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ISME và ITTO
ISME
Hiệp hội Hệ sinh thái rừng ngập mặn Quốc tế (ISME) là một hiệp hội khoa học
phi chính phủ và phi lợi nhuận quốc tế được thành lập vào tháng Tám năm
1990. Có trụ sở chính đặt tại Okinawa, Nhật Bản, ISME được Luật Tài trợ của
Nhật Bản chứng nhận là một Tổ chức Tài trợ vào năm 1992. Năm 2003, theo
một sắc luật mới của Nhật Bản về xúc tiến các hoạt động phi lợi nhuận chuyên
biệt, ISME được đăng ký thành một Tổ chức phi lợi nhuận (NPO). Được sửa
đổi tại Đại hội lần thứ Tám vào năm 2012, Quy chế của ISME quy định ‘Hiệp
hội này thu thập, đánh giá và phổ biến các thông tin về các hệ sinh thái rừng
ngập mặn’, và ‘xúc tiến hợp tác quốc tế’. ISME đã và đang tiến hành các hoạt
động ở cấp toàn cầu thông qua: a) việc ứng dụng tri thức vào các hoàn cảnh
cụ thể, b) giáo dục, đào tạo và c) trao đổi các thông tin cần thiết. Các hoạt
động của hiệp hội này được hỗ trợ dưới sự cộng tác và liên kết của một số các
tổ chức khác, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cộng đồng địa
phương. Hiện nay, thành viên của ISME gồm có 40 tổ chức và hơn 1.150 cá
nhân của 92 quốc gia.

ITTO
Tổ chức Gỗ nhiệt đới Quốc tế (ITTO) là một tổ chức liên chính phủ xúc tiến
công cuộc bảo tồn và quản lý bền vững cùng với việc sử dụng và kinh doanh
tài nguyên rừng nhiệt đới. Tổ chức này có 65 thành viên đại diện cho hầu hết
các khu rừng nhiệt đới thế giới và 90% tỷ phần kinh doanh gỗ nhiệt đới toàn
cầu. ITTO xây dựng các văn bản chính sách được quốc tế thống nhất nhằm
xúc tiến bảo tồn rừng và quản lý rừng bền vững và hỗ trợ các quốc gia nhiệt
đới thành viên để điều chỉnh các chính sách này cho phù hợp với tình hình của
địa phương và để thực thi chúng ngoài hiện trường thông qua các dự án.
Thêm vào đó, ITTO thu thập, phân tích và phổ biến các dữ liệu về sản xuất và
kinh doanh gỗ nhiệt đới, tài trợ các dự án và các hoạt động khác cho các
ngành công nghiệp đang phát triển ở các quy mô công nghiệp lẫn cộng đồng.
Tất cả các dự án đều được tài trợ bởi những nguồn đóng góp tình nguyện, hầu
hết là từ các quốc gia tiêu thụ thành viên. Từ khi bắt tay vào hoạt động vào
năm 1987, ITTO đã chu cấp cho hơn 800 dự án, tiền dự án và các hoạt động
tài trợ với giá trị hơn 350 triệu USD. Các nhà tài trợ chính là chính phủ của các
nước gồm Nhật Bản, Thụy Sỹ, Cộng đồng Châu Âu và Hoa Kỳ.
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Vài nét về các tác giả

Shigeyuki BABA
Giáo sư Baba đỗ Tiến sỹ tại trường đại học Kyushu, Nhật Bản. Với tư cách là một
vị giáo sư của trường đại học Ryukyus ở Okinawa, ông đã từng là Phó Tổng thư
ký điều hành rồi đến Tổng thư ký điều hành của Hiệp hội Hệ sinh thái rừng ngập
mặn quốc tế (ISME) từ khi Hiệp hội này được thành lập vào năm 1990. Ở cương vị
Giám đốc điều hành của ISME (từ năm 2011), ông đã điều phối tất cả các dự án
do ISME thực hiện. Với tất cả nỗ lực không mệt mỏi, ông vẫn đang tiếp tục tìm
kiếm ngân quỹ để hỗ trợ các dự án đang thực hiện và các dự án trong tương lai
của Hiệp hội này.

CHAN Hung Tuck
Ông Chan đỗ Tiến sỹ tại trường Đại học Aberdeen, Scotland. Ông là cựu Giám đốc
Phân khu của Viện nghiên cứu Lâm nghiệp Mã Lai, Phó Chủ tịch ISME (từ năm
2005), Giám đốc Quỹ (tài chính) ISME (từ năm 2011). Ông đã được bổ nhiệm làm
Điều phối viên cho Tiền dự án 134/Rev. 1 (F) của ITTO/ISME và Điều phối viên,
Biên tập viên cho Tiểu dự án 564/09 Rev. 1 (F). Hiện nay ông là Biên tập viên cho
Tạp chí Điện tử ISME/GLOMIS và Nhà sản xuất Bản tin ISME.

Sanit AKSORNKOAE
Giáo sư Aksornkoae đỗ Tiến sỹ tại Trường Đại học Tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.
Ông là Phó Chủ tịch và Giáo sư hưu trí của Đại học Kasetsart, Cựu Viện trưởng
Viện Môi trường Thái Lan, Bangkok và hiện nay là Chủ tịch của ISME (từ năm
2011). Ông đã điều phối nhiều dự án và xuất bản nhiều tài liệu về rừng ngập mặn
ở Thái Lan.
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Lời tựa
Các Sản phẩm Hữu dụng của Rừng ngập mặn và Thực vật ven biển là quyển
thứ ba trong một bộ sách gồm ba quyển được xuất bản cùng một lúc. Các
quyển còn lại có nhan đề là Tiếp tục chuyến Hành trình trong Rừng ngập mặn
của Barry Clough và Cấu trúc, Chức năng và Quản lý Hệ sinh thái Rừng ngập
mặn của Jin Eong Ong và Wooi Khoon Gong.
Trong quyển sách này, tất cả công dụng truyền thống và hiện thời của sản
phẩm từ gỗ và ngoài gỗ ở những vùng miền khác nhau trên thế giới được viện
dẫn bằng các nghiên cứu điển hình. Có tất cả 72 nghiên cứu điển hình được
mô tả, trong đó có 22 nghiên cứu về sản phẩm từ gỗ và 50 nghiên cứu về sản
phẩm ngoài gỗ. Chương 2 và 3 lần lượt thể hiện các nghiên cứu điển hình về
các sản phẩm truyền thống và gần đây từ gỗ, chương 4 và 5 thể hiện các
nghiên cứu điển hình về các sản phẩm truyền thống và gần đây ngoài gỗ.

Lời cảm tạ
Các tác giả vô cùng cảm ơn những vị sau đây: Asuka Miyazato, Bharat
Jethva, Emad Al-Aidy, Gordon Maxwell, Ka Han Lee, Katsuhiro Ono, Koichi
Tsuruda, Midoriko Nagasaki, Made Suartana, Mami Kainuma, Mio Kezuka,
Phan Nguyên Hồng, Shoko Yamagami, Suh Cem Pang, Suminda Prabath,
Takayuki Tsuji, Trần Thị Mai Sen, Viên Ngọc Nam và Wei Lun Ng đã cung cấp
hình ảnh cho quyển sách này.
Hình ảnh của các tổ chức (Mana.my, Cục Lâm nghiệp Sabah, Top Tropicals
và Tổ chức Thám hiểm rừng) cùng với các vị Alexis Villain, Dana Lee Ling,
Dyldude, Feniwati Chandra, Frank Lhomme, Jessie Lee, Joseph Lang’at, Judy
Mulford, Lê Thị Thu Hà, Longonje Ngomba, Mike Burgett, Pradeep Vyas,
Randolph Thaman, Ruth Frost, Sandy Ao và Tharanga Sujeewa cũng được
chúng tôi sử dụng với lòng cảm kích.
Chân thành cảm ơn Ryoko Miyagawa và Mio Kezuka (nhân viên Ban thư ký
ISME) đã đọc và chỉnh sửa bản thảo cuối cùng.
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Đôi lời của ISME
Quyển sách này được xuất bản từ một dự án của ITTO/ISME có tên là
Biên soạn Bộ sách Giáo dục về Quản lý và Sử dụng bền vững Hệ sinh
thái Rừng ngập mặn [ITTO/ISME SPD 564/09 Rev. 1 (F)], do ITTO và
Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Với tư cách là cơ quan điều hành, ISME
chân thành cám ơn Bộ Ngoại giao của Nhật Bản đã cấp kinh phí hỗ trợ
dự án. ISME cũng xin cám ơn Trung tâm Nghiên cứu sinh quyển nhiệt
đới (Đại học Ryukyus), Cty TNHH Đầu tư Y.L., Chikyu Ni Yasashi (Earth
Friendly Card) thuộc Tổ chức Bảo vệ Trái đất Xanh và Tập đoàn Tài
chính Cedyna và Giáo sư Shigeyuki Baba đã đóng góp một phần chi phí
để xuất bản bộ sách.
ISME vô cùng cám ơn Ban Kỹ thuật Dự án, gồm các thành viên của Ban
Điều hành đã nhiệt tình hỗ trợ cho dự án và đóng góp những bình luận
và lời khuyên quý giá cho các chương mục của quyển sách. Chúng tôi
cũng rất cảm kích đối với những đóng góp của Giáo sư Sanit
Aksornkoae, Đại sứ Noboru Nakahira, Giáo sư François Blasco, Giáo sư
Norman Duke, Giáo sư Salif Diop và Tiến sỹ Mami Kainuma. Những nỗ
lực đáng khích lệ của TS. Steve Johnson, Quản lý dự án của ITTO, Tiến
sỹ Hung Tuck Chan, Điều phối viên Dự án, người biên tập quyển sách,
và cô Nozomi Oshiro, Cán bộ quản lý hành chính dự án đã tạo điều kiện
cho các hoạt động của dự án được tiến hành suôn sẻ. Cảm ơn Cục Lâm
nghiệp Sabah tại Sandakan đã cộng tác với ISME và bố trí Trung tâm
Thám hiểm rừng mưa làm địa điểm để ra mắt bộ sách và tổ chức hội
nghị cho dự án.
Dưới dự án này, ba quyển sách khởi đầu cho Bộ sách Giáo dục về
Rừng ngập mặn của ISME được hình thành. Chúng được viết ra, xuất
bản và ra mắt trong dịp kỷ niệm Giáo sư Shigeyuki Baba, Giám đốc Điều
hành ISME nghỉ hưu và rời khỏi trường Đại học Ryukyus vào tháng
3/2013.
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Đôi lời của người dịch
Quyển sách thứ ba trong bộ sách giáo dục về rừng ngập mặn của ISME “Các
Sản phẩm Hữu dụng của Rừng ngập mặn và Thực vật ven biển” dành phần lớn
nội dung để đào sâu hơn những công dụng của rừng ngập mặn cũng như hệ
sinh thái rừng ngập mặn, một số nội dung đó đã được điểm qua trong quyển thứ
nhất “Tiếp tục chuyến Hành trình trong Rừng ngập mặn” của Barry Clough và
“Cấu trúc, Chức năng và Quản lý Hệ sinh thái Rừng ngập mặn” của Ong Jin
Eong và Gong Wooi Khoon. Những nghiên cứu điển hình trong quyển sách này
mô tả rất chi tiết các quy trình sản xuất hàng hóa và vật phẩm từ lâm sản gỗ và
ngoài gỗ của rừng ngập mặn. Các quy trình mang đậm nét địa phương được ghi
lại trong quyển sách này chắc chắn sẽ là nguồn thông tin tham khảo vô cùng quý
giá cho nhiều quốc gia khác nhau có rừng ngập mặn học tập, trao đổi kinh
nghiệm lẫn nhau trên bước đường sử dụng bền vững tài nguyên rừng ngập mặn
của mình. Đặc biệt hơn nữa, có nhiều hình ảnh, nghiên cứu điển hình trong
quyển sách thứ ba này được ghi nhận và thực hiện ở Việt Nam, vì vậy quyển
sách này có nhiều điểm rất gần gủi với độc giả người Việt. Không ngoài mục tiêu
mà tôi đã đeo đuổi khi dịch quyển thứ nhất và quyển thứ hai, tôi mong rằng
quyển thứ ba sẽ giúp ích cho giới chuyên môn đang công tác, nghiên cứu về
rừng ngập mặn, cho giới chức có thẩm quyền quyết định trong quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng ngập mặn và cuối cùng là cho những nhà quản lý trong tương
lai đang học tập về rừng ngập mặn ở các trường đại học ở trong nước.
Nhằm giúp cho giới chuyên môn dễ nhận biết, tên khoa học của các loài động
vật, thực vật và sinh vật khác được giữ nguyên và được đặt trong dấu ngoặc
đơn ( ~ ) bên cạnh tên tiếng Việt. Tuy nhiên, có một số loài động vật, thực vật và
sinh vật khác được nêu lên trong quyển sách này nhưng không có mặt ở Việt
Nam nên không có tên tiếng Việt và cũng có thể người dịch chưa có đủ tài liệu
tham khảo bằng tiếng Việt để ghi chú. Người dịch trân trọng đón nhận góp ý của
độc giả về những khiếm khuyết này nhằm giúp cho bản dịch được hoàn chỉnh
hơn.
Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ba tác giả Tiến sỹ Shigeyuki Baba, Tiến sỹ
Chan Hung Tuck và Tiến sỹ Sanit Aksornkoae cùng với Hiệp hội Hệ sinh thái
rừng ngập mặn Quốc tế đã cho phép phổ biến bản dịch này. Cảm ơn Phó Giáo
sư Tiến sỹ Viên Ngọc Nam, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã giúp
đọc và chỉnh sửa bản dịch sau cùng.
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Chương 1

GIỚI THIỆU
Thực vật rừng ngập mặn
Rừng ngập mặn là những quần xã thực vật của vùng ngập triều ven biển nhiệt đới và
cận nhiệt đới. Những loài cây thân gỗ, cây bụi và thân thảo đó có những đặc điểm sinh
lý, hình thái và sinh sản thích nghi với điều kiện môi trường mặn, đọng nước và yếm khí
khắc nghiệt (theo Tomlinson, 1986; Duke, 2006; Hogarth, 2007; Spalding và đồng sự,
2010; ITTO, 2012). Các đặc điểm đó bao gồm khả năng ứng phó với độ mặn thông qua
quá trình siêu lọc và tuyến tiết muối; rễ khí có các bì khổng giúp trao đổi khí; cho trái thai
sinh và bán thai sinh giúp cây con hình thành nhanh và sinh trưởng sớm; có trụ mầm nổi
để dễ phát tán theo nước. Các đặc điểm thích nghi của thực vật rừng ngập mặn được
mô tả rất kỹ trong các đầu sách đồng hành với quyển sách này của các tác giả Clough
(2013), Ong và Gong (2013).
Các loài cây rừng ngập mặn có thể được phân thành cây rừng ngập mặn thực thụ và cây
gia nhập rừng ngập mặn (Selvam, 2007, Wang và đồng sự, 2011). Cây rừng ngập mặn
thực thụ là những loài độc chiếm, thích nghi với môi trường sống của rừng ngập mặn và
không vươn xa đến các quần xã thực vật trên cạn khác. Thực vật nào vừa hiện diện ở
môi trường ven biển vừa có mặt trong rừng ngập mặn thì được xem là các loài gia nhập
rừng ngập mặn hoặc các loài không độc chiếm. Tổng cộng có 52 loài đã được Giesen và
đồng sự (2007) xác định là cây rừng ngập mặn thực thụ ở Đông Nam Á (Bảng 1.1). Các
loài cây rừng ngập mặn chiếm ưu thế và tiêu biểu cho hệ thực vật ở hầu hết địa điểm
được xem là loài chủ đạo (Spalding và đồng sự, 2010; ITTO, 2012). Trên phương diện
toàn cầu, có tổng cộng 38 loài chủ đạo được nhận diện ở khu vực Ấn Độ - Tây Thái Bình
Dương và Đại Tây Dương Đông Thái Bình Dương (Bảng 1.2)

Bảng 1.1 Cây rừng ngập mặn thực thụ ở Đông Nam Á (Giesen và đồng sự, 2007)
Acanthus ebracteatus
Acanthus ilicifolius
Acanthus volubilis
Acrostichum aureum
Acrostichum speciosum
Aegialitis annulata
Aegialitis rotundifolia
Aegiceras corniculatum
Aegiceras floridum
Amyema anisomeres
Amyema gravis
Amyema mackayense
Avicennia alba
Avicennia eucalyptifolia
Avicennia lanata
Avicennia marina
Avicennia officinalis

Brownlowia argentata
Brownlowia tersa
Bruguiera cylindrica
Bruguiera exaristata
Bruguiera gymnorhiza
Bruguiera hainesii
Bruguiera parviflora
Bruguiera sexangula
Camptostemon philippinense
Camptostemon schultzii
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Excoecaria agallocha
Heritiera fomes
Heritiera globosa
Heritiera littoralis
Kandelia candel
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Lumnitzera littorea
Lumnitzera racemosa
Nypa fruticans
Osbornia octodonta
Oberonia rhizophoreti
Pemphis acidula
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Rhizophora stylosa
Scyphiphora hydrophyllacea
Sonneratia alba
Sonneratia apetala
Sonneratia caseolaris
Sonneratia griffithii
Sonneratia ovata
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Xylocarpus rumphii

Bảng 1.2 Các loài cây rừng ngập mặn chủ đạo ở vùng Ấn Độ - Tây Thái Bình
Dương và Đại Tây Dương - Đông Thái Bình Dương (Spalding và đồng sự, 2010;
ITTO, 2012)

Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương
Họ Mấm
Avicennia alba
Avicennia integra
Avicennia marina
Avicennia officinalis
Avicennia rumphiana

Họ Xoan
Họ Đước
Xylocarpus granatum
Bruguiera cylindrica
Xylocarpus moluccensis Bruguiera exaristata
Bruguiera gymnorhiza
Họ Bần
Bruguiera hainesii
Sonneratia alba
Bruguiera parviflora
Sonneratia apetala
Bruguiera sexangula
Họ Bàng
Sonneratia caseolaris
Lumnitzera littorea
Sonneratia lanceolata
Lumnitzera racemosa Sonneratia ovata

Ceriops australis
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Kandelia candel
Kandelia obovata
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Rhizophora samoensis
Rhizophora stylosa

Đại Tây Dương - Đông Thái Bình Dương
Họ Mấm
Avicennia bicolor
Avicennia germinans
Avicennia schaueriana

Họ Chè
Pelliciera rhizophorae

Họ Đước
Họ Bàng
Rhizophora mangle
Conocarpus erectus
Rhizophora racemosa Laguncularia racemosa

Thực vật ven biển khác
Thực vật ven biển khác là những loài mọc trên bãi biển và cồn cát, còn được gọi là thảm
thực vật bãi biển hay thảm thực vật gò cát và những loài cây mọc trên đảo san hô (Chan
và Baba, 2009). Thảm thực vật bãi biển và cồn cát phân bố thành ba vùng, đó là vùng
tiên phong với các loài cây ổn định đất cấp một, chủ yếu là các loài thân thảo; vùng cây
bụi với các loài cây ổn định đất cấp hai, bao gồm cây bụi, các loại thảo mộc và cỏ; và
vùng rừng bao gồm cây bụi và cây gỗ (Craft và đồng sự, 2008). Những loài thực vật phổ
biến của các vùng bãi biển và cồn cát ven biển này được thể hiện trong Bảng 1.3.

Bảng 1.3 Các loài thực vật phổ biến ở bãi biển và cồn cát ven biển thuộc nhiều
vùng khác nhau (Chan và Baba, 2009)

Vùng

Loài thực vật phổ biến

Tiên
phong

Ischaemum muticum, Canavalia rosea, Wedelia biflora, Ipomoea pes-caprae
and Sesuvium portulacastrum

Lùm bụi

Spinifex littoreus, Vitex trifolia, Wedelia biflora, Pandanus odoratissimus,
Pandanus tectorius, Scaevola taccada, Pemphis acidula, Hibiscus tiliaceus and
Thespesia populnea

Rừng

Calophyllum inophyllum, Terminalia cattapa, Barringtonia asiatica, Melaleuca
cajuputi and Casuarina equisetifolia
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Ở Đông Nam Á và quần đảo Thái Bình Dương có hai kiểu hình của thảm thực vật bờ cát
thường gắn liền với các bãi biển và cồn cát (Wibisono và Suryadiputra, 2006; UNEP,
2007; Giesen và đồng sự, 2007; Hanley và đồng sự, 2008), đó là:
Kiểu hình thành dây Muống biển: Kiểu hình thành này do dây Muống biển (Ipomoea pescaprae) chiếm ưu thế, đây là loài thực vật ngắn ngày thường mọc phủ lên những bờ cát.
Khi nền đất ổn định thì loài thực vật này sẽ phát triển nhanh chóng và chiếm ưu thế trên
phần đất phía sau bãi biển. Sau giai đoạn thịnh hành của lớp dây bò này thường xuất
hiện các loài cỏ như Cỏ lông chông (Spinifex littoreus), Muối biển (Cyperus maritime) và
Cỏ mồm (Ischaemum muticum), và các loại thảo mộc như Đậu cộ biển (Canavalia
rosea), Ba chẽ tán (Desmodium umbellatum), Đậu dải biển (Vigna marina), Lục lạc ba lá
tròn (Crotalaria striata) và Đậu lông (Calopogonium mucunoides).
Kiểu hình thành Bàng: Kiểu hình thành này xuất hiện phía sau kiểu hình thành Muống
biển. Các loài cây phổ biến là Bàng trái vuông (Barringtonia asiatica), Mướp xác vàng
(Cerbera odollam), Bàng biển (Terminalia cattapa), Xa kê (Artocarpus altilis), Nhàu
(Morinda citrifolia), Vông nem (Erythrina variegata), Tra làm chiếu hay Tra nhớt (Hibiscus
tiliaceus), Tung (Hernandia peltata) và Phi lao (Casuarina equisetifolia). Các loài cây bụi
bao gồm Lức (Pluchea indica), Ba chẽ tán (Desmodium umbellatum), Chuỗi hột (Sophora
tomentosa), Bàng phi (Pemphis acidula) và Dương đầu tà hay Mao trật (Ximenia
americana).
Thảm thực vật của đảo san hô về cơ bản giống như thực vật trên dải đất bãi biển và cồn
cát. Ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương có các thảm thân thảo bò gồm các loài Muống
biển (Ipomoea pes-caprae), Đậu cộ biển (Canavalia rosea) và Rau mui (Wedelia biflora),
có cả lau lách và cỏ mọc ở ngưỡng triều cao (Mueller-Dombois và Fosberg, 1998; Jagtap
và Untawale, 1999). Vào sâu hơn trong đất liền có các loài cây bụi là Hếp (Scaevola
taccada), Dứa dại (Pandanus tectorius), Dứa gai (Pandanus odoratissimus), Bàng phi
(Pemphis acidula), Tra nhớt (Hibiscus tiliaceus) và Tra lâm vồ hay Tra bồ đề (Thespesia
populnea), xuất hiện cùng với các loài cây thân gỗ là Bàng trái vuông (Barringtonia
asiatica), Bàng biển (Terminalia cattapa), Mù u (Calophyllum inophyllum), Phi lao
(Casuarina equisetifolia) và Bánh dày hay Đậu dầu (Pongamia pinnata).

Công dụng và người sử dụng
Rừng ngập mặn là hệ sinh thái quan trọng mang lại nhiều loại hàng hóa và dịch vụ cho
cộng đồng người dân sống ở vùng ven biển. Khối nguồn lợi từ rừng ngập mặn đó gồm
có các lâm sản từ gỗ và ngoài gỗ, nguồn lợi thủy sản, nơi giải trí, du lịch sinh thái, thấm
lọc sinh học, phòng hộ ven biển, tồn trữ và hấp thụ carbon (Spalding và đồng sự, 2010).
Việc sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn của con người được xếp theo các cấp độ:
truyền thống, thương mại và hủy diệt (Field, 1995). Rừng ngập mặn có thể được sử dụng
trực tiếp, đó là những lợi ích hữu hình của sản phẩm rừng ngập mặn và nguồn lợi thủy
sản kèm theo, hoặc gián tiếp, đó là lợi ích phi vật thể của các dịch vụ hệ sinh thái
(Saenger và đồng sự, 1983; Ewel và đồng sự, 1998; Hogarth, 2007; Walters đồng sự,
2008). Hình thức ở trên nói đến việc sử dụng trực tiếp các sản phẩm từ hệ sinh thái và
hình thức ở dưới là dựa trên việc sử dụng hệ sinh thái rừng ngập mặn nói chung
(Bandaranayake, 1998).
Loài cây rừng ngập mặn khác nhau có các đặc tính của gỗ và vỏ cây khác nhau, giúp
cho cây này phù hợp hơn cây khác đối với các mục đích sử dụng cụ thể (FAO, 1994). Ví
dụ, các chi Đước, Vẹt và Dà được đặc trưng bởi gỗ cứng, nặng và vỏ cây giàu tannin.
Nhờ vậy, chúng có giá trị rộng rãi trong xây dựng, làm gỗ nhiên liệu và khai thác tannin
(Ewel và đồng sự, 1998). Gỗ của chúng không thích hợp làm gỗ xẻ hoặc làm đồ nội thất
vì có xu hướng dễ nứt.
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Đa số người dân sống trong vùng rừng ngập mặn là ngư dân, họ mưu sinh bằng nghề
đánh bắt hoặc các hoạt động gắn liền với đánh bắt tôm cá (Walters và đồng sự, 2008).
Khai thác và chế biến gỗ rừng ngập mặn là một nghề chính của dân tộc thiểu số sinh
sống gần khu vực rừng ngập mặn. Ở nhiều nước, các cộng đồng địa phương nhờ vào
sản phẩm rừng ngập mặn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của họ về nhiên liệu và xây
dựng.
Khai thác gỗ nhiên liệu thường không có chủ ý chọn các loài phù hợp để hầm than
(Walters và đồng sự, 2008). Thông thường, người ta thu hoạch những cây rừng ngập
mặn sẵn có để làm gỗ nhiên liệu chứ không dựa trên ưu điểm của loài cây. Do cộng
đồng người ven biển phụ thuộc rất lớn vào các sản phẩm gỗ của rừng ngập mặn cho nhu
cầu thiết yếu của mình nên họ sẽ thu hoạch những thứ có sẵn nhất đối với họ (Ewel và
đồng sự, 1998).
Tác động của việc sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn của dân cư địa phương có thể
xem là bền vững nếu như nó hình thành được phần không thể thiếu của hệ sinh thái và
tạo ra chức năng của hệ sinh thái (Spalding và đồng sự, 2010). Tuy nhiên, với mức tăng
dân số và nhu cầu ngày càng tăng, hầu hết các khu rừng ngập mặn đang xuống cấp ở
mức độ khác nhau do khai thác lâm sản quá mức. Trong những thập kỷ gần đây, việc sử
dụng mang tính thương mại và hủy diệt trên quy mô lớn đã làm cho nhiều khu rừng ngập
mặn bị mất đi.

Sản phẩm từ gỗ
Một trong những công dụng phổ biến nhất của rừng ngập mặn là nguồn cung cấp gỗ
(Ewel và đồng sự, 1998; Spalding, 2004; Walters và đồng sự, 2008;. Spalding và đồng
sự, 2010). Hai công dụng rộng rãi nhất của gỗ rừng ngập mặn là làm nhiên liệu và vật
liệu xây dựng. Ở khu vực Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương, các loài cây, đặc biệt là những
thành viên thuộc họ Đước, cho ra gỗ nặng và cứng, khi cháy sinh ra nhiệt lượng cao. Do
đó, loại gỗ này rất thích hợp để làm củi hoặc làm than. Ở khu vực Đại Tây Dương Đông
Thái Bình Dương, người ta cũng sử dụng các loài cây thuộc họ khác như Mấm, Bàng và
Chè. Khai thác cây rừng ngập mặn làm gỗ nhiên liệu đang lan tràn khắp vùng nhiệt đới.
Các cộng đồng ven biển ở nhiều nước nhiệt đới vẫn tiếp tục lệ thuộc lớn vào gỗ rừng
ngập mặn để tiêu dùng trong gia đình và thị trường thương mại dành cho củi và than của
rừng ngập mặn cũng đã được định hình.
Nhờ gỗ rừng ngập mặn chắc, bền và chậm bị mục nên chúng rất phù hợp cho xây dựng.
Việc khai thác cừ, cột chủ yếu là dành cho xây cất nhà ở và cọc trụ đánh cá. Nhu cầu về
gỗ tròn của rừng ngập mặn để làm cừ trong xây dựng công trình và làm đường sá là rất
lớn. Khi được đóng sâu vào trong lòng đất, ở điều kiện yếm khí thì chúng rất khó bị mục.
Gỗ xẻ của cây rừng ngập mặn cũng được dùng để xây cất nhà ở và đóng thuyền. Bên
cạnh gỗ làm nhiên liệu và xây dựng, gỗ rừng ngập mặn cũng đã được xem là một nguồn
bột giấy công nghiệp trong sản xuất tơ nhân tạo, giấy bóng kính và giấy thường.

Các sản phẩm ngoài gỗ
Rừng ngập mặn cũng là nguồn cung ứng quan trọng đối với các lâm sản ngoài gỗ
(Spalding, 2004; Walters và đồng sự, 2008; Spalding và đồng sự, 2010). Dừa nước
(Nypa fruticans), một loài cọ dừa của rừng ngập mặn, thường được dùng để sản xuất
tấm lợp, nước giải khát, đường, rượu và giấm ở vùng Đông Nam Á. Sản xuất mật ong ở
rừng ngập mặn là một hoạt động kinh tế quan trọng ở các nước như Bangladesh, Việt
Nam, Cuba và Guyana. Lá rừng ngập mặn được dùng làm thức ăn cho Lạc đà và gia
súc, đặc biệt là ở Pakistan, Trung Đông và Ấn Độ. Khai thác vỏ cây rừng ngập mặn để
lấy tannin làm thuốc nhuộm vẫn còn là một hoạt động kinh tế có thể kiếm sống được ở
các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Những loài cây rừng ngập mặn có
dược tính cũng được các cộng đồng người dân ven biển ở một số nước khai thác để làm
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thảo dược.

