cặp lá chét, lá rộng 3 – 
5cm; dài 7 – 15cm, gân lá hình lông chim. 

Hoa: Hoa màu đỏ, ra hoa tháng 1 – 2. 

Quả: Giống chôm nhà, chua hơn chôm chôm nhà 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh 
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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Non, sau nương rẫy, nghèo 

Độ tàn che (1/10) 0.6 – 0.7 

G (Biterlich) (m2/ha) 14 – 19.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây nước:15 -  30%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0  

Độ cao so với mặt biển 590 - 860 m 

Tọa độ UTM (X-Y) (224795 – 225063) – (1378841 – 1380951) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 90 - 320

Hướng phơi (độ) 200 - 2800 Bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám, xám đen trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.6 – 6.8  

Độ ẩm đất 20% 

% kết von 10 - 20% 

% đá nổi 10 - 25% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200 – 300m 

t không khí 24 

Độ ẩm không khí 88 

Lux 195 - 550 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác đông – sau nương rẫy 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Từ Poilarei 
Dân tộc: Bum Kro 

Khoa học: Dioscorea poilarei 

Họ: Củ nâu – Discoreaceae 

Bộ: Hành - Liliales 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Hùng – Định – Quốc – Cao Lý – Quyết – Hải 

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ma Thanh – Ma Phin – Y Le – Y Huynh 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp: x                        Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lấy củ 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Lấy củ đập dập để suốt cá. 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dùng để suốt cá, kiếm nguồn thực phẩm. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Dây leo 

 Thân: Gốc xanh đen, ngọn xanh nhạt, thân có gai thưa. D = 0.2 -
0.7cm; L = 2 -8m 

Lá: Lá đơn mọc cách dạng hình dáo, mác rộng, đầu lá nhọn, gốc lá 
hình tim, có 5 - 7 gân gốc rõ; mặt trên lá xanh đậm, mặt dưới lá xanh 
nhạt. Bề rộng lá: 5- 7cm, chiều dào lá: 10 – 16cm. 

Hoa: Chưa thấy 

Củ to 3 – 4cm, dài: 10 -30cm 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Trung bình đến giàu. 

Độ tàn che (1/10) 0.7 – 0.8 
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G (Biterlich) (m2/ha) 17 - 37 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây nước, dây leo, dứa dại:5 -  30%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0  

Độ cao so với mặt biển >800 m 

Tọa độ UTM (X-Y) (224789 – 224924) – (1378205 – 1378737) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 90 - 260

Hướng phơi (độ) 2900 - 3100 Bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám đen, vàng xám trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.8  

Độ ẩm đất 15 - 20% 

% kết von 0 - 5% 

% đá nổi 10% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 20 – 70m 

t không khí  

Độ ẩm không khí  

Lux 160 - 2500 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác đông, gần đường mòn, dân thỉnh thoảng đi lấy LSNG, người 
H’Mông đi săn. 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Sả rừng 
Dân tộc: Plăng Prê 

Khoa học: Michelia sp 

Họ: Ngọc lan – Magnoliaceae 

Bộ: Ngọc lan - Magnoliales 
 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Hùng – Định – Quốc – Cao Lý – Quyết – Hải 

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ma Thanh – Ma Phin – Y Le – Y Huynh 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp: x                        Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lấy lá ăn, làm gia vị 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Lấy lá để kho cá, thịt hoặc giã với muối để ăn.  

Bán tại xã: 1000đ /bó 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dùng để suốt cá, kiếm nguồn thực phẩm. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Đưa từ rừng đem về trồng ở vườn nhà 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây bụi đến gỗ nhỏ 

Thân: D = 10 – 30cm; H = 5 – 10m. Thân có màu xám trắng. 

Lá: Lá đợn mọc cách, có lá kèm bao chồi sớm rụng để lại vết sẹo, lá 
hình xoan, lá láng, gân lá nổi rõ có 9 – 12 đôi hình long chim, mũi lá 
nhọn, góc lá hình nêm. R = 7 – 15cm; L = 15 – 30cm. 

