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VAI TRÒ CỦA RỪNG PHÒNG HỘ 

Ở VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Dưng

Viện Điều tra Quy hoạch rừng

Lý do rừng phòng hộ quan 

trọng

 Địa hình

 Việt Nam dài và hẹp

 Có tới ¾ địa hình đồi 
núi

 Độ dốc cao (vùng núi có 
độ dốc 15-75 độ)

 Chiều dài dốc ngắn

 Chiều dài bờ biển
khoảng 3260 km

 Đặc điểm địa hình trên
tạo dòng chảy lớn và
nhanh

Bản đồ
địa
hình
Việt

Nam

Nguồn: Bộ 

GD&ĐT
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Lý do rừng phòng hộ quan trọng 

(tiếp)
 Khí hậu

 Khí hậu nhiệt đới mưa ẩm

 Lượng mưa lớn, bình quân cả
nước 2.500 mm/năm gấp 2,6 
lần BQ lục địa.

 Lượng mưa lớn nhất ở miên
Trung, Bạch Mã - Hải Vân 5.000 
(10.000) mm/năm – Nơi có độ
dốc lớn nhất và chiều dài dốc
ngắn nhất.

 Một trong 5 ổ bão lớn nhất thế
giới.

 Có mùa khô hạn và một số
vùng khô hạn

 Đặc điểm khi hậu gây khả năng
sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán.

Nguồn: Viện Khí tượng Thuỷ văn

Lý do rừng phòng hộ quan trọng 

(tiếp)

 Thủy văn

 Có khoảng 2.360 song suối có chiều dài > 10km

 Khoảng 20 km bờ biển có 1 con sông

 Hải Văn

 Sóng biển

 Nước dâng: Khi gió lớn nước dâng 20–30 cm, truyền sâu 20 km

 Độ mặn nước biển: Cao hơn khi gió mùa đông bắc, thấp hơn khi
gió mùa đông nam

 Động lực biển: Sạt lở đê biển phức tạp

 Biến đổi khí hậu

 Đặc điểm này dẫn đến khả năng lũ lụt, sạt lở bờ biển, xâm
nhập mặn.
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Hệ thống rừng phòng hộ VN

• Theo Nghị định 156/ Luật LN:

1) Rừng phòng hộ đầu nguồn là rừng thuộc lưu vực của 

sông, hồ: 4,38 triệu ha

2) Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư: Chưa 

thống kê

3) Rừng phòng hộ biên giới;

4) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay: 20.640 ha

5) Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển: 66.350 ha

 Được phân hang theo mục đích sử dụng

Vai trò rừng phòng hộ

• Rừng PH được coi như “Tháp nước của thế giới”

• Duy trì và cung cấp nguồn nước cho hạ lưu, chống hạn 

hán

• Làm giảm dòng chảy mặt giảm lũ lụt

• Giảm xói mòn đất

• Giảm rửa trôi các chất khoáng và màu mỡ của đất

• Giảm vận tốc của gió, bão

• Giảm vận tốc và độ cao của sóng

• Cố định cát, đất

• ….
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Vai trò rung phòng hộ (tiếp)

• Phòng hộ đầu nguồn ở VN

– Rừng PH được coi như “Tháp 

nước của thế giới”

– Phòng hộ cho gần 4 nghìn sông 

suối, trong đó có 2.360 sông 

suối có chiều dài > 10 km;

– Phòng hộ hồ đập

• 385 công trình thuỷ điện,

• Hàng tram hồ tự nhiên, 

• Hang ngàn đập thuỷ lợi

– Phòng hộ nguồn nước cộng 

đồng (chưa thống kê) ở hầu hết 

các thôn bản

• Mỏ nước sinh hoạt

• Khe suối nước SX và sinh hoạt…
Nguồn: Viện Điều tra, Quy hoạch rừng

Vai trò rừng phòng hộ (tiếp)

• Chắn gió, chắn cát bay

– Phòng hộ cho trên 3 ngàn km bờ biển, đương đầu với gió và bão

– Giảm cường độ gió

Nguồn: Nguyễn Văn thuyết và cộng sự

Đai rừng

Tốc độ gió (m/s) Hiệu năng chắn gió (lần)

Trước đai 10 

m
Giữa đai

Sau đai

10m
Giữa đai

Sau đai 10 

m

Phi lao hạt 5,5 2,2 1,6
-0,60 -0,71

A. tumida 5,5 1,9 1,5 -0,66 -0,73

A. torulosa 5,5 1,7 1,1
-0,70 -0,81

A. difficilis 5,5 1,2 1,2
-0,79 -0,79

Nghiên cứu điểm tại Quảng Bình
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Vai trò rừng phòng hộ (tiếp)

