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ĐẶT VẤN ĐỀ

• Tây Nguyên - mái nhà của Nam Đông Dương

• Đầu nguồn sinh thủy mang tính quốc gia và quốc tế

• Trong quá khứ có độ che phủ cao (65%)

• Có tính đa dạng sinh học cao

• Rừng đã và đang suy thoái mạnh ảnh hưởng tới
nguồn sinh thủy
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Địa hình:

• 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm 
Đồng 

• Diện tích 54.474 km2 chiếm 16,8% diện tích đất liền. 

• Nhiều cao nguyên rộng lớn và núi cao

– Bắc Tây Nguyên: Ngọc Linh - Kon Tum (2598m), 
Cao nhất phía Nam Đông Dương 

– Nam Tây Nguyên: Chư Yang Sin – Đắc Lắk (2405m) 
cao thứ 2 Nam Đông Dương.

→ Được ví như nóc nhà của Nam Đông Dương

→ Là nguồn sinh thủy cho toàn bộ các vùng Duyên Hải 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thậm chí là một phần của 
Campuchia. 

→ Có tính đa dạng phong phú của thảm thực vật rừng.

Khí hậu:

• Ôn hòa, nhiệt độ bình quân năm 19 - 210C 

• Lượng mưa bình quân trên 2000 mm

• Hai mùa mưa và khô rõ

Thủy văn:

• Có nhiều sống suối chảy cả ở VN và Campuchia, Lào

• Có nhiều hồ lớn tự nhiên (Lắc, Biển Hồ) và hồ nhân tạo
(Ya Ly, Đa Nhim)

Đất đai

• Nhiều loại đất, trong đó Ba Zan chiếm phần lớn

• Đất đai màu mỡ thuận lợi phát triển cây CN, NN
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• Tổng diện tích TN: 5.463.854,5 ha 

• Diện tích có rừng: 2.499.845,5 ha, 

độ che phủ 45,8% cao hơn toàn quốc 

40,4%:

– Đặc dụng 501.796,5 ha

– Phòng hộ 637.799,8 ha

– Sản xuất Rừng 2.067.721,5 ha

– Ngoài đất quy hoạch L.N 

139.967,2  ha

• Rừng tự nhiên là 2.251.839 ha

• Rừng trồng 248.006,5 ha

Đất có rừng
45.8%Đất không có 

rừng
54.2%

Đặc dụng
15%

Phòng hộ
19%

Sản xuất
62%

Rừng ngoài 
đất quy 

hoạch L.N
4%

• Hiện trạng rừng các tỉnh

TT Tỉnh
Diện tích 

tự nhiên

Tổng diện 

tích có 

rừng

Diện tích rừng trong 3 loại

rừng

Rừng 

ngoài 3 

loại 

rừng

Độ

che

phủ

(%)
 RTN R. trồng

Tổng cộng
5.463,9 

2.499,8 
2.399,4 2.192,1 207,3 5.463,9 45,8 

1 KonTum
969,0 601,7 591,2 537,4 53,7 969,0 62,1 

2 Gia Lai
1.553,7 623,3 584,8 526,6 58,2 1.553,7 40,1 

3 Đắc Lắk
1.312,5 507,4 498,5 470,4 28,2 1.312,5 38,7 

4 Đắc Nông
651,3 254,0 234,2 219,4 14,7 651,3 39,0 

5
Lâm

Đồng 977,4 513,5 490,7 438,2 52,4 977,4 52,5 
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• Diện tích rừng có trữ lượng

1.993.251 ha

• Tổng trữ lượng gỗ 302 triệu m3

– Rừng giàu 74,8 triệu m3

– Rừng TB 135,4 triệu m3

– Rừng nghèo 57,3 triệu m3

– Còn lại nghèo kiệt và non

• Diện tích rừng nghèo, rừng non 

tăng

• Trữ lượng gỗ tập trung chủ yếu

rừng đặc dụng và phòng hộ
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Hiện trạng rừng các tỉnh