Hoa: Chưa thấy 

Quả: Chưa thấy 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Trung bình đến giàu. 

Độ tàn che (1/10) 0.7 – 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 22 – 36.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây nước, sp:10 -  40%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 0  
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lồ ô 

Độ cao so với mặt biển 800 - 900 m 

Tọa độ UTM (X-Y) (224710 – 224766) – (1378569 – 1378576) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 00 - 220

Hướng phơi (độ) 2200 - 2700 Bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám vàng trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.8 – 7.0 

Độ ẩm đất 15 - 20% 

% kết von 0 - 5% 

% đá nổi 5 -10% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 20 – 70m 

t không khí  

Độ ẩm không khí  

Lux 40 - 3620 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác đông, gần đường mòn, dân thỉnh thoảng đi lấy LSNG, người 
H’Mông đi săn. 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Nấm mèo 
Dân tộc: Rsết Than Thar 

Khoa học: Auricularia auricula-
judae 

Họ: Nấm - Auriculaiaceae 

Bộ: 

  
Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Hùng – Định – Quốc – Bảo Huy – Triều 

18/03/2007 

Tên người dân tham gia:  Ma Sa – Ma Thiếu – Y Le – Y Huynh 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp: x                        Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                         Rất hiếm: 

Bộ phận lấy:( lá, hoa, quả, rễ, vỏ, 
thân, …)  

Nấm 

Mùa lấy (tháng) Mùa mưa (tháng 6 – tháng 3 năm sau) 

Công dụng Ăn. 

Bán tại xã: 25000đ /bó 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Chủ yếu dùng để ăn, nếu còn thừa thì mới bán 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Hình dạng như nấm nhà. Mọc trên các cây gỗ mục 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh ít bị tác động 

Độ tàn che (1/10) 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 22 – 45 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây nước, dương xỉ:10 -  20%  

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0  

Độ cao so với mặt biển 774 - 876 m 
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Tọa độ UTM (X-Y) (224718 – 225280) – (1377854 – 1379006) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 00 - 180

Hướng phơi (độ) 00 - 3300 Bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám vàng, xám đen trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) 0cm 

pH đất 6.3 

Độ ẩm đất 20 - 70%, trời đang mưa 

% kết von 0 - 5% 

% đá nổi 0 - 30% 

Lượng mưa (mm/năm)  

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 0 – 50m 

t không khí 23 

Độ ẩm không khí 85%, trời đang mưa 

Lux 260 - 757 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động. 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 

Phổ thông : Tiêu Rừng 
Dân tộc :  Plei Lilu 

Khoa học : Piper sp 

Họ: Hồ tiêu – Piperaceae 

Bộ: Hồ tiêu - Piperales 

 

 

Tên người điều tra :  

Ngày điều tra:  

 Bảo Huy – Võ Hùng – Đức Định - Cao Lý - Quốc – Triều – Quyết – Hải 

18 - 19/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Ma Thanh – Ma Phin – Y Le – Y Huynh – Ma Sa – Ma Thiếu  

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:  x                            Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                              Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lấy quả ăn 

Mùa lấy (tháng) Tháng 1 - 6 

Công dụng Làm gia vị  

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Lấy để ăn không bán 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Không   

Mô tả hình thái: 
 

 

 

 

 

Dạng sống: Dây leo khác tiêu nhà. 

Thân: H = 5 – 6 m, D0= 4 – 8 mm 

Vỏ: Vỏ dày gốc xanh đen, trên màu xanh 

Lá: Lá đơn, hình tim, mọc cách, 5 gân gốc, rộng = 6 - 10cm, dài = 10 – 
15cm 

Hoa: Hoa màu trắng nở khoảng tháng 8 – 11 

Quả: Quả màu xanh khi chín chuyển sang đỏ, quả tròn nhỏ hơn tiêu 
nhà 
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Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường 
xanh, nửa rụng lá, gỗ + le tre, le 
tre, trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Rừng thường xanh 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, 
giàu) 

