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I. Giới thiệu 

Kiến thức sinh thái truyền thống (traditional ecological knowledge) là một lĩnh vực ngày càng 

được quan tâm hơn trong vòng 20 năm qua, trở thành một hướng đi tiềm năng cho công tác quản 

lý và bảo vệ môi trường. Theo Berkes et al. (2000), kiến thức sinh thái truyền thống có thể được 

hiểu “một khối lượng kiến thức, hành động, và niềm tin về mối quan hệ giữa những sinh vật sống 

(bao gồm cả con người) với nhau và với môi trường xung quanh, được tích lũy và phát triển 

thông qua quá trình thích nghi, và truyền lại qua các thế hệ thông qua sự trao đổi và lan tỏa văn 

hóa.”   

Được nghiên cứu đầu tiên như một nhánh của lĩnh vực dân tộc-sinh học (ethnobiology), kiến 

thức sinh thái truyền thống được chú ý nhiều hơn trên phạm vi quốc tế kể từ thập niên 80, và 

trong vòng 20 năm vừa qua đã được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau, như “sinh học bảo 

tồn, lâm nghiệp, sinh thái học, và quản lý cảnh quan” (Berkes, 1999, p. 17; Hernandez-Morcillo 

et al., 2014, p. 4). Là kiến thức được tích lũy qua một thời gian dài bởi một nhóm người về một 

khu vực nhất định, kiến thức sinh thái truyền thống phản ánh những quan sát và sự hiểu biết sâu 

sắc của cộng đồng địa phương về đặc điểm sinh thái của môi trường họ sinh sống. Bởi vậy, đây 

có thể được coi là một nguồn kiến thức và thông tin tiềm năng cho việc nghiên cứu về một hệ 

sinh thái, và kết hợp cùng kiến thức khoa học chính thống trong công tác quản lý, bảo tồn môi 

trường (Lertzman, 2010; Knapp & Fernandez-Gimenez, 2009). Bên cạnh đó, kiến thức sinh thái 

truyền thống còn có thể đóng góp trong việc đánh giá trữ lượng và tình trạng tài nguyên thiên 

nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh những khu vực hẻo lánh, kém phát triển, khi việc sử dụng các 

phương pháp khoa học hiện đại gặp nhiều khó khăn và tốn kém (Gilchrist, Mallory, & Merkel, 

2005). Mặt khác, do kiến thức truyền thống không chỉ đơn thuần là những quan sát hay thông tin 

về đặc điểm một khu vực nhất định, mà có thể còn bao gồm cả một hệ thống những luật tục, quy 

định về quản lý và khai thác tài nguyên, được phát triển và áp dụng bởi một cộng đồng trong một 

thời gian dài, có quan hệ chặt chẽ với truyền thống văn hóa của họ (Ruddle, Hviding, & 

Johannes, 1992; Fernandez-Gimenez, 2000; Berkes, 2000). Chính vì vậy, chủ đề nghiên cứu này 

có thể mở ra một khả năng mới trong việc xây dựng mô hình quản lý và giúp người dân chủ 

động, tích cực hơn trong công tác quản lý, đặc biệt là ở cấp địa phương.  
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Tại Việt Nam, cho đến nay cũng đã có một số lượng nhất định những nghiên cứu về kiến thức 

sinh thái truyền thống hay tri thức bản địa trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau. Một số ví 

dụ có thể kể đến như kiến thức bản địa về tài nguyên nước và quản lý nguồn nước của cộng đồng 

dân tộc người Tày và người Dao ở lưu vực sông Gấm (Nguyen & Ross, 2017), kiến thức bản địa 

của các dân tộc thiểu số trong quản lý tài nguyên rừng ở khu vực miền núi phía bắc (Nguyen, Le 

& Nguyen, 2016; Pham & Hoang, 2009), kiến thức bản địa của ngư dân miền Trung về hệ thống 

thủy triều và đánh bắt cá (Ruddle & Davis, 2001), v.v. Tuy nhiên, việc phân tích những tiềm 

năng của kiến thức truyền thống cho các hình thức quản lý môi trường còn là một chủ đề chưa 

được khai thác nhiều. Đây là một khoảng trống nghiên cứu cần được quan tâm hơn, bởi nhiều 

cộng đồng địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là là cộng đồng các dân tộc thiểu số có một lịch sử 

gắn bó lâu đời với mảnh đất truyền thống của họ, qua thời gian sinh sống lâu dài đã phát triển 

những cách thức truyền thống cho việc khai thác và quản lý tài nguyên. Vì vậy, những kiến thức 

của cộng đồng người dân bản địa có thể là một nguồn tham khảo tiềm năng cho việc triển khai 

các phương pháp quản lý môi trường khác nhau, đặc biệt là ở cấp địa phương và đối với những 

hình thức quản lý mà người dân là chủ thể tham gia chính. Nhằm góp phần đóng góp phần nào 

cho kho tàng nghiên cứu về kiến thức sinh thái truyền thống tại Việt Nam, đặc biệt là để áp dụng 

cho việc quản lý môi trường, nghiên cứu này sẽ tập trung khai thác về kiến thức truyền thống của 

cộng đồng người dân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về quản lý tài nguyên rừng, từ đó phân tích 

tiềm năng áp dụng nguồn kiến thức này cho mô hình quản lý rừng cộng đồng đang được triển 

khai tại đây. Nghiên cứu sẽ tập trung khám phá và phân tích những kiến thức của cộng đồng dân 

bản về tài nguyên rừng và kinh nghiệm quản lý rừng trên địa bàn, từ đó rút ra những khả năng áp 

dụng cho mô hình quản lý rừng cộng đồng cũng như một số đề xuất nhằm cải thiện sự tham gia 

của người dân trong công tác quản lý. 

Về mặt thuật ngữ, kiến thức sinh thái truyền thống còn có thể có những tên gọi khác như kiến 

thức địa phương (local knowledge) hay kiến thức bản địa (indigenous knowledge), và có những 

nghiên cứu sử dụng những thuật ngữ này tương đương nhau. Nghiên cứu này sẽ sử dụng thuật 

ngữ kiến thức sinh thái truyền thống hoặc kiến thức truyền thống (traditional knowledge) theo 

định nghĩa và mô hình của Berkes mà sẽ được nói rõ hơn trong phần khung lý thuyết. 

II. Quản lý rừng cộng đồng 

1. Quản lý rừng cộng đồng tại Việt Nam 

Trong vòng hơn 20 năm vừa qua, quản lý rừng cộng đồng đã trở thành một cơ chế phổ biến trong 

công tác quản lý rừng tại Việt Nam, nhận được nhiều sự quan tâm từ cả phía chính quyền, các 

nhà quản lý, cũng như nghiên cứu. Phương thức quản lý này bắt đầu được công nhận chính thức 

trong khung pháp lý của Việt Nam từ năm 1991, khi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng thông qua 

bởi Quốc Hội VIII hợp pháp hóa việc giao đất rừng cho các tổ chức, cá nhân, và hộ gia đình (The 

Center for People and Forests [RECOFTC], 2011; International Union for Conservation of 

Nature [IUCN] & RECOFTC, 2011). Kể từ đó, đã có nhiều các khung pháp lý và chính sách mởi 

