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Tóm tắt những kết luận mới của luận án 

 

Những ưu hợp họ Sao Dầu được hình thành trên nền khí hậu ẩm nhiệt đới thuộc 

cấp chế độ khô ẩm II theo phân cấp chế độ khô ẩm ở Việt Nam của Thái văn Trừng 

(1999). Chúng phân bố ở độ cao từ 120 m đến 170 m so với mặt biển; độ dốc dưới 100. 

Chúng được hình thành trên đất vàng đỏ phát triển từ đá magma, đất phù sa gley, đất đỏ 

vàng phát triển từ đá phiến, đất nâu thẫm phát triển từ sản phẩm đá bọt bazan, đất nâu đỏ 

trên đá phiến sét, đất nâu đỏ phát triển từ đá magma kiềm. Độ ưu thế của họ Sao Dầu dao 

động từ 16,7% đến 53,9%. Số loài cây gỗ bắt gặp ở ba nhóm ưu hợp họ Sao Dầu với chỉ 

số IVI > 30%, 30 – 40% và IVI > 40% tương ứng là 65, 83 và 75 loài; trong đó bao gồm 7 

loài cây gỗ thuộc họ Sao Dầu (Chò chai, Dầu rái, Dầu lá bóng, Dầu song nàng, Sao đen, 

Vên vên và Làu táu). Ba nhóm ưu hợp họ Sao Dầu có hệ số tương đồng rất cao về thành 

phần loài cây gỗ (CS = 80 – 88%). Phân bố N/D có dạng phân bố giảm theo hình chữ “J” 

ngược. Phân bố N/H có dạng 1 đỉnh lệch trái; trong đó số cây tập trung nhiều nhất ở cấp H 

= 12 m. Cây họ Sao Dầu có mặt ở mọi cấp D và cấp H; trong đó chúng ưu thế cao ở những 

cấp D > 40 cm và cấp H > 20 m. Những ưu hợp cây họ Sao Dầu đều có khả năng tái sinh 

tự nhiên rất tốt dưới tán rừng; mật độ dao động từ 6.900 ở ưu hợp Sao đen đến 8.450 

cây/ha ở ưu hợp Dầu song nàng. Hệ số tương đồng giữa thành phần cây mẹ và thành phần 

cây tái sinh dao động từ 80 – 93%. Cây họ Sao Dầu tái sinh tự nhiên liên tục dưới tán 

rừng, nhưng phần lớn chỉ tồn tại ở cấp H < 100 cm. Phân bố trên mặt đất đối với cây tái 

sinh của họ Sao Dầu có dạng phân bố cụm. Chỉ số đa dạng loài cây gỗ (H’) đối với những 

ưu hợp cây họ Sao Dầu dao động từ 1,46 đến 3,25. Sự gia tăng mức độ ưu thế của cây họ 

Sao Dầu trong các quần xã thực vật dẫn đến sự gia tăng chỉ số phức tạp về cấu trúc, nhưng 

làm giảm chỉ số hỗn giao. Những ưu hợp cây họ Sao Dầu ở khu vực Nam Cát Tiên đã đạt 

đến thế ổn định với điều kiện môi trường. 
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