Non - giàu 

 

Độ tàn che (1/10) 0.6 - 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 15 – 30 

Tên loài thực bì chính, % che 
phủ  

Dứa rừng, cỏ lông vắt,… 10 - 30% 

Tên loài và % che phủ của le 
tre, lồ ô 

0% 

Độ cao so với mặt biển >900  

Tọa độ UTM (X-Y) (224795 – 225157) – (1377964 – 1380951) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối – đỉnh 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 10 - 200

Hướng phơi (độ) 20 - 3100 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Feralit, xám đen 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.6 – 6.8 

Độ ẩm đất  10 – 20% 

% kết von 0 - 10% 

% đá nổi 5 – 10% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông 
suối 

50 - 300 m 

t không khí 260C 

Độ ẩm không khí   

Lux 150 - 950 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, 
trắng, nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít tác động, không cháy rừng  

 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 

Dân đi lấy LSNG, bắt cá 
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Tên loài: 

Phổ thông : Đa Đa 
Dân tộc :   Chi Đa Đa 

Khoa học : Harrisonia perforata 

Họ: Thanh thất - Simaroubaceae 

Bộ: Cam - Rutales 

 

Tên người điều tra : 

Ngày điều tra:  

Bảo Huy -  Cao Lý – Quốc – Hải  

19/03/2007 

Tên người dân tham gia:   Ma Sa - Ma Guan –  Ma Thiếu 

Địa điểm : Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh 

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) Dễ gặp:    x                       Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                           Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Lá và rễ 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng 

 

Chữa đau bụng 

 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

 

Cây ít giá trị 

 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Còn nhiều, cần sử dụng hợp lý  

Mô tả hình thái: 
 

 

 

 

Dạng sống: Cây bụi, thân có gai nhiều 

Thân: D0  = 1 – 3 cm, H=  2  - 2.5m    

Vỏ: Vỏ xám trắng 

Lá: Lá kép lông chim 1 lần lẻ, 7 lá chét, có cánh 

Hoa: Hoa màu tía, ra hoa tháng 1 - 2 

Quả: Quả xanh 3 cạnh to bằng ngón tay, ra quả tháng 8            

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Le tre, Le tre + cây tái sinh 
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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Sau nương rẫy 

 

Độ tàn che (1/10) 0 

G (Biterlich) (m2/ha) 0  

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Sp < 10% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 80 - 90% 

Độ cao so với mặt biển >480 

Tọa độ UTM (X-Y) (0225354 – 225448) – (1381644– 1381689) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Bằng, ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 00  

Hướng phơi (độ) 00 bắc 

Loại đất, màu sắc đất Xám trắng pha cát, xám đen  

Độ dày tầng đất (cm) <30cm 

pH đất 6.8 

Độ ẩm đất 10 - 15% 

% kết von 20 - 50% 

% đá nổi 0 - 10% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 100 m 

t không khí 29.70C 

Độ ẩm không khí  66% 

Lux Toàn sáng 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Nương rẫy cũ, gần đường đi 

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Cây dại mọc là phổ biến 
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Tên loài: 

Phổ thông : Riềng Rừng 
Dân tộc :  Cha Yông 

Khoa học : Alpinia conchigera 

Họ: Gừng – Zingiberaceae 

Bộ: Gừng - Zingiberaceae 

 

 

Tên người điều tra :  
Ngày điều tra:  

 Bảo Huy – Cao Lý – Quyết -  Quốc – Triều – Hải 

 19/03/2007 

Tên người dân tham gia: Ma Thanh – Y Le – Y Huynh – Ma Sa – Ma Thiếu 

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh.  