Nghiên cứu điển hình
Trong sách này, những công dụng truyền thống và hiện nay của rừng ngập mặn ven biển
và thực vật khác được xếp theo các sản phẩm từ gỗ và ngoài gỗ (Bảng 1.4). Tất cả công
dụng truyền thống và hiện nay của sản phẩm gỗ và ngoài gỗ ở các vùng khác nhau trên
thế giới (Bảng 1.5) được thể hiện bằng các nghiên cứu điển hình. Nghiên cứu điển hình
về các sản phẩm từ gỗ được mô tả trong Chương 2 và 3 còn các sản phẩm ngoài gỗ thì
được mô tả trong Chương 4 và 5. Tổng số có 72 nghiên cứu điển hình được mô tả theo
khu vực khác nhau tại Bảng 1.6. Ngôi vị của tất cả các loài thực vật được đề cập trong
các nghiên cứu điển hình được liệt kê trong Bảng 1.7. Chúng được phân ra thành loài
cây rừng ngập mặn thực thụ, loài gia nhập rừng ngập mặn và các loài khác.

Bảng 1.4 Tổng hợp công dụng và sản phẩm của cây rừng ngập mặn và
thực vật ven biển khác
Công dụng

Sản phẩm gỗ

Sản phẩm ngoài gỗ

Truyền thống

Gỗ nhiên liệu
Than
Gỗ tròn
Xây cất nhà
Đóng tàu, xuồng
Trụ cọc đánh cá
Bẫy tôm cá
Gỗ điêu khắc
Gỗ trang trí
Tro từ củi
Tro từ than

Tấm lợp
Giấy cuộn thuốc lá
Đường, rượu và giấm
Thực phẩm và nước giải khát
Phụ gia cho rượu
Thuốc nhuộm và tannin
Thức ăn gia súc
Mật và sáp ong
Đồ thủ công
Vòng hoa
Bàn chải và chổi
Thuốc diệt cá

Hiện nay

Gỗ dăm
Bột giấy và giấy
Giấm từ gỗ
Than trắng
Than bánh

Dược liệu
Giàn chống đỡ hoa màu
Rào giậu sinh học
Đồ trang trí, lưu niệm
Cỏ khô cho gia súc sữa
Nơi ẩn cho thợ săn vịt trời
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Bảng 1.5 Các sản phẩm hữu dụng từ rừng ngập mặn và thực vật ven biển khác ở các
vùng khác nhau trên thế giới
Sản phẩm

Sản phẩm gỗ truyền thống
Gỗ nhiên liệu
Than
Gỗ tròn
Xây dụng nhà ở
Đóng tàu, xuồng
Trụ đánh cá
Gỗ điêu khắc
Gỗ trang trí
Tro từ củi
Tro từ than

1

2

3

4

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

8

9

10

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Sản phẩm ngoài gỗ hiện nay
Dược liệu
Giàn chống đỡ hoa màu
Rào giậu sinh học
Đồ trang trí, lưu niệm
Cỏ khô cho gia súc sữa
Nơi ẩn cho thợ săn vịt trời
Tổng số

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

7
6.
7.
8.
9.
10.

•

•
•

3

16

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

23

•

3

•
•
•
3

•

13

7

Châu Đại Dương
Thái Bình Dương
Bắc và Trung Mỹ
Nam Mỹ
Tây và Trung Phi

Các vùng dựa theo Tập bản đồ Rừng ngập mặn Thế giới (Spalding và đồng sự, 2010).
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•
•

•

Sản phẩm ngoài gỗ truyền thống
Tấm lợp
Giấy cuộn thuốc lá
Đường, rượu và giấm
Thực phẩm và nước giải khát
•
Phụ gia cho rượu
Thuốc nhuộm và tannin
Thức ăn gia súc
Mật và sáp ong
Đồ thủ công, vòng hoa
Bàn chải và chổi
Thuốc diệt cá

Đông Phi
Trung Đông
Nam Á
Đông Nam Á
Đông Á
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•
•
•
•
•

•
•
•

Sản phẩm gỗ hiện nay
Gỗ dăm
Bột giấy và giấy
Giấm từ gỗ
Than trắng
Than bánh

1.
2.
3.
4.
5.

Vùng
5
6

8

5

Bảng 1.6 Số lượng nghiên cứu điển hình về sản phẩm gỗ và ngoài
gỗ phân theo các vùng khác nhau trên thế giới
Nghiên cứu điển hình

Vùng

Gỗ

Ngoài gỗ

Tổng số

Đông Phi
Trung Đông
Nam Á
Đông Nam Á
Đông Á
Châu Đại Dương
Thái Bình Dương
Bắc và Trung Mỹ
Bắc Mỹ
Tây và Trung Phi
Châu Á Thái Bình Dương

3
–
1
14
–
–
2
–
–
2
–

–
1
12
16
3
2
9
3
2
1
1

3
1
13
30
3
2
11
3
2
3
1

Tổng số

22

50

72

Các vùng dựa theo Tập bản đồ Rừng ngập mặn Thế giới (Spalding và
đồng sự, 2010), ngoại trừ Châu Á Thái Bình Dương.

Bảng 1.7 Ngôi vị của các loài thực vật được đề cập trong
các nghiên cứu điển hình
Loài cây rừng ngập mặn thực thụ
Acanthus ebracteatus
Acanthus ilicifolius
Acrostichum aureum
Acrostichum speciosum
Aegiceras corniculatum
Avicennia germinans
Avicennia marina
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorhiza
Bruguiera parviflora
Bruguiera sexangula
Ceriops decandra
Ceriops tagal
Conocarpus erectus
Excoecaria agallocha
Kandelia candel
Laguncularia racemosa
Lumnitzera littorea
Lumnitzera racemosa

Loài gia nhập RNM

Nypa fruticans
Rhizophora x annamalayana
Rhizophora apiculata
Rhizophora x lamarckii
Rhizophora mangle
Rhizophora mucronata
Rhizophora racemosa
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Sonneratia apetala
Sonneratia caseolaris
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
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Loài khác

Barringtonia asiatica
Alstonia spatulata
Barringtonia racemosa Anacardium occidentale
Calophyllum inophyllum Broussonetia papyrifera
Cerbera manghas
Camellia sinensis
Cordia subcordata
Garcinia subelliptica
Derris elliptica
Pandanus amaryllifolius
Derris trifoliata
Polygonum tinctorium
Heritiera fomes
Heritiera littoralis
Hibiscus tiliaceus
Instia bijuga
Oncosperma tigillarium
Pandanus odoratissimus
Pandanus tectorius
Phoenix paludosa
Pluchea indica
Sesuvium portulacastrum
Tacca leontopetaloides
Thespesia populnea

Ảnh: H.T. Chan
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Chương 2

CÁC SẢN PHẨM GỖ TRUYỀN THỐNG
Gỗ nhiên liệu
Gỗ làm than ở Mã Lai
Khai thác gỗ nhiên liệu ở rừng ngập mặn Matang khởi sự vào năm 1930 khi các lò than
ra đời (Azahar và Nik Mohd Shah, 2003; Amir, 2005). Kể từ đó, sản xuất than trở thành
loại hình sử dụng gỗ rừng ngập mặn quan trọng nhất. Hiện đang có 86 nhà thầu than đã
đăng ký tại Matang với tổng số cúp khai thác cho hầm than được giao vào khoảng 9.500
ha. Mỗi nhà thầu than thường được giao một diện tích chặt hạ vào khoảng 10 ha mỗi
năm.
Thủ tục khai thác và chặt hạ cây trong rừng ngập mặn Matang trước đây đã được Chan
(1986), Chan và Salleh (1987) mô tả. Trên một diện tích chặt hạ được giao, toàn bộ hoạt
động chặt hạ được thực hiện bởi một nhóm có 4-5 công nhân. Nhà thầu ít khi giám sát
trực tiếp mặc dù thỉnh thoảng họ đến thăm công trường. Công việc được giao phó cho
một người cai thợ, chịu trách nhiệm xây dựng lán trại, phân chia diện tích khai thác hợp
lý và lo cho phúc lợi chung của người lao động.
Lán trại cho người lao động là một mái nhà tạm, làm sườn bằng cây rừng ngập mặn, lợp
bằng Dừa nước, có dụng cụ nấu ăn và nghỉ ngơi. Trại thường được cất trên bờ lạch
nước để tiện lấy nước tắm rửa, giặt giũ. Nước uống thì phụ thuộc vào nước mưa, hứng
từ mái nhà cho chảy vào bồn. Tuy nhiên, vào mùa khô thì phải dùng xuồng đi chở nước
uống. Khi cất xong lán trại thì công nhân bắt đầu sửa sang các bãi tập kết sản phẩm trên
diện tích công trường được giao cho cá nhân dọc theo bờ rạch, nơi xuồng ghe có thể
cập vào khi nước lớn. Bước tiếp theo là cắt luồng khai thác trên diện tích của mình. Cắt
luồng được thực hiện bằng cách hạ cây và cắt khúc thành củi đòn có chiều dài theo yêu
cầu của lò than. Sau đó củi đòn được đặt song song với nhau theo khoảng cách đều đặn
rồi lót ván lên trên tạo thành một đường ray. Chặt hạ chính được bắt đầu bằng cách
dùng cưa xích hạ cây bên cạnh đường ray. Khi hạ đủ số lượng (thường là khoảng 10
cây/ngày) thì cây được cắt khúc thành củi đòn có chiều dài 1,6 m.
Sau khi cắt khúc, củi đòn được bóc vỏ bằng cách dùng cái vồ gỗ đập cho vỏ cây tróc ra.
Sau đó chất củi đòn đã bóc vỏ lên một chiếc xe cút kít và đẩy đi theo đường băng lót ván
đến bãi tập kết bên bờ rạch. Để nâng lên và làm cho chiếc xe cút kít được cân bằng
trong khi tải nặng, đôi khi phải dùng đến dây ách. Hai đầu dây được buộc chặt vào hai
bên tay cầm của chiếc xe cút kít còn sợi dây được choàng qua cổ. Thông thường, một
công nhân mất hai ngày mới tải lên đầy một chiếc xuồng có sức chở 150 khúc củi đòn.
Ở Matang, người ta chuyển củi đòn từ rừng ngập mặn đến các cơ xưởng để chế biến
thành than. Những nơi khác ở Mã Lai, củi đòn được chẻ thảnh miểng và bán làm củi. Với
giá trị năng lượng cao, củi rừng ngập mặn đã thành nhu cầu trong nấu nướng chuyên
dụng, chẳng hạn như quay heo.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Củi đòn đã bóc vỏ được chất lên một chiếc xe cút kít và đẩy trên đường băng
gỗ để đưa đên bãi tập kết bên bờ rạch (ảnh trên), củi đòn của cây rừng ngập
mặn tại bãi của xưởng than (ảnh dưới, bên phải) và các giá củi miểng được
phơi trước khi bán làm củi (ảnh dưới, bên trái).

Củi quay đun ở Micronesia
Kosrae là một trong bốn hòn đảo của Liên bang Micronesia ở Thái Bình Dương. Các đảo
khác là Pohnpei, Chuuk và Yap. Đảo Kosrae có diện tích 112 km2, dân số là 8.000
người, hơn một phần ba số hộ gia đình sử dụng củi từ rừng ngập mặn để nấu ăn (Allen
và đồng sự, 2001; Naylor và đồng sự, 2002). Rừng ngập mặn của Kosrae có diện tích
1.560 ha, bằng 14% tổng diện tích đất liền và chiếm khoảng hai phần ba đường bờ biển.
Hai loài được khai thác chủ yếu để làm củi là Đước đôi (Rhizophora apiculata) và Vẹt dù
(Bruguiera gymnorhiza). Củi Đước được ưa chuộng đặc biệt vì nó rất cứng và lâu tàn,
cho nhiều nhiệt và cháy ít khói. Nhìn chung, thu hoạch và khai thác cây rừng ngập mặn ở
Kosrae không có hiệu quả kinh tế vì tổng trữ lượng cây rừng bị chặt hạ được mang ra
khỏi rừng chưa đầy một nửa.
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Ở Kosrae, rừng ngập mặn thuộc diện đất công (Naylor và Drew, 1998;. Naylor và đồng
sự, 2002). Nhân dân địa phương được ra vào tự do ở các khu rừng ngập mặn để lấy củi,
không có lệnh cấm hay lệ phí nào dành cho đánh bắt hay săn bắn. Hệ quả là, khai thác
gỗ nhiên liệu để sử dụng trong gia đình và bán ở thị trường trong nước khá tràn lan. Gần
90% số hộ gia đình được khảo sát ở các làng Lelu, Malem, Utwe, Tafunsak và Walung
sử dụng củi rừng ngập mặn để nấu nướng và gần một phần ba dựa vào củi rừng ngập
mặn làm nguồn nhiên liệu nấu nướng cơ bản của họ. Một phần tư số hộ gia đình sử
dụng củi rừng ngập mặn để nấu nướng ba lần một ngày, và một phần ba sử dụng củi
rừng ngập mặn hai lần một ngày.
Ngoài nấu nướng thường ngày ra, nhiều hộ gia đình ở Kosrae còn sử dụng củi rừng
ngập mặn cho lò uhm, một loại lò đất bên trong là đá xếp lẫn lên củi đang cháy (Naylor
và Drew, 1998; Allen và đồng sự, 2001; Naylor và đồng sự, 2002). Uhm được sử dụng ở
khắp hòn đảo trong các lễ hội và đám tiệc. Các hộ gia đình ở Utwe và Walung sử dụng
gỗ rừng ngập mặn cho lò uhm nhiều hơn đáng kể so với các làng khác vì họ sống gần
với rừng ngập mặn. 67% củi rừng ngập mặn được sử dụng cho nấu nướng hàng ngày
và 33% còn lại được dùng cho nấu nướng kiểu uhm. Tính riêng cho nấu nướng, một đầu
mối sử dụng chủ yếu nhất đối với củi từ rừng ngập mặn trên đảo, tổng giá trị của củi tiêu
thụ chiếm khoảng 3,5% thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình.

Ảnh: Dana Lee Ling

Lò uhm đốt bằng củi rừng ngập mặn (ảnh bên trái) và con heo rừng đang được
quay (ảnh bên phải).

Trong số các nghi lễ văn hóa ở Kosrae, đám tang là quan trọng nhất với yến tiệc linh
đình (Cook, 2010). Khách được đãi những món như heo nướng, gà chiên, cơm, cá, sa
kê, khoai môn và dừa. Làm món thịt heo tốn nhiều thời gian nhất, heo được quay trên lò
uhm. Đá bazan được xếp chồng lên củi rừng ngập mặn đang cháy, khi đá nóng lên thì
đặt heo lên quay. Mỗi khách tham dự tang lễ, bất kể có mối quan hệ gì với người chết, sẽ
đều được đãi ăn miễn là họ có mặt ở đám tang.
Củi để làm cá hun khói ở Cameroon
Ở Cameroon, hun khói là một phương pháp phổ biến để bảo quản cá. Củi Đước có giá
trị kinh tế cao, hầu hết củi khai thác được sử dụng cho hun khói cá (Ajonina và Usongo,
2001; FEKA và đồng sự, 2008, 2009). Ngoài ra, người ta còn sử dụng các loài cây rừng
ngập mặn khác như Avicennia germinans, Laguncularia racemosa và Conocarpus
erectus (Atheull và đồng sự, 2009).
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Củi rừng ngập mặn được ưa chuộng để hun khói cá vì có nhiệt trị cao, khi đốt cháy nó
làm cho cá hun khói có màu nâu vàng, tăng thêm giá trị của cá trên thị trường (FEKA và
đồng sự, 2008). Ngoài ra, khói xông lên khi đốt củi rừng ngập mặn có đặc tính kháng
khuẩn. Ethanol chiếc ra từ khói của cây Avicennia germinans gây ức chế sự tăng trưởng
của vi khuẩn (Escherichia coli và Staphylococcus aureus) và nấm men (Saccharomyces
cerevisiae) (Asita và Campbell, 1990). Khói từ cây Rhizophora racemosa gây ức chế Tụ
cầu khuẩn (Staphylococcus aureus) và nấm men (Saccharomyces cerevisiae).

Ảnh: Longonje Ngomba

Lều lợp lá Dừa nước (ảnh bên trái) và cá hun khói để bán (ảnh bên phải) ở
Cameroon.

Công việc hun khói cá được dành riêng cho phụ nữ, có sự hỗ trợ của con cái hoặc thuê
người giúp việc, được thực hiện trong những túp lều lợp lá Dừa nước để cửa hở (Feka
và đồng sự, 2008). Bạn hàng cá khắp nơi ở Cameroon và các nước láng giềng là Nigeria
và Gabon đến mua cá hun khói về bán lẻ.
Khối lượng củi dùng để hun khói cá là rất lớn, chủ yếu là do hệ thống hun khói truyền
thống có hiệu quả nhiên liệu thấp (Feka và đồng sự, 2008, 2009). Với sự ra đời của hệ
thống hun khói cải tiến, lượng gỗ tiêu thụ được giảm một nửa và thời gian hun giảm
65%. Hệ thống này cho ra cá hun khói có chất lượng cao và làm giảm được tỷ lệ mắc
các bệnh liên quan đến khói củi ở phụ nữ và trẻ em tham gia hun khói cá. Hệ thống hun
khói cải tiến đầu tiên được phát triển bởi Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO)
và Viện Nghiên cứu Thực phẩm của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp
(CSIR) ở Ghana (FAO, 1986).

Than
Sản xuất than ở Mã Lai
Ở Matang, Mã Lai, sản xuất than từ gỗ Đước vẫn là ngành công nghiệp rừng quan trọng
nhất (Azahar và Nik Mohd Shah, 2003; Amir, 2005; MTC, 2009). Hiện có 86 nhà thầu
than đã đăng ký và 348 lò than đang hoạt động. Trong năm 2012, có 19 nhà thầu đã
được cấp giấy phép mới để vận hành thêm 140 lò than (Boon Keong Gan, phỏng vấn cá
nhân). Đước đôi (Rhizophora apiculata) và Đưng (Rhizophora mucronata) là hai loài
được sử dụng để sản xuất than củi thương mại.
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Đước đôi (Rhizophora apiculata) (họ Đước - Rhizophoraceae) là cây gỗ lớn, cao đến 30
m và đường kính thân lên đến 50 cm. Cây có rễ chân nôm hay rễ cà kheo, mọc ra từ
phần gốc của thân cây, đôi khi có rễ khí sinh mọc ra từ các cành thấp. Vỏ cây màu xám,
có khe nứt theo chiều dọc. Lá đơn, mọc đối, hình xoan, mặt dưới lá có nhiều chấm đen
mịn. Phát hoa mọc từ nách lá và đặc biệt là có hai hoa. Cuống hoa chắc, khỏe, đài hoa
có bốn thùy, bên trong có màu vàng ngả xanh, bên ngoài có màu xanh ngả đỏ. Hoa có
bốn cánh màu trắng. Thân mầm dài 25-30 cm, khá nhẵn, có màu xanh nâu. Trụ mầm
trưởng thành có vòng cổ màu đỏ. [Nguồn: Selvam, 2007; Giesen và đồng sự, 2007]
Đưng (Rhizophora mucronata) (họ Đước - Rhizophoraceae) là cây gỗ, cao 25-30 m. Cây
được đặc trưng bởi rễ chân nôm hay rễ cà kheo. Vỏ cây có màu xámđậm, nứt theo
chiều ngang. Lá đơn, mọc đối, phiến rộng, dày, hình xoang đến hình thuôn, có các chấm
đen hiện rõ ở mặt dưới lá. Phát hoa mọc từ nách lá và phân nhánh ra 4-8 hoa. Cuống
hoa mảnh mai, màu vàng, dài 2-3 cm. Hoa màu trắng kem và có hương thơm. Đài hoa
có bốn thùy, màu vàng nhạt. Hoa có 4 cánh hoa, hơi vàng, sáng, có lông tơ dày đặc dọc
theo mép. Thân mầm dài 50-70 cm, hình trụ, có nốt sần nhỏ, màu xanh ngả vàng. Trụ
mầm trưởng thành có vòng cổ hơi vàng. Loài cây này phát triển tốt dọc theo bờ lạch
triều, trên nền đất bùn loãng, sâu. [Nguồn: Selvam, 2007; Chan và Baba, 2009]

Ảnh: Hung Tuck Chan

Vỏ cây Đước đôi (ảnh bên trái) và cây Đưng (ảnh bên phải).

Gỗ Đước đôi (Rhizophora apiculata) có tỷ trọng là 890 kg/m3, nhiệt lượng là 18,5 MJ/kg
và của Đưng (Rhizophora mucronata) có tỷ trọng là 900 kg/m3, nhiệt lượng là 18,0 MJ/kg
(Baharudin và Hoi, 1987). Cho nên các tính chất vật lý và giá trị nhiệt của gỗ của cả hai
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loài này là tương đương với nhau. Theo dữ liệu báo cáo, giá trị nhiệt lượng của 5 tấn củi
Đưng ngang bằng với 2-3 tấn than đá (ACTI, 1980).
Các xưởng than ở Matang thường được xây dựng gần sông rạch, nơi tàu thuyền vận
chuyển có thể neo đậu được (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987). Nhà xưởng được làm
bằng gỗ xẻ, cột bằng cây rừng ngập mặn, lợp lá Dừa nước, mỗi nhà xưởng có một hàng
10-12 lò than. Loại lò than được sử dụng hiện nay là lò tổ ong Thái, được dẫn nhập đầu
tiên đến Matang vào năm 1930 bởi các nhà sản xuất than từ miền nam Thái Lan (Amir,
2005).
Lò than, một cấu trúc hình vòm giống như một lều tuyết, được làm bằng gạch, cát và đất
sét. Có bốn lỗ thông khói đặt cách đều trên thành lò và một cửa lò để ra vào. Với chi phí
xây dựng 5.000-6.000 USD thì lò có tuổi thọ trung bình vào khoảng 7-10 năm, nếu xây
dựng trên nền đất vững chắc và thường xuyên sử dụng. Mỗi lò có đường kính 6,7 m và
chiều cao 7,1 m. Mỗi lần đốt lò cần nhập vào 40 tấn củi tươi, cho ra sản lượng là 10 tấn
than. Lò than thường vận hành (đốt lò) mỗi năm chín lần, mỗi lần cần một lượng gỗ khai
thác từ 2,8 ha rừng.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Một lò than tổ ong điển hình ở Matang.

Khi xuồng ghe cặp bến, củi đòn được bốc dỡ lên và chất đống bên ngoài nhà lò (Chan,
1986; Chan và Salleh, 1987). Nếu khâu bóc vỏ cây chưa được thực hiện ở trong rừng thì
chủ lò sẽ thuê lao động để đập vỏ củi đòn. Sau khi bóc vỏ, để cho sản lượng than
chuyển đổi cao hơn, củi đòn được vác trên vai đưa vào lò và xếp đứng khít với nhau.
Đầu dưới của mỗi khúc củi đặt trên một viên gạch để đảm bảo than chín hoàn toàn tận
mặt nền lò. Chỉ có phần nền của lò được xếp củi, để lại phần trên của mái vòm trống

14

rỗng. Khi lò được nhập củi xong, cửa lò được bít lại để tạo thành một lỗ thông gió đốt lửa
ở phía dưới. Thông thường, người ta dùng củi đòn từ rừng ngập mặn có đường kính nhỏ
(dưới 10 cm) để đốt lò. Do ngày càng khó có đủ củi đốt lò nên một số nhà lò đã bắt đầu
dùng gỗ cao su hoặc ván bìa mua ở các xưởng cưa lân cận.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Củi đòn của rừng ngập mặn chất bên ngoài lò than (ảnh trên, bên trái), đập vỏ củi
đòn (ảnh trên, bên trái), đốt lò giai đoạn I (ảnh dưới, bên phải) và đốt lò giai đoạn II
(ảnh dưới, bên trái).

Quy trình đốt lò có ba giai đoạn chính (Loo, 2008). Giai đoạn I là đốt cháy ở 100-120ºC
trong 8-10 ngày. Giai đoạn II đốt ở nhiệt độ cao hơn là 250ºC. Ở giai đoạn này, cửa lò
được khép kín một phần, không cho cháy hết gỗ. Giai đoạn hóa than này mất khoảng 1214 ngày. Trong giai đoạn III, than được giữ làm mát trong 8-9 ngày. Cửa lò và các lỗ
thông khói được bịt kín hoàn toàn ở giai đoạn này. Toàn bộ quy trình sản xuất than củi
mất khoảng 28-30 ngày. Thời gian của mỗi giai đoạn do một người cai thợ quyết định
thông qua quan sát màu sắc và mùi của khói thoát ra từ các lỗ thông hơi.
Giá trị thị trường hiện tại của than cao cấp là khoảng 200 USD mỗi tấn (Azahar và Nik
Mohd Shah, 2003). Khoảng 30% than sản xuất ở Matang được xuất khẩu sang Nhật
Bản. Hai công ty của Nhật Bản liên kết kinh doanh với địa phương tham gia mua, phân
loại và đóng gói than để xuất khẩu sang Nhật Bản. Than từ Matang đã đạt tiêu chuẩn
quốc tế về chất lượng và được trả giá cao (Neilson, 2011). Than Matang không gây khói
và cháy lâu hơn gấp ba lần. Trong các gia đình Nhật Bản, than cao cấp được sử dụng để
nướng, nấu trà, khử mùi tự nhiên và lọc nước.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Than cao cấp của Matang được đóng gói để xuất khẩu (hàng trên). Than trung phẩm
và phế phẩm (hàng dưới) được đóng gói để bán ở thị trường trong nước.

Sản xuất than ở Việt Nam
Ở Cà Mau, vùng cực Nam của Việt Nam, rừng ngập mặn là một nguồn chính cung cấp
gỗ và tấm lợp để làm nhà và các công trình khác (Clough và đồng sự, 2002). Rừng ngập
mặn còn cung cấp cho các cộng đồng địa phương củi để nấu nướng. Sản lượng gỗ
được ước tính khoảng 30, 44 và 180 m3 trên mỗi ha rừng trồng ở 10, 20 và 30 tuổi.
Đước đôi (Rhizophora apiculata) và Vẹt tách (Bruguiera parviflora) là những loài cây gỗ
chủ yếu cho hầm than (Hồng và Sản, 1993). Lò than có hình vòm với vách lò bao thẳng
đứng. Mỗi lò có đường kính 6-7 m và chiều cao 2,8-3,0 m, được làm bằng gạch, cát và
đất sét. Có 4-5 lỗ thông khói trên vách lò, một cửa lò hình vòm để ra vào và một đường
hầm dài để đốt. Mỗi lò có thể chứa 30-35 m3 củi. Sáu công nhân chất củi trong hai ngày
mới đầy lò trước khi cửa lò được khép lại. Các lò than được đặt trong lán trại dài, có các
gian dành cho công nhân ở và nấu ăn. Lán trại được làm bằng sườn cột của cây rừng
ngập mặn và lợp bằng lá Dừa nước, được cất dọc theo bờ sông rạch để tiện vận
chuyển, có nguồn nước để tắm rửa và giặt giũ. Củi đòn của cây rừng ngập mặn ( dài 1,41,6 m) được chất vào lò theo chiều dọc hoặc chiều ngang, trước khi cửa lò được khép
lại. Quá trình than hóa thường mất 22-26 ngày với 12-14 ngày đốt và 10-12 ngày làm
mát. Thời gian của mỗi giai đoạn được xác định bởi một người vận hành có tay nghề, là
người giám sát quy trình thông qua màu sắc và mùi của khói thoát ra từ các lỗ thông hơi.
Sau mỗi đợt đốt lò, than được lấy ra, cân và vận chuyển bằng ghe để đưa vào kho.
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Ảnh: Viên Ngọc Nam

Dãy nhà hầm than (ảnh trên) và dải lò mới xây dọc theo bờ sông ở Cà Mau (ảnh dưới).

Ở Cần Giờ, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía nam, sản xuất than từ gỗ rừng
ngập mặn là một hoạt động mới có gần đây (FAO, 1993). Sáu lò than đang vận hành là
loại lò tổ ong, chiều cao 3 m và đường kính đáy lò là 6 m. Lò được làm bằng gạch, trát
bên ngoài bằng hỗn hợp vữa cát và đất sét, mỗi lò có bốn lỗ thông khói với khoảng cách
bằng nhau và một cửa lò hình vòm. Tuổi thọ dự kiến của nó là 15-20 năm và công suất là
27 tấn hay 45 m3 củi [cho mỗi lần đốt lò]. Chỉ có củi lấy ra từ những lần tỉa thưa thứ hai
và thứ ba của rừng trồng mới có thể được sử dụng để làm than củi. Củi Đước (dài 1 m,
đường kính 6-10 cm) được chất dựng đứng trên một lớp củi Đước nằm ngang để đảm
bảo thành than được toàn bộ. Khi chất xong củi, cửa lò được khép lại một phần, chừa lại
một lỗ nhỏ để đốt.
Đốt trực tiếp và gián tiếp là hai phương pháp hóa than được áp dụng ở đây. Trong đốt
trực tiếp, ngọn lửa được nhóm bên trong lỗ đốt nằm ở vách lò. Thời gian đốt lò ngắn hơn
nhưng năng suất và chất lượng than thấp hơn. Trong đốt gián tiếp, máng đốt được đặt
kéo dài ra khỏi vách lò 1,0-1,2 m, nhiệt đốt được phả vào lò. Dù cần phải đốt lâu hơn
nhưng phương pháp này cho ra than có chất lượng tốt hơn và năng suất cao hơn. Cần
có 20-25 ngày để hoàn thành, mỗi đợt đốt lò cho ra sáu tấn than với hiệu suất chuyển đổi
là 22% cho đốt trực tiếp và 25% cho đốt gián tiếp.
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Ảnh: Viên Ngọc Nam

Lò than hình vòm ở Cà Mau xây vách đứng, cửa lò vòng cung, máng đốt lò kéo dài
(ảnh trên, bên trái), khói đang thoát ra từ một lỗ thông hơi (ảnh trên, bên phải), lá dừa
nước được dùng để lợp lán trại của than lò (ảnh dưới, bên phải) và cảnh đang bốc
củi đưa vào lò than ở Cà Mau (ảnh dưới, bên trái).