được thành lập và sửa đổi nhằm thể chế hóa quản lý rừng cộng đồng như một phương thức quản 
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lý rừng chính thức. Hai thay đổi quan trọng nhất về chính sách là Luật Đất đai năm 2003 công 

nhận cộng đồng dân cư thôn là người sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp, và Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng năm 2004 công nhận cộng đồng dân cư thôn là chủ thể hợp pháp được giao đất rừng 

cho việc canh tác và quản lý (Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam, 2009). Cộng đồng dân cư 

thôn theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 là những cộng đồng thôn bản “có cùng phong tục, 

tập quán và truyền thống cộng đồng gần gũi, gắn bó với rừng trong đời sống sản xuất, sinh hoạt, 

văn hóa, và tín ngưỡng” và có khả năng quản lý rừng. Đây cũng là một trong những yêu cầu đầu 

tiên một cộng đồng thôn bản cần có để được giao đất rừng. Hai chính sách này đã đặt nền móng 

cho nhiều chương trình quản lý rừng cộng đồng khác nhau. Các cộng đồng địa phương khi được 

giao rừng, trong khi có trách nhiệm phải quản lý tài nguyên rừng theo quy định của chính sách 

và pháp luật, có những quyền lợi nhất định, ví dụ như “quyền hợp pháp được sử dụng tài nguyên 

rừng lâu dài theo điều quản trong hợp đồng quản lý rừng, và được cho phép canh tác và sử dụng 

các lâm sản khác nhau” (Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam, 2009). 

Trong vòng mười năm vừa rồi, đã có rất nhiều các chương trình quản lý rừng cộng đồng thử 

nghiệm và lâu dài khác nhau được tài trợ bởi cả chính phủ Việt Nam và các tổ chức nước ngoài, 

được tiến hành trên khắp cả nước. Chương trình Thí điểm triển khai rừng cộng đồng bởi Bộ 

NN&PTNT Việt Nam vào năm 2006 đã giao 17,000ha rừng cho các cộng đồng, và vào thời điểm 

chương trình kết thúc đã có 64 thôn bản tham gia (RECOFTC, 2014). Tính đến cuối năm 2015, 

theo thống kê về tình trạng rừng của Bộ NN&PTNT, diện tích rừng quản lý bởi nhóm hộ là 3,1 

triệu ha và diện tích quản lý bởi cộng đồng là hơn 1,1 triệu ha, chiếm tổng cộng 30% diện tích 

rừng trên cả nước (2016). Những con số này cho thấy quản lý rừng cộng đồng ngày càng trở 

thành một mô hình quản lý được chú ý và cân nhắc hơn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng 

ở Việt Nam. Theo một báo cáo của RECOFTC (2011), mô hình quản lý rừng cộng đồng có năm 

tiềm năng và lợi thế chính, đó là nâng cao hiệu quả quản lý ở cấp độ địa phương, cung cấp một 

cách thức trong việc xóa đói giảm nghèo và một cách sinh kế cho bà con dựa vào rừng, cải thiện 

mức độ dân chủ ở cấp địa phương, công nhận văn hóa của cộng đồng thôn bản, và làm tròn 

những cam kết quốc tế của Việt Nam, chẳng hạn như Tuyên bố về Quyền của Người Bản địa của 

Liên Hợp Quốc (UNDRIP), mà theo đó Việt Nam cần đảm bảo nhân quyền và quyền lợi của các 

nhóm dân tộc thiểu số. Như vậy, có thể thấy quản lý rừng cộng đồng là mô hình có thể đóng góp 

cho không chỉ trong lĩnh vực môi trường mà còn cả về xã hội, kinh tế, và hợp tác quốc tế.  

2. Quản lý rừng cộng đồng tại Vân Hồ, Sơn La 

Tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, việc giao rừng cho các nhóm hộ và cộng đồng thôn bản được 

tiến hành từ năm 2002. Theo số liệu kiểm kê rừng gần nhất từ Hạt Kiểm Lâm Vân Hồ, đến nay, 

trên toàn huyện, diện tích rừng đã được giao và đang được quản lý bởi cộng đồng thôn bản là 

39,401.2ha và hộ gia đình là 7,335.1ha, chiếm trên 60% tổng diện tích rừng của cả huyện. Rừng 

được giao cho cộng đồng chủ yếu là rừng có trữ lượng nghèo và nghèo kiệt. Về nguồn gốc, gần 

90% diện tích rừng được giao là rừng tự nhiên, gần 7% là rừng trồng lại trên diện tích rừng đã 

khai thác, còn lại là rừng trồng cao su. Qua phỏng vấn với cán bộ kiểm lâm của Hạt và UBND 

xã, về mặt quản lý nói chung, người dân không được phép chặt phá, khai thác gỗ, và phát rừng 
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làm nương. Những hộ dân có nhu cầu khai thác gỗ cần làm đơn được ban quản lý bản xác nhận, 

sau đó trình lên Ủy Ban Nhân Dân (UBND) xã và Hạt Kiểm Lâm, và chỉ được phép khi Hạt 

kiểm lâm đã xuống địa bàn đánh giá, xác minh, và phê duyệt. Hạt Kiểm Lâm và UBND xã là hai 

cơ quan chính có vai trò truyền đạt, chỉ thị cho các cộng đồng bản về phương hướng và quy định 

quản lý. Ban quản lý và cộng đồng bản sẽ dựa vào đó để thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng, lên kế 

hoạch tuần tra vi phạm và phòng cháy chữa cháy, và báo cáo lại với hai cấp chính quyền này. Về 

xử lý vi phạm, bản chỉ có quyền hạn xử lý mức vi phạm từ 500.000 VND trở xuống. Mức vi 

phạm lớn hơn phải báo cáo lên UBND xã, và mức vi phạm từ 5.000.000 VND trở lên cần báo 

cáo lên Hạt Kiểm Lâm. 

Với việc xác định nông-lâm nghiệp là nhóm trọng điểm trong cơ cấu kinh tế của huyện, cùng 

mục tiêu nâng độ che phủ của rừng trên toàn huyện lên 60% vào năm 2030 (UBND tỉnh Sơn La, 

2014), việc cải thiện và phát huy những mô hình quản lý tài nguyên rừng phù hợp, hiệu quả trên 

địa bàn, mà một trong số đó là quản lý rừng cộng đồng, là rất cần thiết.  

III. Khung lý thuyết 

Nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình của Berkes cho việc phân tích và đánh giá kiến thức truyền 

thống của người dân huyện Vân Hồ, Sơn La trong quản lý rừng. Mô hình này được phát triển bởi 

Berkes nhằm phân tích cấu trúc và đặc điểm của kiến thức truyền thống, gồm có bốn cấp độ như 

sau: 

 Kiến thức về vùng đất và động vật: Bao gồm kiến thức cơ bản về đặc điểm tự nhiên, sinh 

vật của khu vực sinh sống. Những kiến thức này phục vụ cho sự sinh tồn của người dân. 

(Berkes, Folke, & Gadgil, 1995). 

 Hệ thống quản lý đất đai và tài nguyên: Bao gồm kiến thức về những sinh vật địa 

phương và đất đai áp dụng trong việc quản lý tài nguyên của vùng, thông qua vận dụng 

những kỹ thuật và công cụ nhất định. (Berkes, Folke, & Gadgil, 1995). 

 Thể chế xã hội: Những hoạt động có tác dụng duy trì việc sử dụng kiến thức trong cuộc 

sống hàng ngày, ví dụ như luật tục, điều kiêng kị, phong tục, lễ nghi, v.v. (Berkes, Folke, 

& Gadgil, 1995; Berkes, Colding, & Folke, 2000). 