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:                               Tương đối dễ gặp:  x 
Khó gặp:                              Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Củ 

Mùa lấy (tháng): Quanh năm 

Công dụng Làm gia vị, bán  

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Bán 500 - 1000đ/kg tại xã 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Trồng ở vườn và ở rẫy 

Mô tả hình thái: 
 

 

Dạng sống: Thân thảo 

Thân: D0= 6 – 8 mm. Thân có màu xanh bóng 

Lá: Lá đơn, gân chính nổi rõ,  rộng = 5 – 8cm,  

dài = 20 – 25cm 

Hoa: Hoa màu trắng nhụy vàng, ra hoa tháng 7 – 8 

Quả: Quả màu xanh khi chín có vị ngọt 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh, Le tre Ven suối 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Nghèo – non 

 

Độ tàn che (1/10) 0 – 0.5 
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G (Biterlich) (m2/ha) 13 – 18 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Lùm bụi, cỏ 30 - 50% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

Le 50 - 70% 

Độ cao so với mặt biển 480 - 560 

Tọa độ UTM (X-Y) (0225157 – 225154) – (1381396 – 1381746) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Sườn 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 18 - 220

Hướng phơi (độ) 10 - 3500 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Feralit, nâu đen 

Độ dày tầng đất (cm) >30cm 

pH đất 6.2 – 6.8 

Độ ẩm đất  >20% 

% kết von 0 - 20% 

% đá nổi 0 – 40% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 200 - 500 m 

t không khí 270C 

Độ ẩm không khí  72% 

Lux 800 – 1500 

Tốc độ gió  

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Sau nương rẫy  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Độ tàn che (1/10) 0.7 – 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 25 – 35.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây nước, láu tuyến, dừa rừng: 5 – 30% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 800 - 950 

Tọa độ UTM (X-Y) (224626 – 225063) – (1377956 – 1378841) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối đến đỉnh dông 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 5 - 320

Hướng phơi (độ) 280 - 3100 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám đen, xám vàng trên feranit 

Độ dày tầng đất (cm) >50cm 

pH đất 6.8 – 7.0  

Độ ẩm đất  5 – 20% 

% kết von 5 – 20% 

% đá nổi 0 – 25% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối 20 - 500 m 

t không khí 240C 

Độ ẩm không khí  82% 

Lux 910 - 1950 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động, gần đường mòn lên dân đi lấy các loại LSNG, người 
H’Mông đi săn bắt.  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 
Phổ thông : Thu hải đường núi 
– Lá lục lạc 
Dân tộc :  Tào Pí 
Khoa học : Begonia sp 

Họ: Thu hải đường – 
Begoniaceae. 

Bộ: Thu hải đường – Begoniales. 

 

 

Tên người điều tra:  
Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Cao Lý – Quyết – Triều – Hải. 

 18/03/2007 

Tên người dân tham gia:   

 

Ma Thanh – Ma Sa – Ma Thiếu – Ma Phin. 

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh.  

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:                               Tương đối dễ gặp:  x 
Khó gặp:                              Rất hiếm: 

Bộ phận lấy: Cả cây, bỏ rễ 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Làm rau, nấu canh cá, dư thì bán 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dân đi rừng hái lá làm rau, bổ sung vào nguồn thực phẩm, nếu dư 
thi mang ra chợ bán. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây thân thảo, mọng nước. 

Thân: Thân phân nhiều nhánh, màu đỏ tía thẩm. D = 2mm, H = 
130mm.  

Vỏ: Vỏ mỏng. 

Lá: Lá đơn: mặt trên màu xanh thẩm không có những đốm trắng 
đục, mặt dưới đỏ tía, mọng nước, gân lông chim hình tim lệch. lá và 
thân có vị chua,  rộng =  3 - 5cm, dài =  5 - 11cm 

Hoa: Chưa thấy 

Quả: Chưa thấy 
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Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao. 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh, cây mọc ven suối 

 

Độ tàn che (1/10) 0.6 – 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 30 - 45 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây, dương xĩ: 10 - 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 876 - 896 

Tọa độ UTM (X-Y) (224718 – 224861) – (1377854 – 1378078) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối  

Độ dốc (đo bằng Sunto) 10 - 220

Hướng phơi (độ) 3200 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám đen, xám vàng trên feranit, cây mọc trên khe đá ven suối 

Độ dày tầng đất (cm)  

pH đất 6.3 – 6.7  

Độ ẩm đất  20 – 70%, trời đang mưa 

% kết von 0 - 5%  

% đá nổi 30 - 90% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối Ven suối 

t không khí 230C 

Độ ẩm không khí  83% 

Lux 260 - 6770 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động.  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
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Tên loài: 
Phổ thông : Chàm nhuộm 
Dân tộc :  Hla Trum 
Khoa học : Strobilanthes sp 

Họ: Ôrô – Acanthaceae 

Bộ: Hoa mõm chó – 
Scrophulariales. 