Ở Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía đông bắc, các lò than có cấu
trúc khác vì chúng nằm ngoài vùng rừng ngập mặn (Viên Ngọc Nam, phỏng vấn cá
nhân). Nửa trên của lò than được xây dựng trên mặt đất còn nửa dưới được xây dựng
dưới mặt đất. Có hai loại lò, đó là lò gạch được làm bằng gạch, đất sét và cát và lò đất
được làm bằng đất sét và cát. Các lò than được đặt bên dưới mái che có cột bằng cây
rừng ngập mặn và lợp bằng lá Dừa nước. Mỗi lò có một cửa để đưa củi vào và dỡ than
ra. Đối diện cửa lò là một máng đốt ngầm duy nhất, được đặt kế bên lò và âm xuống 2 m
dưới mặt đất. Củi đòn của cây rừng ngập mặn đưa vào lò được xếp nằm chồng lên nhau
theo chiều ngang, mỗi lần đốt lò mất 30 ngày với thời gian làm mát thêm 12 ngày nữa.
Củi rừng ngập mặn có kích thước nhỏ được dùng để đốt lò. Người ta còn dùng củi Điều
lộn hột (Anacardium occidentale) để đốt lò.
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Ảnh: Viên Ngọc Nam

Toàn cảnh của một cơ sở chế biến than ở Đồng Nai.

Ảnh: Viên Ngọc Nam

Mỗi lò than ở Đồng Nai có một mái che riêng bằng lá dừa nước (ảnh trên, bên trái),
máng đốt của lò than nằm dưới mặt đất (ảnh trên, bên phải), chất củi vào lò gạch
(ảnh dưới, bên phải) và một lò đất (ảnh dưới, bên trái).

Than từ cây rừng ngập mặn ở Việt Nam có nhiều công dụng như nấu nướng trong nhà,
quay heo và sấy trà (FAO, 1993). Từ các ngành công nghiệp hóa chất và luyện kim đến
người bán thức ăn dạo đều là những đối tượng chính sử dụng than củi.
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Gỗ cừ, cột
Cừ, cột Đước ở Mã Lai
Ở rừng ngập mặn Matang, Mã Lai, chặt trung gian (tỉa thưa) để lấy gỗ tròn đã được thực
hiện lâu đời, từ năm 1930 ở các quần thụ rừng trồng đạt 15 và 20 tuổi. Từ nhăng năm
2000-2009, có khoảng 70 nhà thầu gỗ tròn đã đăng ký ở Matang với tổng diện tích được
giao cho tỉa thưa lần I và II là 16.300 ha (Azahar và Nik Mohd Shah, 2003). Thông
thường, một nhà thầu gỗ được phân bổ một phần diện tích rừng tỉa thưa lần I và một
phần diện tích rừng tỉa thưa lần II trong một năm, mỗi phần có diện tích khoảng 16 ha.
Trung bình mỗi phần diện tích tỉa thưa lần I lấy ra được 3.000-4.000 cây và diện tích tỉa
thưa lần II lấy ra được 1.000-2.000 cây. Số cây đứng còn lại sau tỉa thưa lần I được ước
tính là 3.400 cây trên một héc-ta và lần II là 1.600 cây trên một héc-ta.
Vận hành ‘gậy’ tỉa thưa ở Matang đã được mô tả trong tài liệu của Chan (1986), Chan và
Salleh (1987). Nhà thầu thường tuyển 3-4 công nhân làm việc trên một diện tích nhất
định để chặt hạ và mang cây ra ngoài. Thường có một cai thợ được phân công để đảm
bảo chặt hạ đúng quy trình và giao việc công bằng cho từng công nhân. Người ta dùng
búa để hạ cây Đước và róc thành cừ, bắt đầu từ cặp mé sông rạch chặt dần vào bên
trong. Quy trình này là: lựa chọn một cây có dáng tốt rồi dùng một cây gậy để xác định
những cây sẽ bị chặt. Lấy cây được chọn làm tâm của đường tròn, những cây nào nằm
trong vòng bán kính bằng chiều dài của cây gậy thì sẽ bị chặt. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Chiều dài cây gậy cho tỉa thưa lần I là 1,2 m và lần II là 1,8 m. Sau khi hạ xuống, thân
cây (đường kính từ 8-13 cm) được vứt ngọn theo các cỡ chiều dài 5,0 m, 5,5 m và 6,0 m,
dùng cán búa để đo chiều dài. Sau đó cừ được vác lần lượt ra chất trên bờ sông rạch,
chờ xuồng, ghe đến chuyển ra bến tàu. Các thợ rừng thường làm đường dẫn để vác cây
bằng cách đặt 2-3 cây cừ nối đầu với nhau. Nhân công được trả tiền dựa trên số cừ
được xếp ở bờ sông. Trong vận hành tỉa thưa, nhiều khi có những diện tích sâu bên
trong ruột rừng tỉa chưa đủ thưa. Hiện tượng này thường xảy ra ở nơi có chặng đường
mang vác dài, gây mỏi mệt và khi cần phải trung chuyển bằng xuồng nhỏ để đưa cừ ra
bãi chính. Ở những nơi cần bóc dỡ nhiều công đoạn như vậy thường khó tìm được công
nhân làm việc dù chuyển cừ bằng cách này được trả công cao hơn.
Một công nhân có thể đốn và vận chuyển khoảng 30-40 cây cừ mỗi ngày. Trong một
tháng, anh ta thường chỉ làm việc được 15-20 ngày vì ghe tải chỉ có thể cập bến tại các
bãi tập kết cừ trong những con nước lớn. Đối với các khu vực chặt hạ gần thì công nhân
đi làm hàng ngày còn ở các khu vực xa xôi, họ phải tìm chỗ ở tạm thời ở ngay điểm chặt
hạ. Khi có đủ số lượng cừ được chất ra bờ sông thì người ta dùng ghe có sức chở 200300 cây cừ để vận chuyển ra bến tàu. Tại bến tàu, cừ được đánh dấu và phân loại dựa
theo chiều dài, độ suông và cỡ đường kính. Trước sự phát triển nhanh chóng về nhà ở
và xây lắp đường xá, cây rừng ngập mặn đang là nhu cầu rất lớn cho mục đích làm cừ.
Cây rừng ngập mặn cũng được sử dụng để làm trụ, cọc đánh bắt tôm cá và làm phông
trang trí mặt tiền cho các nhà hàng hải sản ở vùng ven biển.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Vận hành ‘gậy’ tỉa thưa rừng (ảnh trên, bên trái), đống gỗ tỉa thưa xếp ở bờ sông (ảnh
trên, bên phải), gỗ được phân loại tại bến tàu (ảnh dưới, bên phải), và gỗ được sử
dụng làm phông trang trí (ảnh dưới, bên trái).

Trụ Nhum ở Mã Lai
Trong đất liền phía sau rừng ngập mặn ở Mã Lai, nơi có cây Nhum (Oncosperma
tigillarium) [tên địa phương là nibong] phân bố, khai thác Nhum làm trụ đang là một
ngành công nghiệp thịnh hành (Chan và Salleh, 1987). Loài cọ này mọc thành đám, đôi
khi thành hẳn các quần thụ.
Nhum (Oncosperma tigillarium) (họ Cọ - Palmae) là một loài cây cọ thon, cao mọc thành
đám ở bìa rừng ngập mặn về phía đất liền, cao đến 25 m. Thân hiếm khi lớn hơn 10 cm
đường kính. Gai (dài 7- 8 cm) mọc dính chặt vào thân và thẳng góc với thân cây. Cuống
bẹ lá có màu nâu, có vảy và gai góc. Lá nhọn, xanh xám và rũ đứng xuống, dễ rung trong
gió. Hoa lưỡng tính, mọc thành cụm, nằm bên dưới tán lá, phân nhánh, dài tới 60 cm. Trái
hình tròn, có màu xanh đậm, chuyển sang tím đậm khi trưởng thành. [Nguồn: Tomlinson,
1986; Chan và Salleh, 1987; Giesen và đồng sự, 2007]
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Ảnh: Sabah Forestry Department

Ảnh: Hung Tuck Chan

Rừng Nhum (Oncosperma tigillarium) thuần loại nhìn từ trên không (ảnh trên, bên trái),
đám Nhum tự nhiên (ảnh dưới, bên trái) và đám Nhum trồng có thân ốm thon và lá dáng
rũ (ảnh bên phải).

Chan và Salleh (1987) đã viết một bài báo cáo khoa học rất thú vị mô tả việc chặt hạ đám
cây Nhum ở Khu rừng Bảo tồn Jugra tại Selangor. Hoạt động này được thực hiện bởi
một nhóm 8-10 người lao động với một cai thợ chịu trách nhiệm về hiệu quả của hoạt
động và an toàn cho cá nhân người lao động. Trước khi bắt đầu hạ cây, theo phong tục
thì người lao động phải dựng một bàn thờ để xoa dịu thần linh của rừng, nhờ vậy mới lấy
cây rừng ra được an toàn và suôn sẻ. Chỉ khi nào cầu nguyện các thần linh cai trị khu
rừng xong thì công nhân mới bắt đầu tiến thành khai thác gỗ.
Cây Nhum (đường kính lớn hơn 13 cm) được hạ bằng rìu và cắt ra theo các cỡ chiều dài
6, 12 và 18 m (Chan và Salleh, 1987). Người ta dùng dao róc hết gai nhọn. Sau đó các
khúc thân được kéo lên một cái cộ (tên địa phương là ongkak) trông giống như chiếc
xuồng dài 6 m. Ongkak có một cặp lườn (mỗi lườn làm bằng một lát thân cây Nhum),
ghép dính vào nhau bằng xiên gỗ và dây buộc. Hai đầu của các xiên gỗ được đóng hai
cây niêm bằng gỗ nhẹ. Chúng hợp thành một cái bệ để chuyển thân cây Nhum. Thường
cần có bốn công nhân để kéo và đẩy ongkak (hai ở giữa, một ở phía trước và một ở phía
sau), mỗi lần chỉ kéo ra được bốn khúc gỗ Nhum. Người công nhân choàng dây thừng
qua hai vai để kéo đi. Để giảm bớt sức lực bỏ ra khi kéo vật tải nặng, cái ongkak được
kéo trên một đường băng được làm bằng các thanh tà vẹt tròn có khoét rãnh dọc theo
đường kéo. Mỗi thanh tà vẹt được bôi trơn bằng mỡ cho nhẹ kéo. Khi kéo đến bờ rạch
thì ongkak hết trớn và dừng lại, lúc đó các khúc gỗ Nhum được đẩy sang một kênh khai
thác để sau đó được kéo đến bãi trung chuyển chính khi triều lên cao. Tại bãi trung
chuyển, gỗ được xếp lên ghe và vận chuyển đến các bãi chính ở thị trấn lân cận để phân
phối tiếp. Một chiếc ghe có thể tải được nhiều nhất là 60 khúc gỗ Nhum.
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Gỗ Nhum được sử dụng rộng rãi cho các mục đích kiến trúc cần đến độ bền cá biệt của
nó. Đây là loại gỗ cứng và có khả năng chịu được nước biển, chống sâu đục thân và mối
(Giesen và đồng sự, 2007). Nó không dễ gì bị hà đục. Cột tròn, có đáy vạt nhọn, được
sử dụng làm trụ sàn nhà và cầu cảng, trụ đánh cá và neo tàu (Chan và Salleh, 1987).
Tuổi thọ của gỗ Nhum được sử dụng làm trụ neo tàu có thể được kéo dài bằng cách
khoét chính giữa đầu cây nằm ở trên rồi đổ muối vào, sau đó che đầu đó lại bằng một cái
lon thiếc úp ngược. Làm như vậy là để đảm bảo ruột cây sẽ không bị mục do nước mưa
thấm vào. Cây trụ được bảo quản tốt có thể kéo dài hơn 10 năm dưới điều kiện nước
biển ngập một phần. Khi được sử dụng làm giàn chống đỡ và cấu kiện trong ngôi nhà, nó
có thể kéo dài 40-50 năm.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Cận ảnh của đoạn thân cây Nhum (Oncosperma tigillarium) (ảnh trên, bên
trái), đầu dưới của cây được vạt nhọn để làm trụ (ảnh trên, bên phải) và tàu
đánh cá đậu tại rừng ngập mặn buộc vào cột Nhum (ảnh dưới).
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Gỗ ở phần gốc của thân cây Nhum có sức chịu lực cơ học lớn hơn do trọng lượng riêng
lớn hơn và tỷ lệ phần trăm của bó mạch cao hơn (Laemsak, 1991; Hanvongjirawat,
1992). Vùng ruột chứa các mô mềm và các bó gỗ vách mỏng còn vùng vỏ thì chứa mô
cứng và bó gỗ vách dày thuộc dạng cấu trúc nhiều lớp.
Ván xẻ từ gỗ Nhum được dùng để lót sàn nhà và sàn phơi cá khô. Sàn gỗ Nhum chịu
được sức mài mòn cao, có tính chịu lực vượt trội và thích hợp cho làm ván sàn nhẹ và
trung bình (Mohmod và Md Tahir, 1990).

Gỗ xây dựng
Đóng tàu ở Đông Phi
Ở Kenya, Madagascar và Zanzibar, các cộng đồng ngư dân nổi tiếng với kỹ năng đóng
tàu. Xuồng độc mộc đơn giản, có hoặc không có bánh lái, được khoét từ thân cây Mấm
biển (Avicennia marina) lớn (Weiss, 1973; Wass, 1995; Rasolofo, 1997; DahdouhGuebas và đồng sự, 2000). Giàn cong và lườn tàu lớn chẳng hạn như thuyền một buồm
A-rập truyền thống được đóng bằng gỗ Bần đắng hay Bần trắng (Sonneratia alba), Cui
(Heritiera littoralis) hoặc Mấm biển (Avicennia marina). Các loài cây rừng ngập mặn như
Đưng (Rhizophora mucronata), Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza), Dà vôi (Ceriops tagal),
Cóc trắng (Lumnitzera racemosa), Su sung (Xylocarpus moluccensis) và Bần đắng
(Sonneratia alba) được sử dụng cho cột buồm, tay chèo và mái chèo.
Ở Kenya và Zanzibar, thuyền một buồm A-rập vẫn còn là phương tiện đi biển phổ biến
(Weiss, 1973; Vandenabeele, 2009). Ở quần đảo Lamu của Kenya, ước tính có 30 thợ
thủ công Swahili bậc thầy vẫn còn nắm những kỹ năng chuyên môn để đóng loại thuyền
này. Họ đã học được những kỹ năng này từ người Ả Rập, những người đóng thuyền một
buồm bậc thầy và bây giờ họ đang truyền lại cho con trai của họ nghề thủ công này.
Thiết kế vẫn không thay đổi trong những năm qua và gió vẫn còn là năng lượng được
chọn. Ván thường được xử lý bằng dầu cá mập để làm cho mềm và tránh bị gãy trong
quá trình uốn. Đôi khi, cần phải hơ lửa cho nóng lên.
Trên quần đảo Lamu, một mình người thợ đóng thuyền Swahili có thể làm được một
hoặc hai chiếc thuyền trong một năm, và thậm chí đến ba chiếc nếu có người hỗ trợ
(Vandenabeele, 2009). Phải mất vài tháng làm việc chăm chỉ mới đóng được một chiếc
thuyền có tuổi thọ 40-50 năm, nếu được bảo dưỡng đúng mức. Khi thuyền hạ thủy
thường có tổ chức vài nghi lễ. Hầu hết thuyền một buồm được đóng là để vận chuyển gỗ
rừng ngập mặn. Giới thợ thuyền còn đóng cỡ thuyền nhỏ hơn để đánh cá và thuyền
chèo sang trọng hơn phục vụ cho du lịch. Ở Lamu, 90% người dân tại Faza và Kilitini
sống phụ thuộc vào đánh bắt cá, còn nghề chính của người dân ở Mbwejul và Dau là
buôn bán gỗ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, số lượng tàu thuyền để vận chuyển gỗ rừng
ngập mặn và để đánh cá hầu như không tăng. Hầu hết các tàu thuyền là hàng thủ công
cũ, với nhiều bộ phận đắp vá.
Xây cất nhà cửa ở Kenya
Ở Kenya, công dụng quan trọng nhất của cây rừng ngập mặn là hình thức sử dụng gỗ
tròn để xây dựng nhà (Dahdouh-Guebas và đồng sự, 2000). Người ta thường sử dụng
gỗ Đưng (Rhizophora mucronata), Dà vôi (Ceriops tagal) và Vẹt dù (Bruguiera
gymnorhiza) để làm cột. Mỗi loài trong số này chiếm một vị trí riêng trong khung sườn
của ngôi nhà. Các thanh gỗ dài và mạnh mẽ của Vẹt dù được sử dụng cho phần trên mái
nhà. Gỗ Đưng được sử dụng cho phần vách nhà, đặc biệt là cột nhà và trụ chống đỡ.
Thân Dà vôi thon, mỏng được sử dụng để làm sườn vách ngang, dọc. Chúng cũng được
sử dụng để xây dựng các vật kiến trúc tương tự như miếu thờ, nhà bếp nấu ăn và
chuồng gia súc.
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Ảnh: Ruth Frost

Thuyền một buồm A-rập với hình dạng khác nhau được đóng ở quần đảo Lamu,
Kenya.

Thực tiễn cho thấy rằng việc sử dụng các loài cây rừng ngập mặn để xây dựng các bộ
phận khác nhau của ngôi nhà là phụ thuộc vào kích cỡ của nó (Lang'at và Kairo, 2008).
Cây Boriti (đường kính 12-14 cm) là loại cừ cứng, được đóng vào trong lòng đất để chịu
lực chính cho tường nhà (Dahdouh-Guebas và đồng sự, 2000). Ở mỗi bên tường được
bện cây fito (đường kính 3-4 cm). Sau đó các bức tường được đắp đất sét hoặc đá san
hô. Khi trát vữa xong, các bức tường trông giống như tường của một căn nhà gạch hiện
đại. Trần nhà được làm bằng boriti (đường kính 12-14 cm) và nguzo (đường kính 14-20
cm). Mái nhà bao gồm pau (đường kính 4-8 cm) và mazio (đường kính 8-12 cm). Vigingi
(đường kính 20-35 cm) được sử dụng để chống đỡ phần mở rộng mái, tạo thành mái
hiên của cửa chính. Sau đó mái nhà được lợp bằng lá dừa (makuti) đã bện thắt, phơi
khô. Vật liệu này giúp cách nhiệt mặt trời cho ngôi nhà. Khoảng 90% các ngôi nhà trong
làng có thiết kế truyền thống như vậy, với nền đất thay vì nền xi măng. Một ngôi nhà có
thể kéo dài hơn 30 năm, với tuổi thọ trung bình là tám năm, tùy thuộc vào chất lượng của
gỗ và các chất đắp tường sử dụng làm khung sườn, có hoặc không có sàn xi măng và
tường trát vữa.

Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ
Gỗ điêu khắc của người Mah Meri ở Mã Lai
Người Mah Meri trên đảo Carey ở Selangor, Mã Lai, là một cộng đồng thổ dân giàu
truyền thống và văn hóa (Maizura, 2006). Họ đã sống trên hòn đảo này 400 năm qua,
định cư ở năm làng. Cư dân của làng Sungai Bumbun có 500 người, rất nổi tiếng với
nghề thủ công bản địa (Rahim, 2007). Giới phụ nữ làm ra các sản phẩm dệt tinh tế, còn
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đàn ông thì tạc nên các tác phẩm điêu khắc và mặt nạ bằng gỗ độc đáo đạt giải thưởng
quốc tế.

Ảnh: Joseph Lang’at

Gỗ Boriti và fito được sử dụng để cất nhà ở Kenya.

Hiện nay, có khoảng 30 nghệ nhân điêu khắc gỗ ở Sungai Bumbun (Rahim, 2007; Ani,
2008). Tác phẩm điêu khắc được làm từ gỗ Su. Gỗ này được ưa chuộng vì có màu sắc
và diện mạo hấp dẫn, sớ gỗ mịn làm cho sản phẩm bóng loáng. Phần dát gỗ màu kem có
thể phân biệt rõ với lõi gỗ màu nâu đỏ. Gỗ của Su sung (Xylocarpus moluccensis) được
ưa thích hơn của Su ổi (Xylocarpus granatum). Đã có báo cáo cho thấy rằng gỗ của hai
loài này cũng được sử dụng để sản xuất hàng điêu khắc ở Tonga, một trong những đảo
của Thái Bình Dương (Steele, 2006).
Su sung (Xylocarpus moluccensis) (họ Xoan) là cây rừng ngập mặn cao đến 20 m. Cây có
rễ bạnh vè nhỏ và mọc ra nhiều rễ thở nhọn, hình nón và hình đĩa. Lá mọc vòng với 2-3
cặp lá kép, đỉnh phiến lá nhọn. Hoa mọc thành chùm. Thùy hoa tròn, màu trắng, cánh hoa
màu vàng. Trái có hình tròn (đường kính 6-11 cm), màu xanh lá cây khi còn non và nâu khi
chín, mang 5-10 hạt. Loài này có thể được phân biệt với Su ổi (Xylocarpus granatum) ở
chỗ Su ổi có đỉnh lá tròn và trái rất lớn (đường kính 12-25 cm), giống như trái đạn pháo.
[Nguồn: Giesen và đồng sự, 2007; SFD 2010]
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Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Wood Explorer

Vỏ cây Su sung (Xylocarpus moluccensis) (ảnh trên, bên trái) và Su ổi (Xylocarpus
granatum) (ảnh dưới, bên phải), ván gỗ Su sung (ảnh dưới, bên trái) và gỗ Mớp
(Alstonia spatulata) (ảnh dưới, bên phải).

Do cây thuộc hai loài Su này trên đảo ngày càng khan hiếm nên Sở Lâm nghiệp đã dành
một diện tích 10 ha tại Khu rừng Bảo tồn Jugra để thiết lập rừng trồng từ năm 2007. Bên
cạnh các tác phẩm điêu khắc, người Mah Meri còn làm mặt nạ từ gỗ Mớp (Alstonia
spatulata), là loại gỗ nhẹ, mềm và dễ khắc.
Dác gỗ Su có màu nâu vàng nhạt, màu rơm hoặc hồng nhạt, tương phản hẳn với lõi
gỗ màu đỏ nhạt đến đỏ đậm, đôi khi vân gỗ có màu tối hơn. Gỗ Su thường cứng và
3
nặng, có tỷ trọng 625-880 kg/m khi phơi khô. Nhờ khá bền trong điều kiện tiếp xúc, gỗ
Su được sử dụng cho hàng điêu khắc và hàng trang trí. Gỗ này trông rất bắt mắt và
phù hợp cho làm ngăn kéo tủ cao cấp, hoàn thiện nội thất, bảng gỗ, khuôn đúc, vách
ngăn, lan can cầu thang và kệ. [Nguồn: Wong, 1982].
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Hai cha con người Mah Meri đang chế tác sản phẩm điêu khắc bằng gỗ (ảnh hàng
trên), các tác phẩm điêu khắc thần kỳ và đẹp mê hồn được tạc từ gỗ Su (ảnh
hàng giữa), mặt nạ nhiều sắc màu và hợm hĩnh được tạc từ gỗ Mớp (ảnh hàng
dưới).
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Phải mất đến một tuần mới làm được một cái mặt nạ và một vài tháng mới hoàn thành
được một tác phẩm điêu khắc. Mỗi vật thủ công bằng gỗ bản địa nói lên một sự tích
được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác (Suhaimi, 2009). Được truyền dạy từ cha
sang con trai, mặt nạ gỗ đại diện cho linh hồn tổ tiên, họ mang vào khi trình diễn các vũ
điệu truyền thống. Các tác phẩm điêu khắc gỗ không phải để thờ phượng mà là một
phương tiện để nhớ về tổ tiên, nguồn cội. Rất thần kỳ và đẹp mê hồn, các tác phẩm điêu
khắc Mah Meri đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp Quốc
(UNESCO) và Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Thủ công mỹ nghệ ASEAN trao tặng danh
hiệu xuất sắc về chất lượng và tính nghệ thuật (Virtual Mã Lai, 2005; Chan, 2010 )
Gỗ thủ công ở Quần đảo Thái Bình Dương
Ở các quần đảo Thái Bình Dương, gỗ thủ công có nguồn gốc từ các loài cây gia nhập
rừng ngập mặn (Thaman và đồng sự, 2006). Trong các loài cây đó, Gõ biển (Instia
bijuga) là thích hợp nhất cho chạm khắc và có giá cao cho các mặt hàng thủ công mỹ
nghệ, đồ dùng trong nhà, trống và khí giới. Đây là gỗ được coi là có giá trị nhất ở Samoa.
Thố Kava, dành cho những dịp lễ nghi và bán cho khách du lịch, thường được làm từ gỗ
này.
Ở Palau, gỗ Mù u (Calophyllum inophyllum) được truy tìm để làm bảng khắc sự tích
truyền thống (Friday và Okano, 2006a). Tại quần đảo Cook, gỗ Tâm mộc (Cordia
subcordata) được sử dụng để khắc tượng truyền thống và làm nhạc cụ (Friday và
Okano, 2006b). Tra bồ đề (Thespesia populnea) có gỗ đẹp, từ lâu được sử dụng để làm
chén, đồ dùng trong nhà, hộp nữ trang, đồ nội thất, tượng nhỏ và các mặt hàng thủ công
khác (Friday và Okano, 2006c). Gỗ Tra nhớt (Hibiscus tiliaceus) khá mềm, có đặc điểm là
dát gỗ màu trắng và lõi màu nâu sậm, hơi xanh (Elevitch và Tomson, 2006). Gỗ này đôi
khi được sử dụng để làm chén có chạm khắc và vòng đeo tay có vân cẩm thạch.

Ảnh: Randolph Thaman

Ảnh: Hung Tuck Chan

Lá Gõ biển (Instia bijuga) (ảnh bên trái), lá và trái Mù u (Calophyllum inophyllum) (ảnh
bên phải).
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Gỗ trang trí ở Đông Nam Á
Đi dọc theo bờ biển ở rừng ngập mặn, chúng ta thường gặp những gốc cây lạ đã được
sóng biển mài mòn. Chúng tôi nghĩ ngay đến việc sử dụng chúng làm gỗ lũa cho bể và
ao nuôi cá. Bên cạnh gốc cây, rễ ngầm và rễ khí sinh của Su và Cui khi được chế biến
cũng giống như xương hóa thạch của động vật. Chúng có thể dùng làm gỗ trang trí để
chưng trong nhà.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Shigeyuki Baba

Những gốc cây rừng ngập mặn lạ mắt có thể được sử dụng làm gỗ lũa cho bể, ao cuôi cá
(ảnh hàng trên), rễ khí sinh có hình cọc của Heritiera fomes (dưới cùng bên trái) và Su
sung (Xylocarpus moluccensis) (ảnh giữa, phía dưới) và hình bảng, uốn lượn của Su ổi
(dưới cùng bên phải).

Sản phẩm phụ từ gỗ
Tro gỗ ở Nigeria
Tro gỗ Rhizophora racemosa và Avicennia germinans từ lâu đã được sử dụng ở Nigeria
và các nước láng giềng ở Tây Phi (Loto và Fakankun, 1989). Nước tro gỗ (tên địa
phương là odoro) được ứng dụng rất rộng rãi để nấu thực phẩm như khoai lang, chuối
và đậu. Nó làm cho thực phẩm có hương vị đậm đà hơn, giúp làm mềm thức ăn và nấu
mau chín.
Muối được chiết xuất từ rễ Rhizophora racemosa và Avicennia germinans (Adegbehin,
1993). Quá trình chiết xuất gồm đốt củi để lấy tro trắng, sau đó được đun sôi với nước
trong một cái nồi đất. Tro kết tủa được lọc ra còn dung dịch tro thì được phơi nắng để lấy
muối. Rễ cây rừng ngập mặn là nguồn nguyên liệu để làm muối và làm củi đun để chiết
xuất muối.
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Tro than ở Mã Lai
Tại Bukit Jugra và Ijok ở Selangor, Mã Lai, một số nhà hàng Trung Quốc bán gia cầm
nướng vùi trong tro của than rừng ngập mặn cháy âm ỉ. Người địa phương gọi là gà hay
vịt cái bang, mỗi con gia cầm được nhồi với rau thơm và gia vị, gói trong lá sen và giấy
sáp trước khi bọc bên ngoài bằng lớp sét của đất đỏ. Sau đó nó được nướng trong vài
giờ bằng cách vùi trong tro đốt bằng than. Món đồ cao lương mỹ vị vừa nướng nóng hổi
này được chuyển đến khách hàng bằng một chiếc xe cút kít.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Jessie Lee

Gia cầm nướng vùi dưới tro than đang cháy âm ỉ (ảnh bên trái) và sau vài giờ,
gà cái bang thơm lừng đã sẵn sàng để mang ra phục vụ (ảnh bên phải).