• Gia Lai và Đắc Lắc còn nhiều rừng

hơn

• Đắc Nông và Đắc Lắc có độ che phủ

rừng thấp hơn toàn quốc 38-40%

• Lâm Đồng và Kon Tum có độ che phủ

rừng cao 52-62%

• Rừng tự nhiên chiếm chủ yếu gần

2,2 triệu ha

• Rừng trồng chiếm hơn 207 ngàn ha.
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Loại rừng
Tổng 

diện tích

Phân theo 3 loại rừng
Rừng 

ngoài đất 

quy 

hoạch L.N
Tổng

Đặc 

dụng

Phòng 

hộ

Sản

xuất

TỔNG 3,347.3 3,207.3 501.8 637.8 2,067.7 140.0 

I. ĐẤT CÓ RỪNG 2,499.8 2,399.4 474.0 529.3 1,396.1 100.5 

1. Rừng giàu 289.1 287.8 127.2 69.6 91.0 1.2 

2. Rừng trung bình 822.5 810.6 164.3 195.3 451.0 11.9 

3. Rừng nghèo 788.7 754.3 107.6 175.4 471.2 34.4 

4. Rừng nghèo kiệt 91.2 88.8 16.5 7.3 64.9 2.4 

6. Rừng tre nứa 55.7 52.4 14.3 8.9 29.3 3.2 

7. Rừng hỗn giao gỗ và tre

nứa
204.7 198.2 40.9 43.6 113.7 6.5 

8. Rừng trồng 248.0 207.3 3.2 29.2 174.9 40.7 

Trong đó: Rừng trồng cao su, 

đặc sản
118.7 98.4 0.7 1.5 96.2 20.3 

II. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH 

CHO LN 847.4 807.9 27.8 108.5 671.6 39.5 
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Hiện trạng rừng các tỉnh

• Gia Lai và Đắc Lắk còn nhiều rừng

hơn

• Đắc Nông và Đắc Lắc có độ che phủ

rừng thấp hơn toàn quốc 38-40%

• Lâm Đồng và Kon Tum có độ che phủ

rừng cao 52-62%

• Rừng tự nhiên chiếm chủ yếu gần 2,2 

triệu ha

• Rừng trồng chiếm hơn 207 ngàn ha.

Kon Hà Nừng

• Rừng kín thường xanh vùng thấp

dưới 1000 m (Có khả năng giữ

nước tốt nhất)

• Rừng kín thường xanh vùng cao

trên 1000 m (Có vai trò quan

trọng nhất cho điều tiết nước)

• Rừng khộp (đất đai xấu)

• Rừng bán rụng lá (nhiều loài gỗ

quý)

• Rừng trồng (Keo, Thông, Bạch

Đàn, Cao su)
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• Đã xác định hơn 3 ngàn

loài TV bậc cao có mạch

• Ước tính có khoảng 600 

loài

• Hơn 100 loài nguy cấp, 

quý, hiếm trong Sách đỏ

Việt Nam và IUCN

• Nhiều loài có giá trị

kinh tế cao

Cây Sưa Dalbergia tonkinensis, 
Tây Nguyên gọi là Huỳnh Đàn

Pơ mu Fokienia Hodginsi

• Đa dang phong phú về động vật, 
đã biết khoảng 50% tổng số loài
động vật ở Việt Nam:

– 150 loài thú, 
– 400 loài chim,
– 120 loài bò sát
– 60 loài lưỡng cư

• Nhiều loài nguy cấp và đặc hữu

– Khoảng 60 loài bị đe dọa toàn
cầu

– 19 loài và khoảng 100 loài
phụ đặc hữu Việt Nam

• Loài tiêu biểu: Mang trường sơn, 
Voọc chân xám, Khướu Ngọc 
Linh, Khướu Kon ka kinh...
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• Biến động 3 loại rừng:

– RSX tăng 2005-2010 do rà soát 3 loại
rừng theo Chỉ thị 38; giảm mạnh
2010-2015 do chuyển đổi.

– RPH giảm mạnh do chuyển sang RSX

– RDD tăng nhẹ do mở rộng.