 

 
Tên người điều tra:  
Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Cao Lý – Quyết – Triều – Hải. 

 18/03/2007 

Tên người dân tham gia:   

 

Ma Thanh – Ma Sa – Ma Thiếu – Ma Phin. 

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh.  

Đăk Tuôr  - Cư Pui - Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp: x                             Tương đối dễ gặp: 
Khó gặp:                              Rất hiếm: 

Bộ phận lấy Lấy lá 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Vò lá ngâm, nấu sôi lấy nước nhuộm vải có màu xanh 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dùng để làm dệt truyền thống, hiện vần dùng. 

Bán tại địa phương: 1000đ/bó 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn nghề truyền thống. 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Dạng sống: Cây thân bụi. 

Thân: D = 3 – 33.5mm, H = 25 – 150cm.  

Vỏ: Vỏ mỏng. 

Lá: Lá đơn mọc vòng, gân lá hình lông chim, mép lá có răng cưa, 
gân lá nổi rõ, mặt dưới lá màu nhạt.  rộng =  5 - 7cm, dài =  10 - 
20cm  

Hoa: Màu đỏ 

Quả: Quả màu xanh, hình tròn khi chín quả đỏ. 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao. 
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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nguyên sinh, ít bị tác động 

 

Độ tàn che (1/10) 0.7 – 0.8 

G (Biterlich) (m2/ha) 32.5 - 45 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Mây, dương xĩ, môn rừng: 10 - 20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 876 - 900 

Tọa độ UTM (X-Y) (224718 – 225082) – (1377854 – 1377898) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối  

Độ dốc (đo bằng Sunto) 0 - 120

Hướng phơi (độ) 3200 bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám đen, xám vàng trên feranit, cây mọc trên khe đá ven suối 

Độ dày tầng đất (cm)  

pH đất 6.3 – 6.5  

Độ ẩm đất  20 – 70%, trời đang mưa 

% kết von 5 - 40%  

% đá nổi 30 - 80% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối Ven suối 

t không khí 230C 

Độ ẩm không khí  83%, trời đang mưa 

Lux 260 - 290 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động.  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

 

 

 



 

Tên loà

Phổ thô

Dân tộc

Khoa họ
Gawl) 

Họ: Lan

Bộ: Lan

Tên ngư

Ngày đi

Tên ngư

Địa điểm
huyện, 

Độ pho

 

Bộ phận

Mùa lấy

Công d

Ý nghĩa
đồng và

Yêu cầu

Mô tả h
 

 

ài: 

ông : Lan lá
c :  Kăo Lỗ 

ọc : Ludisia

n – Orchida

n – Orchida

ười điều tra

iều tra:  

ười dân tha

m: Vùng rừ
tỉnh.  

ng phú: (ph

n lấy 

y (tháng) 

ụng 

a, giá trị tron
à thương m

u bảo tồn và

hình thái: 

á gấm – Lan

a discolor (K

ceae 

les 

a:  

am gia:   

ng, thôn, xã

hỏng vấn) 

ng đời sống
mại 

à phát triển

n đá 1 

Ker – 

B

 0

Y

ã, H

D
K

C

Q

B

g cộng D

 B

sa
Lá
dà
gâ
dư

lê
và

m
T
T
M

 

82 

ảo Huy – H

07/2006 

Y lú – Y dô –

ằng năm –

Dễ gặp:        
Khó gặp:      

Cả cây 

Quanh năm

án làm thuố

Dùng để ăn, 

ảo tồn đa d

 