 Thế giới quan: Những nhận thức có tác dụng giải thích và gán ý nghĩa cho kiến thức và 

các hoạt động, bao gồm nhận thức xã hội, niềm tin, và giá trị văn hóa. (Berkes, Colding, 

& Folke, 2000). 

IV. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại hai xã Vân Hồ và Xuân Nha, là hai trong số những xã có nhiều 

diện tích rừng được giao cho và quản lý bởi cộng đồng bản nhất của huyện Vân Hồ. Cụ thể, diện 

tích rừng cộng đồng tại xã Vân Hồ 3,001.6ha và xã Xuân Nha 5,268.8ha. Tại hai xã này, nghiên 

cứu lại chọn ra những bản có diện tích rừng cộng đồng lớn trong xã, cụ thể là bản Pa Cốp của xã 

Vân Hồ (89,1ha) và bản Nà An (248.8ha) và bản Thín (482,9ha), và tập trung vào cộng đồng 

người H’Mông tại bản Pa Cốp và cộng đồng người Thái tại bản Nà An và bản Thín. 
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V. Phƣơng pháp 

1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu chính là phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn 

nhóm. Tại mỗi bản, từ bốn đến năm người dân địa phương có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về 

tài nguyên rừng, trong đó 2-3 người có kiến thức về việc triển khai quản lý rừng cộng đồng tại 

bản, được lựa chọn để phỏng vấn sâu. Sau đó, tại mỗi bản, một buổi phỏng vấn nhóm được tiến 

hành với 10 người dân địa phương nhằm tìm hiểu về kiến thức chung của cộng đồng bản về khai 

thác lâm sản và canh tác nông nghiệp. Bên cạnh đó, 3 cán bộ của Hạt Kiểm Lâm và UBND xã 

tham gia phụ trách triển khai quản lý rừng cộng đồng cũng được phỏng vấn nhằm tìm hiểu thêm 

về quá trình phát triển và vai trò các bên trong mô hình quản lý này. Tổng cộng, nghiên cứu đã 

thực hiện 17 cuộc phỏng vấn cá nhân và 3 buổi phỏng vấn nhóm. Các buổi phỏng vấn này đều 

được ghi âm, sau đó được chép lại thành văn bản cho việc phân tích dữ liệu sau này. 

2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mã hóa theo chủ đề (thematic coding) cho việc phân tích dữ 

liệu. Cụ thể, một hệ thống phân loại được lập dựa trên khung mô hình của Berkes đã mô tả ở 

trên. Các thông tin từ băng ghi âm phỏng vấn sau đó được sàng lọc và phân loại, sắp xếp tương 

ứng với các mục trong hệ thống phân loại này. Từ đó, những đặc điểm kiến thức của người dân 

sẽ được tổng kết và đánh giá về tiềm năng cho công tác quản lý. 

VI. Kết quả 

1. Kiến thức quan sát về đặc điểm tự nhiên và sinh vật rừng  

Kết quả thu được từ các buổi phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm cho thấy, người dân có một 

lượng kiến thức lớn và sâu về đặc điểm rừng trong khu vực sinh sống, bao gồm kiến thức về đặc 

điểm phân bố của khu vực rừng và các loài động thực vật điển hình. 

Về đặc điểm phân bố của khu vực rừng, mặc dù người dân có thể không nắm được chính xác 

tổng diện tích rừng cộng đồng bản mình được giao, họ có thể miêu tả sự phân bố của rừng trên 

địa bàn và những khu vực rừng chính. Các phân loại các khu vực rừng có thể dựa vào chức năng 

của khu vực đó (như khu vực rừng ma là nơi chôn cất người chết, khu vực rừng tái sinh, hoặc ở 

bản Nà An có khu vực rừng khoanh vùng để sản xuất cao su), đặc điểm phân bố của rừng (như 

rừng ở bản Pa Cốp phân bố ở hai dãy núi chạy song song, rừng ở bản Thín theo người dân mô tả 

là một dãy chạy đằng sau bản, còn bản Nà An phân biệt giữa vùng rừng ở dưới thấp và khu vực 

trên núi đá cao), và đặc điểm thực vật/động vật của rừng (như khu vực rừng măng, khu vực rừng 

trên núi đá có nhiều gỗ quý, khu vực rừng lau lách, hoặc như bản Pa Cốp có khu vực rừng “Bãi 

Thố” là nơi sinh sống của bầy vượn – Thố trong bản).  
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Về các loài động thực vật trong rừng, qua phỏng vấn cá nhân và đặc biệt là phỏng vấn nhóm cho 

thấy người dân hiểu khá rõ về đặc điểm và chức năng sử dụng các loài động thực vật rừng, dù 

mảng kiến thức này có xu hướng bị giới hạn bởi tần suất sử dụng của người dân. Cụ thể hơn, 

quan sát bước đầu cho thấy nam giới có xu hướng biết nhiều hơn nữ giới về các cây gỗ trong 

rừng. Kiến thức của họ tập trung vào đặc điểm nhận biết của cây, giá trị của loại gỗ, khu vực 

phân bố, và một số lưu ý khi khai thác cây (ví dụ như cộng đồng người Thái ở hai bản Nà An và 

bản Thín khi được hỏi đều nhắc đến cây dẻ lông, một loại gỗ tạp thường được sử dụng, và lưu ý 

khi khai thác loại gỗ này là không chạm trực tiếp vào cây khi chặt vì dễ bị ngứa). Mặt khác, nữ 

giới thường không biết nhiều về cây gỗ, kiến thức của họ tập trung chủ yếu ở những loại gỗ 

thường được sử dụng nhiều nhất để làm nhà và những loại gỗ quý nổi bật. Lý do là bởi công việc 

khai thác gỗ là công việc nặng, thường được thực hiện bởi nam giới. Tuy vậy, họ có xu hướng 

biết nhiều về các loại cây thuốc hơn (trừ trường hợp ở bản Pa Cốp, nam giới cũng biết rất rõ về 

các cây thuốc khi được hỏi), và những người dân phỏng vấn là nam giới có biết về cây thuốc 

thường là do tự tìm hiểu thêm hoặc học cùng thầy thuốc. Có những loại cây người dân không 

biết tên tiếng phổ thông mà chỉ biết tiếng dân tộc, đặc biệt là nhóm cây thuốc và cây rau, nhưng 

có thể nhận biết các cây dựa vào đặc điểm thân và lá, và hiểu rõ về công dụng cùng cách chế 

biến nếu là trường hợp cây thuốc. Cá biệt, có trường hợp một người dân phỏng vấn ở bản Nà An 

cho biết hay giúp dân bản hái một loại cây thuốc để chữa bệnh tim. Mặc dù không có tên gì cho 

loại cây này bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Thái, người dân lại biết rõ về đặc điểm nhận biết 

của cây cũng như cách chế biến để điều trị. Bên cạnh đó, người dân cũng có kiến thức về các loại 

cây hái quả và cây rau trong rừng cùng mùa khai thác. Bảng thống kê chi tiết các loại cây cùng 

cách sử dụng của cộng đồng người dân tại ba bản nghiên cứu sẽ được trình bày ở phần phụ lục 

của báo cáo này. Về động vật, tất cả những người dân tham gia phỏng vấn khi được hỏi đều nhấn 

mạnh rằng hiện tại động vật hoang dã trong rừng còn rất ít, chủ yếu là các con vật nhỏ như sóc, 

chuột, gà rừng. Những loài động vật lớn hơn như sơn dương, hoẵng, nai, gấu, hổ, khỉ đều không 

còn hoặc chỉ còn rất ít. Khi được hỏi lý do suy giảm, có 2/14 người phỏng vấn nói không biết lý 

do, còn lại đều cho rằng một là do tình trạng săn bắn không kiểm soát trước đây, hai là do diện 

tích rừng ít đi, khu vực sinh sống của các loài động vật bị thu hẹp lại, nên nhiều loài động vật di 

chuyển đến nơi khác hoặc dễ bị săn bắn hơn. 

