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Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Ước   tính phát thải khí CO2 từ nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng   chiếm hơn 20% phát
thải toàn cầu (IPCC,2007). UNFCCC đang thảo luận về các   sáng kiến nhằm kiểm soát vấn đề
này, một trong những giải pháp đó là giảm   phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng
ở các nước đang phát   triển (REDD). Khi sáng kiến này được áp dụng, sẽ đòi hỏi một hệ thống
giám   sát cacbon rừng ở mọi quy mô. Điều này đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu về   các
phương pháp đo đếm và giám sát cacbon rừng của các nhà khoa học.
Nghiên   cứu của Timothy R.H.   Pearson and Sandra L.Brown, (1997) về    hướng dẫn đo cacbon
rừng; nghiên cứu  của Romani Pirard (2005) về tính trữ lượng   cacbon rừng trồng nguyên liệu
giấy. Nghiên cứu của NJoyotee Smith và Sara J.Scherr   (2002) đánh giá trữ lượng carbon tích lũy
trong  các  kiểu  rừng  nhiệt  đới  và    trong  các  loại  hình  sử  dụng  đất  ở  Brazil,  Indonesia  và
Cameroon. Kết quả   nghiên cứu cho thấy lượng carbon lưu trữ trong thực vật giảm dần từ kiểu
rừng   nguyên sinh đến rừng phục hồi sau nương rẫy và giảm mạnh đối với các loại đất   nông
nghiệp…
 Các nghiên cứu có thể  dựa theo phương pháp điều tra rừng truyền   thống để tính sinh khối rừng
và trữ lượng cacbon rừng, thường được thực hiện   ở các nước đang phát triển như Tanzania, Ấn
Độ, Nepan… hoặc kết hợp với các   phương pháp điều tra hiện đại như sử dụng ảnh vệ tinh
Landsatr, Spot 3,  Spot 5… để điều tra. Nghiên cứu của P.S.Roy   & cs (1996) về sinh khối rừng ở
Ấn độ; Nghiên cứu của Y.Yamagata & cs   (2010) về lập bản đồ cacbon rừng sử dụng ảnh vệ tinh
hay nghiên cứu của  A.baccini và cs (2008) về “Lập bản đồ cacbon   rừng nhiệt đới: quy mô từ địa
phương tới quốc gia” đã sử dụng phương pháp   điều tra thực địa kết hợp với giải đoán ảnh viễn
thám để điều tra diện tích   rừng, xây dựng bản đồ trữ lượng sinh khối và trữ lượng cacbon rừng,
kết quả   cho thấy khối lượng sinh khối dao động từ 50 t/ha (tương đương 25tC/ha) tới   360
t/ha.
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            Tình   hình nghiên cứu trong nước
Việc   nghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng tại Việt Nam là một lĩnh vực mới nhưng đã   thu
hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước. N.B. Huy   (2008) đã nghiên
cứu và xây dựng phương pháp ước tính khả năng hấp thụ cacbon   của rừng tự nhiên tại khu vực
Tây nguyên Việt Nam.  N. Wilson   (2010) nghiên cứu về khả năng hấp thụ cacbon của rừng
ngập mặn tỉnh Kiên   Giang. V.T.Phương &cs (2008) đã xác định trữ lượng cacbon tại rừng trồng
keo lai cao nhất ở miền Nam, tiếp đến là miền Trung và thấp nhất là ở miền   Bắc. Lượng cacbon
do rừng keo lai hấp thụ là từ 7 -10 tC/ha/năm (tương đương   với 26 – 36 tấn CO2e/ha/năm) .
T.B.Đà (2011) nghiên cứu khả năng   hấp thu CO2 của thảm rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu
bảo tồn thiên   nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình đã xác định lượng CO2 hấp thu từ   thành phần
thực vật của các trạng thái như sau: IIA – 10 năm bỏ hóa đạt 9,08   tấn/ha, IIB – 20 năm bỏ hóa
đạt 137,17 tấn/ha, SS – 10 năm bỏ hóa đạt 55,64   tấn/ha, và SS - 12 năm bỏ hóa đạt 74,60
tấn/ha. . …
Tuy   nhiên, hầu hết các nghiên cứu chỉ dừng lại việc ước tính khả năng hấp thụ các   bon rừng của
các thảm thực vật, mà chưa xây dựng bản đồ cacbon rừng, phục vụ   cho công tác quản lý lâm
nghiệp và theo dõi diễn biến trữ lượng cacbon rừng –   việc làm bắt buộc khi Việt Nam tham gia 
chương trình  REDD+ và  thực hiện chi trả dịch vụ môi trường   rừng. 
Thời   gian gần đây, có một vài nghiên cứu về lập bản đồ cacbon rừng như nghiên   cứu của
 K.T.T. Ngọc và T.T.Kiên (2013)    xây dựng bản đồ không gian các dịch vụ   hệ sinh thái rừng