Lan l
au thẳng đứ
á bầu dục, 
ài thành bẹ
ân gốc hình
ưới lá màu 

Theo
ên giữa cây
àng hình ch

Cây m
miền Trung (

ây Nguyên 
àu, Côn đảo

Malaysia, Ind

 

Hương – Hù

–Ma nhăm –

Yang mao 

                 
                  

ốc, 35000/k

bán. 

dạng sinh họ

á gấm mọc
ứng, tại các

gốc lá gần
gốc. Phiến

h cung cùn
nâu đỏ khô

 “Phong La
y, có lông d
hữ T, gốc có

mọc rộng rã
(Quảng Nam
(Lâm Đồng
o) và phân 
donesia.(Ph

 

ng- Triều -

– Ma lieu –

-  Krông Bô

    Tương đ
    Rất hiếm

kg, dùng để 

ọc. 

c trên vách
c đốt có rễ b
n tròn, thuô
n lá rất đẹp, 
ng các gân 
ông rõ gân c

an VN”- Trầ
dày. Hoa th
ó túi nhỏ.  

ãi từ Bắc (S
m, Đà Nẵng
g, Đak Lak) 
bố ở Thái L

hong lan VN

Quốc –Tiến

Ma ben 

ông - Đăk L

đối dễ gặp: x
m: 

ăn 

 đá. Thân 
bám, cao 20
ôn nhọn ở đ

màu nhung
mảnh mạn

chính. 

ần Hợp Loà
hưa màu tr

Sapa, Tam Đ
g, Nha Tran
đến Nam B

Lan, Mianm
N- Trần Hợp

n – Vinh – T

ăk 

x 

rễ bò dài, 
0-25cm, mả
đỉnh, cuống
g nâu đen n
ng lưới màu

ài này cụm 
rắng, cánh 

Đảo, Ba Vì) 
ng, Phan Ra
Bộ (Đồng Na

ma, Trung Q
p)  

 

Trọng 

phân đốt, 
ảnh, mềm. 
g lá thuôn 
nổi rõ 3- 5 
u đỏ. Mặt 

hoa mọc 
môi màu 

qua 
ang) lên 
ai, Vũng 
uốc, 



83 
 

 

 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, trảng 
cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao, gỗ xen le tre, le tre. 

 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây bụi, 
non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng nghèo đến trung bình 

 

Độ tàn che (1/10) 0.4 – 0.9 

G (Biterlich) (m2/ha) 14 – 26.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Cỏ le, mây 5 -10% 

Tên loài và % che phủ của le tre, lồ 
ô 

Le, lồ ô 20-60% 

Độ cao so với mặt biển >400 

Tọa độ UTM (X-Y) (234000 – 238000) – (1367000 – 1371000) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, chân, 
sườn, đỉnh) 

Ven suối, sườn. 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 10 - 420

Hướng phơi (độ) 600 – 3300bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám đen, xám vàng trên feranit, cây mọc trên đá. 

Độ dày tầng đất (cm) Mọc trên lớp thảm mục trên đá. 

pH đất  

Độ ẩm đất   

% kết von không 

% đá nổi 30 - 90% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối <300 

t không khí  

Độ ẩm không khí  

Lux 150 – 3740  

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động.  

Vấn đề khác cần được ghi nhận 
 

Trước đây Lan lá gấm còn nhiều nhưng bây giờ do khai thác 
mạnh, nên loài này ngày càng hiếm. 
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Tên loài: 
Phổ thông : Lan đá 2 
Dân tộc :  Kăo Lỗ 

Khoa học : Ludisia sp 

Họ: Lan – Orchidaceae 

Bộ: Lan – Orchidales 

 

Tên người điều tra:  

Ngày điều tra:  

Quốc  

 07/2006 

Tên người dân tham gia:   Y lú – Ma nhăm  

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh.  

