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TÓM TẮT
Hơn 17.000 ha rừng trồng Đước đôi (Rhizophora apiculata) đã đóng góp cho
hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ nhiều giá trị quan trọng về mặt sinh thái
và cải thiện môi trường trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua
việc định lượng các bon góp phần tính toán cụ thể giá trị hấp thụ của quần thể
Đước đôi. Thu thập số liệu 150 ô tiêu chuẩn mỗi ô có diện tích 500 m2 (25 m
x 20 m) và chặt hạ 42 cây có cỡ đường kính thân cây từ nhỏ đến lớn để cân
tính sinh khối và phân tích các bon. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy dạng
phương trình Y=a*Xb thể hiện tốt mối quan hệ giữa các bon với đường kính
thân cây. Tổng trữ lượng các bon trung bình của quần thể Đước đôi trong
rừng ngập mặn Cần Giờ là 151,99 ± 46,14 tấn C/ha. Quần thể cấp tuổi 8 (tuổi
38 – 42) có trữ lượng các bon tích tụ là 161,05 ± 40,46 tấn C/ha; cấp tuổi 7
(tuổi 33 – 37) tích tụ là 189,07 ± 38,78 tấn C/ha; cấp tuổi 6 (tuổi 28 – 32) tích
tụ là 136,72 ± 46,08 tấn C/ha; cấp tuổi 5 (tuổi 23 – 27) tích tụ là 134,81 ±
42,34 tấn C/ha; cấp tuổi 4 (tuổi 18 – 22) tích tụ là 138,34 ± 40,45 tấn C/ha.
Kết quả sẽ là tài liệu tham khảo cho việc tính toán trong chi trả dịch vụ môi
trường rừng trong tương lai.
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