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TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu lựa chọn loài cây bản địa có triển vọng cho trồng rừng 

ở Quảng Ninh đã xây dựng được bộ tiêu chí gồm 3 nhóm tiêu chí chính với 

tổng số 16 chỉ tiêu. Mỗi chỉ tiêu được chia thành 2 - 3 cấp độ với thang 

điểm khác nhau và có trọng số khác nhau tùy theo mức độ ảnh hưởng của 

chỉ tiêu đó đến khả năng trồng rừng cung cấp gỗ lớn của loài tại Quảng 

Ninh. Căn cứ vào bộ tiêu chí đã xác định được 10 loài cây lá rộng bản địa 

có triển vọng nhất cho trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Ninh, có tổng số điểm 

đánh giá đạt cao nhất từ 53 - 68 điểm được xếp theo thứ tự ưu tiên đó là các 

loài: Giổi xanh, Sồi phảng, Vù hương, Trám trắng, Lát hoa, Mỡ, Xoan đào, 

Chò nâu, Dẻ đỏ, Lim xanh. Ngoài ra, trên cơ sở kế thừa các tài liệu, kết quả 

đã có đã xác định được thêm 3 nhóm loài cây khác với tổng số 22 loài có 

thể sử dụng để trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh là: nhóm cây rộng 

bản địa và cây đa tác dụng gồm 13 loài; nhóm loài cây lá rộng nhập nội có 

thể trồng rừng cung cấp gỗ lớn gồm 2 loài và nhóm loài cây lá kim và cây 

mọc nhanh có thể trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh là 7 loài. 
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Research on selection of prospects indigenous tree species for 

afforestation in Quang Ninh 

Research results on selecting indigenous species with potential for 

afforestation in Quang Ninh have established set of criteria including 3 

main groups of criteria with a total of 16 indicators. Each indicator is 

divided into 2 - 3 levels with different points depending on the degree of 

influence of that indicator on the ability of the species to plant for timber 

plantaion in Quang Ninh province. Based on the set of criteria, the 10 most 

promising indigenous broadleaf species for timber plantation in Quang 

Ninh have a total of 53 - 68 points with the highest point, ranked in order of 

priority, including species: Michelia mediocris, Castanopsis cerebrina, 

Cinnamomum balansae, Canarium album, Chukrasia tabularis, Manglietia 

glauca, Prunus arborea, Diptercarpus retusus, Lithocarpus ducampii and 

Erythrofloeum fordii. In addition, on the basis of inheritance of the 

documents, the results have identified 3 more tree species groups with a 

total of 22 species that can be used for planting in Quang Ninh, including: 

indigenous and multi-purpose trees include 13 species; The group of exotic 

broadleaf trees that can be planted for timber supply includes 2 species and 

the group of conifers and fast growing trees that can be planted for timber 

supply in Quang Ninh are 7 species. 

 