Hằng năm – Yang mao -  Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:                             Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                            Rất hiếm:x 

Bộ phận lấy Cả cây 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Bán làm thuốc, 35000/kg, dùng để ăn 

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dùng để ăn, bán. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học. 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Lan đất mọc trên dây leo. Thân rễ bò dài, phân đốt, sau 
thẳng đứng, tại các đốt có rễ bám, cao 20-25cm, mảnh, mềm. Lá 
bầu dục, gốc lá gần tròn, thuôn nhọn ở đỉnh, cuống lá thuôn dài 
thành bẹ gốc. Phiến lá rất đẹp, màu nhung nâu đen nổi rõ 3- 5 gân 
gốc hình cung cùng các gân mảnh mạng lưới màu đỏ. Mặt dưới lá 
màu nâu đỏ không rõ gân chính. 

 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh  

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

non 

 

Độ tàn che (1/10) 0.8 
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G (Biterlich) (m2/ha) 19.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  0 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển 700 

Tọa độ UTM (X-Y) 236930 - 1370438 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Ven suối 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 370

Hướng phơi (độ) 2800bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Xám vàng trên feranit, cây mọc trên dây leo. 

Độ dày tầng đất (cm) Mọc trên dây leo. 

pH đất Không đo 

Độ ẩm đất  Không đo 

% kết von 0 

% đá nổi 40% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối Sát suối 

t không khí Không đo 

Độ ẩm không khí Không đo 

Lux 251  

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động.  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Trước đây Lan đá còn nhiều nhưng bây giờ do khai thác mạnh, nên 
loài này ngày càng hiếm. 
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Tên loài: 

Phổ thông : Lan sứa trắng – Lan 
đất lá tròn. 
Dân tộc :  Mnga Lăn 

Khoa học : Anoetochilus lylei 
Rolfe ex Downie 

Họ: Lan – Orchidaceae 

Bộ: Lan – Orchidales 

  

Tên người điều tra:  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Hương – Hùng- Triều - Quốc –Tiến – Vinh – Trọng 

 07/2006 

Tên người dân tham gia:   

 

Y lú – Y dô –Ma nhăm – Ma lieu – Ma ben 

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh.  

Hằng năm – Yang mao -  Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:                             Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                             Rất hiếm: x 

Bộ phận lấy Cả cây 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Bán làm thuốc, 100.000/kg,  

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dùng để bán. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học. 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

Lan sứa trắng, thân bò dài, uống cong ở đỉnh, mọc cao 
khoảng 20cm, mọng nước, có đốt do lá rụng. Lá hình trái xoan, dài 
3-5cm, màu nâu tía nổi rõ các gân màu hồng hay trắng. Cuống lá có 
bẹ. Cụm hoa ở đỉnh, dài đến 20cm, có nhiều hoa. Hoa có cánh màu 
trắng pha nâu nhạt ở đỉnh. Cánh môi màu trắng, đỉnh mở rộng chia 2 
thuỳ hình tam giác rộng. Hoa nở vào mùa thu: tháng 9-10. 

Cây mọc chủ yếu ở các tỉnh miền trung: Quảng Trị, Thừa Thiên, 
Quảng nam, Đà Nẵng và vùng núi Nam Trung bộ: Lâm Đồng. Ngoài 
ra loài có phân bố ở Thái Lan 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao. 
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 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng trung bình đến giàu. 

 

Độ tàn che (1/10) 0.6 – 0.9 

G (Biterlich) (m2/ha) 24 – 36.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Dương xĩ, mây 5-20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 
lồ ô 

0 

Độ cao so với mặt biển >900 

Tọa độ UTM (X-Y) (232000 – 239000) – (1367000 – 1371000) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Đỉnh, sườn. 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 10 - 300

Hướng phơi (độ) 250 – 2700bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Nâu vàng, xám đen trên feralit 

Độ dày tầng đất (cm) >10cm 

pH đất 6.1 – 6.7 

Độ ẩm đất >10%  

% kết von  

% đá nổi 0 - 20% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối >1000 

t không khí  

Độ ẩm không khí  

Lux 77 - 2860 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động.  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Trước đây Lan sứa trắng còn nhiều nhưng bây giờ do khai thác 
mạnh, nên loài này ngày càng hiếm. 
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Tên loài: 