• Chắn gió, chắn cát bay

– Việt Nam có khoảng 400.000 dải cát bay, tập trung ở ven biển 

Trung Bộ;

– Cát bay vùi lấp các công trình xây dựng, đất canh tác

Nguồn: Nguyễn Văn thuyết và cộng sự

Nghiên cứu điểm tại Quảng Bình cát lấp sau 3 năm

Chỉ tiêu
A. 

difficilis

A. 

torulosa

A. 

tumida 

Phi 

lao

Nơi trống 

phía 

Đông

Nơi trống

phía Tây

Độ cao cát bốc

(cm)

9,6 10,1 12,6 16,5 40,3 36,7

Độ cao cát lấp

(cm)

5,8 10,0 13,4 14,6

Vai trò rừng phòng hộ (tiếp)

• Cải thiện môi trường trên cát

– Độ ẩm không khí cao hơn 

nơi trống 2,1-3,7% 

– Nhiệt độ không khí trung 

bình ngày trong đai thấp 

hơn nơi trống 0,9-2,00C. 

– Ẩm độ đất tầng mặt (Độ 

sâu 0-20cm) cao hơn nơi 

trống 2,7-4,4% 

– Nhiệt độ đất trung bình 

dưới đai rừng thấp hơn 

nơi trống 0,8-1,30C. 

Nguồn: Nguyễn Văn Thuyết và cộng sự

A. 

torulosa

A. 

difficilis
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Vai trò rừng phòng hộ (tiếp)

• Chắn sóng, lấn biển

– Rừng Trang 5 tuổi và 6 tuổi độ rộng 

650m, rừng Bần chua 8- 9 tuổi có độ 

rộng 920m và 650m độ cao sóng sau 

rừng giảm từ 77- 88% (Nguồn: Vũ 

Đoàn Thái)

– Với 3.100 ha rừng ngập mặn phòng 

hộ cho 10,5 km đê biển Nam Định 

hàng năm đã tránh được chi phí tu bổ 

đê biển từ 311 – 12.600 triệu 

đồng/năm (Nguồn: Vũ Tấn Phương).

– Các khu rừng ngập mặn cũng góp 

phần hạn chế xâm nhập nước mặn và 

bảo vệ nước ngầm.

Vai trò rung phòng hộ (tiếp)
• Chắn sóng, lấn biển

– Lấn biển

– Chống sạt lở ven biển

– Bảo vệ đê điều, các công 

trình xây dựng
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Vai trò rừng phòng hộ (tiếp)

• Bảo vệ các công trình

– Luật Đê điều: Điều 3 quy định dải 

cây chắn sóng bảo vệ đê là công 

trình phù trợ, Điều 7 cấm các hành 

vi phá hoại cây chắn sóng bảo vệ 

đê, Điều 9 về quy hoạch phòng 

chống lũ của tuyến đê sông có đề 

xuất trồng cây chắn sóng đê, Điều 

14 về quy hoạch hoạch trong đó 

thiết kế đê điều phải bao gồm diện 

tích trồng cây chắn sóng.

– Các chương trình đề điều: Coi rừng 

ven biển là bộ phận của đê biển

Bần + trang phòng hộ đê HP

Vai trò rừng phòng hộ (tiếp)

• Bảo tồn đa dạng sinh học:

– Hệ sinh thái trên cạn

– Hệ sinh thái ven biển

– Hệ sinh thái đảo

• Bảo tồn các bản sắc văn hoá

– Văn hoá sử dụng tài nguyên rừng

– Văn hoá bảo vệ rung phòng hộ cho 

cộng đồng

– Tín ngưỡng thờ thần rừng

• Ứng phó với biến đổi khí hậu

– Điều hoà khí hậu

– Cân bang sinh thái

– Chống nhiễm mặn

– Phòng chống các hiện tượng khí hậu 

cực đoan…
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Vai trò rừng phòng hộ trong giai 

đoạn mới
• Về quản trị

– Hạn chế chuyển đổi rừng tự nhiên là RPH

– Nghiên cứu phương án khai thác hợp lý RPH là rung 

trồng

– Nhà nước đầu tư RPH

• Đột phá chiến lược về RPH

– Phương án 1: tăng cường quản lý nâng cao chất 

lượng rừng (nhà nước đầu tư ổn định)

– Phương án 2: tăng cường quản lý, sau năm 2030 tiến 

hành rà soát sát nhập RDD+RPH = RBV

Xin chân thành cảm ơn!


