ĐA DẠNG HỌ SIM (Myrtaceae Juss. 1789) Ở
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KẺ GỖ, TỈNH HÀ TĨNH
Trần Hậu Khanh, Phạm Hồng Ban, Trần Minh Hợi
TÓM TẮT
Qua điều tra họ Sim (Myrtaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Kẻ
Gỗ, đã xác định được 27 loài và 1 thứ thuộc 10 chi. Đã bổ sung 21 loài và 5
chi cho danh lục KBTTN Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh. Họ Sim ở KBTTN Kẻ Gỗ, Hà
Tĩnh có nhiều loài cây có giá trị sử dụng, cây cho tinh dầu với 28 loài và thứ,
cây làm thuốc với 18 loài và thứ, cây ăn được 18 loài, cây cho gỗ 11 loài,
nhóm cây làm cảnh chiếm tỉ lệ thấp nhất với 4 loài. Trong các dạng thân, thân
gỗ nhỏ chiếm ưu thế với 11 loài, cây thân bụi 7 loài, cây gỗ lớn 5 loài và cây
gỗ trung bình 5 loài. Trong các môi trường sống, rừng nguyên sinh với 16
loài, ở rừng thứ sinh với 22 loài, ở trảng cây bụi, ven rừng với 16 loài và ở
ven đường, ưa sáng, ven suối với 14 loài. Trong các yếu tố địa lý có yếu tố
cây trồng chiếm 28,6%, yếu tố lục địa Đông Nam Á chiếm 21,4%, yếu tố
Đông Dương, Ấn Độ hay lục địa châu Á nhiệt đới và yếu tố Đông Dương Nam Trung Hoa đều chiếm 17,9%, yếu tố nhiệt đới châu Á và châu Úc chiếm
7,1%, yếu tố thế giới và yếu tố gần đặc hữu cùng chiếm 3,6%.
Từ khóa: Đa dạng, Hà Tĩnh, họ Sim, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, thực
vật.
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