ngập mặn tại Cà Mau, tập trung vào đánh giá sự thay đổi của   dịch vụ hệ sinh thái (HST) tại Cà
Mau dựa trên công cụ phân tích không gian,   sử dụng mô hình lượng giá tổng hợp các dịch vụ
HST và sự đánh đổi, để lập bản   đồ sự thay đổi các dịch vụ HST của rừng ngập mặn (RNM) tại Cà
Mau theo thời   gian và theo các kịch bản khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng lượng
cacbon lưu giữ năm 2005 cao hơn so với năm 2010 tương quan với mức độ suy   giảm của RNM
năm 2010 so với năm 2005 do chuyển đổi đất lâm nghiệp sang nuôi   trồng thủy sản.
Nghiên cứu của T.Q.Bảo & N.T.Sơn (2013) đã sử dụng   ảnh vệ tinh SPOT-5, kết hợp với số liệu
điều tra trên 30 ô tiêu chuẩn điển   hình ở các trạng thái rừng ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên,
tỉnh Hà Tĩnh nhằm   thành lập bản đồ tài nguyên rừng, tính toán sinh khối và lượng cacbon hấp
thụ   cho các trạng thái rừng. Kết quả cho thấy khả năng hấp thụ Cacbon rừng tại   khu vực nghiên
cứu là  24,667 tấn   C/ha.
Để   phục vụ cho chương trình REDD quốc gia, Rebecca Mant và cs (2013) đã lập bản   đồ cacbon
sinh khối rừng ở trên và dưới mặt đất tại Việt Nam  dựa trên bản đồ về độ che phủ rừng Việt Nam
 2005.  Trong đó bản đồ cacbon sinh khối   được phân thành năm loại theo khu vực, mỗi loại gồm
khoảng một phần năm diện   tích Việt Nam.   Trữ lượng cacbon sinh khối rừng bình quân của Việt
Nam năm 2005 ước tính tại bản đồ   này là khoảng 106 tC/ ha, cao hơn khoảng 33% so với con
số 72 tC /ha trong   báo cáo Đánh giá Tài nguyên Rừng Toàn cầu (GFRA) năm 2010 (FAO
2010). Trong   khi đó, kết quả về sinh khối cacbon rừng của Việt Nam được trích ra trong  bản đồ
toàn cầu về sinh khối cacbon rừng   tại các vùng nhiệt đới năm 2000 (Saatchi và cs, 2011) là 257
tC/ha. Các kết   quả ước tính trữ lượng cacbon rừng khá khác biệt, cho thấy sự cần thiết và   tầm
quan trọng trong việc điều tra xác định dữ liệu đầu vào. Đồng thời cần có   nhiều nghiên cứu hơn
nữa về thiết lập bản đồ cacbon rừng để kết quả ngày càng   chính xác, phục vụ tốt công tác theo
dõi diễn biến trữ lượng cacbon rừng.
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+ Phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh: sử dụng ảnh vệ tinh đa quang phổ SPOT-5 giải   đoán ảnh
xây dựng bản đồ thảm thực vật rừng tại khu vực nghiên cứu.
+ Phương pháp xác định khả năng hấp thu   cácbon rừng ( cacbon lưu giữ   trong thực vật thân



gỗ trên mặt đất) Bao gồm việc xác định ô tiêu chuẩn; Thu   thập số liệu trên ô tiêu chuẩn theo
phương pháp lập ô tiêu chuẩn đại diện cho   các trạng thái rừng của Kurniatun Hairiah và cộng sự
(ICRAF, 2007): Ô mẫu có   kích thước 20 x100m, số ô tùy thuộc vào tính đại diện, biến động và
diện tích   trạng thái nghiên cứu; được phân chia thành các ô phụ để điều tra sinh khối thực   vật
thân gỗ.  Từ đó xác định lượng   Cabon tích lũy trong cây thân gỗ tại mỗi ô tiêu chuẩn theo từng
trạng thái   rừng và toàn bộ khu vực nghiên cứu.
+ Phương pháp lập bản đồ: sử dụng phần mềm ArcGis thiết lập   bản đồ Cacbon từ số liệu phân
tích tại khu vực nghiên cứu đối với từng trạng   thái rừng khác nhau
+ Phương pháp điều tra, thu thập số liệu:  thu thập số liệu về hiện trạng sử dụng đất   hiện trạng,
công tác quản lý và bảo vệ rừng, bản đồ hiện trạng tài nguyên   rừng... tại khu vực nghiên cứu.
 
 
 
 
+ Phương pháp phân tích và xử lý số liệu điều tra: sử dụng excel và phần mềm SPSS để xử lý số
liệu điều tra về sinh khối rừng  và mối quan hệ giữa các đại lượng sinh khối rừng  ở các ô tiêu
chuẩn 
HIỆU QUẢ KTXH 
 
        Kết quả của đề tài cho biết trữ lượng cacbon rừng tương ứng với mỗi trạng thái rừng tại khu
vực nghiên cứu, tạo cơ sở  cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng và chương trình REDD+  trên
địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Việc lập bản đồ cacbon rừng cũng giúp Ban quản lý khu bảo tồn và
Chi cục kiểm lâm xác định được các khu vực có trữ lượng cacbon thấp cần tăng cường công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Ban quản lý khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng
Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên


