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Tóm tắt: 

Kết quả nghiên cứu họ Gừng (Zingiberaceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Bến En, Thanh Hóa, mẫu 
được thu từ năm 2015 đến năm 2017. Bước đầu đã xác định được 31 loài, 7 chi, trong đó 2 chi và 
19 loài bổ sung cho danh mục VQG Bến En (2007, 2008, 2013). Các chi đa dạng nhất tại khu 
vực nghiên cứu là Riềng (Alpinia)-12 loài, Gừng (Zingiber)-7 loài, Sa nhân (Amomum)-5 loài. 
Các loài cây thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) ở khu vực nghiên cứu có các giá trị sử dụng khác 
nhau như: cho tinh dầu 31 loài, làm thuốc 27 loài, làm gia vị 8 loài, ăn được và làm cảnh 3 loài. 
Họ Gừng ở khu vực nghiên cứu có 3 yếu tố địa lý chính: yếu tố nhiệt đới chiếm 64,52% tổng số 
loài; yếu tố ôn đới chiếm 6,45% và yếu tố đặc hữu chiếm 29,03%. 
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Abstrac: 

This paper presents some results of research on family Zingiberaceae at Ben En National Park, 
Thanh Hoa province, from 2015 to 2017. A total of 31 species belonging to 7 genera of 
Zingiberaceae were collected and identified. There were 2 genera and 19 species found as new 
records for the plant list of Ben En published in 2007, 2008 and 2013. Alpinia was the richest 
genus (12 species), then followed by Zingiber (7 species),  Amomum (5 species) and other genera 
(1 to 4 species). The number of useful plant species of the Zingiberaceae is categorized as 
follows: 31 species supplying essential oil, 27 species as medicinal plants, 8 species for spices, 3 
species being edible and 3 species being ornamental. The Zingiberaceae at Ben En National park  
is mainly comprised of the tropical element (64.52%), temperate element (6.45%) and endemic 
element (29.03%).  
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