• Biến động diện tích đất có rừng:

– Độ che phủ 62,8% năm 1992 còn  
45,8% năm 2015, BQ mất 0,7% /năm

– 1992-2000 BQ giảm 50 ngàn ha/năm;

– 2000-2005 BQ giảm 10 ngàn ha/năm, 

– 2005-2010 , BQ giảm 40 ngàn ha/năm 

– 2011-2015  BQ giảm 54 ngàn ha/ 
năm.
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• Biến động diện tích rừng tự nhiên các tỉnh Tây Nguyên

Giai đoạn Kon Tum Gia Lai Đắc Lắc Đak Nông Lâm Đồng Tổng 

Năm 2005 629.262 760.506 604.293 370.394 607.280 2.971.735

Năm 2010 662.207 663.586 544.293 329.367 574.523 2.773.976

Biến động 32.945 -96.920 -60.000 -41.027 -32.757 -197.759

Năm 2015
537.449 526.609 470.363 219.448 

438230.6 2.192.100 

Biến động

So với 2005 -91.813 -233.897 -133.930 -150.946 -169.049 -779.635

So với 2010
-124.758 -136.977 -73.930 -109.919 -136.292 -581.876
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• Rừng trồng tăng mạnh

– 2000-2010, BQ  tăng 12 ngàn 
ha/năm. 

– 2005-2010, BQ tăng 16 ngàn 
ha/năm

• 2010-2015 giảm do chuyển đổi 
rừng

• Loài cây trồng chủ yếu

– Keo, Bạch đàn, Thông và Cao 
su.

– Loài cây trồng bản địa đã có 
Sao, Dầu, Re, Giáng hương, 
Gõ,...
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Chức năng của rừng: Chức năng sinh quyển; chức năng sản xuất và bảo
tồn sự sống. Trong đó chức năng sinh quyển của rừng có vai trò rất quan
trọng, bao gồm:

1. Chức năng khí hậu – khả năng của rừng điều hòa khí hậu (ảnh hưởng
đến khí hậu). Chức năng khí hậu gồm điều hòa nhiệt độ, tích tụ mưa và
cản gió. 

2. Chức năng hình thành đất – khả năng của rừng ảnh hưởng đến đất. 
Chức năng bảo vệ đất bao gồm 4 chức năng riêng biệt: -Ngăn chặn xói
mòn đất;- Chống phân tán đất;- Tích tụ đất; - Cải thiện đất.

3. Chức năng thủy văn – khả năng của rừng ảnh hưởng đến chế độ thủy
văn, đến các thành phần của cân bằng nước và tình trạng của các đối
tượng nước (suối, sông, hồ,…).,gồm: - Bảo vệ nước; - Điều hòa nước; -
Cải thiện chế độ thủy văn; – khả năng của rừng làm chậm hoặc ngăn
chặn sự hóa lầy đất. 

4. Chức năng sinh cảnh của rừng – khả năng của rừng hình thành những
quần xã sinh vật: thực vật, động vật và vi sinh vật. 
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Mất rừng ảnh hưởng nguồn sinh thủy

• Giảm khả năng tạo mưa do diện tích rừng bị suy giảm 1.021,5 triệu ha 
(29,8%), từ 3.420,9 triệu ha (1992) xuống còn 2399,4 triệu ha. 

• Rừng suy giảm, độ che phủ rừng bị giảm từ 62,8% năm 1992 chỉ còn 
45,8% năm 2015, giảm 17% trong 24 năm, nên lượng mưa giảm (kết
quả các nghiên cứu cho thấy tăng độ che phủ lên 10% thì lượng mưa
tăng 2,5%).

• Diện tích một số kiểu rừng chính của Tây Nguyên như rừng lá rộng
thường xanh và nửa rụng lá bị suy giảm mạnh, địa hình dốc… làm tăng
dòng chảy bề mặt và giảm mực nước ngầm, gây lũ lụt và giảm nguồn
nước cung cho các sông, suối, hồ, nhất là vào mùa khô. 

• Rừng trồng, rừng cao su… đơn tầng, giữ nước kém.

• Tại những nơi rừng bị phá hủy, không có lớp che phủ, nhiệt độ không
khí tăng và độ ẩm giảm, gây khó khăn cho sản xuất… 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu

Toàn vùng Tây Nguyên có 2.261 công trình thủy lợi, với tổng dung tích
trữ đạt khoảng 1.535.106m3 . Do Rừng bị mất, nguồn sinh thủy bị
giảm, cùng với sự biến đổi khí hậu … hệ thống các sông suối, hồ đập đã
bị suy giảm nguồn cung nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
trên toàn vùng Tây Nguyên. 

Đập thủy lợi huyện Ia 
Grai, Gia Lai, trơ đáy
(Ảnh: Nhật Hạ)
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• Chuyển đổi rừng sang mục đích khác: 

– Đánh giá của Viện ĐTQHR (2006-2012): 

154 ngàn ha

– Thống kê của Tổng cục LN (2008-

2005): 94 ngàn ha

• Phá rừng, lấn chiếm đất rừng: 88.603 ha

• Cháy rừng: 456 ha

• Sai số do công tác điều tra: 134.902 ha

• Nguyên nhân khác: 6.214 ha

Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 20106-2012 (Viện ĐTQHR 2012)

Tỉnh Tổng

Phân theo mục đích chuyển đổi

Thủy

điện

Kh/Th

Kh.sản
Cao su Tái ĐC ANQP

Thủy 

Lợi
SXNN

MĐ 

khác

Cộng 154.156 16.267 429 117.357 2.463 2.413 2.878 8.601 3.74

8

Kon Tum 42.219 996 46 39.132 411 1.399 - - 235

Gia Lai 40.852 1.167 364 35.384 581 89 2.429 423 415

Đắc Lắc 32.179 1.882 3 26.181 810 53 437 1.397 1.41

6

Đắc Nông 16.072 10.336 16 3.521 85 861 12 285 956

L/Đồng 22.834 1.886 - 13.139 576 11 - 6.496 726
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• DT rừng Tây Nguyên (2015) 2.499.845,5 ha, độ che phủ 45,8%

– Rừng tự nhiên là 2.251.839 ha, rừng trồng 248.006,5 ha; 

– Rừng SX 1,4 triệu ha; rừng ĐD 474 ngàn ha; rừng PH 529 ngàn ha.

• Diện tích rừng và chất lượng rừng đang bị suy giảm mạnh, từ1992 đến 
2015, BQ mỗi năm diện giảm trên 40 ngàn ha: 

– Diện tích rừng tự nhiên giảm khoảng 1,2 triệu ha, BQ mỗi năm giảm 

52 ngàn ha. 

– Rừng trồng tăng bình quân mỗi năm khoảng 8 ngàn ha. 

• Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất rừng: Chuyển đổi mục đích; 

Khai thác gỗ và lâm sản; Phá rừng, lấn chiếm rừng lấy đất canh tác sản 

xuất; sai số điều tra; và các nguyên nhân khác...

• Rừng lá rộng thường xanh và nửa rụng lá (đối tượng điều tiết nước tốt 
nhất) bị tác động mạnh nhất làm suy giảm chức năng rừng. Mất rừng là 
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khô hạn, lũ 
lụt bất thường... 

• Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trong vùng

– Kiểm soát chặt chẽ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng; 

– Tăng cường bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; 

– Bảo vệ rừng, xử lý nghiêm vi phạm trái phép về khái thác, phá rừng, xâm lấn 

rừng; 

– Kiểm soát cháy rừng, khai thác khoáng sản tác động tới rừng;...

• Quy hoạch và quản lý lâm phận ổn định

– Rà soát quy hoạch 3 loại rừng 

– Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh và cấp vùng

– Triển khai các hoạt động quản lý và sử dụng ổn định các lâm phận; 

– cắm mốc ranh giới toàn bộ diện tích rừng phòng và rừng đặc dụng; 

– rà soát, xắp xếp lại các công ty lâm nghiệp trong toàn vùng.

• Tăng cường quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng; triển khai Đề án tái          

cơ cấu ngành lâm nghiệp, tăng cường trồng rừng nguyên liệu, trồng rừng gỗ lớn.

• Giao đất, giao rừng cho người dân và cộng đồng; có chính sách hỗ trợ cộng đồng 

địa phương trong các chương trình quản lý rừng cấp cộng đồng.
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