Ngoài ra, người dân khi phỏng vấn còn có những diễn giải, suy luận về mối quan hệ giữa đặc 

điểm môi trường sống và các loài sinh vật. Ví dụ như, một người dân bản Nà An cho biết ở khu 

vực rừng rậm và rừng đặc dụng, do có thảm lá dày và độ ẩm cao nên các loài thực vật mọc tốt 

hơn hẳn so với những khu vực khác. Người dân bản Thín thì đặc biệt nhấn mạnh việc đất ở bản 

chủ yếu là đất cát, không có nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy các loại cây không được đa dạng và 

không có nhiều loại gỗ quý như những bản khác. 

2. Kiến thức về cách khai thác và quản lý tài nguyên rừng 

Cộng đồng người dân ba bản tham gia nghiên cứu chủ yếu khai thác các loại lâm sản cho nhu 

cầu sử dụng gỗ, lấy củi, làm thuốc, và hái rau quả. Loại gỗ hiện tại thường được người dân sử 

dụng làm nhà ở bản Pa Cốp là gỗ nghiến, lý, táu, còn ở bản Thín và Nà An là các loại gỗ tạp, như 
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chò nâu, chò nhai, cây dẻ, hoặc tre nứa, luồng để làm vách, giáp nhà. Các bản cũng có những 

quan niệm về thời điểm khai thác, như người dân H’Mông của bản Pa Cốp cho rằng nên lấy gỗ 

sau ngày 15 của các tháng để tránh bị mối mọt, còn cộng đồng người Thái ở bản Nà An và bản 

Thín thì quan niệm lấy gỗ vào mùa khô sẽ ít bị mọt hơn. Riêng cộng đồng người Thái ở bản Thín 

còn cho rằng những cây gỗ to có đường kính từ 70-80cm trở lên thì nên lấy vào ngày mùng 6 và 

mùng 10 của các tháng. Tuy nhiên, các bản có quy định khu rừng ma nơi chôn cất người chết 

không được phép chặt phá, khai thác gỗ. Ngoài ra, bản Pa Cốp còn có thêm quy định là không 

chặt phá trong khu rừng “Bãi Thố”, nơi sinh sống của đàn vượn để bảo vệ đàn. Mục đích của 

việc bảo vệ đàn vượn theo người dân là để giữ bầy vượn làm cảnh và nghe đàn vượn hót có thể 

giúp đoán thời tiết. Việc lấy củi diễn ra quanh năm, tuy nhiên người dân lấy nhiều hơn vào mùa 

khô vì mùa này dễ lấy, và đặc biệt là các tháng cuối năm để chuẩn bị dịp Tết. Việc hái thuốc 

cùng thường diễn ra quanh năm (tùy thuộc vào loại thuốc). Còn việc hái quả và hái rau thì qua 

phỏng vấn cá nhân cho thấy vẫn diễn ra nhưng không thường xuyên, chủ yếu người dân thu 

hoạch quả từ cây trồng trong vườn và trên nương. Ngoài ra, theo người dân bản, ăn quả rừng nếu 

không biết có thể bị say. Ngoài ra, ở bản Thín và bản Nà An có việc hái măng là bị hạn chế về 

mặt thời gian khai thác. Người dân có thể thu hoạch măng cho đến hết tháng 8 và sau đó phải 

dừng lại, mục đích là để lại cây non phát triển cho năm sau. 

Hoạt động nông nghiệp dựa vào rừng của ba cộng đồng bản chủ yếu là làm nương, riêng với bản 

Pa Cốp thì có thêm việc chăn thả gia súc ở gần khu vực rừng do trong bản không có bãi chăn 

riêng. Trên nương các bản chủ yếu là trồng lúa, ngô, sắn, dong, giềng, và có thể trồng thêm cây 

ăn quả tùy theo từng bản. Tuy nhiên, ở bản Thín và bản Nà An, người dân cho biết hiện tại trong 

bản đa phần là làm ruộng và không làm nương nhiều nữa, nương chủ yếu là nương sắn. Đặc biệt 

ở bản Thín người dân cho biết do đất ở trong vùng chủ yếu là đất cát, không hợp trồng ngô nên 

loại cây này không được canh tác nhiều, trong bản chủ yếu là tập trung vào sắn. Bảng thống kê 

chi tiết các loại cây trồng ở ba bản cùng lịch mùa vụ sẽ được trình bày chi tiết hơn trong phần 

phụ lục. 

Về kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp, hiện tại người dân đều đã dùng phân bón cho nương và 

ruộng. Người dân cũng thường tham gia các lớp tập huấn nông nghiệp tổ chức bởi xã để tích lúy 

thêm về kỹ thuật canh tác và cập nhật những loại giống mới. Về cách chọn đất, người dân chủ 

yếu dựa vào việc nhìn màu sắc đất và cuốc đất để xem hàm lượng cát và đá trong đất. Theo 

người dân, đất tốt dùng để trồng cây thường là đất có màu đen, có thể pha một ít vàng, không lẫn 

nhiều đá và cát. Một người dân ở bản Nà An cho biết còn có thể nhận biết chất lượng đất bằng 

cách dựa vào đặc điểm cây cối mọc xung quanh, như khu vực đất tốt thì hay có một loài cây thân 

cỏ, vào mùa đông nở hoa trăng, trong tiếng Thái tên là “co-ha-mả” mọc xung quanh. Riêng ở bản 

Thín như đã đề cập ở trên, người dân đều nhấn mạnh đất vùng này chủ yếu là đất cát và rất khó 

để canh tác nông nghiệp, nên đều phải bón thêm phân mới có thể trồng cây. Về việc tưới tiêu, 

nhìn chung các bản phụ thuộc khá nhiều vào mưa và không có nhiều kinh nghiệm trong việc chủ 

động sử dụng, quản lý nguồn nước trong khu vực của mình. Khi được hỏi về cách dự đoán thời 

tiết, đa phần người dân cho biết chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, qua các năm đã quen đến tầm 

tháng nào có mưa thì cứ chờ đến tháng đó. Hơn nữa hiện tại do cuộc sống đã hiện đại hơn, người 
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dân có thể nghe dự báo thời tiết trên đài, TV nên người dân chủ yếu dựa vào phương tiện này để 

tìm hiểu thời tiết. Khi được hỏi về cách dự đoán thời tiết của ngày trước, một số người có đề cập 

đến việc nhìn sao, nhưng có nói kiến thức này không phổ biến trong bản, chủ yếu là các cụ già 

ngày xưa mới biết. Ngoài ra, bản Pa Cốp còn dựa vào đàn vượn, khi vượn hót thì tức là sắp có 

mưa. Ở bản Thín, một người dân đề cập đến việc quan sát nấm, nếu thấy nấm mọc nhiều trên các 

cây gỗ mục thì trời sẽ mưa. Ở bản Nà An, người dân có nhắc đến việc xem chân gà, rằng nếu sắp 

mưa chân gà sẽ cong xuống, nhưng cách này cũng chỉ một vài người có kinh nghiệm, đặc biệt là 

các thầy cúng, mới có thể làm. 