Trụ đánh cá ở Mã Lai
Ở Mã Lai, đánh cá bằng miệng lưới là một phương pháp đánh bắt cá truyền thống phổ
biến ở các sông và cửa sông của rừng ngập mặn (Chan và Salleh, 1987). Có nhiều loại
miệng lưới khác nhau nhưng tất cả đều áp dụng một nguyên tắc chung, đó là dùng dòng
nước lớn hoặc nước ròng chảy đến để gạn bắt cá và giáp xác trôi theo thủy triều. Thiết bị
bao gồm một túi lưới hình nón, có miệng mở, kéo dài theo dòng thủy triều. Không có cấu
trúc để chặn đường trốn thoát của vật bị đánh bắt, mà thường thì chúng bị giữ lại ở cái
đục nằm cuối miệng lưới bởi lực của dòng chảy. Lưới được buộc chặt vào trụ làm bằng
cây rừng ngập mặn, mỗi tiếng đồng hồ kéo lên một lần.
Ở Sarawak, đặc biệt là ở các cửa sông Rajang, Belawai, Buntal, Santubong và Sibu,
người ta thường sử dụng miệng lưới thương mại (tên địa phương là ngian) (Chan và
Salleh, 1987). Kết cấu ngian gồm có một giàn lưới, được giữ chặt bằng một khuôn sườn
gồm 40-50 trụ làm bằng cây Nhum. Nhiều giàn lưới như vậy có thể được dựng bên cạnh
nhau. Khuôn sườn cũng là phạm vi đánh bắt để tạo điều kiện cho cả hệ thống vận hành.
Đối tượng đánh bắt chủ yếu là tôm. Ngian có thể được vận hành suốt năm nhưng từ
tháng Ba đến tháng Sáu và từ tháng Chín đến tháng Mười Hai là những tháng thuận
mùa. Tại sông Buntal và Santubong, đánh bắt bằng ngian được giới hạn trong 2-7 ngày
mỗi tháng (Rumpet, 1997). Sản lượng đánh bắt trung bình cho mỗi lượt là 2,4 kg ở
Buntal và 8,0 kg ở Santubong, chủ yếu là tôm sú.
Ở Penang, lưới túi [miệng đáy} (tên địa phương là pompang) thường được sử dụng ở
các cửa sông và luồng nước ven biển (Lam, 1975; Md Akhir, 1990). Pompang dài
khoảng 20 m, được làm bằng chất liệu sợi tổng hợp. Nó được gắn chặt vào một cặp trụ
Đước. Khi mở hoàn toàn do lực của dòng chảy, miệng đáy rộng ra 5,5 m và toàn bộ
phần lưới có hình dạng của một hình nón. Kích thước mắt lưới giảm từ 1,5 cm ở phần
cánh đến 0,5 cm ở cuối phần đục. Do thiết bị này phụ thuộc vào dòng chảy mới hoạt
động được, nên chỉ đánh bắt giới hạn trong hai con nước rong là 14-16 ngày mỗi tháng.
Ruốc tôm chiếm 35% sản lượng đánh bắt. Các loại lưới túi khác được sử dụng nhiều
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trên sông nước rừng ngập mặn là gombang và ambai (Chan và Salleh, 1987). Ambai có
một bộ phận đánh bắt và một hàng cọc hình chữ V làm bằng cây rừng ngập mặn, dẫn lối
cho cá tôm theo dòng nước vào lưới.

Ảnh: Suh Cem Pang

Một bộ Ngian gồm túi lưới và khung sườn bằng cây rừng ngập mặn (ảnh bên
trái), và cảnh kéo lưới lên thu hoạch (ảnh bên phải).

Valakira ở Madagascar
Ở vịnh Ambaro, Madagascar, valakira là nghề truyền thống đánh bắt tôm nổi tiếng nhất ở
quy mô nhỏ (Rabarison, 1989; Razafindrainibe, 2010). Thiết bị valakira là một cái bẫy cố
định hình chữ V, bao gồm một rọ bắt giữ, hom và dải cánh gà. Trụ cọc và lưới dùng cho
cánh gà khác với những thứ dùng cho hom và rọ. Bẫy đặt ở cửa sông có góc mở hẹp
hơn, khoảng 30º, cánh gà ngắn hơn, khoảng 10-15 tấm đăng. Bẫy đặt dọc theo bờ biển
có góc mở rộng 60-80º và cánh gà có 20-25 tấm đăng. Các tấm đăng được làm bằng tre
hoặc lau sậy, bện lạt dừa, có nhiều cọc làm bằng cây rừng ngập mặn giữ cho đứng
thẳng. Đăng cần được sửa chữa thường xuyên hoặc thay thế theo định kỳ.
Lưới được đặt trong thời gian trăng thượng huyền và trăng tròn khi biên độ thủy triều đạt
tối đa, cửa quay ra hướng biển (Razafindrainibe, 2010). Lưới valakira được đặt cách
nhau khoảng 100 m và đôi khi đặt cạnh nhau chiếm toàn bộ chiều ngang của dòng sông.
Do có tính chọn lọc thấp nên nó bắt luôn cả ấu trùng của tôm và cá. Theo báo cáo, trong
tổng khối lượng đánh bắt có 73% tôm thẻ và 11% tôm sú.

Ảnh: Frank Lhomme

Ảnh: Alexis Villain

Một tấm đăng valakira (ảnh bên trái) và tôm sú đánh bắt được (ảnh bên
phải) ở Madagascar.
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Chương 3

SẢN PHẨM TỪ GỖ HIỆN NAY
Sản phẩm từ gỗ
Gỗ dăm ở miền Đông Mã Lai
Trong những thập niên 1970 và 1980, các khu vực rộng lớn của rừng ngập mặn ở Sabah
và Sarawak của Đông Mã Lai đã được thu hoạch làm gỗ dăm. Gỗ dăm đã được xuất
khẩu sang Nhật Bản để sản xuất tơ nhân tạo và giấy bóng kính. Shimokawa (1977) đã
có một bài báo cáo khoa học về sự phụ thuộc của Nhật Bản vào gỗ dăm để làm bột giấy
trong thập niên 1970. Ngành công nghiệp bột giấy của Nhật Bản là nơi đầu tiên trên thế
giới sử dụng gỗ rừng ngập mặn (được xem là cấp thấp) để sản xuất bột giấy. Với bước
tiến công nghệ này, nhu cầu gỗ dăm tăng mạnh từ 23% năm 1960 lên 74% vào năm
1970. Trong thời gian đó, hơn 7.000 nhà máy băm đã hoạt động trên toàn nước Nhật.
Khoảng 70 tàu do các nhà sản xuất giấy và bột giấy Nhật Bản thuê đã được thiết kế đặc
biệt cho vận chuyển 20.000 - 50.000 tấn gỗ dăm. Từ 1970 - 1975, sản lượng nhập khẩu
gỗ dăm rừng ngập mặn từ Mã Lai đã lên tới 3,7 triệu m3, dao động từ 487.000 m3 năm
1970 lên 813.000 m3 vào năm 1974.
Ở Sabah, sản xuất gỗ dăm rừng ngập mặn đã bắt đầu vào năm 1971 bằng một giấy
phép cấp cho công ty Syarikat Bakau Sdn. Bhd. ở Tawau để khai thác 80.000 ha rừng
ngập mặn tại Cowie Harbour (SFD, 2006). Năm 1973, Jaya Chip Sdn. Bhd., một công ty
khác có trụ sở tại Sandakan, bắt đầu khai thác 43.300 ha rừng ngập mặn của SandakanTambisan. Hai công ty này xuất khẩu gỗ dăm của Đước và Vẹt đến Nhật Bản từ 1971 1986. Trong 15 năm hoạt động của họ, khoảng 70.000 ha rừng ngập mặn đã được khai
thác, với tốc độ trung bình hàng năm là 4.600 ha.
Từ 1973 - 1978, xuất khẩu gỗ dăm từ rừng ngập mặn tại Sabah đạt trung bình 213.200
tấn mỗi năm, lên đỉnh điểm vào năm 1977 là 267.200 tấn (SFD, 2006). Số gỗ dăm đó đã
được bán với giá 23 USD mỗi tấn, mang lại doanh thu hàng năm cho nhà nước là
260.000 USD (Tangah, 2005). Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh từ 1979 1986 do quan ngại của quốc tế đến việc mất mát các hệ sinh thái rừng ngập mặn ngày
càng tăng, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á (SFD, 2006). Một cuộc khảo sát được tiến
hành vào năm 1979 bởi Cục Lâm nghiệp Sabah ở rừng ngập mặn Sandakan và vịnh
Cowie cho thấy một số khu vực đã khai thác hơn năm năm trước đó đã có rất ít hoặc
không có tái sinh rừng. Do doanh thu từ xuất khẩu gỗ dăm là không đáng kể so với
những thiệt hại làm điêu đứng ngành thủy sản và 70.000 ha rừng ngập mặn đã mất
sạch, Chính phủ Sabah chấm dứt việc khai thác rừng ngập mặn làm gỗ dăm vào năm
1986.
Sarawak cũng đã có một thời làm gỗ dăm, bắt đầu vào năm 1968, công ty gỗ dăm
Sarawak được cấp phép khai thác rừng ngập mặn ở đồng bằng Rajang theo chu kỳ 25
năm với cúp hàng năm là 607 ha (Chan và đồng sự, 1993). Với tốc độ chặt hạ hàng năm
tăng gấp đôi cúp khai thác, giấy phép đã bị rút lại trước thời hạn do trữ lượng gỗ bị suy
giảm.
Để làm tơ hay lụa nhân tạo, gỗ dăm được xử lý bằng cacbon disulphide để chuyển các
cellulose không tan thành cellulose hòa tan hay xanthate. Chất này được hòa tan trong
sodium hydroxide để tạo thành một dung dịch đặc sệt (viscose). Sau đó viscose được làm
chín để phục hồi cellulose. Sợi tơ được sản xuất bằng cách ép cellulose mới này qua bộ
phận kéo tơ có nhiều lỗ nhỏ cho vào bồn chứa sulphuric acid loãng, làm trung hòa sodium
hydroxide và phân hủy các xanthate. Sau đó các sợi tơ ép được rửa sạch, tẩy trắng và
phơi khô. Để sản xuất giấy bóng kính, cellulose tái sinh đó được ép đùn qua một khe máy,
cho ra những tấm màng mỏng thành giấy bóng kính, rồi giấy này được trung hòa, rửa sạch
và sấy khô. [Nguồn: Jenkins, 1997; Manivasakam, 2011]
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Một nhà máy gỗ dăm từ cây rừng ngập mặn ở Sarawak.

Nhìn chung, các lợi ích kinh tế - xã hội từ sản xuất gỗ dăm là rất thấp nhưng lại làm suy
thoái rừng ngập mặn rất lớn (Ong, 1982). Khai thác rừng ngập mặn làm gỗ dăm ở Sabah
và Sarawak có thể được kiểm soát trên cơ sở năng suất bền vững nếu được quan tâm
nhiều hơn và ít tham lam hơn (Ong, 1995). Việc khai thác và xuất khẩu gỗ dăm rừng
ngập mặn đã trở thành một sự kiện lịch sử trong ngành lâm nghiệp Mã Lai với những bài
học thích đáng.
Bột giấy và giấy ở Bangladesh
Nhà máy Giấy in báo Khulna là nhà máy đầu tiên ở Bangladesh, bắt đầu hoạt động vào
năm 1959 để đáp ứng nhu cầu giấy in báo của quốc gia (FAO, 1973; Alam, 2006). Nằm
dọc theo sông Bhairab tại Khalishpur, thành phố Khulna, nhà máy này sử dụng gỗ Giá
(Excoecaria agallocha), một loài cây rừng ngập mặn phổ biến ở Sundarbans, làm nguyên
liệu thô.
Cây Giá (tên địa phương là Gewa) được khai thác làm bột giấy là loại cây xoắn vặn, gỗ
cứng nhưng tỷ trọng tương đối thấp (FAO, 1973). Nhựa mủ trắng từ gỗ gây bỏng da và
cay mắt. Vết gỗ cắt ngã màu tối khi phơi, cần phải được ngâm dưới sông, rạch trước khi
đưa đến nhà máy. Khoảng 8.000 ha rừng Giá được chặt hạ mỗi năm để cung cấp cho
nhà máy. Trong mùa gió chướng phải xây dựng nhà kho chứa gỗ vì hoạt động chặt hạ
và kéo gỗ không thể thực hiện được trong mùa này. Nhà máy có công suất lắp đặt cho
sản xuất 45.000 tấn giấy in báo mỗi năm (Gupta, 1999). Theo báo cáo thì chỉ hoạt động
vào khoảng 20% công suất. Sau khi công bố Sundarbans là một di sản thế giới, Cục Lâm
nghiệp đã ban hành lệnh cấm chặt cây Giá và nhà máy này buộc phải đóng cửa vào năm
2001 do không đủ nguồn gỗ cung ứng (Alam, 2006).
Giá (Excoecaria agallocha) (họ Thầu dầu - Euphorbiaceae) là cây gỗ trung bình, cao 6-12
m, phân cành thấp. Vỏ cây có màu xám, nhẵn, bì khổng lồi, mọc thành hàng dọc theo thân.
Lá đơn, thay thế, sáng bóng và dày, đầu nhọn và mép răng cưa nhẹ. Lá dài 6-10 cm, màu
hồng nhạt, chuyển sang xanh lá cây rồi sang màu đỏ rực trước khi rụng. Hoa đực và hoa
cái trổ trên các cây riêng biệt (đơn tính khác gốc). Hoa rất nhỏ, thơm, đài hoa màu xanh
ngả vàng, cánh hoa có màu trắng ngả xanh. Trái nhỏ, tròn và mọc thành chùm, mỗi trái có
ba hạt. Loài cây này có nhựa mủ trắng như sữa, có thể gây đau và phồng rộp khi tiếp xúc
với da và có thể gây mù tạm thời khi bị văng vào mắt. [Nguồn: Selvam 2007]

34

Ảnh: Hung Tuck Chan
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Lá (ảnh bên trái) và gỗ (ảnh bên phải) của cây Giá (Excoecaria agallocha).

Quy trình sản xuất bột giấy và giấy gồm có băm gỗ, nghiền thành bột, tẩy trắng và tạo
thành giấy. Sau khi băm gỗ, bột giấy được sản xuất bằng các phương pháp cơ học, nhiệtcơ, hoá-cơ và hóa chất. Lực nghiền cơ học tách xơ sợi bằng đĩa mài ngang và lực xé dọc.
Bột giấy nhiệt-cơ, dùng làm giấy in báo, được sản xuất bởi ứng dụng của nhiệt, bổ sung
cho các hoạt động cơ khí. Quy trình hóa-cơ gồm mài sát cơ học và sử dụng hóa chất. Đối
với hầu hết các loại giấy, bột giấy phải được tẩy trắng bằng chlorine dioxide, rửa sạch
bằng nước và sấy khô. Giấy được làm từ bột giấy đã tẩy trắng bằng cách đổ sợi giấy và
chất độn ở thể vẩn lên máy xeo giấy. Phần nước từ bột giấy được thoát ra bằng cách ép
và sấy khô. Hóa chất phụ gia được thêm vào để tạo ra đặc điểm riêng của giấy và có thể
bổ sung bột màu để tạo màu sắc cho giấy. [Nguồn: WBG, 1998]

Giấm làm từ gỗ ở Mã Lai
Trong những năm gần đây, các nhà khai thác than tại Kuala Sepetang và Sungai Kerang
ở Matang, Mã Lai, đã bắt đầu sản xuất giấm gỗ, một sản phẩm phụ trong khi hầm than
(Azahar và Nik Mohd Shah, 2003). Sản phẩm phụ nhờ chưng cất thô này là một loại acid
do phân giải gỗ ở nhiệt độ cao tạo thành. Quy trình này bao gồm một hệ thống ống thép
không gỉ, dài và các ống dẫn khói làm bình ngưng tụ, các thiết bị được gắn vào một trong
các lỗ thông hơi của lò than. Khói từ các lỗ thông hơi được ngưng tụ và thu giữ. Các nhà
lò ở Sungai Kerang đã ứng tác quá trình chưng cất này bằng cách dùng ống nhựa và
thùng bít đầu, là những thứ lắp đặt rẻ tiền hơn và dễ làm hơn.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Khói thu được tại một lỗ thông khói bay lên ống thép (ảnh
bên trái), khi ngưng tụ thành giấm thì chảy trở lại vào một cái
thùng bít đầu (ảnh bên phải).
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Ở Matang, giấm làm từ than củi rừng ngập mặn được thu ở giai đoạn II của quy trình đốt
lò khi cửa lò được khép kín một phần để ngăn không cho than cháy hoàn toàn (Loo,
2008). Ở giai đoạn này của quá trình hầm than (kéo dài 12-14 ngày), nhiệt độ bên trong
lò đạt đến 250ºC, và của khói thoát lên từ các lỗ thông hơi là khoảng 50-70ºC. Khói, thu
được qua một cái phễu bằng thép không gỉ, được cho qua một ống thép để ngưng tụ
thành giấm và chảy xuống một cái thùng bít đầu. Giấm gỗ vừa mới thu được có nhiệt độ
36-38ºC và có mùi khói. Khi phân đoạn, dung dịch ngưng tụ có thành phần 5,5% acetic
acid, 3,4% methanol và 6,5% nhựa củi. Do chứa acid dễ bay hơi với khối lượng cao (810%) nên giấm gỗ có tính acid (pH 2-3) và ăn mòn nhẹ.
Trước khi chưng cất, giấm gỗ gần như màu đen, giống như cà phê (Chan và đồng sự,
2012a, 2012b). Sau khi chưng cất, giấm trở thành một chất lỏng màu nâu vàng, giống
như trà. Giấm gỗ đã được sử dụng lâu đời để làm chất khử trùng, khử mùi, phân bón,
kháng khuẩn và chất kích thích tăng trưởng (Loo, 2008). Nó có nhiều ứng dụng trong
công nghiệp, nông nghiệp, y học và sinh hoạt trong nhà. Tại Thái Lan, giấm gỗ được
dùng để trị gàu và nhiễm trùng da (Rakmai, 2009).
Giấm gỗ ở Matang đã được chiết xuất để nghiên cứu thành phần phenolic và các thuộc
tính chống oxy hóa, có ba hợp chất chống oxy hóa được cô lập (Loo và đồng sự, 2007,
2008). Các thuộc tính chống oxy hóa của giấm gỗ Matang, ở dạng lỏng nguyên chất,
mạnh hơn hoặc tương đương với các thuộc tính của trà đen (Camellia sinensis) ở nồng
độ 24 mg/ml (Chan và đồng sự, 2012a). Hoạt tính kháng khuẩn mạnh và phổ rộng của
giấm gỗ rừng ngập mặn cũng đã được ghi nhận (Chan và đồng sự, 2012b). Sử dụng kỹ
thuật khuếch tán giếng thạch, cả giấm gỗ chưng cất và không chưng cất ở nồng độ 50%
,khi được thí nghiệm, đều ức chế được sáu nhóm vi khuẩn Gram dương và Gram âm
(Bảng 3.1).

Ảnh: Hung Tuck Chan

Giấm gỗ có màu gần như đen trước khi chưng cất và nâu vàng sau khi chưng cất
(ảnh bên trái) và các chai giấm gỗ đã chưng cất được sản xuất từ một nhà máy ở
Matang (ảnh bên phải).
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Bảng 3.1 Đường kính vùng ức chế (DIZ) và nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của giấm gỗ
được chưng cất và không chưng cất đối với vi khuẩn Gram dương và Gram âm (Chan
và đồng sự 2012b)
Giấm gỗ
Đã chưng
Không chưng

Giấm gỗ
Đã chưng
Không chưng

Bacillus cereus
DIZ (mm)
MIC (%)
15 ± 1
15 ± 1

6,25
6,25

27 ± 2
28 ± 2

Escherichia coli
DIZ (mm)
MIC (%)
10 ± 2
13 ± 2

25,0
25,0

Nhóm vi khuẩn Gram dương
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
DIZ (mm)
MIC (%)
DIZ (mm)
MIC (%)
12,5
12,5

Nhóm vi khuẩn Gram âm
Pseudomonas aeruginosa
DIZ (mm)
MIC (%)
15 ± 0
17 ± 1

12,5
12,5

20 ± 1
21 ± 1

12,5
12,5

Salmonella typhi
DIZ (mm)
MIC (%)
9±2
13 ± 1

25,0
25,0

Than trắng ở Đông Nam Á
Ở Đông Nam Á, than trắng được sản xuất từ gỗ Đước bằng cách than hóa ở nhiệt độ
khá thấp (Kuniko, 2001; Amir, 2005). Đến cuối quá trình này, than được làm nóng đỏ
bằng cách tăng nhiệt độ lò nung đến 1.000ºC. Khi làm than trắng, than đỏ đậm được lấy
ra từ lò nung rồi nhanh chóng dập tắt và làm mát với một hỗn hợp bột, cát, đất và tro.
Làm như vậy sẽ cho ra màu hơi trắng trên bề mặt ngoài của than. Việc gia tăng nhiệt độ
nhanh chóng rồi sau đó làm mát nhanh chóng làm cho bề mặt bên ngoài của than cứng
mịn. Khi gõ lên sẽ nghe rõ tiếng như gõ vào kim loại. Than trắng có thể mất nhiều thời
gian để đốt cháy, nhưng dẫn nhiệt vượt trội so với than đen và ngọn lửa của nó cháy lâu
hơn. Than trắng cháy không khói, không mùi, lâu tàn và cực kỳ nóng. Khi đốt cháy, nó
cho ra một hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng, thực phẩm nướng không bị ám mùi khói.
Than trắng khi cháy có thể được dập tắt và tái sử dụng. Giá hiện tại của than đen được
sản xuất tại Mã Lai là 200 USD mỗi tấn. Than trắng bán được đến 14.000 USD mỗi tấn.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Than trắng sản xuất từ củi rừng ngập mặn.

Một bảng phân tích chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi Doanh nghiệp Than trắng
Mesjaya và GH, một công ty than tại Indonesia và Mã Lai (BTCL, 2010), ghi lại các thông
số kỹ thuật sau đây cho than trắng và than đen (Bảng 3.2).
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Bảng 3.2 Các thông số kỹ thuật của than trắng và than đen (BTCL, 2010)
Thông số
Nhiệt độ khi cháy (ºC)
Hàm lượng carbon cố định (%)
Hàm lượng chất dễ bay hơi (%)
Hàm lượng tro (%)
Độ ẩm (%)
Thời gian cháy (giờ)

Than trắng

Than đen

1.100–1.200
94,6
4,1
1,3
4,8
4–6

400–500
75,1
21,9
3,0
8,7
1–2

Các sản phẩm than
Than bánh ở Đông Nam Á
Sản xuất than ở Đông Nam Á sinh ra một khối lượng lớn than vụn và bụi than ở các lò
nung (Chunwarin và đồng sự, 1982; Amir, 2005). Những vật liệu này có thể được làm
thành các sản phẩm hữu ích như than bánh bằng cách nghiền, trộn với đất sét vàng và
mùn cưa theo tỷ lệ 8: 1: 1 rồi ép vào khuôn. Đôi khi cần trộn thêm tinh bột làm chất kết
dính. Sau khi sấy thì trở thành bánh than với chất lượng ngang bằng hoặc tốt hơn chất
lượng hơn so với than chính. Than bánh, có lợi thế cháy ít khói, được sử dụng phổ biến
để nướng trong các nhà hàng và khách sạn. Than bánh có màu đen, hình lục giác, mỗi
cạnh dài 40 cm và đường kính 5,4 - 5,5 cm. Bánh than có một lỗ tròn bên trong, đường
kính 2,0 - 2,2 cm.
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Than vụn và bụi than rừng ngập mặn (ảnh bên trái) và than
bánh (ảnh bên phải).

Các sản phẩm khác ở Mã Lai
Ở Mã Lai, than vụn và bụi than rừng ngập mặn còn được chế biến thành nhiều sản phẩm
hữu ích khác, được xuất khẩu sang Nhật Bản. Chúng bao gồm cây mồi lửa, chất đệm
cho đất, phân bón, chất lọc nước, chất lọc không khí và chất khử mùi.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Các sản phẩm từ than vụn và bụi than rừng ngập mặn.
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Chương 4

CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG NGOÀI GỖ
Sản phẩm từ lá Dừa nước
Tấm lợp ở Mã Lai
Trên bán đảo Mã Lai, chằm tấm lợp [tên địa phương là atap] bằng lá Dừa nước (Nypa
fruticans) luôn là một ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống quan trọng của dân làng
ven biển (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987). Tấm lợp dùng trên mái nhà và dừng vách
cho trại gia cầm, trại heo và lò than hiện vẫn còn là một nhu cầu rất lớn. Quy trình làm ra
tấm lợp có sự phân công lao động rõ ràng giữa hai giới. Đàn ông thì vào rừng đốn lá còn
phụ nữ thì [ở nhà] chằm lá thành tấm lợp.
Dừa nước (Nypa fruticans) (họ Cau dừa - Palmae) là một loài cọ một lá mầm của rừng
ngập mặn mọc cao đến 10 m và hình thành các quần thụ thuần loài. Tàu lá hơi cong với
một sống lá mập mạp, phình to ở sát gốc. Mỗi tàu lá có 100 - 120 phiến lá, mặt trên xanh
bóng, mặt dưới nhạt, gân chính được điểm các vảy màu nâu. Đây là loài cây lưỡng tính,
hoa cái tạo thành một hình cầu. Hoa đực hình đuôi sóc, màu vàng sáng, nằm dưới đầu
hoa cái. Buồng trái hình cầu, là một tập hợp của từng trái màu nâu, hình trứng ngược, có
góc cạnh và nhiều xơ. Mỗi trái có một hạt hình trứng, màu trắng với nội nhũ ăn được. Loài
cây này xuất hiện dọc theo bờ sông rạch ở ngưỡng trên của nước sông lên tới, nơi có
nguồn nước ngọt cung cấp thường xuyên. [Nguồn: Giesen và đồng sự, 2007; SFD, 2010].

Ảnh: Hung Tuck Chan

Một quần thụ Dừa nước (Nypa fruticans) ven sông.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Koichi Tsuruda

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Viên Ngọc Nam

Chằm tấm lợp bằng lá Dừa nước do giới nữ thực hiện (ảnh trên, bên trái), tấm
lợp chằm đang phơi nắng (ảnh trên, bên phải), mái lá che lò than (ảnh dưới, bên
trái) và dùng để trang trí (ảnh dưới, bên phải).

Lá Dừa nước được thu hoạch quanh năm, lượng thu hoạch phụ thuộc vào nhu cầu thị
trường (Fong, 1992). Lá được lấy từ các tàu lá trưởng thành khoảng 12 tháng tuổi bằng
cách dùng dao chặt ở độ cao cách mặt đất khoảng 0,6-1,0 m. Chỉ có phần giữa tàu lá có
những phiến lá dài nhất mới được sử dụng làm nguyên liệu để chằm. Nhiều phiến được
buộc lại thành bó (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987). Người khai thác có tập quán giữ
lại cặp lá non đầu tiên để cho bụi lá phục hồi. Lá thường được thu hoạch sáu tháng một
lần.
Trong quy trình chằm lá, tàu lá Dừa nước hoặc bẹ Dừa ăn trái được cắt ra dài 1,5 m ,
chẻ ra thành 5-6 thép và được sử dụng làm cây hom (Chan, 1986; Chan & Salleh, 1987).
Sau đó dùng hai hoặc ba phiến lá được gấp lại ở khoảng giữa, kẹp qua cây hom và khâu
vào vị trí bằng một cọng lạt lấy ra từ cuống lá. Chằm lá thường được thực hiện bởi phái
nữ dưới mái nhà sàn hoặc dưới chòi lợp lá Dừa nước. Cần 3-4 phút mới chằm được một
tấm lợp, một người phụ nữ có thể làm được 50-60 tấm trong một ngày. Thỉnh thoảng,
phụ nữ được thuê để chằm lá và được trả tiền công dựa trên số tấm lợp được chằm. Lá
thu hoạch còn tươi được ưa chuộng hơn vì nó mềm dẻo hơn và do đó dễ gấp và dễ
chằm hơn. Tấm lợp sau khi chằm được xếp thành hàng để được phơi nắng trong
khoảng một tuần. Sau khi phơi khô, chúng được xếp thành mỗi chồng 25 tấm và bán cho
người tiêu dùng, khách hàng lớn nhất là các chủ lò than, trang trại chăn nuôi gia cầm và
trại heo. Một cơ sở sản xuất lá chằm có thể làm được đến 2.000 tấm lợp mỗi tháng. Độ
bền của tấm lợp bằng lá Dừa nước phụ thuộc phần lớn vào độ dốc của mái nhà và mức
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độ chồng xếp lên nhau. Một mái nhà cao vút có tấm lợp chồng khít lên nhau có thể kéo
dài đến năm năm mà không cần sửa chữa hay thay thế. Tấm lợp bằng lá Dừa nước bền
hơn so với tấm lợp làm bằng lá Dừa ăn trái (Kabir và Hossain, 2007).
Ở Sabah và Sarawak, cách thu hoạch lá Dừa nước để làm tấm lợp về cơ bản tương tự
như ở bán đảo Mã Lai (Chan và Salleh, 1987). Người dân địa phương cũng chằm lá để
ngăn vách phòng và làm rèm che cửa sổ. Đó là loại tấm lợp có ba lớp lá được chằm
bằng dây mây thành một tấm liền mí có kích thước 2,0 x 2,5 m. Lá non thường được sử
dụng cho lớp ngoài cùng. Còn có những đường chằm theo chiều dọc cách đều 30 cm để
làm cho tấm lá được chắc chắn.
Tấm lợp ở Bangladesh
Dừa nước (Nypa fruticans) (tên địa phương là golpatta) là một trong những cây rừng
ngập mặn có giá trị nhất của Sundarbans ở Bangladesh (Basit, 1995; Kabir và Hossain,
2007). Nó hiện diện phổ biến dọc theo bờ kênh, rạch ở thượng nguồn thủy triều và các
đầm lầy giữa rừng ngập mặn. Diện tích rừng Dừa nước được ước tính khoảng 6.000
km2. Phần lá chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu tấm lợp, nhưng chúng còn có thể
được làm thành một loạt các sản phẩm đan khác. Nhựa chảy ra từ vết cắt ở cuống
buồng trái có thể được chế biến thành đường, rượu và giấm. Trái già có thể ăn được.
Hàng năm, có khoảng 19.200 người thu hoạch lá tàu ở Sundarbans và mang đi bán ở
các làng lân cận với giá 12 USD mỗi tấn. Mùa thu hoạch lá Dừa nước là từ tháng Mười
đến tháng Ba. Theo truyền thống, tấm lợp được sử dụng làm vật liệu để lợp trên mái và
ngăn vách nhà. Sản xuất tấm lợp rất phổ biến ở các huyện Khulna, Bagerhat và Sarkhira
(Khan, 1994). Từ 1975 - 1987, sản lượng lá tàu hàng năm ở Sundarbans dao động từ
61.400 – 83.700 tấn.
Giấy cuộn thuốc lá ở Mã Lai
Sản xuất giấy cuộn thuốc lá (tiếng địa phương là daun rokok) từ lá non của cây Dừa
nước (Nypa fruticans) từng là một ngành công nghiệp thịnh vượng ở Kedah và Perak,
bán đảo Mã Lai (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987). Có hai nhóm người tham gia vào
ngành công nghiệp này. Dân làng ven biển Malay thì đốn, dọn và phơi lá. Các thương lái
người Trung Quốc tham gia khâu tẩy trắng, sau đó là cắt, đóng gói và phân phối các sản
phẩm đã chế biến.
Các tàu lá Dừa nước non chưa nở bẹ (cà bắp), hơn bốn tháng tuổi và đã đạt được độ
dài 5-6 m, được người dân địa phương khai thác (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987;
Fong, 1992). Một người đàn ông thường có thể chặt được khoảng 100 cây cà bắp trong
một ngày. Cà bắp được xé đôi để mở ra, sau đó phiến lá được phứt ra khỏi bẹ bằng dao,
cứ mỗi nhát dao là phứt rời một cặp lá. Có thể lấy được khoảng 60-80 phiến lá trong mỗi
cây cà bắp, tương đương với 300 g nguyên liệu khô. Các phiến lá non ở phần đỉnh của
cây cà bắp thường bị loại bỏ vì có kích thước nhỏ và mỏng. Phiến lá sau đó được cột
thành bó.
Quá trình tiếp theo là tước lớp biểu bì (hay cutin) của phiến lá, công việc này thường
được thực hiện bởi phụ nữ (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987). Cần phải có tay nghề
đặc biệt và nhiều giờ nhẫn nại làm việc. Nhặt một phiến lá lên và tước một bên phiến ra
khỏi gân lá bằng một thao tác xé nhanh, gọn. Bắt đầu từ cạnh đáy của phiến, dùng răng
bóc mí để đưa một ngón tay vào giữa hai mí, tạo nhanh một lực vừa đủ thắng được lực
kết dính giữa thịt lá và lớp biểu bì cho đến khi phiến lá được lột da hoàn toàn. Phiến lá
đang dính với gân lá còn lại cũng được xử lý tương tự, xé ra khỏi gân lá đồng thời tước
lớp biểu bì. Phụ nữ thường đeo găng tay để bảo vệ các ngón tay không bị trầy. Các
phiến lá đã lột da sau đó được phơi khô trong một ngày. Trong quá trình phơi, các phiến
lá xoăn lại từ từ, phát ra một âm thanh nứt tách đặc biệt. Các nguyên liệu đã phơi khô
được buộc thành bó và bán cho thương lái. Khối lượng sản xuất hàng tháng của mỗi hộ
gia đình dao động trong khoảng 240-360 kg.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Ở Malaysia, tước lớp biểu bì của lá Dừa nước non được thực hiện bởi phái nữ (ảnh
trên, bên trái), phân loại phiến lá đã tẩy trắng (ảnh bên phải), và vỏ cuộn thuốc lá đựng
trong các kiện và bó nhỏ để bán (ảnh dưới, bên trái).

Các nguyên liệu phơi khô được vận chuyển đến Teluk Intan ở Perak, trung tâm của
ngành công nghiệp giấy cuộn thuốc lá (Chan, 1986; Chan và Salleh, 1987). Ở đây, các
bó lá được tẩy trắng bằng sulfur dioxide trong các buồng gỗ đốt diêm sinh có thiết kế đặc
biệt. Quá trình này mất 2-3 giờ cho mỗi mẻ và rất cần thiết ở chỗ các phiến lá sau đó sẽ
trở nên mềm dẻo hơn và cuộn dễ dàng hơn khi hút thuốc lá. Các vật liệu đã qua xử lý
được phân loại, cắt ra với chiều dài vừa điếu thuốc và bán trong bó hoặc gói nhỏ. Người
dùng giấy cuộn thuốc lá này chủ yếu là nông dân, họ thích hút thuốc cuộn bằng lá Dừa
nước hơn thuốc lá thường vì rẻ tiền hơn và có thể chịu ướt được chút ít.
Thuốc điếu từ lá Dừa nước ở Indonesia
Ở Tây Aceh, Indonesia, lá Dừa nước non (Nypa fruticans) được thu hoạch để làm giấy
quấn thuốc lá điếu (Joshi và đồng sự, 2006). Đây là một nghề phụ quan trọng đối với
nhiều hộ gia đình. Lá Dừa nước được khai thác ba tháng một lần trong khoảng thời gian
2-3 ngày. Làm như vậy để có đủ thời gian cho lá mọc lại. Tuy nhiên, những người có đồn
điền Dừa nước thì thu hoạch lá hàng tháng. Gần 50% dân làng ở Samatiga làm việc
trong các đồn điền sản xuất giấy quấn thuốc lá, tấm lợp và các sản phẩm đan. Một nhóm
phụ nữ ở làng Cot Darat cũng sản xuất thuốc lá Dừa nước quấn bằng tay. Nhóm phụ nữ
này đã sản xuất được khoảng 75.000 điếu thuốc lá, được bán cho các cửa hàng bán lẻ
tại địa phương. Từ một héc-ta rừng Dừa nước, ngành công nghiệp quy mô nhỏ này có
thể mang lại thu nhập 220 USD. Đây là mức thu nhập đáng kể cho người dân địa
phương, những người kiếm được chưa đầy 3 USD mỗi ngày từ đánh cá hoặc làm nghề
nông.
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Các sản phẩm từ mật nhựa Dừa nước
Đường và rượu ở Thái Lan
Tại huyện Pak Phanang, tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, rừng Dừa
nước (Nypa fruticans) tự nhiên có diện tích 3.200 ha (Bamroongrugsa và đồng sự, 2004).
Khoảng 90% số hộ gia đình trong huyện tạo sinh kế từ khai thác mật nhựa Dừa nước để
sản xuất đồ uống và đường (Thu Hà, 2004). Ước tính một ha rừng Dừa nước cho ra
2.400 - 3.000 lít nhựa hoặc 1.000 kg đường mỗi tháng. Khai thác mật Dừa nước được
thực hiện tám tháng trong một năm. Mỗi hộ gia đình có thể kiếm được đến 1.350 USD
mỗi năm nhờ bán thức uống và đường làm ra từ mật Dừa nước.
Mật nhựa thường được thu hứng từ cuống của buồng trái đã bị cắt sau khi trái sắp
trưởng thành (Bamroongrugsa và đồng sự 2004; Thu Hà, 2004). Cần phải xử lý cuống
buồng dừa để kích thích dòng nhựa. Đó là thao tác gõ lên cuống 40-50 lần mỗi ngày
trong ba ngày. Sau một khoảng thời gian 10 ngày, quá trình gõ được lặp đi lặp lại một lần
hoặc hai lần. Khai thác bắt đầu bằng cách cắt một lát mỏng ở đầu cuống. Khi bắt đầu rỉ,
mật được hứng trong ống tre. Người ta ước tính rằng một cuống buồng dừa có thể cho
ra khoảng 0,7 lít mật mỗi ngày. Một công nhân lành nghề có khả năng khai thác khoảng
100 cuống trong một ngày.

Ảnh: Lê Thị Thu Hà

Ảnh: Phan Nguyên Hồng

Ở miền nam Thái Lan, mật nhựa Dừa nước được khai thác bằng cách gõ cuống buồng
trái bằng một cặp vồ bằng gỗ (ảnh bên trái), ống tre được dùng để chứa mật dừa (ảnh
trên, bên phải), và dăm gỗ Đước được sử dụng làm phụ gia (ảnh dưới, bên phải).

Khi vừa mới khai thác, mật có vị ngọt. Sau vài giờ, nó trở thành cồn (rượu đường). Dăm
bào gỗ Đước (Rhizophora apiculata) được sử dụng làm chất bảo quản để khống chế
nồng độ acid và làm chậm quá trình lên men (Thu Hà, 2004; CORIN-Asia, 2009a). Hiện
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nay, có ba nhà máy ở Nakhon Si Thammarat sản xuất rượu Dừa nước. Quy trình chế
biến này là thêm men vào rượu đường, lưu trữ trong các thùng phuy nhựa trong 2-3 ngày
và chưng cất trước khi đóng chai. Các nhà máy này sản xuất hơn 400 chai rượu Dừa
nước mỗi ngày.
Trong sản xuất đường Dừa nước, mật nhựa được chuyển đi ngay trong hộp nhựa đến
kho để chế biến (Thu Hà, 2004). Tại kho, mật được lượt qua sàng và đun lên ở nhiệt
lượng trung bình trong những cái chảo lớn đặt trên bếp lò bằng đất trong 1-2 giờ, đồng
thời khuấy liên tục cho đến khi hình thành một chất lỏng sền sệt màu nâu vàng. Đường
này được để nguội và khuấy liên tục trong 25-30 phút nữa trước khi đổ kết trong thùng
thiếc để bán. Từ 100 lít mật làm được 20 kg đường (Bamroongrugsa và đồng sự, 2004).
Chứa 4-17% sucrose, đường Dừa nước được sử dụng chủ yếu làm mứt phệt cho bánh
ngọt và các món tráng miệng, làm viên ngọt cao cấp cho cà phê và trà (Thu Hà, 2004;
CORIN-Asia, 2009a).

Ảnh: Lê Thị Thu Hà

Ở miền nam Thái Lan, mật Dừa nước mới thu hoạch được đưa vào chảo nấu ở nhiệt
độ trung bình (ảnh bên trái), khuấy liên tục (ảnh giữa), đổ kết làm nguội trong thùng
thiếc để bán (ảnh bên phải).

Giấm ở Philippines
Ở Philippines, giấm Dừa nước được sản xuất thương mại tại Paombong, một thị trấn ở
huyện Bulacan (Sanchez, 2008). Giấm này có màu trắng mây, mùi thơm đặc biệt. So với
giấm từ Dừa ăn trái, giấm Dừa nước chua ít hơn và có xu hướng thẫm màu khi để lâu
(Lim-Castillo, 2006). Các cụ già Philippines cho rằng nếu giấm Dừa nước không thẫm
màu thì không tinh khiết.
Ở Paombong có 47 doanh nghiệp làm giấm Dừa nước, trong đó có một số đã theo nghề
này hơn 20 năm (Munoz, 2010). Hầu hết các doanh nghiệp đều nằm gần các khu rừng
Dừa nước để tiện thu mật nhựa. Mật được đổ vào lu bằng đất rất lớn. Sau khi hoàn tất
quá trình lên men, có thể mất đến một tháng, giấm được kiểm tra tính acid (Lim-Castillo,
2006). Khi hàm lượng acetic acid đạt 4%, giấm có thể được đóng chai để bán. Trong
những tháng cao điểm, các doanh nghiệp nhỏ có thể bán tới 400 USD tiền giấm với thu
nhập ròng hàng tháng là 240 USD (Munoz, 2010). Các doanh nghiệp lớn có thể bán lên
đến 10.000 USD tiền giấm với thu nhập ròng hàng tháng là 5.000 USD.
Nira ở Đông Nam Á
Mật nhựa Dừa nước (tên địa phương là nira) mới khai thác là một thức uống phổ biến,
được bán ở các vùng ven biển Đông Nam Á. Lúc lắc buồng trái và kéo cuống buồng
xuống để mật nhựa rỉ ra khi cắt. Khai thác nhựa là cắt một lát mỏng ở cuối cuống buồng
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cho nhựa chảy ra. Nhựa này có màu trắng sữa, cần phải được tiêu thụ trong ngày khai
thác vì tự thân nó sẽ lên men. Sau một hoặc hai ngày, nó sẽ trở thành một thức uống có
cồn với nồng độ cồn là 6-12% (Päivöke, 1996; Sanchez, 2008). Mật nhựa tươi có hàm
lượng đường sucrose 15-16% và pH là 7,5.

Ảnh: Lê Thị Thu Hà

Ảnh: Dyldude

Ảnh: Mami Kainuma

Thức uống dừa nước đóng chai được bán như rượu ở nam Thái Lan (ảnh bên trái), giấm
ở Philippines (ảnh giữa), mật nhựa tươi ở Malaysia (ảnh bên phải).

Thức uống
Nước ép Kirala ở Sri Lanka
Ở bờ biển phía Nam và Tây Nam Sri Lanka, các cộng đồng địa phương ở Kalametiya và
Kahandamodara tiêu thụ nước ép trái Bần chua (Sonneratia caseolaris) (tên địa phương
là kirala) (Jayatissa và đồng sự, 2006). Trái được thu hái trong khoảng thời gian ba tháng
mỗi năm và mỗi cây cho ra khoảng 350 trái mỗi năm (Batagoda, 2003). Trái bần được
bán với giá 4 USD cho một ngàn trái, côn trùng cắn phá có thể ảnh hưởng đến chất
lượng và năng suất của trái.
Bần chua (Sonneratia caseolaris) (Họ Bần - Sonneratiaceae) là loài cây gỗ rừng ngập mặn
cỡ trung bình, cao tới 15-20 m. Lá hình ê-líp, đầu gợn sóng. Hoa có nhiều nhị màu trắng,
gốc nhị màu hồng tươi, có nhiều mật. Trái ăn được, hình tròn và dẹt, màu xanh lá cây khi
còn non, còn đính đài hoa tỏa rộng theo chiều ngang, cùng tồn tại với trái. Loài này thường
mọc dọc theo vùng thượng nguồn của các sông có nhiều nước ngọt, gắn liền với môi
trường của đom đóm, có thể nhận diện loài này bằng đặc điểm tán vươn rộng, phân cành
ngang, nhánh rũ xuống. [Nguồn: Selvam, 2007; Giesen và đồng sự., 2007]

Khi làm nước ép, trái chín được rửa sạch, nhặt bỏ đài hoa (Jayatissa và đồng sự, 2006;
Abeywickrama và Jayasooriya, 2010). Sau đó trái được nhồi bóp bằng tay và pha đều
với nước để có được dịch nước ép đồng đều, nước ép được lượt qua lưới để loại bỏ hạt
và vỏ. Trước khi uống, bỏ thêm một ít đường. Khi ép trái còn tươi, thức uống này tạo
cảm giác sảng khoái với hương vị trái cây. Khi để sau 24 giờ, nước ép sẽ trở mùi khó
chịu, vị thiu nặng do quá trình lên men và hiệu ứng màu nâu do enzyme. Không nên sử
dụng máy xay sinh tố. Trái Bần có chứa rất nhiều hạt nhỏ, khi bị dập bể trong quá trình
xay trộn sẽ làm tăng thêm hiệu ứng màu nâu.
Nước ép trái Bần là thức uống kiêng giàu chất xơ, canxi và phốt pho (Jayatissa và đồng
sự, 2006). Nước trái cây có khả năng truy quét các gốc tự do [phân tử hóa học thiếu cân
bằng điện tử, có thể làm tổn thương tế bào và gây một số bệnh nan y - ND] và ức chế
quá trình ô-xy hóa chất béo [làm cao mỡ trong máu - ND] (Bunyapraphatsara và đồng
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sự, 2002). Lượt qua 20 loài thực vật rừng ngập mặn, trái Bần chua đứng thứ hai ở tác
dụng truy quét gốc tự do và đứng thứ nhất ở tác dụng ức chế quá trình ô-xy hóa chất
béo. Thiệt hại có liên quan đến ô-xy hóa do các gốc tự do và ô-xy hóa chất béo gây ra
được biết là nguyên nhân của bệnh tim mạch. Do đó, nước ép trái Bần chua có thể được
dùng như một thức uống bổdưỡng tự nhiên có tính bảo vệ tim mạch.
Một phương pháp cải tiến để xử lý loại nước ép này bằng hiệu ứng băng tan đã được
hình thành (Jayatissa và đồng sự, 2006). Trái sắp chín được rửa và giữ ở nhiệt độ trong
phòng 12 giờ để tiếp tục chín. Số trái này sau đó được gỡ bỏ đài hoa và cho đông lạnh.
Rồi trái đông lạnh đó được rã đông và loại bỏ vỏ. Đổ nước (tỷ lệ 1: 1) vào và khuấy bằng
máy khuấy nhựa để thành dạng kem. Đổ thêm nhiều nước vào và lượt bỏ hạt. Toàn bộ
thao tác nên được hoàn tất trong vòng một thời gian ngắn để giảm thiểu hiệu ứng màu
nâu do enzym. Sau khi thêm đường và chất bảo quản, hỗn hợp thịt trái này có thể được
sử dụng để làm rượu bổ hay kem trái cây cô đặc có thời hạn sử dụng hơn sáu tháng.
Quy trình này đã được cấp bằng sáng chế tại Sri Lanka.

Ảnh: Suminda Prabath

Tại Sri Lanka, trái Bần chín (Kirala) được thu hoạch (ảnh trên, bên trái), sau khi bỏ đài
hoa, dùng tay nhồi, bóp trái để cho ra nước ép (ảnh trên, bên phải), sau khi thêm một ít
nước và đường, thức uống này đã sẵn sàng phục vụ (ảnh dưới, bên phải) và hớp
ngụm nước đầu tiên (ảnh dưới, bên trái).

Si-rô Pedada, Indonesia
Ở Indonesia, trái Bần chua (Sonneratia caseolaris) già (tên địa phương là pedada) được
thu hoạch để làm si-rô (Priyono và đồng sự, 2010). Quá trình này bao gồm bóc vỏ và cắt
trái ra thành từng miếng trước khi pha trộn và đun sôi trong nước. Nước ép sau đó được
lọc trong dung dịch đường có thêm một it citric acid, sau đó là đun sôi nhỏ lửa. Sau khi
để nguội thì thành si-rô pedada màu nâu, có thể đóng chai để bán ra thị trường.
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Ảnh: Made Suartana

Si-rô pedada màu nâu được đóng chai để bán ra thị trường ở Indonesia.

Nước ép Bần ở Maldives
Ở Maldives, trái Bần chua (Sonneratia caseolaris) được bán ra thị trường để ăn sống
hoặc uống nước ép (Thupalli, 2005; Selvam, 2007). Loài cây này được trồng trong vườn
nhà ở Kulhudhuffushi bởi người dân địa phương để lấy trái và làm nước ép. Nước ép trái
Bần được tiêu thụ như là một thức uống truyền thống.

Bộ phận ăn được của thực vật
Dừa nước ở Đông Nam Á
Cùi non của trái Dừa nước (Nypa fruticans) là thực phẩm ăn được. Các nội nhũ trắng,
mềm mại đó được dùng tươi làm món tráng miệng hoặc món ăn nhẹ (Fong, 1992;
Johnson, 1992; Päivöke, 1996). Cùi Dừa nước ở Mã Lai có tên gọi là atap chi, được
dùng làm nguyên liệu trong bánh đông đá ở địa phương (Hamilton và Murphy, 1988). Tại
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, trái Dừa nước non được người dân địa phương thu hái (Thu Hà,
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2004). Người ta chẻ trái ra, lấy phần nội nhũ trắng và mềm đó để bán làm đồ ăn dặm trên
thị trường.
Đước đôi ở Mã Lai
Ở Mã Lai, phụ nữ Bajau tại Kampung Penimbawan, Tuaran, Sabah làm được một loại
gia vị từ nụ hoa Đước đôi (Rhizophora apiculata) (SWCS, 2011). Nụ hoa trưởng thành
thu về loại bỏ các đài hoa, giã trong cối, trộn với mắm tôm (tên địa phương là belacan),
muối, ớt, me hoặc nước chanh. Hỗn hợp bột nóng và cay này được ăn cùng với các món
ăn chính.
Vẹt ở Quần đảo Thái Bình Dương
Ở Melanesia và Nauru, trụ mầm của Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) được ăn nấu chín,
sau khi cạo hoặc chà, rửa, và làm khô (để loại bỏ tannin) và đôi khi trộn với Dừa
(Thaman, 1992; Clarke và Thaman, 1993). Chúng được bán làm rau trên thị trường của
Honiara ở Quần đảo Solomon.

Ảnh: Shigeyuki Baba

Trái Dừa nước non được dân địa phương thu hái ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam (ảnh
bên trái), chẻ ra để lấy nội nhủ trắng, mềm (ảnh trên, bên phải) và bán như là một
món ăn ngon trên thị trường (ảnh dưới, bên phải).
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Ảnh: Ka Han Lee

Ở Sabah, Malaysia, nụ hoa Đước đôi (Rhizophora apiculata) trưởng thành
được thu hái (ảnh trên, bên trái) và giã trong cối (ảnh trên, bên phải) với mắm
tôm (belacan), muối, ớt và me hoặc thêm nước chanh cho đượm (ảnh dưới,
bên trái), món gia vị nóng và cay này đã sẵn sàng để ăn (ảnh dưới, bên phải).

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Shoko Yamagami

Trụ mầm Vẹt trụ (Bruguiera cylindrica) (ảnh bên trái) và trái Bần chua
(Sonneratia caseolaris) (ảnh bên phải).
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Vẹt và Bần ở Maldives
Ở Maldives, trụ mầm của Vẹt trụ (Bruguiera cylindrica), Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) và
Vẹt đen (Bruguiera sexangula) được tiêu thụ sau khi cạo da và đun sôi vài lần, lần đầu
với tro để loại bỏ vị đắng, sau đó với muối cho có vị đượm (Selvam, 2007). Trái Bần chua
(Sonneratia caseolaris) được bán trên thị trường. Hương vị giống như pho mát, được
người dân địa phương kể cả trẻ em ăn sống và thưởng mùi.
Sam biển ở Châu Á Thái Bình Dương
Sam biển (Sesuvium portulacastrum) (họ Phiên hạnh - Aizoaceae) là loài thân thảo lâu
năm, mọng nước, mọc bò lan rộng, thường mọc thành đám dày rậm từ rừng ngập mặn
về phía đất liền (Giesen và đồng sự, 2007). Ở khu vực Thái Bình Dương, loại rau này
được ăn sống hoặc luộc (Thaman, 1992). Ở Kiribati, cây này được sử dụng làm thức ăn
cho heo.
Trong khu bảo tồn động vật hoang dã Bhitarkanika, Orissa, Ấn Độ, người dân địa
phương ăn thân và lá Sam biển sau khi đun sôi để loại bỏ muối thừa (Pattanaik và đồng
sự, 2008).

Ảnh: Shigeyuki Baba

Cây (ảnh trên, bên trái) và hoa (ảnh trên, bên phải) Sam biển (Sesuvium
portulacastrum), rau Sam biển được nấu trong món tempura [chiên tẩm bột - ND] (ảnh
dưới, bên trái) và món tofu-champuru [xào đậu hũ - ND] (ảnh dưới, bên phải), ẩm thực
của người Okinawa.
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Ở Okinawa, Nhật Bản, đã hình thành công thức nấu các món ăn địa phương có sử dụng
Sam biển (Sesuvium portulacastrum). Các món ăn này hiện thân cho sự hòa quyện của
các yếu tố ven biển vào truyền thống ẩm thực của người Okinawa. Trước khi nấu ăn, cây
rau được rửa sạch, ngâm trong giấm một giờ trước khi chần trong nước nóng trong một
vài phút, sau đó chắt nước ra để loại bỏ các chất làm se hương và vị đắng.
Ráng đại ở Sri Lanka
Ở Kiralakale, Sri Lanka, lá non hay đọt Ráng đại (Acrostichum aureum) (tên địa phương
là Karan koku) được bán trên thị trường và được ăn như một loại rau (Batagoda, 2003).
Một bụi Ráng cho ra sáu đọt có thể ăn được trong khoảng thời gian sáu tháng mỗi năm,
đọt Ráng được bán với giá 40 USD mỗi tấn. Ở Indonesia, loại dương xỉ này cũng được
ăn sống, nhưng thường là được hấp hoặc luộc (MAP, 2006).
Ráng đại (Acrostichum aureum) (họ Ráng - Pteridaceae) là một loại dương xỉ rừng ngập
mặn cao đến 3-4 m. Thân lá mập mạp, dựng đứng và có nhiều lá chét. Các đỉnh lá sinh sản
có màu nâu gỉ sét khi bào tử phát triển. Bào tử lớn, có hình tứ diện. Các lá vô sinh có đỉnh
tù, ngắn đầu. Gân lá hình mắt lưới. Loài này có thể phân biệt với Ráng đại thanh
(Acrostichum speciosum) ở chỗ nó cao hơn, tàu lá non có màu đỏ và lá trưởng thành có
đỉnh tù. Ở các khu vực trống trải trong đất liền, ít khi bị ngập, loài cây dương xỉ này mọc
thành các bụi rậm cao. [Nguồn: Giesen và đồng sự, 2007]

Ảnh: Hung Tuck Chan

Những tàu lá non có thể ăn được của Ráng đại (Acrostichum aureum).

Dứa dại ở quần đảo Thái Bình Dương
Khắp khu vực Thái Bình Dương, cùi thịt của trái Dứa dại (Pandanus tectorius) được tiêu
thụ tươi hoặc chế biến thành nhiều loại thực phẩm bảo quản khác nhau (SPC, 2006;
Thomson và đồng sự, 2006). Trái Dứa dại có màu xanh khi còn non, chuyển sang màu
vàng và sau đó là cam hoặc đỏ cam khi trưởng thành. Trái có mùi thơm ngọt đặc trưng
khi chín. Ở Micronesia, hàng ngày người lớn tiêu thụ hơn 20 cùi Dứa tươi trong mùa trái
chín. Nhai cùi Dứa tươi thường được thực hiện giữa các bữa ăn, là một thú vui và được
coi là một hoạt động giao tế.
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Không phải tất cả trái Dứa dại (Pandanus tectorius) đều có thể ăn được vì một số giống
có tinh thể oxalate, gây ngứa miệng (Englberger và đồng sự, 2003). Trái thuộc các giống
khác nhau được phân biệt qua kích thước, hình dạng, màu sắc, hương vị và hàm lượng
nước. Loại trái này giàu vitamin C và carotenoid, trong đó có Beta carotene (Englberger
và đồng sự, 2003; Dignan và đồng sự, 2004). Các giống có cùi thịt mềm có thể ăn sống,
còn những giống có cùi xơ được chế biến thành bột nhão hoặc bột khô trước khi dùng
(SPC, 2006).

Ảnh: Shigeyuki Baba

Trái Dứa dại (Pandanus tectorius) non (ảnh bên trái), sắp chín (ảnh giữa) và
đã chín (ảnh bên phải)

Cây Dong ở quần đảo Thái Bình Dương
Bạch tinh (Tacca leontopetaloides) (họ Râu hùm - Taccaceae) hay cây Dong được phân
bố tự nhiên từ Tây Phi qua Đông Nam Á tới miền bắc Úc. Loài này được dẫn nhập đến
Thái Bình Dương nhờ lớp người định cư ban đầu (Spennemann, 1994; NTBG, 2012). Ở
khu vực Thái Bình Dương, loài này được phát hiện ở quần đảo Marshall, Kiribati và
Micronesia. Đây là một loài cây bụi lâu năm ở ven biển, lá lớn và xẻ thùy sâu. Mặt trên
của lá có gân chìm, mặt dưới lá có gân nổi, màu vàng đậm. Phát hoa mọc trên cuống
dài, thành cụm, màu tím ngả xanh, lá bắc thành đuôi dài. Củ cứng và giống khoai tây,
bên ngoài màu nâu, bên trong ruột màu trắng.
Củ Dong chứa 10-25% tinh bột (Spennemann, 1992). Cấu trúc tinh thể mịn của nó làm
cho tinh bột dễ tiêu hóa. Bột chế biến từ củ này được sử dụng để làm nhiều loại bánh
(NTBG, 2012). Trước tiên, củ được mài và sau đó ngâm vào nước ngọt. Tinh bột lắng lại
được rửa nhiều lần để loại bỏ vị đắng và sau đó phơi khô.

Ảnh: Shigeyuki Baba

Nhổ cây Dong (ảnh bên trái) để cho thấy củ có hình giống khoai tây, ruột
tinh bột màu trắng (ảnh bên phải) ở Kiribati.
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Vỏ cây để nhuộm
Vải bông ở Nhật Bản
Dùng vỏ cây rừng ngập mặn để nhuộm vải bông là một ngành công nghiệp truyền thống
quan trọng trên quần đảo Ryukyu của Okinawa, Ishigaki và Iriomote ở vùng cực Nam của
Nhật Bản (Baba, 2004). Kỹ thuật nhuộm tự nhiên này được gọi là kusaki-zome, dùng vỏ
cây Đước vòi hay Đâng (Rhizophora stylosa) (tên địa phương là Yaeyama hirugi). Chất
nhuộm ở vỏ bên ngoài có màu nâu và của vỏ bên trong có màu đỏ. Đôi khi người ta dùng
Vỏ cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) làm ra phẩm nhuộm màu nâu và cây Cui (Heritiera
littoralis) làm ra phẩm nhuộm màu tím đỏ.
Đước vòi (Rhizophora stylosa) (họ Đước - Rhizophoraceae) là cây rừng ngập mặn cao
đến 3-5 m. Cây có nhiều thân, dáng khúc khuỷu, rễ cà kheo màu nâu đỏ, mọc vươn xa,
có nhiều rễ khí sinh mọc ra từ nhánh cây. Vỏ cây màu nâu đỏ, không có vết nứt. Phiến lá
hình ê-líp rộng, đỉnh nhọn, dài (4-5 mm). Ở mặt dưới có gân chính màu xanh nhạt, hiện
rõ nhiều chấm đen. Cuống lá dài 2,5-3,5 cm. Cụm hoa phân nhánh từ 2-4 lần, có 4-8 nụ
mọc trên một cuống dài. Hoa mọc ngược, cánh hoa màu trắng, có lông, dáng vươn dài
rất đặc trưng (4-5 mm). Trái có màu nâu sẫm khi chín, hình trứng, dài 2 cm. Trụ mầm có
vòng cổ màu vàng, hơi to lên. Thân mầm (30-32 cm) hình trụ, nhiều nốt sần, đầu chóp
nhọn. Loài này mọc giới hạn trên các bãi đất bằng ở vùng bờ biển có đá và cát. [Nguồn:
Chan và Baba, 2009; Ng và Chan, 2012]

Ảnh: Shigeyuki Baba

Hoa (ảnh bên trái) và vỏ cây Đước vòi (Rhizophora stylosa) (ảnh bên phải) ở
Iriomote, Nhật Bản.

Ở Iriomote, tiến trình nhuộm kusaki-zome bắt đầu từ thu nhặt cành Đước vòi, dùng chài
đập lấy vỏ cây. Mảnh vỏ cây được thu gom và đổ vào một nồi thuốc nhuộm để đun sôi
trong nước khoảng 30-60 phút. Khi màu ra đúng mức, nhúng vải bông vào dung dịch
nhuộm (cutch) và đun sôi trong 1-2 giờ. Có thể chế tác nhiều kiểu màu bằng cách khâu
kết, chèn và kẹp vải nhuộm bằng dây luồng, dây thun, các thanh gỗ hình que và hình
khối.
Vải nhuộm sau đó được rửa trong nước và cho vào dung dịch kiềm để cố định màu sắc.
Để cho ra một màu đậm hơn, vải được nhuộm và cố định màu trong dung dịch kiềm một
lần nữa. Dung dịch kiềm alkaline là một chất cầm màu nhuộm được làm từ tro gỗ. Sau
khi gỡ kẹp, vải nhuộm được rửa lại trong nước biển để tăng cường và ổn định màu sắc
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trước khi phơi nắng. Có thể sử dụng phẩm nhuộm khác để tạo ra các màu khác. Để tạo
ra màu đen, có thể sử dụng bùn từ ruộng lúa. Lá cây Nghể chàm (Polygonum tinctorium)
được sử dụng để cho ra màu xanh chàm và vỏ cây Đằng hoàng (Garcinia subelliptica)
thì cho ra màu vàng.
Kỹ thuật nhuộm vải bằng vỏ cây Đước vòi do bà Akiko Ishigaki, một chuyên gia nhuộm
và dệt ở Iriomote phát triển. Bà tự dệt, nhuộm sợi và vải cho mình. Bà giữ cho nghệ thuật
truyền thống này tồn tại thông qua công việc của mình và truyền dạy cho giới trẻ
(McCarty và McQuaid, 1998). Theo bà, “Một trong những nét đẹp nhất của quy trình
nhuộm là cảnh rửa vải nhuộm dưới biển. Hành động này không chỉ để ổn định màu
nhuộm mà còn gia cố thêm chiếc cầu nối nên thơ giữa đất liền và biển cả, từ đó nó được
sinh ra”.

Ảnh: Shoko Yamagami

Đập vỏ cây Đước vòi (ảnh trên, bên trái), nấu vỏ cây trong nồi đất để trích
chất nhuộm (ảnh trên, bên phải), khâu kết vải bông để nhuộm (ảnh dưới, bên
trái), dây luồng, dây thun, thanh gỗ hình que và hình khối dùng để chế tác
kiểu màu (ảnh dưới, bên phải).

Ảnh: Mio Kezuka

Ảnh: Shoko Yamagami

Ảnh: Asuka Miyazato

Ngâm vải vào dung dịch nhuộm đang sôi (ảnh bên trái), cố định màu của vải
nhuộm trong dung dịch kiềm (ảnh giữa), tháo vải nhuộm ra và rửa trong nước
biển để loại bỏ chất nhuộm thừa (ảnh bên phải).
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Ảnh: Shoko Yamagami

Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Shoko Yamagami

Ảnh: Shoko Yamagami

Vải nhuộm được rửa trong nước biển (ảnh trên), phơi nắng (hàng giữa), sợi nhuộm
đang phơi (ảnh dưới, bên trái), sợi được dệt (ảnh dưới, bên phải).

Trước đây, dân làng Iriomote thu hoạch vỏ Đước vòi trong rừng bằng cách dùng vồ gỗ
đập thân cây rồi tước lấy vỏ cây (Nakama, 2004). Chỉ có vỏ cây lớn mới được chọn để
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thu hoạch. Một người có thể lấy được tới 60 kg vỏ cây mỗi ngày. Sau đó vỏ cây được
chuyển đến các nhà máy làm thuốc nhuộm ở Iriomote hoặc Ishigaki để sản xuất bột
nhuộm (tên địa phương là kacchi). Quy trình này là đổ các mảnh vỏ cây vào nồi nước
sôi. Khi cô đặc lại, nước cốt được đổ vào khuôn cùng với vôi để làm khô. Bột nhuộm
được bán khắp nơi ở Ryukyus để bảo quản lưới, vải buồm và làm viên trét chống rò rỉ
nước.
Vải lụa tapa ở Quần đảo Thái Bình Dương
Vỏ cây rừng ngập mặn là thành phần quan trọng trong nhuộm vải lụa tapa ở quần đảo
Thái Bình Dương (Green, 1989; Murofushi và Hori, 1997; Day, 2000; Rohorua và Lim,
2006). Vỏ cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) và Đước vòi (Rhizophora stylosa) giàu chất
tannin màu nâu được chuộng để làm phẩm nhuộm cho vải tapa. Các màu sắc của vải
tapa thường chỉ là nâu, đen, vàng và đỏ. Bồ hóng đốt từ cây Lai được sử dụng cho màu
đen, bột nghệ cho màu vàng và đất sét cho màu đỏ.
Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) (họ Đước - Rhizophoraceae) là cây gỗ trung bình của rừng
ngập mặn, cao khoảng 15 m, đôi khi cao đến 30 m. Gốc bạnh vè ngắn, có rễ đầu gối đặc
trưng. Vỏ cây có màu nâu nhạt đến xám, hơi nứt. Lá đơn, mọc đối, phiến dày, màu xanh
đậm, cuống lá dài. Hoa đơn, mọc từ nách lá. Đài hoa thường có màu đỏ với 10-14 thùy
nhọn. Cánh hoa có màu nâu cam khi trưởng thành, phân hai thùy, mỗi thùy có 3-4 lông
dài. Thân mầm có hình điếu xì-gà, dài 15-25 cm, đường kính 2 cm, phình mập, đỉnh tù.
Khi trưởng thành, trụ mầm có màu nâu đỏ hoặc xanh hơi đỏ. Đây là loài cây chịu bóng,
cây con có thể mọc dưới tán rừng dầy. [Nguồn: Allen và Duke, 2006; Selvam, 2007;
Giesen và đồng sự, 2007]

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Shoko Yamagami

Thân và vỏ cây (ảnh bên trái), hoa (ảnh giữa) và trụ mầm (ảnh bên phải) của Vẹt dù
(Bruguiera gymnorhiza).

Nổi tiếng nhất ở Tonga, Fiji và Samoa, vải lụa tapa là mặt hàng dệt truyền thống, được
mặc trong các nghi lễ tôn giáo và làm quà nghi thức (Day, 2000; Rohorua và Lim, 2006).
Tuy nhiên, hầu hết vải lụa tapa sản xuất hiện nay được bán để làm quà lưu niệm trong
ngành du lịch. Sợi vỏ (vỏ trong) của cây Dướng (Broussonetia papyrifera) được phơi
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khô, ngâm và đập bằng vồ cho đến khi giập và mềm ra (Day, 2000; Rohorua và Lim,
2006; Whistler và Elevitch, 2006; Singh, 2008; Larsen, 2011). Một số mảng sợi này sau
đó được kết lại với nhau để tạo thành một miếng vải trắng mịn. Vải sau đó được sơn
hoặc in với hoa văn trang trí bằng các họa tiết khác nhau từ hình dáng của thực vật và
động vật đến các họa tiết hình học.

Ảnh: Mami Kainuma

Vải lụa tapa từ đảo Fiji có các màu nâu đậm của phẩm nhuộm từ rừng ngập mặn.

Nhuộm batik sinh thái ở Indonesia
Nhuộm Batik là dùng sáp để giữ cho thuốc nhuộm không thấm được vào các khu vực
nhất định của tấm vải. Sáp nấu chảy bôi lên vải trước khi nhúng vào thuốc nhuộm. Dùng
nhiều màu sắc, với nhiều lần nhuộm, sấy và bôi sáp để tạo ra các mẫu batik sắc sảo.
Ở Surabaya, Java, Indonesia, người dân địa phương dùng phẩm nhuộm từ rừng ngập
mặn để sản xuất vải batik sinh thái (Januar, 2009; Chandra, 2011). Hoa Vẹt dù
(Bruguiera gymnorhiza) thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ. Bên cạnh hoa
rừng ngập mặn, người ta còn sử dụng các bộ phận khác của cây như: rễ, vỏ cây, lá và
trụ mầm. Hoa văn là các họa tiết của cây cối và động vật rừng ngập mặn. Kỹ thuật
nhuộm batik mới và thân thiện sinh thái này do Lulut Sri Yuliani phát hiện và đề xướng.
Nó vừa độc đáo vừa giúp bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Người dân địa phương,
trước đây đốn cây rừng ngập mặn để kiếm sống, giờ thì thu hái hoa rừng để bán cho
nhuộm batik.
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Ảnh: Feniwati Chandra

Hoa văn thiết kế batik đa dạng từ phẩm nhuộm rừng ngập mặn ở Surabaya, Indonesia.

Vỏ cây cho tannin
Lưới đánh cá ở Ấn Độ
Ở đồng bằng sông Godavari của Andhra Pradesh, Ấn Độ, vỏ cây Dà quánh (Ceriops
decandra) rất có giá vì nó được dùng để sắn lưới đánh cá (Dahdouh-Guebas và đồng
sự, 2006; Raju và đồng sự, 2008). Mặc dù hầu hết các lưới đánh cá đều được làm bằng
nylon nhưng 47% ngư dân vẫn tiếp tục nhuộm lưới vải của họ theo cách truyền thống là
dùng vỏ cây Dà quánh (Dahdouh-Guebas và đồng sự, 2006). Khoảng 2 kg vỏ cây được
luộc trong nước tạo ra một loại thuốc nhuộm màu đỏ để bảo vệ và tăng độ bền của lưới
đánh cá. Lưới được nhuộm một hoặc hai lần mỗi tháng.
Vỏ cây Dà quánh giàu tannin với hàm lượng 68-75%, cho ra một loại thuốc nhuộm màu
nâu, được ngư dân sử dụng để bảo vệ lưới đánh cá (Raju và đồng sự, 2008). Lưới vải
mới sử dụng một lần hoặc hai lần thì sau đó được nhuộm. Quá trình chiết xuất tanin và
nhuộm lưới đánh cá truyền thống được tiến hành như sau:
•
•
•
•
•

Thân và nhánh cây Dà quánh được ngâm trong nước trong vòng 5-10 phút
trước khi đập lấy vỏ bằng vồ gỗ.
Vỏ cây đập ra được thu nhặt, phơi khô và bảo quản để sử dụng khi cần thiết.
Lấy vỏ cây (1 kg) từ trong kho ra đun sôi trong một nồi nước (6 lít) trong 2 giờ,
cho ra 4 lít chiết xuất màu đỏ sẫm.
Sau khi đun sôi, lược bỏ phần vỏ cây, còn lại là dung dịch thuốc nhuộm.
Lưới được ngâm trong dung dịch thuốc nhuộm, lần lượt từng phần, khoảng 30
phút thì mang ra phơi nắng.

Để xử lý một tay lưới cần khoảng 4 lít thuốc nhuộm, tay lưới này có thể được đánh 4-5
lần trong khoảng thời gian hai tháng trước khi nhuộm lại (Raju và đồng sự, 2008). Lưới
được xử lý thường xuyên thì có tuổi thọ khoảng hai năm. Ngư dân ở đồng bằng sông
Godavari sử dụng lưới vải ở vùng nước tù và lưới nylon ở ngoài biển khơi. Lưới vải rẻ
tiền và dễ kiếm vì được làm tại địa phương, còn lưới nylon rất đắt và không dễ kiếm. Dù
cần phải xử lý thường xuyên nhưng chi phí mua và vận hành lưới vải vẫn rẻ hơn so với
lưới nylon khoảng 23%.
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Dà quánh (Ceriops decandra) [còn có tên mới là Ceriops zippeliana – ND] (họ Đước Rhizophoraceae) là cây gỗ nhỏ của rừng ngập mặn, cao đến 15 m, vỏ cây màu nâu, mịn
đến bong tróc. Lá thuôn dài, màu xanh bóng. Đầu hoa dày với 2-4 phát hoa không cuống.
Cánh hoa có màu trắng, có viền lông. Trái hình nón, cò vòng cổ màu đỏ sẫm, thân mầm
hình que, đỉnh nhọn, cong lên trên (điểm đặc trưng của loài). [Nguồn: Kitamura và đồng sự,
1997; Giesen và đồng sự, 2007. SFD 2010]

Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Katsuhiro Ono

Lá và hoa (ảnh bên trái), trụ mầm (ảnh bên phải) của Dà quánh (Ceriops
decandra).

Lưới đánh cá ở quần đảo Thái Bình Dương
Ở những năm trước đây, lưới đánh cá ở quần đảo Thái Bình Dương được làm từ cotton
(Van Pel, 1956). Để duy trì tuổi thọ của lưới, vốn chỉ kéo dài được vài tháng, ngư dân đã
sắn (thuộc) lưới bằng chất nhuộm từ vỏ cây rừng ngập mặn. Hàm lượng tannin trong
chất nhuộm khác nhau tùy theo loài cây và tùy địa phương. Vỏ sắn của cây Đưng
(Rhizophora mucronata) và Dà quánh (Ceriops decandra) được xếp hạng cao nhất trong
nhuộm lưới cotton với hàm lượng tannin là 29%. Người ta chặt nhánh cây, bóc lấy vỏ,
phơi khô và tồn trữ.
Quy trình sắn lưới rất đơn giản (Van Pel, 1956). Trước hết, vỏ cây được cắt thành những
miếng nhỏ và ngâm trong nước sạch trong 24 giờ (tỉ lệ 1: 3). Sau khi đun sôi nước có
chứa vỏ cây được 1,5 giờ thì ta có được dung dịch sắn lưới để sử dụng. Lưới sạch và
khô được ngâm trong dung dịch sắn trong vòng 12 giờ rồi mang ra phơi khô. Sau đó
nhúng lưới một lần nữa vào dung dịch đó thêm 12 giờ nữa. Một tay lưới ngày nào cũng
được sử dụng một vài giờ thì nên được sắn mỗi tháng một lần. Nếu ngày nào cũng ngâm
lưới trong nước 6 giờ hoặc hơn thì nên sắn hai tuần một lần. Mặc dù dung dịch sắn lưới
có thể được sử dụng nhiều lần và thêm nhiều nước và vỏ cây vào nhưng tốt nhất là nên
chuẩn bị đủ cho nhu cầu trước mắt mà thôi. Một tay lưới mới sắn lần đầu cho ra màu
nâu. Sau khi sắn nhiều lần, nó sẽ trở thành màu nâu sẫm. Nếu được quan tâm bảo
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dưỡng đúng mức, lưới sắn có thể tăng gấp ba lần tuổi thọ.
Thuộc da ở Guyana
Ở Guyana, vỏ Đước đỏ (Rhizophora mangle) thường được sử dụng trong thuộc da (Van
Andel, 1998; Allan và đồng sự, 2002). Thu hoạch vỏ cây được thực hiện bởi thổ dân da
đỏ ở cửa sông Waini, phía tây bắc của đất nước này. Cây được lựa để chặt hạ và bóc
vỏ. Một cây trung bình cho ra 200 kg vỏ và mỗi người khai thác được đến 2.000 kg vỏ
mỗi tháng. Vỏ cây được thu thập và bán thành bó cho thương lái ở Mabaruma, sau đó
họ chuyển đến xưởng thuộc da ở thủ đô Georgetown, nơi tannin được chiết xuất để
thuộc da.
Đa số da thuộc được sản xuất là từ da Bò sống và khoảng 10% từ da Cừu (Allan và
dồng sự, 2002). Hơn 5 kg vỏ cây được sử dụng để thuộc một bộ da Bò sống hoặc hai bộ
da Cừu sống. Người ta ghi nhận rằng rằng Guyana sản xuất khoảng 200 bộ da thuộc
mỗi tuần. Mặc dù nguồn cung ứng vỏ cây rừng ngập mặn ngày càng khan hiếm, thợ
thuộc da vẫn thích tannin của rừng ngập mặn hơn các chất thuộc da khác vì nó cho ra
màu sắc tốt hơn và trông da tự nhiên hơn.

Chất phụ gia cho rượu
Tuba ở Philippines
Vỏ cây Dà vôi (Ceriops tagal) (tên địa phương là tangar) ở Sabah, Mã Lai, trước đây đã
được xuất khẩu sang Philippines theo kiện hàng gởi qua đường phà giữa Sandakan và
thành phố Cebu (Chan và Salleh, 1987). Phân loại theo màu sắc, vỏ cây tươi, màu nâu
sáng có giá cao hơn so với vỏ cây khô. Từ năm 2001, khai thác vỏ cây Dà vôi ở Sabah
đã bị cấm (Tangah, 2005), nhưng vỏ cây vẫn tiếp tục bị lột và buôn lậu bởi người nhập
cư bất hợp pháp.
Dà vôi (Ceriops tagal) (họ Đước - Rhizophoraceae) là cây gỗ nhỏ của rừng ngập mặn, cao tới 6
m. Loài cây này có rễ bạnh vè ngắn và rễ thở hình đầu gối. Vỏ cây màu nâu, hơi xám, mịn lúc
còn non và nứt sâu khi già. Lá đơn, sáng bóng, mọc đối, hình trứng, màu xanh đậm khi ở trong
bóng râm và xanh đọt chuối sáng khi ở nơi đủ ánh nắng mặt trời. Đỉnh lá tròn hoặc nhọn. Hoa
tự tán dày, với 5-10 hoa mọc từ nách lá. Đài hoa chìm rõ, xẻ năm thùy màu xanh lá cây. Hoa
có năm cánh, màu trắng chuyển nâu, hai thùy, cuối thùy có 2-4 lông tơ. Trái hình trứng có vòng
cổ màu vàng, thân mầm dáng rũ xuống, thanh mảnh, màu xanh vàng, có nốt sần, có sọc gân,
đầu nhọn. [Nguồn: Duke, 2006; Selvam, 2007; Giesen và đồng sự, 2007]

Ở Philippines, tuba từ mật hoa dừa là một thức uống phổ biến của các cộng đồng ven
biển (FAO, 1998; Sanchez, 2008). Tuba tươi có vị ngọt, màu trắng vỏ sò, chứa 2-4%
cồn. Tuba được lên men hoàn toàn sau 6-8 giờ và thời gian sử dụng là 24 giờ. Khi lên
men, tuba có tính acid, không còn được dùng làm thức uống có cồn. Khi cho vỏ cây Dà
vôi (tangal) vào, tuba từ màu trắng vỏ sò biến thành màu nâu đỏ, có vị đượm và hơi
đắng. Tuba có vỏ cây Dà vôi sẽ giảm tính acid, có hàm lượng cồn 10-14% và có thể
được giữ trong nhiều tháng nếu đóng chai đúng cách.
Phần vỏ cây giáp mặt đất của Dà vôi có màu nâu đỏ, có hàm lượng tannin 20-40%
(Hughes và Sukardjo, 1991; Maundu và Bandeira, 2005). Với hàm lượng tannin 37%, Dà
vôi đứng cao nhất trong số 10 loài cây rừng ngập mặn (Achmadi và Choong, 1992). Khi
thêm vào tuba, chất tannin trong vỏ cây này có chức năng như một chất bảo quản làm
chậm quá trình lên men và kiểm soát các vi khuẩn gây thối rữa (Sanchez, 2008).
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Cây (ảnh trên, bên trái) và vỏ cây (ảnh trên, bên phải) Dà vôi, khai thác vỏ
cây Dà vôi trái phép ở Sabah (ảnh dưới, bên trái), vỏ cây giáp mặt đất
màu nâu đỏ, dùng làm chất bảo quản Tuba ở Philippines (ảnh dưới, bên
phải).

Ở Leyte, tuba pha cô-ca đã trở thành một thức uống phổ biến của dân địa phương
(Rodell, 2002). Ở Batangas, tuba chưng cất được uống với cô-ca làm nước tráng miệng
(Schiefenhovel và Macbeth, 2011). Người ta ghi lại rằng vỏ cây Dà vôi được sử dụng làm
nguyên liệu để chế biến một loại thức uống tương tự như cô-ca (Novellino, 2000). Tuy
nhiên, chưa có mô tả chi tiết.
Aguardiente đặc sắc ở Ecuador
Aguardiente hay ‘rượu mạnh' là một thuật ngữ chung cho thức uống có cồn, chứa 29-60%
cồn ở Mỹ Latin (eNotes, 2012). Được sản xuất từ mía, aguardiente là một loại quốc tửu của
Ecuador vì nó được tiêu thụ phổ biến nhất ở đó. Đây là một loại rượu mạnh không màu,
không hương. Mỗi tỉnh ở Ecuador sản xuất ra một aguardiente riêng của mình. Một nhãn hiệu
đặc biệt được sản xuất bởi Frontera ở Manabi có tên là Aguardiente đặc sắc (48% độ cồn) có
ngâm các ngó rễ khí sinh (rễ thở) của Avicennia germinans trong mỗi chai 0,75 lít. Rễ khí
sinh không có bất kỳ tính chất dược liệu nào cả mà có thể chỉ là một nguồn tannin, thấm qua
rượu. Rễ cây rừng ngập mặn nào cũng có chứa tannin, là chất có vai trò khử chất độc dư
thừa gốc sắt và hydrogen sulphide ở trong đất (Kimura và Wada, 1989). Dùng rễ khí sinh của
Avicennia germinans gây màu cho thức uống có cồn quả là rất đặc biệt, như được phản ánh
trong tên thương hiệu, Aguardiente đặc sắc. Nước rượu màu nâu này trông giống như rượu
mạnh còn mới và có một hương vị khá dễ chịu.
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Aguardiente đặc sắc, một loại rượu ở Ecuador ngâm rễ
thở của cây Avicennia germinans.

Cỏ khô và thức ăn gia súc
Cỏ khô ở Ấn Độ
Bang Gujarat ở Ấn Độ có khoảng 1.650 km đường bờ biển với 911 km2 rừng ngập mặn
(Hirway và Goswami, 2004; GIDR, 2010). Khoảng 90% rừng ngập mặn nằm ở quanh
vịnh Kachchh với cây Mấm biển (Avicennia marina) là loài ưu thế.
Mấm biển (họ Mấm - Avicenniaceae), là một loài cây gỗ của rừng ngập mặn có thể cao
đến 10 m. Cây Mấm sản sinh nhiều rễ thở hình bút chì, dựng đứng, có nhiều bì khổng. Vỏ
cây có màu xám xanh, lốm đốm và bong mảng. Lá thuôn dài hình ê-líp, mặt dưới màu
xanh lá cây nhạt, đầu lá nhọn tới tròn. Hoa tự chùm, mang 8-14 nụ hoa xếp dày, cánh hoa
màu vàng tới da cam. Trái màu xám xanh, hình trái tim, đỉnh tròn hoặc có một cái mỏ
ngắn. [Nguồn: Kitamura và đồng sự, 1997;. Giesen và đồng sự, 2007]

Một công dụng quan trọng của rừng ngập mặn ven biển đối với cư dân ở Gujarat là làm
thức ăn cho gia súc (GIDR, 2010). Người ta cho gia súc ăn lá của cây Mấm biển
(Avicennia marina). Trụ mầm cũng được thu hái làm thức ăn cho gia súc con. Công việc
thu hái được thực hiện chủ yếu bởi phái nữ, đặc biệt là ở Dandi (90%), Tadatalav (86%)
và Ashirawandh (76%). Thức ăn gia súc từ cây rừng ngập mặn có giá trị kinh tế cao đối
dân chăn nuôi ở Ashirawandh (94%), Lakki (82%) và Tadatalav (72%). Hơn 90% số hộ
gia đình thừa nhận rằng họ thu hái lá rừng ngập mặn làm thức ăn cho gia súc ngày càng
tăng. Làm như vậy giúp họ tiết kiệm đáng kể tiền mua thức ăn gia súc từ thị trường.
Người chăn nuôi cũng để ý thấy có sự gia tăng trong năng suất sữa thể hiện ở thu nhập
từ bán sữa được tăng lên.
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Phụ nữ thu hoạch lá của các bụi Mấm biển (Avicennia marina) ở Gujarat làm thức
ăn cho gia súc (ảnh hàng trên), rửa lá trong dòng nước trước khi mang về nhà
(ảnh hàng giữa), cho trâu ăn lá và cho nghé ăn trụ mầm (ảnh hàng dưới).

Hầu hết các hộ gia đình ở các huyện Kachchh (90%) và Jambusar (65%) đều nuôi gia
súc (Hirway và Goswami, 2004). Người chăn nuôi ở Ahmedabad (100%), Kachchh (9298%) và Bharuch (78-95%) sử dụng rừng ngập mặn làm thức ăn cho gia súc. Họ thích
dùng thức ăn của rừng ngập mặn vì nó dễ kiếm và không phải tốn tiền. Loại thức ăn này
cải thiện năng suất sữa và được các loài động vật ưa chuộng. Thức ăn gia súc từ rừng
ngập mặn được sử dụng cao nhất trong những tháng mùa hè và mùa đông. Dân làng
thường mất đến một giờ đi bộ mới đến được rừng ngập mặn. Công việc thu hái thường
bắt đầu vào buổi sáng và chỉ tiếp tục trong 4-5 giờ thì lấy đủ khối lượng lá vừa sức mang
vác cho chặng đường dài trở về nhà. Cả hai giới đàn ông và phụ nữ đều tham gia thu hái
lá làm thức ăn gia súc. Thông thường, trẻ em cũng tham gia thu hái. Trong mùa mưa,
không vào rừng ngập mặn được thì người dân hướng sang loại thức ăn gia súc khác.
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Thường thì không thể chăn thả gia súc trong rừng ngập mặn do điều kiện đất bùn lầy
(Hirway và Goswami, 2004). Chủ gia súc thường cắt lá rừng ngập mặn và mang về cho
gia súc ăn tại nhà. Maldharis là bộ lạc du mục của Gujarat có đàn gia súc lớn gồm Lạc đà
và giá súc khác. Lạc đà của họ có thể dễ dàng di chuyển vào các khu vực rừng ngập
mặn khi triều thấp để ăn lá cây. Chăn thả Lạc đà có thể gây thiệt hại các diện tích rừng
ngập mặn lớn, vì chân Lạc đà giẫm lên rễ thở và nước bọt của nó làm cây rừng ngập
mặn còi cọc. Cộng đồng địa phương thường bất lực, không điều chỉnh được tình trạng
Lạc đà xâm nhập vào rừng ngập mặn, vì họ không kiểm soát được hết các khu vực và
hạn hán lặp đi lặp lại càng khó kiểm soát hơn. Tình trạng Lạc đà xâm nhập vào rừng
ngập mặn đang xảy ra tràn lan ở các làng xá của các huyện Ahmedabad và Bharuch.
Các thí nghiệm về thu hoạch lá cây Mấm biển (Avicennia marina) làm thức ăn cho động
vật cho thấy rằng hái lá ở nửa phần trên của cây với tần suất 3-4 lần trong một năm
không gây ra bất kỳ tác hại nào lên khả năng tái sinh trưởng và sự sống sót của cây
(Hoshino và đồng sự, 1988). Tuy nhiên, nếu ngắt hết lá cây sẽ dẫn đến cây tử vong và
không còn sức phục hồi.
Thức ăn cho gia súc ở Trung Đông
Ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, rừng ngập mặn thuần loài Mấm biển (Avicennia marina) được
làm thức ăn cho chăn nuôi Lạc đà (PERSGA, 2004). Hiện tượng Lạc đà ăn lá non đã trở
thành một vấn nạn lớn gây suy thoái các quần thụ rừng ngập mặn. Mức độ nghiêm trọng
của vấn nạn này phụ thuộc vào số lượng đàn Lạc đà ở đó, mức độ dễ tiếp cận và sự
hiện diện của các nguồn thức ăn du mục khác. Nơi chăn thả cường độ cao gây ra những
tác động xấu đến rừng ngập mặn như làm giảm đáng kể kích thước tán lá, hạn chế sức
tăng trưởng, bụi cây nhiều thân, còi cọc. Đã có hiện tượng Lạc đà giẫm đạp lên cây con
và rễ thở. Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Al-Harounia và Ibn Abbas ở
Yemen, Haydob ở Sudan và Khor Angar ở Djibouti, tình trạng lá rừng bị các đàn Lạc đà
lớn gặm sạch còn cộng hưởng thêm do người dân địa phương đốn cây rừng làm củi. Bìa
rừng thường bị chăn thả và chặt phá nghiêm trọng. Cây bên trong ruột rừng bị chặt tạo
ra khả năng cho Lạc đà tiếp cận, cứ như vậy toàn bộ quần thụ rừng ngập mặn dần dần
suy giảm.
Ở Ai Cập, dân Bedouin nuôi Lạc đà và Dê, cho chúng ăn lá Mấm biển (Avicennia marina)
(Spurgeon, 2002). Loài cây này là nguồn thực phẩm quan trọng cho các loài động vật,
đặc biệt là trong thời kỳ hạn hán, khi thảm thực vật trên thềm suối cạn đã chết hết. Lạc
đà và Dê tự do đi ăn lá trong các quần thụ rừng ngập mặn. Ngoài ra, một số dân địa
phương còn thu hái thêm lá cây rừng ngập mặn để mang về nuôi Lạc đà của họ. Hiện
chưa có đủ thông tin về số lượng Lạc đà và Dê ăn lá cây rừng ngập mặn hay khối lượng
lá được tiêu thụ.
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Lạc đà đang ăn lá cây Mấm biển (Avicennia marina) ở Ai Cập
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Đã có báo cáo cho thấy rằng lá Mấm biển (Avicennia marina) không có nhiều năng
lượng, protein và các khoáng chất như đồng, kẽm, manganese và selenium (Faye và
đồng sự, 1992a, 1992b). Lạc đà dùng tán lá rừng ngập mặn làm thức ăn chính thì bị suy
dinh dưỡng, năng suất sinh sản thấp và tỷ lệ tử vong sau khi sinh cao. Tuy nhiên, một
nghiên cứu cho thấy hàm lượng protein của Mấm biển ở bờ Biển Đỏ cao gấp hai lần của
Đưng (Rhizophora mucronata), với hàm lượng tro, lipid và carbohydrate tương đương
(Khafaji và đồng sự, 1993). Hàm lượng protein của lá Mấm biển cao hơn 1,8 lần so với
của thân cây và 3,3 lần so với rễ cây (Bảng 4.1).
Thức ăn tươi và khô cho gia súc ở Pakistan
Ở đồng bằng Indus của Pakistan, khoảng 16.000 con Lạc đà và 11.000 gia súc khác ăn
lá rừng ngập mặn (Khalil, 1999, 2000). Mỗi năm, vào lúc bắt đầu mùa lũ (tháng Sáu đến
tháng Bảy), Lạc đà từ trong tỉnh Sindh di chuyển đến các khu rừng ngập mặn hàng đàn
và ở lại trong rừng ngập mặn cho đến tháng Mười (IUCN, 2005). Ngoài ra, nuôi Lạc đà
còn là một nghề nghiệp chính của các bộ lạc địa phương nổi tiếng như người Jat, là bộ
lạc bán Lạc đà trong nước và cho khu vực Trung Đông. Lạc đà bán trong nước được sử
dụng để vận chuyển hàng hoá giữa các vùng sâu vùng xa với các thị tứ ven biển lân cận
ở đồng bằng Indus. Hội chợ Lạc đà thường niên được tổ chức ở Sindh, người từ Trung
Đông đến đó để mua Lạc đà của dân làng Jat.
Ở đồng bằng Indus, lá Mấm biển (Avicennia marina) cũng được sử dụng làm thức ăn
khô cho gia súc (Khalil, 1999, 2000; Amjad và đồng sự, 2007). Các hộ gia đình tìm mua
hoặc thu hái lá rừng ngập mặn để nuôi gia súc của họ. Tính trung bình, mỗi con vật ăn
3,8 kg thức ăn mỗi ngày. Tổng lượng tiêu thụ thức ăn gia súc từ rừng ngập mặn được
ước tính là hơn 2.000 tấn mỗi năm. Thức ăn khô được cho gia súc ăn trực tiếp hoặc
được trộn với rơm lúa mì và các loại thức ăn gia súc khác (IUCN, 2005). Dọc theo vùng
lạch Korangi-Phitti, dân làng đã hình thành một hệ thống thu hoạch lá rừng theo luân kỳ,
rừng được quản lý giống như đồn điền trồng chè.

Mật và sáp ong
Mật và sáp ong tự nhiên ở Bangladesh
Rừng Sundarbans ở Bangladesh là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất của thế giới,
nơi săn mật ong là một nghề không kém phần quan trọng và có truyền thống lâu đời
(Burgett, 2000). Với diện tích khoảng 10.000 km2, rừng Sundarbans là nhà của Ong
khoái (Apis dorsata), loài ong mật khổng lồ. Hàng năm có hàng ngàn tổ ong di trú vào
rừng Sundarbans, bắt đầu vào tháng Mười hai và tiếp tục cho đến tháng Giêng và tháng
Hai. Vì các loài cây rừng ngập mặn không mọc cao lắm nên Ong khoái (Apis dorsata)
xây chiếc tổ tàng đơn, to lớn của nó tương đối gần với mặt đất, nhờ vậy thợ săn mật ong
dễ tiếp cận.
Trong rừng Sundarbans, có khoảng 2.000 người ăn ong (tên địa phương là Mowalis)
bước vào cuộc phiêu lưu của họ trong tháng Tư và tháng Năm (Burgett, 2000; Kabir và
Hossain, 2007). Thời kỳ chính cho ra mật ong là từ tháng Tư đến tháng Sáu, mật hoa hút
được chủ yếu từ các loài cây Sú (Aegiceras corniculatum), Dà quánh (Ceriops
decandra), Su sung (Xylocarpus moluccensis) và Sonneratia apetala. Trước khi vào
rừng, thợ săn mật ong phải có giấy phép của Cục Lâm nghiệp, chỉ tiêu khai thác của mỗi
thợ săn là 78 kg mật ong và 20 kg sáp. Mật ong thu hoạch từ Sundarbans chiếm 50%
tổng sản lượng mật ong sản xuất tại Bangladesh. Mật ong được bán tại địa phương với
giá 2-3 USD mỗi kg và sáp được bán với giá 3 USD mỗi kg. Sản lượng hàng năm của
mật ong được ước tính là 200 tấn và sáp là 50 tấn.
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Bảng 4.1 Thành phần dinh dưỡng (%) ở các bộ phận khác nhau của Mấm biển (Avicennia
marina) và Đưng (Rhizophora mucronata) (Khafaji và đồng sự, 1993)

Bộ phận

Đạm

Mấm biển
Lipid
Carbohydrate

Lá

12,9

11,0

52,1

15,1

6,30

12,8

45,6

13,7

Thân

7,17

6,75

38,6

9,33

2,82

7,01

36,7

10,9

Rễ

3,96

7,65

36,0

12,2

2,33

8,44

35,0

9,85

Tro

Đưng
Lipid
Carbohydrate

Đạm

Tro

Săn mật ong ở Sundarbans thường mang đậm nét lễ hội (Basit, 1995; Kabir và Hossain,
2007). Thợ ăn ong từ các địa phương khác nhau lũ lượt chèo thuyền đi đến các khu vực
được chỉ định. Mỗi nhóm có từ 6-8 thành viên trong đó có một người trưởng nhóm có
nhiệm vụ giám sát chung. Trong rừng, họ đi trinh sát theo từng vạt để tìm mật ong. Khi
phát hiện tổ ong, họ báo cho các thành viên khác biết. Sau đó người ta bó lá Chà là
(Phoenix paludosa) làm đuốc, đốt lên hun khói để đuổi ong, nhân cơ hội đó, thợ ăn ong
leo lên cây và lấy tàng ong. Trong quá trình này, đôi khi họ bị ong đốt nhưng nhiều người
đã quen rồi nên không thấy đau.
Lúc được thời, những người thợ săn mật có thể thu hoạch được 7-8 tổ ong trong một
ngày (Lawson, 2003). Nhưng đây là công việc rất vất vả, phải lội đi trong bùn sâu đến
đầu gối, vượt qua lạch qua suối, trong khi vẫn phải dè chừng trước sự xuất hiện bất ngờ
của Hổ. Mỗi năm có khoảng 10-15 thợ ăn ong bị Hổ tấn công trong mùa săn mật ong.

Ảnh: Pradeep Vyas

Ảnh: Mike Burgett

Một nhóm thợ săn mật ong (Mowalis) (ảnh bên trái) và tổ Ong khoái (Apis dorsata) (ảnh
bên phải) ở Sundarbans.

Mật ong chưa được xử lý ở hiện trường, vẫn còn trong tàng, được bán cho thương nhân
ở các cộng đồng lân cận (Basit, 1995). Trong một số trường hợp, thương nhân sẽ tìm
mua mật ong chưa qua chế biến. Một số người ăn ong khác có giao kèo trước với
thương nhân để ứng tiền mặt.
Trong săn mật ong, bầy ong bị giết để lấy tàng mật (Field, 1995). Số ong còn sống sót
sau cuộc đột kích sẽ không còn tổ. Sự phục hồi phụ thuộc vào thể chất của quần thể ong
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và khả năng tạo ra các bầy đàn mới của chúng.
Mật ong nuôi ở Việt Nam
Nuôi ong đã trở thành một nghề quan trọng của người dân địa phương ở các tỉnh Nam
Định và Thái Bình thuộc đồng bằng sông Hồng ở miền bắc Việt Nam. Năng suất mật ong
phụ thuộc vào mùa ra hoa của cây cối. Năng suất mật cao nhất rơi vào những tháng ấm
áp, từ tháng Ba đến tháng Năm vì ở mùa này ong có thể lấy được các nguồn phấn hoa
dồi dào từ cây ăn quả và hoa màu được trồng ở các làng mạc (CORIN-Asia, 2009b).

Ảnh: Trần Thị Mai Sen

Ở Việt Nam, các thùng ong nuôi được đưa đến bờ biển của Nam Định và Thái Bình,
đặt dưới bóng râm (ảnh trên, bên trái), ong được thả đi kiếm thức ăn trong rừng ngập
mặn (ảnh trên, bên phải), ong xây tàng trong thùng (ảnh dưới, bên phải) và mật được
lấy từ tàng ong (ảnh dưới, bên trái).

Trong mùa hè, từ tháng Sáu đến tháng Chín, nông dân sẽ chuyển tổ ong của họ đến bờ
biển, nơi có rừng ngập mặn. Các chương trình cơ động được tổ chức chính thức để
chuyển các thùng ong nuôi tới rừng ngập mặn trong thời gian mùa hè. Nam Định có 65
km đường bờ biển với 4.000 ha rừng ngập mặn và Thái Bình có 50 km đường bờ biển
với 4.200 ha rừng ngập mặn (Trí và đồng sự, 2003). Vườn quốc gia Xuân Thủy (XTNP),
khu Ramsar đầu tiên tại Việt Nam, nằm ở Nam Định. Với tổng diện tích là 5.600 ha,
XTNP có 3.500 ha rừng ngập mặn (Macintosh và đồng sự, 1999). Ở bờ biển, ong tìm
thức ăn trên cây Sú (Aegiceras corniculatum) và Trang (Kandelia candel) lúc hai loài cây
này trổ hoa liên tục từ tháng Bảy đến tháng Chín (Hồng và Sản, 1993; Tri và đồng sự,
2003). Ước tính năng suất tiềm năng của mật ong ít nhất là 0,2 kg mỗi ha mỗi năm. Đã
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có báo cáo cho thấy rằng năng suất mật ong cao hơn gấp ba lần khi tổ ong được chuyển
đến bờ biển so với tổ ong nuôi trong đất liền (CORIN-Asia, 2009c).
Năng suất mật ong ở Nam Định đã tăng lên đáng kể. Tổng sản lượng năm 2008 đạt 450
kg, mang lại tổng doanh thu là 1.440 USD (CORIN-Asia, 2009b). Con số này cho thấy có
sự cải thiện đáng kể vì khi hình thành vào năm 2004 sản lượng chỉ đạt 200 kg, với trị giá
là 240 USD. Vào năm 2008, sản lượng mật ong đạt 280 kg từ tháng Ba đến tháng Năm,
100 kg từ tháng Sáu đến tháng Tám và 50 kg từ tháng Chín đến tháng Mười Một. Sản
lượng trong những tháng mùa đông, từ tháng Mười hai đến tháng Hai là thấp nhất, chỉ có
20 kg mật ong được sản xuất.
Sản xuất mật ong ở Caribbean
Ở Florida, các loài cây chính cho phấn hoa và mật hoa là Avicennia germinans,
Conocarpus erectus và Laguncularia racemosa (Bradbear, 2009). Nhiều người nuôi ong
chuyển tổ ong của họ từ các vườn cam quít ở trung tâm Florida đến vùng rừng ngập
mặn. Mùa mật ong ở rừng ngập mặn rơi vào giữa tháng Năm đến đầu tháng Tám. Năng
suất mật ong trung bình ở rừng ngập mặn là 35-40 kg mỗi bầy (Hamilton và Snedaker,
1984).
Ở Cuba, sản xuất mật ong là cách sử dụng rừng ngập mặn bền vững và không kém
phần quan trọng (Spalding và đồng sự, 2010). Khoảng 40.000 tổ ong nuôi được chuyển
vào rừng ngập mặn dọc theo bờ biển phía Nam trong suốt bốn tháng Mấm trổ hoa, sản
xuất được 1,700 - 2,700 tấn mật ong mỗi năm.
Tại Guyana, có khoảng 300 người nuôi ong, với khoảng 2.000 tổ ong (Narine, 2010).
Người nuôi ong đặt tổ ong của họ ở gần khu vực rừng ngập mặn từ lúc bắt đầu mùa có
mật vào tháng Năm đến tháng Tám. Sản lượng trung bình của mật ong ở rừng ngập mặn
là 25-30 kg mỗi bầy.

Hàng thủ công và đồ trang trí
Các sản phẩm dệt Mah Meri ở Mã Lai
Trên đảo Carey ở Selangor, Mã Lai, phái nữ của bộ lạc người Mah Meri ở làng Sungai
Bumbun rất nổi tiếng với nghề thủ công bản địa của họ. Giới đàn ông thì khắc mặt nạ và
tạc ra những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ rất độc đáo còn phụ nữ thì dệt những sản
phẩm tinh tế từ lá Dứa gai (Pandanus odoratissimus) (tên địa phương là mengkuang) và
lá Dừa nước (Nypa fruticans) (tên địa phương là nipa) (Rahim, 2007).
Dứa gai (Pandanus odoratissimus) (họ Dứa dại - Pandanaceae) mọc cao đến 15 m. Cây
phân cành tua tủa và dựng đứng giống như giá nến. Thân thường có màu nâu xám, rỗng,
còn vết sẹo lá bao quanh, có mọc rễ chân nôm. Lá hình giáo, mọc xoắn thành cụm. Đỉnh lá
dài, hình roi. Ở nơi thoáng đãng, lá mọc treo xuống làm cho cây có bộ dáng rũ đặc trưng.
Ở mặt dưới của gốc lá có hai sọc xanh sỉn, tách biệt rõ, nằm ở một trong hai bên gân
chính. Mép lá và gân lá lổm chổm gai. Đây là loài đơn tính khác gốc với hoa đực và hoa
cái trổ ra trên hai cây tách biệt nhau. Hoa đực rất nhỏ, màu trắng, có mùi thơm và chỉ kéo
dài được một ngày. Cụm hoa cái mang nhiều lá noãn rời hoặc dính với nhau. Trái Dứa có
dáng giống trái Khóm (hay trái Thơm), hình cầu, với chùm quả hạch bó chặt như nêm. Trái
màu xanh lá cây khi còn non và đỏ cam khi chín. Trái chín được ăn sống, làm nước trái
cây và được sử dụng trong pha chế nhiều loại thực phẩm. Loại cây lương thực quan trọng
của quần đảo Thái Bình Dương này mọc ở vùng bờ biển đất cát và ghềnh đá [Nguồn:
Selvam, 2007; Chan và Baba, 2009].
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Dứa gai (Pandanus odoratissimus (mengkuang) được trồng ở Sungai Bumbun
(ảnh trên), ví và túi xách do dân Mah Meri đan bằng lá Dứa gai (hàng dưới).

Dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Orang Asli Concerns, hợp tác xã Topoq Topoh được
thành lập vào năm 2005 để giúp phụ nữ Mah Meri tiếp nối nghề đan theo nền văn hóa
truyền thống của họ (Persoon và đồng sự, 2007). Dự án tạo công ăn việc làm cho phụ
nữ để tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Những người phụ nữ đã bắt đầu trồng Dứa gai
từ năm 2004 để bổ sung vào nguồn tài nguyên cạn kiệt trên đảo.
Hiện nay, phụ nữ Mah Meri đan ví, túi xách, thảm và giỏ từ lá Dứa gai (Rahim, 2007). Lá
Dứa gai được xử lý trước khi dệt. Lá sau thu hoạch, đã róc hết gai, được phơi khô dưới
nắng mặt trời hoặc trên than hồng cho đến khi chuyển sang màu be xinh đẹp. Sau đó số
lá khô này được cắt thành những sợi nhỏ trước khi đun sôi trong thuốc nhuộm tự nhiên
với nhiều màu sắc khác nhau. Áp dụng kỹ thuật dệt truyền thống, các sợi lá nhuộm được
se, tết, đan và dệt thành các sản phẩm tinh tế như chiếu, sọt, ví, túi xách, v.v… Với túi
xách đơn giản thì dệt khoảng ba ngày còn chiếu có nhiều chi tiết hơn nên có thể mất đến
vài tuần mới dệt xong. Độ bền, dẻo của sợi lá làm cho sản phẩm dệt có chất lượng tốt ở
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nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau (MAP, 2007). Phụ nữ ở đây còn dùng lá Dừa
nước để thắt thành vật trang trí (giống như nghệ thuật xếp giấy - origami của Nhật Bản)
cho đền miếu, bàn thờ, nhà cửa và hóa trang cho vũ công (Rahim, 2007). Lá Dừa nước
dễ dệt hơn lá Dứa gai vì không cần phải xử lý. Dùng lá Dừa nước non và lá già để thắt
sẽ tạo thành hiệu ứng hai màu vàng và xanh lá cây.

Ảnh: Hung Tuck Chan

Phụ nữ trẻ Mah Meri đang khẩn trương thắt lá dừa nước để mừng Ngày Tổ tiên (hàng
trên) và các mặt hàng trang trí thắt từ lá dừa nước dành cho vũ công và những người
cầu nguyện (hàng dưới).

Hàng năm, sau Tết Âm lịch một tháng thì dân Mah Meri ở Sungai Bumbun mừng lễ Hari
Moyang (Ngày Tổ tiên) (Rahim, 2007). Buổi sáng bắt đầu với các nghi lễ, những người
cầu nguyện tỏ lòng tôn kính tổ tiên của họ tại các miếu thờ. Tiếp theo là nhạc và nhảy
múa, các vũ công nam đeo mặt nạ do họ khắc và vũ công nữ mang đồ hóa trang trau
chuốt bằng lá Dừa nước do họ thắt. Sau tiết mục múa, họ tổ chức cho tất cả những ai có
mặt, kể cả khách khứa và người đi viếng ăn trưa với nhau bằng thức ăn do mỗi người tự
mang theo, tất cả những nghi thức tại miếu thờ kết thúc vào giữa buổi trưa. Hari Moyang
là một lễ kỷ niệm lớn của người dân Mah Meri trên đảo Carey, họ có một kỳ nghỉ bắt
buộc trong ba ngày.
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Ảnh: Mana.my

Vũ nữ Mah Meri mang đồ hóa trang do họ làm từ lá dừa nước non và lá trưởng thành
trong lễ kỷ niệm Ngày Tổ tiên.

Hàng thủ công bằng lá Dứa ở quần đảo Thái Bình Dương
Dứa dại (Pandanus tectorius) đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ở
Thái Bình Dương (SPC, 2006). Ở Kiribati, cây này được gọi là 'cây của sự sống’, còn
trên quần đảo Marshall nó được gọi là 'cây thần'. Một trong những công dụng của loài
cây này là dệt lá thành nhiều sản phẩm khác nhau.
Dứa dại (Pandanus tectorius) (Họ Dứa dại - Pandanaceae) giống Dứa gai (Pandanus
odoratissimus) về mặt hình thái và diện mạo bên ngoài. Loài cây này có vóc dáng tương
đối nhỏ hơn, có đặc điểm phân thân hình giá nến với nhiều rễ chân nôm. Rễ chân nôm có
thể mọc từ phần trên của thân cây, gai lá nhỏ hơn và có màu xanh lục. Lá của Dứa gai
(Pandanus odoratissimus) có hai dải sọc ở chân lá, nằm ở một trong hai bên gân chính.
Dứa dại (Pandanus tectorius) không thấy có đặc điểm này. Hai loài này liên quan chặt chẽ
về mặt phân loại và có thể lai giống với nhau nếu cùng sống trong một môi trường. [Nguồn:
Thomson và đồng sự, 2006; Selvam, 2007]

Dứa gai phân bố khắp các đảo Thái Bình Dương (Arbeit, 1990). Tuy nhiên, cây làm
nguyên liệu dệt thường được trồng trên đất nhà của người làm nghề dệt. Họ chăm sóc,
cắt tỉa, và trồng lại cẩn thận để giữ cho lá dài, thẳng và khỏe mạnh. Thao tác dệt lá chỉ
dành cho phụ nữ. Lá thường được thu hái lúc còn xanh, sau đó cắt hết gai lá và phơi
nắng. Đôi khi, người ta ngâm lá nhiều ngày trong nước biển. Ở những nơi khác, lá có
thể được đun sôi trong nước ngọt để làm cho ra màu sáng hơn và mềm mại hơn. Lá sau
khi xử lý sẽ được cuộn lại thành cuộn phẳng và cất trữ. Ngay trước khi sử dụng, lá sẽ
được làm mềm dẻo và tước thành sợi mịn. Phương pháp dệt phổ biến nhất là dùng
những chiếc lá đã được nhuộm, đã khô để bện với nhau.
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Ảnh: Shigeyuki Baba

Lá, trái (ảnh bên trái) và cảnh dệt lá Dứa dại (Pandanus tectorius) (ảnh bên phải) ở
Kiribati.

Ở quần đảo Marshall, phái nữ được xem là thợ dệt lá khéo tay nhất (Mulford, 2006).
Chiếu, túi xách, mũ dệt từ lá Dứa dại (Pandanus tectorius) là một trong những lối sống
truyền thống của người dân Marshall. Nguyên liệu được lấy từ lá khô màu nâu và lá tươi
còn xanh. Lá khô màu nâu được thu hái trên cây, loại bỏ gai, ép dẹp và dần cho mềm. Lá
tươi còn xanh được thu hái, loại bỏ gai và phơi khô vài ngày. Trước khi dệt, lá khô cần
được tước thành sợi mỏng, loại bỏ thịt lá thô ở mặt bên trong. Kỹ thuật dệt đơn giản mộttrên một-dưới [dệt long mốt] có thể áp dụng cho nhiều mẫu thiết kế. Hoa văn cũng được
chế tác bằng cách kết hợp các sợi lá có màu nhuộm và màu sắc tự nhiên. Dù hàng thủ
công mỹ nghệ được làm ra hiện nay chủ yếu là dành cho khách du lịch nhưng chúng
cũng phản ánh được quá khứ nhờ sử dụng cùng chung chất liệu và kỹ thuật truyền
thống.

Ảnh: Judy Mulford

Dệt chiếu từ lá Dứa dại (Pandanus tectorius) ở quần đảo Marshall.
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Vòng hoa và vòng đeo cổ ở quần đảo Thái Bình Dương
Ở Hawaii, hoa Vẹt đen (Bruguiera sexangula) được dùng làm vòng đeo cổ (Allen, 1998).
Ở Tonga, người ta làm vòng hoa từ hoa Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) và Cóc đỏ
(Lumnitzera littorea) (Steele, 2006). Hoa Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) ở Samoa và hoa
Đước đỏ (Rhizophora mangle), Đước vòi (Rhizophora stylosa) ở Fiji cũng được sử dụng
để làm vòng hoa. Ở quần đảo Thái Bình Dương, người ta còn dùng những nụ hoa thơm
phức và trái của cây Dứa dại (Pandanus tectorius) để làm vòng hoa và vòng đeo cổ
(Thomson và đồng sự, 2006).

Ảnh: Sandy Ao

Ảnh: Shoko Yamagami

Đài hoa đỏ tươi của Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) (ảnh bên trái) có thể kết lại
để làm vòng hoa (ảnh bên phải) .

Dùng thực vật đánh bắt cá
Bãi chà cây ở Sri Lanka
Ở phá Negombo, Sri Lanka, bãi chà cây (tên địa phương là mas athu) được sử dụng
rộng rãi làm công cụ để tập hợp cá (Samarakoon, 1986; Costa và Wijeyaratna, 1994;
Amarasinghe và đồng sự, 2002). Cành nhánh của cây rừng ngập mặn đã rụng lá được
cắm dựng đứng hoặc hơi nghiêng thành một khoảnh tròn trong đầm phá có độ sâu dưới
1,5 m. Hơn 3.000 bãi chà đã được cắm trong đầm phá này (Costa và Wijeyaratna, 1994).
Sản lượng thủy sản từ bãi chà cây chiếm khoảng 36% tổng sản lượng đánh bắt. Mỗi ngư
dân có thể có 3-20 bãi chà, mỗi bãi có đường kính khoảng 6-12 m (Amarasinghe và đồng
sự, 2002). Khi thu hoạch, người ta dùng một tay lưới bao quanh bãi chà, dỡ cành nhánh
cây ra và dùng vợt để bắt cá nằm trong vòng lưới. Sau mỗi lần thu hoạch, người ta cắm
chà mới để thay cho chà cũ.
Tại địa phương này có 14 loài cây rừng ngập mặn với những loài ưu thế là Đưng
(Rhizophora mucronata), Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza), Cóc trắng (Lumnitzera
racemosa) và Mấm biển (Avicennia marina) (Costa và Wijeyaratna, 1994). Mặc dù tất cả
các loài cây đều được sử dụng nhưng các nghiên cứu đã cho thấy rằng những bãi chà
dựng lên bằng nhánh cây Mấm biển có sản lượng cá cao nhất. Các bãi chà cắm bằng
các loài cây Giá (Excoecaria agallocha) và Bần chua (Sonneratia caseolaris) mang lại
sản lượng thấp nhất.
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Một cuộc điều tra trên 116 bãi chà ở phá Negombo cho thấy sản lượng cá trung bình
hàng năm là 12,5 tấn mỗi ha (Amarasinghe và đồng sự, 2002). Cá có vây chiếm khoảng
90% sản lượng, phần còn lại là tôm và cua. Sản lượng cá có sự biến động rõ rệt theo
mùa, có thể là do sự thay đổi độ mặn của nước theo mùa ở các cửa sông. Mùa có lượng
mưa thấp và ít nguồn nước ngọt thì nước biển dâng lên, giúp tôm và cá có vây tràn về
vùng cửa sông nhiều hơn.
Những bãi chà mới được dựng cách bãi chà cũ ít nhất là 100-200 m, có lẽ để giảm thiểu
cạnh tranh sản lượng đánh bắt (Amarasinghe và đồng sự, 2002). Những tiêu chí khác
đối với bãi cắm chà là có dòng chảy vừa phải, nền đáy là đất bùn và gần với kênh rạch
xả nước. Theo kiến thức truyền thống của ngư dân địa phương, việc chọn loài cây ngập
mặn phụ thuộc vào đối tượng đánh bắt. Cành nhánh của cây Giá (Excoecaria agallocha)
được sử dụng ở bãi chà cá cảnh, trong khi các cành và nhánh còn nguyên lá được sử
dụng chủ yếu ở bãi chà bắt tôm. Do nghề đánh bắt bằng bãi chà đòi hỏi nhiều lao động
nên sự ra đời của phương pháp đánh bắt này đã tạo được công ăn việc làm (Kapetsky,
1981). Một nhược điểm quan trọng là cần phải có số lượng lớn cành nhánh cây để xây
dựng và bảo dưỡng một bãi chà (Wijeyaratna và Costa, 1987). Do cây gỗ này được lấy
ra từ các khu rừng ngập mặn trên bờ đầm phá nên sự mất rừng dẫn đến hậu quả là mất
đi thảm thực vật, số lượng cá cũng như thành phần động vật khác tham gia trong rừng
ngập mặn.

Ảnh: Tharanga Sujeewa

Bãi chà còn nguyên lá để đánh bắt tôm ở phá
Negombo Sri Lanka.

Bãi chà Ráng ở Nigeria
Ở tây nam Nigeria, dùng cây Ráng đại (Acrostichum aureum), một loài dương xỉ của
rừng ngập mặn, làm bãi chà để bắt tôm là một kỹ thuật đánh bắt mới được ngư dân địa
phương áp dụng ở phá Lagos (Emmanuel, 2010). Đánh bắt tôm chỉ giới hạn trong mùa
mưa, từ tháng Tư đến tháng Mười, là lúc tôm di trú xuôi theo các dòng nước ngọt chảy
vào đầm phá. Dựng bãi chà bằng Ráng làm nơi ẩn náu cho tôm giá rất rẻ. Mỗi bãi chà có
một bó lá Ráng buộc chặt với nhau ở phần gốc bằng dây thừng. Các đầu lá được cắt tỉa.
Khi thu hoạch, nhẹ nhàng đặt cái vợt bên dưới bó chà Ráng, giở bó chà lên và bắt tôm.
Tuổi thọ của mỗi bó chà chỉ hai tháng, sau đó lá bắt đầu phân hủy và chìm dưới nước. Ở
khu vực có dòng chảy chứa vật chất hữu cơ, dường như các bãi chà có hiệu quả cao
hơn. Với giá thị trường của tôm cao hơn 24% so với thịt và 36% so với cá và với tiềm
năng có sẵn của loài Ráng này, nghề đánh bắt tôm sử dụng chà Ráng ở phá Lagos cho
thấy nhiều hứa hẹn.
Thuốc diệt cá ở quần đảo Thái Bình Dương
Hạt của trái Bàng vuông (Barringtonia asiatica) từ lâu đã được sử dụng để làm cho cá
hôn mê (Cox, 1979; Merlin, 2002). Có chứa saponin, hạt bàng được đập, nghiền hoặc
mài xát thành bột, trộn với nước và ném xuống ao, nơi có cá. Cá và mực tua đã chết
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hoặc choáng váng trồi lên mặt nước được bắt bằng tay, nấu lên và ăn mà không có tác
hại gì. Cóc kèn ba lá (Derris trifoliata) và dây Thuốc cá (Derris elliptica) cũng được sử
dụng làm bả diệt cá ở quần đảo Thái Bình Dương (Merlin, 2002). Nhờ có chứa rotenon,
nguyên cả cây được nghiền nát và ném vào suối và đầm phá có thềm đá bao quanh để
giết cá. Ở New Caledonia, hạt của cây Mướp xác tím (Cerbera manghas) và nhựa mủ
của Giá (Excoecaria agallocha) cũng được dùng làm thuốc diệt cá (Veitayaki và đồng sự,
1995).
Bàng trái vuông (Barringtonia asiatica) (họ Lộc vừng - Lecythidaceae) là loài cây gỗ nhỏ
đến trung bình, cao đến 20 m. Lá mọc xoắn ốc, xếp theo hình hoa hồng, phiến lá hình
trứng ngược, dày và dai. Lá già cỗi chuyển màu vàng. Phát hoa lớn, trổ trên đầu cành
ngắn, dựng đứng, mùi thơm ngọt, cánh hoa màu trắng, hơi xanh, nhị hoa trắng sặc sỡ,
chóp nhị màu hồng. Trái lớn, hình lập phương, gốc trái hình vuông rộng, thuôn dần về
phía đỉnh, đầu trái còn mang hai thùy của đài hoa. Trái màu xanh lá cây khi còn non,
chuyển sang nâu vàng khi trưởng thành, có vỏ xơ cứng, bên trong có một hạt lớn. Lộc
vừng hoa chùm (Barringtonia racemosa) có phát hoa rũ dài, thon, nhị hoa màu trắng hoặc
hơi hồng. Lá già cỗi chuyển màu đỏ. [Nguồn: Duke, 2006; Selvam, 2007; Giesen và đồng
sự, 2007].
Cóc kèn ba lá (Derris trifoliata) (họ Leguminosae [cùng nghĩa với họ Đậu – Fabaceae ND]) là một loài dây leo mọc bò, thân gỗ, loài gia nhập rừng ngập mặn. Thân có nhiều bì
khổng, lá kép, mọc xen kẽ, có ba phiến lá hình trứng hoặc elip. Hoa tự chùm dáng rũ, có
màu hồng nhạt hoặc màu trắng. Trái hai mảnh vỏ, hình chữ nhật thuôn, dẹp, mang hai
hạt. [Nguồn: Giesen và đồng sự, 2007; SFD 2010]

Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Hung Tuck Chan

Cây và trái Bàng vuông (Barringtonia asiatica) (hàng trên), hoa và lá Cóc
kèn (Derris trifoliata) (hàng dưới).
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Ở Tonga, diệt cá bằng cách sử dụng dây Thuốc cá (Derris elliptica) được áp dụng rộng
rãi và là một trong vài hoạt động đánh bắt được phụ nữ thường xuyên tham gia (Kirch và
Dye, 1979; Dye, 1983). Đôi khi người ta sử dụng hạt Bàng vuông (Barringtonia asiatica).
Môi trường thuốc cá được ưa chuộng là bãi san hô phẳng. Dùng một tay lưới kéo
khoanh lại để ngăn chặn các kênh thoát, đập dây thuốc cá và bỏ vào một cái túi nhỏ, để
cho túi bả nằm lắc lư bên dưới các ngọn san hô và tảng đá. Trong vòng vài phút, cá bị
choáng váng sẽ trồi lên mặt nước hoặc nằm ở dưới đáy, người ta dùng xiên, dao đâm
bắt hoặc nhặt cá bằng tay.
Rickard và Cox (1986) đã có một bài báo cáo khoa học rất hay mô tả hoạt động đánh bắt
của cộng đồng ngư dân tại Guadalcanal ở Quần đảo Solomon bằng lá dây thuốc cá. Lá
dây thuốc cá được cho vào giỏ và đưa đến một địa điểm đặc biệt để chuẩn bị, ở đó dây
thuốc cá được cho vào một hốc đá hoặc vỉa san hô trồi lên, giã dây thuốc cá trộn lẫn với
một khối lượng cát bằng nhau. Kỹ thuật thường áp dụng để giã lá thuốc cá là dùng chày
đôi, hai ngư dân mỗi người một chày, người này giở lên thì người kia giã xuống. Khi lá
đã nhừ thành ổ hồ bột màu xanh thì dùng lá của những loài cây ven biển lá rộng gói lại,
lúc này các kiện hàng đã sẵn sàng để sử dụng. Một nhóm 2-4 ngư dân sẽ mang những
kiện hàng tới đầm phá hoặc rạn san hô. Đôi khi người ta kéo theo một chiếc xuồng độc
mộc để trữ thuốc cá và chứa cá bắt được. Khi đến điểm đánh bắt, một ngư dân lặn
xuống cầm một gói thuốc cá trong tay, một vệt màu xanh lá cây loang ra trong nước phía
sau đường lặn của anh ta. Sau đó anh ta trồi lên mặt nước và chờ dấu hiệu cá bị thấm
thuốc. Cá bị ngộ độc thể hiện mất phương hướng thấy rõ, bơi lội theo vòng tròn hoặc
hình xoắn ốc. Cá lớn được đâm ngay lập tức, còn cá nhỏ được thu nhặt khi chúng nổi lật
ngửa bụng lên. Phần lớn cá bắt được có chiều dài 15-30 cm. Cá nhỏ hơn dường như
nhạy cảm hơn với thuốc vì nó thường chết ngay lập tức. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc
đối với cá lớn chỉ làm choáng váng và mất phương hướng để có thể trở thành con mồi
dễ dàng hơn cho thợ lặn.
Các chất thuốc diệt cá phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất là rotenon và saponin
(Cannon và đồng sự, 2004). Mặc dù hầu hết các nước không còn cho phép sử dụng
thuốc để diệt cá đại trà nhưng chúng vẫn được sử dụng để bắt cá làm thực phẩm ở một
số khu vực thuộc Châu Phi, Nam Mỹ, Philippines và Nam Thái Bình Dương. Rotenon giết
cá bằng cách phá vỡ cơ chế trao đổi oxy (Veitayaki và đồng sự, 1995). Tác dụng của nó
bị giảm khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vì vậy nó không tồn tại lâu trong môi trường.
Saponin làm tê liệt mang cá. Nhiều hợp chất diệt cá còn có các hoạt tính sinh hóa khác.
Ví dụ, cùng chung loài cây gây ngộ độc cho cá nhưng cũng được sử dụng trong y học cổ
truyền (Cannon và đồng sự, 2004).
Một trong những trở ngại nghiêm trọng nhất liên quan đến việc sử dụng thực vật làm
thuốc diệt cá là không có tính chọn lọc (Veitayaki và đồng sự, 1995). Các chất độc giết
chết nhiều loài cá, cả cá trưởng thành lẫn cá con. Khi quần thể cá ở tất cả cấp tuổi bị
mất đi ở một khu vực thì dễ dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi. Nếu được dùng ở một quy mô
nhỏ và có kiểm soát thì việc sử dụng thuốc diệt cá có thể không gây hại cho môi trường.
Tuy nhiên, nếu dùng với khối lượng lớn, liên tục hay bừa bãi trong cùng khu vực thì
thuốc diệt cá có thể dẫn đến việc khai thác quá mức nguồn cá. Chúng còn giết cả các
sinh vật khác như sinh vật đơn bào của rạn san hô.
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Chương 5

CÁC SẢN PHẨM NGOÀI GỖ HIỆN HÀNH
Phương thuốc thảo dược
Trà thảo dược và chất chiết xuất ở Thái Lan
Theo truyền thống, thảo dược ở Thái Lan đã được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm
trùng, bệnh trái gió trở trời và các căn bệnh nặng. Chúng thường được dùng như trà, loại
nước pha của thực vật sấy khô ngâm trong nước sôi. Thuốc thảo dược cũng được dùng
như cao bột ở dạng viên. Lá của hai loài cây rừng ngập mặn được bán trên thị trường để
nấu cao và trà thảo dược. Các công ty thảo dược như công ty TNHH Wanalee đang xuất
khẩu các loại trà và cao của Ô rô hoa trắng (Acanthus ebracteatus) và Lức hay Cúc tần
(Pluchea indica) (TriSiam, 2011).

Ô rô hoa trắng (Acanthus ebracteatus) (họ Ô rô - Acanthaceae) là một loại thảo mộc rừng
ngập mặn thường mọc theo bờ thượng nguồn của sông, rạch. Loài cây này có rễ khí sinh
hay rễ chân nôm, giúp chống đỡ cho thân mọc xiên. Cây mọc từng bụi, lá giống lá cây nhựa
ruồi, mép lá răng cưa, có hai gai nhọn mọc bên sườn cuống lá. Dưới bóng mát, lá không có
gai và mép lá nguyên. Phát hoa mọc ở đầu cành, có màu trắng sặc sỡ. Ô rô hoa tím
(Acanthus ilicifolius) có hoa màu xanh nhạt. [Nguồn: Tomlinson, 1986; Duke, 2006]

Lức (Pluchea indica) (họ Cúc - Asteraceae) là một loài cây bụi, có hương thơm. Lá không
cuống, thay thế, có màu xanh nhạt, mép răng cưa mịn. Hoa tự đầu tà với nhiều hoa màu
tím. Hoa trổ suốt năm. Được xem là loài gia nhập rừng ngập mặn, loài cây này mọc từng
đám ở phía sau rừng ngập mặn về phía đất liền. Nó thường được thấy ở môi trường đất
cao, chẳng hạn như trên bờ đê, bờ đập. [Nguồn: Giesen và đồng sự, 2007].

Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Hung Tuck Chan

Bụi cây Ô rô trắng (Acanthus ebracteatus) (ảnh bên trái) và Lức (Pluchea indica) (ảnh bên
phải).
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Trà thảo dược của Ô rô hoa trắng (Acanthus ebracteatus) điều trị các chứng đau nhức
cơ thể, dị ứng, cảm lạnh, kém miễn dịch, mất ngủ, vết thương nhiễm khuẩn và sốt
(Cheeptham và Towers, 2002). Dịch chiết ethanol trong trà Ô rô hoa trắng có hoạt tính
kháng Tụ cầu khuẩn (Staphylococcus aureus). Trà chế từ lá Ô rô hoa tím (Acanthus
ilicifolius) làm giảm đau và lọc máu (Singh và đồng sự, 2009). Từ các bộ phận trên không
của Ô rô hoa tím, lignan glucosides và flavonoid glycosides được phân lập
(Kanchanapoom và đồng sự, 2001, 2002). Lược qua 13 loại trà thảo dược từ Thái Lan
cho thấy rằng tính chất chống oxy hóa của trà Ô rô hoa trắng thuộc loại thấp căn cứ vào
tổng hàm lượng phenolic của nó(Chan và đồng sự, 2011).
Trà thảo dược của Lức (Pluchea indica) có tác dụng đối với bệnh tiểu đường và bệnh trĩ
(Cheeptham và Towers, 2002). Trà này có hoạt tính kháng Trực khuẩn (Bacillus subtilis)
và Tụ cầu khuẩn (Staphylococcus aureus). Lá Lức có hoạt tính ức chế tyrosinase và
chống oxy hóa mạnh (Vimala và đồng sự, 2006). Chất chiết xuất làm trắng da và chống
oxy hóa đạt chuẩn phát triển từ cây Lức được dùng làm mỹ phẩm và thuốc bổ. Quercetin
là một hợp chất phenolic chính được cô lập từ lá cây này (Traithip, 2005).
Trà thảo dược ở Mexico
Cư dân từ các làng chài La Pitahaya ở Mexico, dùng một loại trà thảo dược được làm từ
lá Avicennia germinans (Hernández-Cornejo và đồng sự, 2005). Trà này được xem là có
hiệu quả trong điều trị rối loạn dạ dày. Ngư dân từ các làng ở Teacapan-Agua Brava,
Mexico, từng uống trà từ vỏ cây Đước đỏ (Rhizophora mangle) và Laguncularia
racemosa để điều trị bệnh tiểu đường, sỏi thận, bệnh ngoài da và thường là để cải thiện
chức năng thận và thanh lọc máu (Kovacs, 1999).
Trà rừng ngập mặn ở Ấn Độ
Ở Ấn Độ, người ta sản xuất trà rừng ngập mặn trong phòng thí nghiệm từ lá của năm loài
cây rừng ngập mặn, đó là Vẹt trụ (Bruguiera cylindrica), Dà quánh (Ceriops decandra),
Đước đôi (Rhizophora apiculata), Đưng (Rhizophora mucronata) và Rhizophora x
annamalayana (Kathiresan, 1995). Thông qua quá trình làm héo và lên men, các loại trà
từ lá rừng ngập mặn rất giàu polyphenol như theaflavin. Thời gian làm héo trong 12-18
giờ cho ra hàm lượng theaflavin cao nhất. Một thử nghiệm về độc tính tiến hành trên
chuột bạch cho thấy không có tác dụng độc hại, dựa trên trọng lượng của bộ phận đối
chứng và động vật thí nghiệm.
Trà Ô rô ở Indonesia
Ở Indonesia, công thức sản xuất trà thảo dược từ Ô rô hoa tím (Acanthus ilicifolius) đã
được hình thành (MAP, 2006). Lá đã bỏ hết gai được phơi nắng. Sau khi khô, lá được
xắt thành miếng mịn và trích xuất bằng nước nóng để cho ra dịch trà, được dùng như trà
xanh. Có thể cho thêm lá Dứa thơm phơi khô (Pandanus amaryllifolius) vào cho thơm.
Trà Ô rô được cho là có đặc tính chống dị ứng và có thể được dùng để điều trị nhọt, áp
xe và sỏi thận.

Các sản phẩm phụ ngoài gỗ
Giàn trồng hoa màu ở Mã Lai
Một số người dân địa phương ở Matang, Mã Lai, từng thu gom tàu lá Ráng đại
(Acrostichum aureum), một loài dương xỉ rừng ngập mặn mọc thành bụi dày đặc ở các
khu vực rừng thưa (Chan và Salleh, 1987). Tàu lá Ráng (dài 1,5-2,0 m) được cắt, tuốt lá
và bán từng bó cho nông dân trồng rau để làm giàn cho họ trồng dây leo. Hình thức sử
dụng mạnh dạn và khéo léo như vậy nên được khuyến khích vì dương xỉ được dân lâm
nghiệp xem là một loại cỏ dại trong rừng do chúng có xu hướng kiềm chế tái sinh tự
nhiên của các loài cây rừng ngập mặn được ưa chuộng. Rất tiếc là hình thức sử dụng
loài cây dương xỉ này không còn nữa do người trồng rau ít có nhu cầu.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Ráng đại (Acrostichum aureum) mọc thành bụi dày đặc ở điểm rừng bị mất (ảnh bên trái),
lá ráng được thu hoạch ở Matang để bán cho nông dân trồng rau (ảnh bên phải).

Hàng rào làng sinh học ở Ấn Độ
Kể từ sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương tháng 12 năm 2004, dân làng Puthuvypu
ở Kerala, Ấn Độ đã trồng cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza) làm hàng rào sinh học
(Krishnamoorthy và đồng sự, 2010). Ngoài việc cho bóng mát, nét thẩm mỹ và bảo vệ
làng, những hàng rào sinh học đang phát triển với sức tái sinh tự nhiên sung mãn.
Hàng giậu cho khu nghỉ mát ở Belize
Ở khu nghỉ mát Cocoplum trên bãi biển Maya, Belize, rừng ngập mặn được trồng ven
đầm phá, kênh rạch (WWF, 2009). Cây Đước đỏ (Rhizophora mangle) và Conocarpus
erectus được cắt tỉa làm hàng giậu thấp, tạo thành vùng đệm tự nhiên để ổn định bờ
biển. Về mặt mỹ quan, các hàng giậu này thu hút động vật hoang dã và là một giải pháp
thay thế cho những bức tường thành ở phía biển vừa kinh tế vừa thân thiện với môi
trường để bảo vệ vùng ven biển. Nỗ lực này đã đoạt giải Thách thức Phát triển Thân
thiện với Rừng ngập mặn của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới.
Hồ cảnh ở Nhật Bản
Ở trường Đại học Ryukyus, Okinawa, Đước đỏ (Rhizophora mangle) được dùng làm vật
trang trí để tạo cảnh quan cho các ao hồ trong khuôn viên trường.
Cây con làm kiểng ở Nhật Bản
Trên các đảo phía nam Iriomote và Ishigaki Nhật Bản, cây Đước vòi con (Rhizophora
stylosa) được bán trong các cửa hàng lưu niệm cho khách du lịch.
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Ảnh: Hung Tuck Chan

Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Top Tropicals

Ở Nhật Bản, cây Đước đỏ (Rhizophora mangle) tạo điểm nhấn
trung tâm hồ của trường Đại học Ryukyus ở Okinawa (ảnh trên),
cây Đước vòi con (Rhizophora stylosa) được bán cho du khách ở
Iriomote và Ishigaki (ảnh dưới, bên trái), có thể được trồng làm cây
bonsai (ảnh dưới, bên phải).

Bút bi lưu niệm ở Kiribati
Hiệp hội hệ sinh thái rừng ngập mặn Quốc tế (ISME) đã thực hiện một dự án khôi phục
rừng ngập mặn ở nước Cộng hòa Kiribati từ năm 2005 (Baba và đồng sự, 2009; Chan và
Baba, 2009; Baba, 2011). Được tài trợ bởi Công ty TNHH Dầu khí Cosmo Nhật Bản, với
sự hỗ trợ từ Bộ Môi trường, Đất đai và Phát triển Nông nghiệp, Bộ Giáo dục, Thanh niên
và Thể thao của Kiribati, ISME đã thiết lập vành đai xanh ven biển dọc theo các đường
bờ cao ở Tarawa, với các chương trình trồng cây có sự tham gia của học sinh và thanh
niên. Trong dự án này, bút bi rừng ngập mặn đã ra đời từ trụ mầm của Đước vòi
(Rhizophora stylosa). Khoan một lỗ dưới gốc của trụ mầm và nhét ruột bút bi vào đó.
Hoạt động này nhằm mục đích chứng minh rằng từ thực vật rừng ngập mặn có thể làm
ra các sản phẩm hữu dụng.
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Ảnh: Shigeyuki Baba

Ảnh: Midoriko Nagasaki

Bút bi được làm từ trụ mầm của Đước vòi (Rhizophora stylosa) ở Kiribati.

Thức ăn cho gia súc lấy sữa ở New Zealand
Sự hiện diện của muối trong lá rừng ngập được nhiều người biết đến. Sử dụng lá rừng
ngập mặn làm thức ăn chăn nuôi gia súc đã được ghi nhận rộng rãi (Hồng và Sản, 1993
cho Việt Nam; Scott, 1995 cho Qatar; Hogarth, 2007 cho Arabia và Pakistan; Lin và Fu,
2000 cho Trung Quốc; Baba, 2004 cho Iran; Spalding và đồng sự, 2010 cho Oman).
Gần đây, Maxwell và Lai (2012) đã có báo cáo về lần đầu tiên cho ăn thử nghiệm ở
Waikato, New Zealand, ở đó bò sữa được cho ăn lá Mấm biển (Avicennia marina) (lá,
cành và đôi khi là trụ mầm), cỏ tươi (cây lúa mạch đen cộng với hai loài cỏ ba lá) và cỏ
khô (cất trữ từ mùa hè). Ba thử nghiệm đã được tiến hành trong các năm 2008, 2010 và
2012. Các giao thức gồm có đặt thức ăn thảo mộc này trong một bãi cho ăn mới rồi gia
súc có ba sự lựa chọn đối với thức ăn. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy lá rừng ngập mặn
nhưng trước đó đã từng ăn cỏ tươi và cỏ khô nhiều lần. Kết quả cho thấy 49% số gia súc
(số con thí nghiệm là 50) đã chọn Mấm biển khi mới nhìn thấy (lần đầu tiên), 37% chọn
cỏ tươi và 14% chọn cỏ khô. Cuộc ‘chạm trán’ tiếp theo (lần thứ hai) cho thấy Mấm biển
còn có điểm số cao hơn nữa (83%) so với cỏ tươi (11%) và cỏ khô (6%). Các lần thử
nghiệm này đã cho thấy rằng cây Mấm có thể vừa dùng làm thức ăn vừa bổ sung dinh
dưỡng muối cho bò sữa.

Ảnh: Gordon Maxwell

Thử nghiệm dùng cây Mấm biển (Avicennia marina) làm thức ăn cho bê
(ảnh bên trái) và cho bò (ảnh bên phải) ở một trại bò sữa, Waikato, New
Zealand.
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Ngụy trang cho thợ săn vịt ở New Zealand
Ở New Zealand, săn vịt là một hoạt động giải trí phổ biến ở các vùng đất ngập nước
Whangamarino của Waikato (Cromarty và Scott, 1995). Rừng ngập mặn thuần loài Mấm
biển (Avicennia marina) bên triền sông, ven suối là địa bàn phổ biến của thợ săn vịt. Hầu
hết các chuyến thuyền chèo đều có liên quan đến săn vịt, dù vẫn có một số người dân
địa phương đi câu cá Chình, cá Đối giải trí. Mùa săn bắt đầu vào tháng Năm và kết thúc
vào tháng Bảy mỗi năm, ở mùa này thợ săn vịt tự hào về số lượng vịt săn được nhiều
nhất (Perkins và Gidlow, 2009). Vịt có thị lực rất tốt nên thợ săn phải ngụy trang mình
trong một chỗ núp (tên địa phương là maimai). Mục đích là để che khuất người thợ săn
nhưng vẫn còn mở đường ngắm để bắn. Trong những năm gần đây, một số thợ săn đã
tìm được cách dựng chỗ núp tạm thời một cách khéo léo bằng cách ngụy trang chiếc
xuồng của họ dưới các bụi Mấm biển đã được chặt, là thứ lúc nào cũng có sẵn.

Ảnh: Gordon Maxwell

Các bụi Mấm biển (Avicennia marina) được thợ săn vịt dùng làm chỗ núp ở New
Zealand.
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Chương 6

NHỮNG GỢI Ý TRONG QUẢN LÝ
Công dụng và người sử dụng
Rừng ngập mặn là hệ sinh thái quan trọng đối với cộng đồng con người sống ở các vùng
ven biển. Rừng mang lại rất nhiều loại lâm sản từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Dân làng ven
biển, những người có sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên rừng ngập mặn, sở hữu một kho
tàng kiến thức truyền thống. Họ nhận ra rằng những loài cây rừng ngập mặn khác nhau
thì có những đặc tính khác nhau, nhờ vậy mà loài cây này chuyên dụng hơn loài cây
khác. Sử dụng tài nguyên như vậy thường là bền vững, vì rừng ngập mặn là một phần
không thể thiếu của hệ sinh thái và tạo ra chức năng của hệ sinh thái.
Tuy nhiên, với mức tăng dân số và nhu cầu đối với tài nguyên rừng ngày càng tăng, rừng
ngập mặn tại một số địa phương đang cho thấy có sự xuống cấp ở nhiều mức độ khác
nhau do khai thác lâm sản quá mức. Trong những thập kỷ gần đây, việc sử dụng mang
tính thương mại và sử dụng hủy diệt trên quy mô lớn đã làm cho nhiều khu rừng ngập
mặn bị mất đi.

Các sản phẩm gỗ
Một trong những công dụng phổ biến nhất của rừng ngập mặn là nguồn cung cấp gỗ,
chủ yếu cho làm nhiên liệu và xây dựng. Nhiều loài cây, đặc biệt là những loài trong họ
Đước, cho gỗ nặng và cứng, khi cháy có nhiệt lượng cao. Do đó, gỗ này rất thích hợp
cho làm củi hoặc làm than. Khai thác rừng ngập mặn làm củi để dùng trong gia đình và
bán ra thị trường trong nước đang lan rộng ở các vùng nhiệt đới.
Do gỗ rừng ngập mặn chắc, bền và khó mục nên nó rất phù hợp để dùng trong xây
dựng. Gỗ tròn của rừng ngập mặn được khai thác chủ yếu để dùng cho xây dựng nhà ở
và đánh bắt cá. Nhu cầu gỗ rừng ngập mặn làm cừ trong xây dựng và làm đường sá
hiện rất lớn vì loại gỗ tròn này cực kỳ kháng mục rữa trong điều kiện yếm khí. Gỗ rừng
ngập mặn cũng được sử dụng để đóng thuyền và chạm khắc gỗ. Ngoài gỗ làm nhiên liệu
và xây dựng, rừng ngập mặn còn là nguồn gỗ bột giấy công nghiệp trong những năm
gần đây. Các nghiên cứu điển hình về sản xuất gỗ dăm ở Mã Lai để làm tơ nhân tạo và
giấy bóng kính ở Nhật Bản, nghiên cứu về bột giấy và giấy để sản xuất giấy in báo ở
Bangladesh cho thấy rằng việc sử dụng rộng rãi và hủy diệt như vậy là không bền vững
do khai thác quá mức và làm cạn kiệt tài nguyên gỗ. Tuy nhiên, sản xuất các mặt hàng
công nghiệp có giá trị gia tăng như than trắng và than bánh cho thấy nhiều hứa hẹn với
điều kiện là phải có được những phương án ở cấp quốc gia nhằm thiết lập rừng trồng
cho mục đích này.

Các sản phẩm ngoài gỗ
Rừng ngập mặn còn là một nguồn lực quan trọng cho nhiều loại lâm sản ngoài gỗ. Dừa
nước được sử dụng rộng rãi để sản xuất tấm lợp, giấy gói thuốc lá, nước giải khát,
đường, rượu và giấm ở khu vực Đông Nam Á. Dệt lá Dứa thành các sản phẩm hữu ích
hỗ trợ ngành tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là cho phái nữ ở khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương. Sản xuất mật ong là một hoạt động kinh tế quan trọng ở các nước như
Bangladesh, Việt Nam, Cuba và Guyana. Lá rừng ngập mặn được sử dụng làm thức ăn
cho gia súc và Lạc đà, đặc biệt là ở Ấn Độ, Pakistan và Trung Đông. Sử dụng vỏ cây
rừng ngập mặn lấy tannin làm thuốc nhuộm vải vẫn còn là một hoạt động kinh tế khả thi
ở các nước Châu Á Thái Bình Dương. Thực vật rừng ngập mặn cũng là nguồn thảo
dược cho một số cộng đồng ven biển.
Lâm sản ngoài gỗ rất quan trọng trong việc tạo thêm thu nhập cho các cộng đồng ven
biển. Thông thường, các ngành công nghiệp như vậy không đòi hỏi phải chặt hạ cây và
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do đó không làm suy thoái rừng. Trong thực tế, ngành này cần đến nguồn dinh dưỡng
của hệ sinh thái rừng để đảm bảo cung cấp nguyên liệu đầy đủ và liên tục. Trong bối
cảnh này, chúng có thể được xem là thân thiện với môi trường.

Quản lý bền vững
Mọi người đang chấp nhận rằng các nhu cầu bảo tồn, kinh tế và xã hội không phải là
những vấn đề có thể được giải quyết một cách riêng rẽ (Barbier, 1987). Để đảm bảo
quản lý bền vững các hệ sinh thái trong một khu vực nhất định, các mục tiêu sau đây cần
phải được giải quyết:
•

Tính bền vững sinh thái - duy trì đa dạng nguồn gien, khả năng phục hồi sinh
thái và năng suất sinh học

•

Bền vững kinh tế - đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân địa phương
và xóa đói giảm nghèo, tăng cường sự công bằng thông qua quyền sở hữu,
đẩy mạnh quản lý và sự tham gia trong các hoạt động kinh tế và gia tăng
hàng hóa và các dịch vụ hữu ích

•

Bền vững xã hội - duy trì sự đa dạng văn hóa, duy trì các thể chế và truyền
thống địa phương, đảm bảo công bằng xã hội và đảm bảo sự tham gia đầy đủ
từ việc ra quyết định, việc làm và đào tạo

Vì rừng ngập mặn có giá trị kinh tế - xã hội đáng kể đối với cộng đồng con người sống ở
các vùng ven biển nên đang phát sinh nhu cầu cấp bách về quản lý bền vững, bảo tồn và
phục hồi chức năng của nó (ITTO, 2012). Những giá trị này cần phải được truyền bá
rộng rãi để tranh thủ sự hỗ trợ của công chúng và chính quyền. Ở một số quốc gia đã rút
ra được những bài học quý giá, đang có những nỗ lực nhằm bảo vệ và sử dụng rừng
ngập mặn và hệ sinh thái lân cận một cách bền vững.
Các tài liệu hướng dẫn, sổ tay, kế hoạch hành động và tác nghiệp, nguyên tắc hướng
dẫn, quy tắc ứng xử và thực hành nhằm đẩy mạnh việc quản lý bền vững và sử dụng tài
nguyên rừng ngập mặn sau đây là những tài liệu đáng được tham khảo:
•

Hướng dẫn quản lý rừng ngập mặn (FAO, 1994)

•

Phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn (Field, 1996)

•

Kế hoạch hành động nhằm quản lý bền vững rừng ngập mặn 2004-2009
(ISME và ITTO, 2004)

•

Các nguyên tắc ứng xử nhằm quản lý và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng
ngập mặn (World Bank, ISME và cenTER Aarhus, 2005)

•

Nghiên cứu những bài học rút ra từ những nỗ lực phục hồi hệ sinh thái ven
biển và rừng ngập mặn ở Aceh sau trận sóng thần (Wibisono và Suryadiputra,
2006)

•

Sổ tay rừng ngập mặn ở Đông Nam Á (Giesen và đồng sự, 2007)

•

Sổ tay khôi phục rừng ngập mặn (GNF, 2007)

•

Sau trận sóng thần: Phục hồi hệ sinh thái ven biển: Những bài học kinh
nghiệm (UNEP, 2007)

•

Sổ tay khôi phục rừng ngập mặn cho tỉnh Aceh và miền bắc Sumatra (FAO,
2008)

•

Sổ tay hướng dẫn phục hồi rừng ven biển bị thiệt hại sau thảm họa thiên
nhiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Chan và Baba, 2009)
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Hiệp hội hệ sinh thái rừng ngập mặn Quốc tế (ISME) đã thông qua bản Hiến chương
Rừng ngập mặn để bổ sung cho Hiến chương Thiên nhiên Thế giới được Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc tán thành (ISME, 1991). Theo nguyên tắc chung trong bản hiến chương,
các hệ sinh thái rừng ngập mặn do con người sử dụng phải được quản lý để đạt đến và
duy trì được năng suất bền vững mà không làm suy giảm tính toàn vẹn của các hệ sinh
thái hiện hữu khác. Hình thức sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn của người
sử dụng lâu đời được nhìn nhận và hỗ trợ nhằm cải thiện phúc lợi cho người dân bản
địa. Các quyết định có ảnh hưởng đến việc quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn chỉ được
đề ra khi đã cân nhắc đến tri thức hiện hữu nhất và tầm hiểu biết của địa phương đó.
Trong bản hiến chương, các quyết định về sử dụng các hệ sinh thái rừng ngập mặn bao
hàm những cân nhắc sau đây:
•

Sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn để cho năng suất tự nhiên của chúng
được bảo tồn

•

Tránh làm suy thoái các hệ sinh thái rừng ngập mặn

•

Khôi phục các diện tích rừng ngập mặn đã bị suy thoái

•

Tránh khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên được hình thành từ các hệ
sinh thái rừng ngập mặn

•

Tránh những tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái lân cận

•

Nhìn nhận phúc lợi xã hội và kinh tế của cư dân rừng ngập mặn bản địa

•

Kiểm soát và hạn chế các hình thức sử dụng không bền vững để cho các
nguồn lợi và năng suất lâu dài của các hệ sinh thái rừng ngập mặn không bị
mất đi

•

Giới thiệu các giải pháp điều tiết để sử dụng khôn khéo các hệ sinh thái rừng
ngập mặn
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Ảnh: S. Baba
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