Phổ thông: Lan thài lài – Lan 
đất lá dài. 
Dân tộc :  Mnga Lăn 

Khoa học : Erythrodes blumei 
(Lindl) 

Họ: Lan – Orchidaceae 

Bộ: Lan – Orchidales 

  

Tên người điều tra:  

Ngày điều tra:  

Bảo Huy – Hương – Hùng- Triều - Quốc –Tiến – Vinh – Trọng 

 07/2006 

Tên người dân tham gia:   Y lú – Y dô –Ma nhăm – Ma lieu – Ma ben 

Địa điểm: Vùng rừng, thôn, xã, 
huyện, tỉnh.  

Hằng năm – Yang mao -  Krông Bông - Đăk Lăk 

Độ phong phú: (phỏng vấn) 

 

Dễ gặp:                             Tương đối dễ gặp:  
Khó gặp:                             Rất hiếm: x 

Bộ phận lấy Cả cây 

Mùa lấy (tháng) Quanh năm 

Công dụng Bán làm thuốc, 100.000/kg,  

Ý nghĩa, giá trị trong đời sống 
cộng đồng và thương mại 

Dùng để bán. 

Yêu cầu bảo tồn và phát triển Bảo tồn đa dạng sinh học. 

Mô tả hình thái: 
 

 

 

   Lan thài lài, thân cao 30-60cm. Lá mọc sát gốc, dạng trái xoan, 
nhọn ở đỉnh, tròn ở gốc, dài 2-7cm, rộng 1,5-2,5cm, lệch, cuốn dài 2-
2,5cm, có bẹ. Cụm hoa ở đỉnh, mảnh, dài 6-10cm, có lông mềm. 
Hoa nhỏ, màu trắng xếp dày đặc. Cánh môi có họng lõm, cựa dài. 

Cây mọc ở Yên Bái, Tuyên Quang (Bắc Cạn), Vĩnh Phú (Tam đảo), 
Ninh Bình (Cúc Phương), và phân bố ở Srilanca, Mianma, Thái lan, 
Ấn Độ, Trung Quốc. 

Mô tả sinh thái: 
- Sinh cảnh (Rừng thường xanh, 
nửa rụng lá, gỗ + le tre, le tre, 
trảng cỏ, lá kim, …) 

 

Thường xanh trên núi cao. 

 Trạng thái rừng ( Đất trống, cây 
bụi, non, nghèo, trung bình, giàu) 

Rừng trung bình đến giàu. 

 

Độ tàn che (1/10) 0.6 – 0.9 

G (Biterlich) (m2/ha) 24 – 36.5 

Tên loài thực bì chính, % che phủ  Dương xĩ, mây 5-20% 

Tên loài và % che phủ của le tre, 0 
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lồ ô 

Độ cao so với mặt biển >900 

Tọa độ UTM (X-Y) (238000 – 239000) – (1370000 – 1371000) 

Vị trí địa hình (Bằng, ven suối, 
chân, sườn, đỉnh) 

Đỉnh, sườn. 

Độ dốc (đo bằng Sunto) 10 - 300

Hướng phơi (độ) 1900 – 2600bắc 

Loại đất, màu sắc đất  Nâu vàng trên feralit 

Độ dày tầng đất (cm) >10cm 

pH đất 5.8 – 6.4 

Độ ẩm đất >10%  

% kết von  

% đá nổi 0 - 20% 

Lượng mưa (mm/năm)   

Cự ly đến nguồn nước, sông suối >1000 

t không khí  

Độ ẩm không khí  

Lux 330 - 3000 

Tốc độ gió 0 

Nhân tác (khai thác chọn, trắng, 
nương rẫy, cháy rừng….) 

Ít bị tác động.  

Vấn đề khác cần được ghi 
nhận 
 

Trước đây Lan thài lài còn nhiều nhưng bây giờ do khai thác mạnh, 
nên loài này ngày càng hiếm. 

 

 