Về hệ thống quản lý rừng nói chung, cả ba bản chủ yếu là dựa vào mô hình quản lý rừng cộng 

đồng và những phương hướng quản lý như đã mô tả từ trước. Ngoài ra, ở bản Thín và bản Nà 

An, người dân cũng có tổ chức trồng thêm cây rừng để phủ xanh lại những nơi rừng bị chặt phá. 

Bản Thín chủ yếu là trồng các cây như cây luồng và cây xoan. Ở bản Nà An, người dân trồng các 

cây ăn quả trong khu vực rừng sản xuất, mục đích vừa để phủ xanh rừng, vừa phục vụ cho việc 

khai thác của bà con. 

3. Thể chế xã hội 

Trong các cuộc phỏng vấn, người dân trả lời khá khác nhau khi được hỏi về những quy định, quy 

ước tự lập ra bởi cộng đồng bản trước giai đoạn được giao rừng và có chính quyền tham gia quản 

lý tài nguyên rừng. Gần một nửa người tham gia phỏng vấn cho biết ngày trước không có quy 

định gì cả, bà con có thể tùy tiện phát nương, lấy gỗ ở những nơi mình muốn. Hơn một nửa số 

người dân còn lại, và đặc biệt là người dân tham gia trong cả ba buổi phỏng vấn nhóm, cho biết 

ngày trước trong bản cũng có tự lập ra quy định và khoanh vùng khu vực làm nương, khu vực 

bảo vệ (ví dụ như khu vực rừng đầu nguồn và rừng măng). Việc quy định này chủ yếu là qua 

hình thức truyền miệng, tự bảo nhau, và nếu vi phạm thì sẽ chỉ cảnh cáo, phê bình, hoặc phạt đi 

lao động, và không có hình thức phạt hành chính như hiện nay. Tuy nhiên, người dân đều cho 

biết rằng việc bảo vệ rừng đầu nguồn đã được quy định từ lâu, và từ ngày xưa dân bản đã có ý 

thức bảo vệ khu vực rừng gần nguồn nước để chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước cho bản. Nhìn 

chung, có thể kết luận thời kỳ trước khi được giao rừng và có chính quyền tham gia quản lý, 

trong các cộng đồng thôn bản có diễn ra việc quy định khai thác tài nguyên rừng, nhưng chỉ 

dừng lại ở mức tự bảo nhau và không có hình phạt rõ ràng. Ở thời điểm dân số còn ít, cách thức 

này có thể có tác dụng nhất định cho công tác quản lý. Tuy nhiên trong bối cảnh dân số ngày 

càng đông hơn, hình thức quản lý này không còn tác dụng, dẫn đến tình trạng khai thác, chặt phá 

rừng tràn lan mất kiểm soát. 

Về những điều kiêng kị, trong các cộng đồng bản chỉ có hai việc là kiêng không chặt phá trong 

rừng ma và kiêng không chặt cây đa vì cây đa có ma, thần linh ở bên trong có liên quan đến việc 

khai thác và quản lý tài nguyên rừng. Tuy nhiên ở bản Nà An, một số người dân được phỏng vấn 

cho biết không phải ai cũng tin chuyện cây đa. 

Bên cạnh ban quản lý bản, những già bản, người cao tuổi có kinh nghiệm cũng có một vị trí, uy 

tín nhất định trong cộng đồng bản. Những cụ già làng thường đóng góp ý kiến về mặt quản lý 
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trong các buổi họp dân, và nắm vai trò hòa giải những xích mích trong cộng đồng bản. Ngoài ra, 

trong các vụ vi phạm rừng, với những trường hợp khó giải quyết, các cụ già bản cũng được mời 

đến để góp ý về cách xử lý và khuyên nhủ người vi phạm. 

4. Thế giới quan 

Những buổi phỏng vấn cá nhân với người dân ở ba bản nghiên cứu cho thấy cộng đồng người 

dân ở đây không có nhiều tín ngưỡng, tâm linh đối với rừng. Người dân cũng có thờ thần linh, 

cúng thần, nhưng việc này không liên quan nhiều đến việc khai thác tài nguyên rừng, ví dụ như 

người dân cúng thần khi bệnh tật, hoặc cúng thần thổ địa khi xây nhà. Tài nguyên rừng với người 

dân chủ yếu có ý nghĩa về mặt điều hòa tự nhiên, như ngăn chặn lũ lụt, xói mòn đất, giữ độ ẩm, 

và cung cấp nguồn sinh kế, như cung cấp gỗ làm nhà, măng để ăn và bán, thuốc để chữa bệnh. 

Những nhận thức về ý nghĩa của rừng được đúc kết từ quá trình sinh sống dựa vào rừng của các 

cộng đồng người dân, cũng như những hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng bản. Về mặt đời 

sống tinh thần, gần như tất cả những người dân được phỏng vấn đều nhận xét cộng đồng bản 

sống gắn bó với nhau, bảo ban nhau để cùng xây dựng, phát triển làng bản. Có thể thấy chính sự 

gắn bó, gần gũi trong cộng đồng này là nhân tố giúp cho việc quản lý trong bối cảnh dân số còn 

ít như ngày trước được hiệu quả. Tuy nhiên trong thời điểm như hiện nay khi dân số đông hơn, 

đặc biệt còn có thể có trường hợp người dân từ bản hoặc từ tỉnh khác đến chặt phá rừng tại địa 

bàn, thì tinh thần chỉ này chỉ có thể là tác nhận phụ có vai trò thúc đẩy công việc quản lý trên nền 

tảng những phương hướng rõ ràng và khung quy định, chế tài chắc chắn. 

5. Một số quan sát khác về kiến thức truyền thống của ngƣời dân 

Đầu tiên, về cách thức tích lũy, duy trì, và lan tỏa kiến thức, kết quả từ buổi phỏng vấn người dân 

cho thấy có hai nguồn thu nạp kiến thức chính. Thứ nhất là trong nội bộ cộng đồng bản, người 

dân tích lũy kiến thức từ những kinh nghiệm quan sát cá nhân, từ các thế hệ đi trước trong gia 

đình, và qua việc tiếp xúc, giao lưu giữa những người dân bản. Ví dụ như khi được hỏi về việc 

làm thế nào người dân nắm được cách nhận biệt phân biệt các loại cây cũng như công dụng, mọi 

người đều trả lời rằng do từ bé theo bố mẹ vào rừng, lên nương, qua những chỉ bảo của người lớn 

tuổi, và qua việc chính bản thân tiếp xúc, khai thác lâm sản thì kiến thức dần được tích lũy. 

Nguồn truyền đạt kiến thức thứ hai là từ phía ngoài cộng đồng bản, cụ thể là kiến thức về canh 

tác nông nghiệp có được qua các buổi tập huấn tổ chức bởi xã, và những mảng kiến thức khác 

nhau do người dân tự thu thập, học hỏi khi tiếp xúc với những người dân vùng khác. Ví dụ như, 

một người dân ở bản Thín cho biết do thấy ở Thanh Hóa người dân trồng cây luồng rất hiệu quả 

nên đã đến học hỏi kỹ thuật trồng luồng ở đây và về truyền đạt lại cho bà con trong bản. Một 

người dân khác cho biết cũng đến Thanh Hóa học nghề thuốc, do trước đó từng bị bệnh cột sống 

và được người quen ở Thanh Hóa chữa khỏi.  

