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Đề bài 

Tại sao trong khai thác rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với 

tu bổ và bảo vệ rừng? 

Lời giải chi tiết 

Khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu 

bổ và báo vệ vốn rừng vì các lí do sau: 

* Vai trò quan trọng của tài nguyên rừng ở Tây Nguyên: 

- Tây Nguyên là “kho vàng xanh” của cả nước: chiếm tới 36% diện tích đất có rừng và 

52% sản lượng gỗ có thể khai thác của cả nước. Trong rừng có nhiều gỗ quý (cẩm lai, 

gụ mật, nghiến, trắc, sến), nhiều chim, thú quý (voi, bò tót, gấu...). 

- Có giá trị lớn đối với môi trường - sinh thái: 

+ Tây Nguyên là vùng thượng nguồn phía Tây của các tỉnh thuộc vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ nước ta. Việc bảo vệ rừng khu vực đầu nguồn có ý nghĩa hết sức quan 

trọng trong việc điều tiết nguồn nước vào mùa mưa, hạn chế lũ lụt, sạt lở đất ảnh 

hưởng đến vùng cũng như các tỉnh duyên hải miền Trung phía Đông. 

+ Tây Nguyên có khí hậu phân hóa mùa khô sâu sắc và kéo dài, rừng góp phần điều 

hòa khí hậu, giữ nguồn nước ngầm, hạn chế thiếu nước vào mùa khô. 

* Tài nguyên rừng của vùng đang bị suy giảm: 

+ Sản lượng gỗ khai thác hằng năm không ngừng giảm, từ 600 - 700 nghìn m3 vào 

cuối thập kỉ 80, nay chỉ còn khoảng 200 - 300 nghìn m3/năm. 

+ Nguyên nhân: cháy rừng; nạn phá rừng gia tăng. 

+ Hậu quả: làm giảm sút nhanh lớp phủ rừng và giảm sút trữ lượng các loại gỗ quý, đe 

dọa môi trường sống của các loài chim, thú quý, làm hạ mực nước ngầm về mùa khô. 

=> Trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi 

đôi với tu bổ và báo vệ vốn rừng. 

 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-12-c264
https://doctailieu.com/dia-ly-lop-12-c699
https://doctailieu.com/huong-dan-giai-bai-3-trang-173-sgk-dia-li-12
https://doctailieu.com/huong-dan-giai-bai-3-trang-173-sgk-dia-li-12

