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Tóm tắt: 
 

Kết quả điều tra các lâm sản ngoài gỗ ở VQG Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận được 343 

loài, 209 chi, 82 họ, 46 bộ của 4 ngành thực vật bậc cao có mạch là ngành thông đất 

(Lycopodiophyta), ngành dương xỉ (Polypodiophyta), ngành hạt trần (Pinophyta) và ngành hạt kín 

(Magnoliophyta). Trong đó, có 268 loài có giá trị làm thuốc, 46 loài làm cảnh, 14 loài làm thực 

phẩm, 11 loài cây gia dụng, 4 loài cây cho dầu và nhựa, và 25 loài có giá trị bảo tồn theo thang 

đánh giá của Sách đỏ Việt Nam (2007) và Hội liên hiệp bảo tồn thế giới (2013). Dạng sống của các 

lâm sản ngoài gỗ được chia làm 6 nhóm chính gồm: cây thân thảo có 28 loài, cây bụi có 87 loài, 

cây gỗ nhỏ có 74 loài, cây gỗ lớn (lâm sản ngoài gỗ tại sao có cây gỗ - xem giải thích ở phần cuối 

của bài báo) có 104 loài, dây leo có 29 loài và phụ sinh có 21 loài.     
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Abstract:     
 

A survey of non-timber forest products (NTFP) at Bu Gia Map National Park has identified 343 

species, 209 genera, 82 families, 46 orders that belong to the four high-rank phyla of vascular plants 

including Lycopodiophyta, Polypodiophyta, Pinophyta and Magnoliophyta. The NTFPs include 

medicinal plants with 268 species, ornamental plants with 46 species, vegetables with 14 species, 

household plants with 11 species, essential oil and oleoresin with 4 species; besides, 25 species were 

listed for conservation in the Viet Nam Red Data Book (2007) and the International Union for 

Conservation of Nature (2013). The life forms of the NTFPs is divided into six major group 

sincluding herbs with 28 species, shrubs with 87 species, small trees 74 species, big trees with 104 

species, lianas with 29 species and epiphytes with 21 species.                   
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