Thứ hai, những kết quả từ phỏng vấn và quan sát trong quá trình nghiên cứu cho thấy không thể 

khẳng định chắc chắn về sự chênh lệch về kiến thức giữa các thế hệ. Một nửa số người dân 

phỏng vấn cho rằng thế hệ trẻ bây giờ không biết nhiều như những thế hệ cha chú trước đây (mà 

lý do được đưa ra thường là vì lớp trẻ ít vào rừng và làm các công việc liên quan đến rừng hơn, 
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thời gian tích lũy kiến thức ít hơn, và do những thay đổi về cả tài nguyên rừng lẫn điều kiện sống 

nên có những kinh nghiệm của lớp người đi trước thế hệ trẻ không có cơ hội tiếp xúc). Tuy 

nhiên, một nửa những người dân còn lại lại cho rằng không có sự chênh lệch về hiểu biết và kiến 

thức giữa hai thế hệ. Thậm chí một người dân phỏng vấn ở bản Pa Cốp còn nhận định thế hệ trẻ 

do có sự tiếp xúc với kiến thức khoa học nên còn có thể hiểu biết rộng hơn thế hệ trước. Bản 

thân tác giả nghiên cứu qua những lần phỏng vấn, tiếp xúc với người dân cũng nhận thấy, những 

người tham gia phỏng vấn độ tuổi còn trẻ không có nhiều sự khác biệt trong hiểu biết về tài 

nguyên rừng so với người lớn tuổi hơn. Một số người còn có thể nhận định về mối quan hệ sinh 

thái giữa các sinh vật trong rừng mà những người lớn tuổi không chỉ ra được. Vì vậy, có thể kết 

luận cho đến hiện tại, kiến thức truyền thống của cộng đồng người dân tại ba bản vẫn được duy 

trì và kế thừa bởi những thế hệ sau. 

Cuối cùng, mặc dù có kiến thức về đặc điểm tự nhiên của môi trường sống xung quanh mình, 

người dân đa phần còn khá bị động và phụ thuộc vào thiên nhiên. Trong canh tác nông nghiệp, 

các cộng đồng bản còn phụ thuộc nhiều vào mưa và chưa chủ động hay có nhiều kinh nghiệm về 

mặt tưới tiêu, quản lý điều khiển nguồn nước. Người dân cũng chưa có nhiều sự chuẩn bị sẵn 

sàng để thích ứng khi thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến mùa vụ. Khi được hỏi về cách thích ứng 

khi xảy ra hạn hán, người dân phỏng vấn đều trả lời đành phải chịu và không có cách ứng phó 

nào. Về mặt quản lý tài nguyên rừng, bản thân phía người dân cũng chưa có nhiều sự chủ động 

phản ứng khi có thay đổi về trữ lượng tài nguyên rừng, ví dụ như việc các loài động vật rừng suy 

giảm hay diện tích rừng cạn kiệt. Những quy định, khung quản lý về khai thác đều đến từ phía 

chính quyền và người dân chủ yếu là tiếp nhận, làm theo những chỉ đạo từ trên xuống.   

VII. Đánh giá về tiềm năng áp dụng của kiến thức sinh thái truyền thống trong quản lý 

rừng cộng đồng tại Vân Hồ, Sơn La 

1. Tiềm năng áp dụng 

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy theo mô hình của Berkes, kiến thức của người dân tập trung chủ 

yếu và nhiều nhất ở mức độ một và hai. Người dân hiểu rõ về đặc điểm tự nhiên của môi trường 

xung quanh, những loài động thực vật đặc trưng, và cách thức khai thác, sử dụng những nguồn 

tài nguyên đó trong cuộc sống hàng ngày. Ở hai mức độ cao hơn, mặc dù bản thân người dân 

cũng có ý thức về giá trị của rừng và việc bảo vệ rừng, nhưng cộng đồng thôn bản ở đây không 

có một hệ thống quản lý chặt chẽ và độc lập của riêng mình. Như đã trình bày ở trên, trước khi 

triển khai mô hình quản lý rừng cộng đồng có sự tham gia của chính quyền, việc quản lý ở thôn 

bản chủ yếu thông qua hình thức truyền miệng, tự bảo nhau, và không có khung chế tài và hình 

thức xử phạt rõ ràng, thống nhất. Cách thức quản lý này vì vậy không phù hợp trong bối cảnh 

dân số gia tăng và nhu cầu khai thác tài nguyên ngày một lớn hơn. Vì vậy, việc có các cơ quan 

chức năng và chuyên gia nhiều kinh nghiệm hơn về mặt quản lý tham gia chỉ đạo, hỗ trợ người 

dân trong việc xây dựng hệ thống quản lý tại địa bàn là cần thiết. Mặt khác, do bản thân cộng 

đồng dân bản là những người sống ở gần khu vực rừng nhất, thường xuyên tiếp xúc với rừng 

nhất, và có thể nắm tình hình rừng rõ nhất, bên cạnh việc tuần tra xử lý vi phạm và phòng cháy 
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chữa cháy, người dân còn có thể tham gia trong công tác đánh giá, kiểm tra trữ lượng rừng. Vì 

vậy, tiềm năng áp dụng kiến thức truyền thống của cộng đồng người dân địa phương tập trung ở 

mặt hỗ trợ trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về môi trường và đặc điểm sinh thái của khu vực, và 

khảo sát, đánh giá tình trạng và trữ lượng tài nguyên rừng của khu vực.  

2. Một số đề xuất 

Từ những nhận định trên về tiềm năng áp dụng kiến thức truyền thống của người dân trong mô 

hình quản lý rừng cộng đồng, nghiên cứu xin đề xuất một số phương án như sau nhằm mục đích 

cải thiện sự tham gia của người dân trong mô hình quản lý này và tăng hiệu quả của công tác 

quản lý rừng tại khu vực: 

 Tạo điều kiện cho người dân tham gia nhiều hơn vào khâu đánh giá trữ lượng tài nguyên 

rừng, có thể tập huấn để người dân nhận biết được các lô rừng, các nhóm gỗ, cách phân 

loại rừng theo điều kiện lập địa và loại cây để người dân có thể tham gia cùng kiểm lâm 

trong khâu đánh giá trữ lượng. 

 Có biện pháp bảo tồn, duy trì kiến thức truyền thống như sử dụng kiến thức về gỗ của 

người dân trong công tác đánh giá tài nguyên, ghi chép về kiến thức cây thuốc, và kết 

hợp kinh nghiệm truyền thống của người dân trong canh tác nông nghiệp. 

 Nghiên cứu phát triển thêm các ngành nghề để hỗ trợ người dân về thu nhập, mặt khác 

giảm thời gian nông nhàn và tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trong thời gian nhàn 

rỗi không phải làm nương. 
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PHỤ LỤC 

 

*Ghi chú: Do có những cây người dân địa phương chỉ biết tên trong tiếng dân tộc của mình, đặc 

biệt là cộng đồng người Mông, nên trường hợp những tên cây đó sẽ được ghi phiên âm từ tiếng 

địa phương và để trong ngoặc kép. 

Bảng 1: Những loại cây gỗ ở bản Pa Cốp 

Tên cây Mùa khai thác 

Trai 

Thường lấy sau ngày 15 của các 

tháng, nếu lấy sớm hơn dễ bị mối 

mọt 

Nghiến 

Lí 

Táu 

Mít rừng 

Dẻ rừng 

Nhám rừng 

Đinh hương 

Lát 

 

Bảng 2: Những loại lâm sản phụ khai thác ở bản Pa Cốp 

Tên cây Giá trị sử dụng Cách khai thác Mùa khai thác 

"Ro-nhien-

lang" 

Cây rau làm thức ăn 

cho gia súc 
Lấy thân, lá non Mùa mưa (tháng 7, 8) 

"Ran-to-bay" 

"Rung-che" 

"Dot-chia" 

Rau khoai 

lang 

"Pa-cang" 

Rau sắng 

Cây rau làm thức ăn 

cho người  Mùa mưa 

Chuối rừng 

Thức ăn cho gia súc, 

ngoài ra phần quả có 

thể làm thức ăn cho 

người Lấy hoa, quả, và thân Quanh năm 

"Sang-gio" 

Chữa đau bụng, căng 

bụng 

Lấy dây về, băm nhỏ 

rồi ăn trực tiếp 

Quanh năm 

"No-sop-pu" 

Chữa đau bụng đi 

ngoài 

Lấy củ, băm, phơi khô 

rồi ăn trực tiếp hoặc sắc 

lên uống 

"Lau-si-theng" 

Chữa gãy xương 

sườn 

Lấy ngọn cây về, băm 

nhỏ rồi đắp 
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"Chuot-du-co"  Chữa đứt tay, chân 

Lấy thân về, đập rồi 

đắp lên chỗ bị thương 

"Gio-trong" Chữa đau dạ dày   

Hà thủ ô Bổ tóc 

Lấy củ về, băm rồi đun 

lên uống 

"Nong-dia" Chữa vô sinh 

Lấy lá về, băm ra rồi 

pha với trứng và uống 

Tràm đỏ 

Hồi sức cho phụ nữ 

xảy thai     

Dâu da 

Cây ăn quả Lấy quả 

Tháng 5 đến tháng 10 

Xoài rừng 

Quanh năm Nấm 

Nhãn rừng 

Mùa mưa Vải rừng 

Cây làm cảnh 

Phong lan 

Làm cảnh 

Nhổ cả cây về 
Quanh năm Địa lan 

Si 
Lấy cây non 

Mùa đông Đá 

 

Bảng 3: Những loại cây trồng nông nghiệp canh tác ở bản Pa Cốp 

Cây trồng Kỹ thuật canh tác Mùa vụ 

Ngô 

Trồng trên đất dốc, cần đất tốt, có 

nhiều nước thì cây lên tốt hơn. 

Trồng bằng cách cuốc lỗ tra hạt. 

Tháng tư trồng, đến tháng 9, 10 thu 

hoạch. 

Mận 

Trồng trên đất bằng. Đất có thể 

lẫn đá nhưng không được pha cát. Quanh năm. 

Đào 

Trồng được trên cả đất bằng và 

dốc. Tháng 3 trồng, đến mùa mưa có quả. 

Lúa (nếp và 

tẻ) 

Trong bản làm cả lúa ruộng và 

lúa nương. Tháng 6, 7 trồng, tháng 10 thu. 

Dưa gang  

Trồng trên cả đất bằng và dốc, đất 

không được pha đá hay cát. 

Có hai vụ, vụ thứ nhất trồng từ tháng 3 

đến tháng 5 thu hoạch, vụ thứ hai trồng 

tháng 6 tháng 9 thu. Cũng có những hộ 

chỉ trồng 1 vụ sau cùng lúc với thời điểm 

trồng lúa. 

Măng bương 

Thường trồng trên đất bằng, đất 

không cần quá tốt. 

Tháng 2, 3 trồng, sau ba năm thì thu 

hoạch.Thu vào tháng 7, 8. 

Bơ 
Trồng trên đất dốc, đào hố rồi bón 

phân. Hố rộng 40cm sâu 40cm, 

không được quá sâu. 

Bản vừa trồng vào tháng 5 và tháng 6 

năm nay (2017), chưa biết bao giờ sẽ thu 

hoạch được. Bưởi da xanh 
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Bảng 4: Những loại cây gỗ ở bản Nà An 

Tên cây Mùa khai thác 

Nghiến 

Quanh năm Trai 

Dẻ lông 

Vàng tâm 

Mùa đông (dễ bị mọt nếu lấy trái 

mùa) 

Giàng giàng Tháng 11 

Thông đá   

 

Bảng 5: Những loại lâm sản phụ khai thác ở bản Nà An 

Tên cây Giá trị sử dụng Cách khai thác Mùa vụ khai thác 

Rau mùng 

Cho lợn ăn, củ để làm 

thuốc 

Thường là lấy phần bẹ, có 

một số người thì lấy cả củ Quanh năm 

Khoai lang 

rừng Cho lợn ăn Lấy lá và thân Mùa xuân 

Chuối rừng 

Quả để ngâm thuốc, 

phần thân cho lợn ăn Lấy quả và thân 

Quanh năm "Tan-khôm" Thuốc chữa đau bụng 

Lấy thân cây, chặt, phơi 

khô, rồi sắc lên thành thuốc 

Măng đắng 
Dùng để ăn, thân có 

thể làm vật liệu (làm 

đồ thủ công) 

Ăn thì lấy phần búp, còn 

thân thì lấy làm vật liệu 

Búp lấy vào khoảng 

tháng 3, 4. Phần thân 

lấy được quanh năm Măng nứa 

Nấm (linh chi 

và nhiều loại 

khác) 

Làm thuốc (linh chi) 

và thức ăn   

Linh chi lấy vào tháng 

6, 7. Các loại nấm khác 

thường lấy vào mùa 

mưa 

Rau sắng, rau 

tầm bóp Làm  thức ăn Cấu lấy phần ngọn Mùa mưa 

Giảo cổ lam 

Thuốc chữa tiêu chảy 

và để ăn 

Phần non thì lấy để ăn, 

phần già thì phơi khô rồi 

xắt nhỏ làm thuốc 

Mùa xuân (tháng 2, 

tháng 3) 

"Săng-kẻ"  

Thuốc chữa đau lưng, 

đau toàn thân 

Lấy cả cây về, băm nhỏ rồi 

sắc lên 

Quanh năm 

Tim đá Thuốc chống suy tim 

Lấy quả về, phơi rồi sắc 

lên 

Cây khúc 

khắc 

Thuốc đau lưng, đau 

toàn thân Lấy quả (đào dưới đất) 

Hà thủ ô 

Bổ tóc và ngâm rượu Lấy củ Dây máu chó  
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Lan (có cả 

loại mọc trên 

cây và loại 

mọc trên mô 

đá) Làm cảnh 

Loại trên cây thì trèo lên 

lấy về   

Củ ba mươi Đun nước gội đầu Lấy củ   

Sấu 

Làm gỗ và ngâm 

rượu 

Lấy quả ngâm rượu, thân 

lấy gỗ (gỗ thuộc nhóm III) 

Tháng 5, 6 

Trám 

Cây ăn quả Lấy quả Nhãn rừng 

Chuối hột 

Thức ăn gia súc, gia 

cầm và cho người   Quanh năm 

Măng lung 

Lấy cây làm vật liệu 

đồ thủ công mỹ nghệ 

hoặc làm đũa Lấy thân 

Thân cây lấy vào tháng 

10, 11, 12 

 

Bảng 6: Những loại cây nông nghiệp canh tác ở bản Nà An 

Cây trồng Kỹ thuật canh tác Lịch mùa vụ 

Ngô 

Trồng trên nương dốc, cần ít 

nước. Trồng bằng cách cuốc lỗ tra 

hạt, bón phân đạm. Đất cần là đất 

tốt và đất thịt, không lẫn cát. 

1 vụ, trồng vào tháng 5, đến tháng 9, 10 

thu hoạch. 

Lúa (lúa nếp 

chiếm 40%, 

lúa tẻ chiếm 

60% 

Là lúa nước, trồng nơi bằng 

phẳng, cần gần nguồn nước để 

tưới tiêu thuận lợi.  Tháng 6 trồng đến tháng 9, 10 thu hoạch. 

Sắn 

Trồng trên sườn núi, có thể trồng 

ở đất pha cát, không cần bón 

nhiều phân. Bắt đầu trồng khi có 

mưa. Tháng 3, 4 trồng đến tháng 11 thu hoạch. 

Dong 

Trồng trên đồi đá. Bắt đầu trồng 

khi có mưa. 

Tháng 1, 2 trồng đến tháng 11, 12 thu 

hoạch. 

Mơ 
Trồng trên nương và theo khí hậu, 

trồng ở những nơi ấm, tránh nơi 

có khí hậu lạnh rét. 

Tháng 3, 4 trồng đến sau 2 năm thì thu 

hoạch.  Nhãn 
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Bảng 7: Những loại cây gỗ ở bản Thín 

Tên cây Chức năng cụ thể Mùa khai thác 

Dổi Gỗ có thể dùng để đóng tủ, giường, làm nhà 
Lấy được quanh năm, 

nhưng thường lấy vào 

mùa đông sẽ không bị 

mối mọt. Những cây to, 

đường kính từ 70-80cm 

trở lên thì phải chọn 

ngày lấy, thường lấy 

vào ngày mùng 6 và 

mùng 10 của các tháng 

Sến 

Gỗ làm nhà 
Dẻ lông 

Chò nâu 

Chò nhai 

Lát Đóng tủ giường 

Trai 

Gỗ làm nhà 
Sữa 

Co Mạc Ma 

Giàng giàng 

 

Bảng 8: Những loại lâm sản phụ khai thác ở bản Thín 

Tên cây Giá trị sử dụng Cách khai thác Mùa khai thác 

Rau dướng Cho lợn ăn Lấy ngọn Tháng 5, 6 

Cây "bon" Cho gia súc và người ăn 

Lấy cả cây (người ăn 

phần non bên trong, gia 

súc ăn phần vỏ già bên 

ngoài) Quanh năm 

Rau khoai 

lang Như trên 

Người lấy củ ăn, gia súc 

ăn lá Tháng 8, 9 

Chuối rừng 

Cho gia súc và người ăn, 

ngâm rượu 

Lấy thân cho gia súc ăn, 

quả và hoa cho người. 

Quả để ngâm rượu Quanh năm 

Măng (tre, 

nứa, đắng, 

bương) Cho gia súc và người ăn 

Phần thân lấy để người 

ăn, gia súc ăn phần vỏ 

Bương, tre, và nứa 

lấy từ tháng 6 đến 

tháng 9, măng đắng 

lấy từ tháng 2 đến 

tháng 3 

Nấm (rơm, 

vàng, mộc 

nhĩ, linh chi, 

mối) 

Làm thức ăn, có linh chi 

làm thuốc chữa gan và 

mộc nhĩ chữa bệnh thần 

kinh 

Lấy cây cắt bỏ rễ. Linh 

chi thì rửa, phơi rồi băm 

nhỏ và sắc lên, còn mộc 

nhĩ thì ăn thẳng 

Nấm mối lấy trong 

tháng 6 và tháng 7, 

linh chi lấy từ tháng 

7 đến tháng 9, còn 

các loại khác có 

quanh năm 

Rau sắng 

Cho gia súc và người ăn 

Lấy lá Tháng 6, 7 

Rau tầm bóp 

Lấy phần thân, lá, và 

ngọn 
Quanh năm 

Cây máu gà  Chữa bệnh thiếu máu 

Lấy dây về, băm, phơi, 

rồi đun lê 
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Cây "Ma-

phi" Chữa bệnh gan 

Lấy thân đối với cây nhỏ 

và rễ đối với cây to, băm 

rồi phơi khô 

Cây "Cha-

loi" 
Chữa đau bụng đi ngoài 

Lấy vỏ cây, thái rồi phơi 

lên, sắc uống 

Cây chó đẻ 

Lấy thân, phơi khô rồi 

sắc uống 

Hoa xuyến 

chi Chữa viêm xoang Lấy cả cây (dây leo), 

băm, phơi khô, rồi đun 

uống 

Mùa mưa 

Cây răng cưa 

Chữa bệnh gan, gan nhiễm 

mỡ 

Hà thủ ô Bổ tóc 

Lấy củ về, băm nhỏ rồi 

phơi và đun uống Quanh năm 

Tre nứa 

Làm đồ dùng trong nhà, 

cây non đem về làm ống 

lam, làm lạt, lá cho trâu bò 

ăn, thân non có thể lấy cho 

người ăn   Quanh năm 

Phong lan 

Làm cảnh Lấy cả cây Quanh năm 

Làng lình 

Si 

Đa 

Cọ 

Cây công Ăn quả Lấy quả Mùa mưa 

Sung 

Làm cảnh và ăn (quả, lá) 

Nếu làm cảnh thì lấy cả 

cây về 

Quả, lá thì lấy mùa 

mưa, còn cây thì 

quanh năm Vả 

"Măng đốn" 
Ăn quả 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mùa mưa 

Nhãn rừng Tháng 5, 6 

Vải rừng Tháng 3, 4 

Quất rừng Mùa mưa 

Chanh rừng 

Từ mùa mưa đến hết 

năm 

Xoài rừng Mùa mưa 

Quả sổ Tháng 10, 11 

Bưởi Tháng 8 

Dâu da Mùa mưa 
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Bảng 9: Những loại cây nông nghiệp canh tác ở bản Thín 

Cây trồng Kỹ thuật canh tác Mùa vụ 

Lúa (nếp và 

tẻ) Trồng trên đất tốt, bằng phẳng Tháng 4, 5 trồng, tháng 9 thu hoạch 

Ngô 

Có thể trồng trên cả đất bằng và dốc 

Tháng 5 trồng, tháng 9 thu hoạch 

Sắn 
Tháng 2, 3 trồng, tháng 11 thu 

hoạch 
Khoai 

Dong 

Riềng 

Nhãn Ưu tiên trồng trên đất bằng 

Tháng 5, 6 trồng, chờ 5-6 năm, thu 

hoạch vào tháng 6, 7, 8 

Chuối Trồng nơi nào cũng được 

Tháng 2, 3 trồng, chờ 1 năm, thu 

hoạch quanh năm 

Xoài 

Ưu tiên trồng trên đất bằng 

Tháng 5, 6 trồng, chờ 5 năm, thu 

hoạch vào vào tháng 7, 8 

Mít 

Tháng 5, 6 trồng, chờ 5-6 năm, thu 

hoạch vào tháng 7, 8 

Chanh 

Tháng 5, 6 trồng, chờ 2-3 năm, lấy 

quả tháng 7, 8, 9 

Bưởi 

Tháng 5, 6 trồng, chờ 5-6 năm, 

tháng 11, 12 thu 

Dứa 

Trồng lúc nào cũng được, chờ 1 

năm, thu hoạch từ tháng 4 đến 

tháng 7 

Vải 

Tháng 5, 6 trồng, chờ 6-7 năm, 

tháng 4 hái quả 

Mơ Tháng 5, 6 trồng, chờ 4 năm, thu 

vào tháng 3, 4 Mận 

 


