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Tóm tắt: 

Tác hại của các loài sinh vật ngoại lai đến đa dạng sinh học là rất nghiêm 
trọng và việc nghiên cứu về chúng để làm cơ sở cho các biện pháp phòng trừ là 
một hướng nghiên cứu mới hiện đang được chú ý rất nhiều trên thế giới. Cỏ dại 
môi trường (environmental weeds) là những loài thực vật ngoại lai xuất hiện 
trong các khu bảo tồn thiên nhiên và có nguy cơ gây ra những tác hại nghiêm 
trọng đến đa dạng sinh học của các loài sinh vật bản địa. Ở Việt Nam, cũng như 
ở nhiều nước nhiệt đới khác, cây Mai dương (Mimosa pigra L.) là một loài cỏ dại 
nguy hiểm do bởi khả năng bành trướng rất nhanh. Các khu bảo tồn thiên nhiên 
như Vườn quốc gia Cát Tiên, Tràm Chim và nhiều vùng đất ngập nước quan 
trọng khác hiện đang bị xâm lấn mạnh bởi cây Mai dương. Trong thời gian từ 
2000 đến 2002 chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số đặc điểm sinh học của 
cây Mai dương, địa bàn nghiên cứu là tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Bài báo 
cáo nầy sẽ trình bày các số liệu thu thập được về hình thái, sinh khối, vật hậu 
học, ngân hàng hạt trong đất, sự phát tán hạt của cây Mai dương. Các kết quả 
nầy cung cấp những thông tin sinh học cơ bản làm cơ sở cho việc xây dưng 
những chương trình tổng hợp phòng trừ cây Mai dương tại Vườn quốc gia Tràm 
Chim cũng như ở những nơi khác. 
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Abstract: 

Alien invasive species can cause many adverse impacts on biodiversity. 
Study about the biology of alien invasive species to provide scientific basis for 
control programs is a new research focus, attracting serious attentions from 
scientific communities. Environmental weeds are alien plants species occurring 
in nature conservation areas, capable of causing severe impacts on the diversity 
of native flora and fauna. In Vietnam, as well as many other tropical countries, 
Mimosa pigra is a dangerous weed due to its rapid invasion capacity. Many 
protected areas such as Tram Chim, Cat Tien national parks and other important 
protected wetlands are being invaded by Mimosa pigra. Since 2000, we have 
conducted several studies on the biological characteristics of Mimosa pigra, the 
study area was in Tram Chim National Park. This paper will report data on 
morphology, biomass, phenology, soil seedbank and seed distribution. The 
results will provide useful information for the preparation of weed management 
program for the control of Mimosa pigra in Tram Chim as well as in other areas 
affected by this weed. 
 


