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LÀNG TRE PHÚ AN

Việt Nam
Giải thưởng Xích đạo nghiên cứu trường hợp

Giải pháp phát triển bền vững cho con người, thiên nhiên và những cộng đồng vượt khó để tồn tại

GIẢI THƯỞNG XÍCH ĐẠO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP
Trên thế giới, nhiều cộng đồng địa phương và bản địa tìm ra được nhiều giải pháp mang tính sáng tạo hướng đến sự phát triển bền vững,
những giải pháp này vừa có lợi cho người dân vừa có lợi cho thiên nhiên. Ít có ấn bản hay nghiên cứu trường hợp cung cấp thông tin đầy
đủ về sự ra đời và phát triển của những giải pháp này, về tác động và sự biến đổi của chúng theo thời gian như thế nào. Những ấn bản
hay nghiên cứu trường hợp kể lại câu chuyện của những giải pháp này với chính những người sử dụng chúng càng ít hơn.
Để đánh dấu sinh nhật thứ 10 của mình, Giải thưởng Xích đạo muốn sửa chữa thiếu sót này. Nghiên cứu trường hợp sau đây là một trong
một chuỗi dự án đang triển khai, mô tả chi tiết một dự án được trao Giải thưởng Xích đạo. Dự án này xây dựng trên nền tảng bảo vệ môi
trường và tạo thu nhập bền vững cho người dân địa phương và đã được thảo luận với người dân trong quá trình thực hiện. Mục tiêu của
những trường hợp này là nêu bật sự cần thiết phải có một chính sách đối thoại để giúp một dự án gặt hái thành công tại địa phương rồi
tiếp tục được triển khai, để nâng cao kiến thức tổng quát của địa phương về môi trường và về các giải pháp phát triển và để làm mẫu cho
những dự án khác. Các nghiên cứu trường hợp được xem trọng nhất và hiểu nhất dựa vào « Sức mạnh của hoạt động địa phương : bài
học của 10 năm trao Giải thưởng Xích đạo », đây là một tập hợp nhiều bài học rất bổ ích giúp chính quyền xây dựng một chính sách chỉ
đạo xuất phát từ một trường hợp cụ thể.

Bấm vào bản đồ đế tham khảo dữ liệu chi tiết của các nghiên cứu trường hợp đoạt Giải thưởng Xích đạo.
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LÀNG TRE PHÚ AN

Việt Nam

TÓM TẮT DỰ ÁN

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH

Xã Phú An nằm ở phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh và bị thả
bom dữ dội trong chiến tranh chống Mỹ. Làng tre Phú An
đã xây dựng một Bảo tàng sinh thái tre và một Khu bảo tồn
thực vật nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh thái, bảo vệ đa dạng
tre trong vùng với mục tiêu « biến vùng tam giác sắt thanh
một tam giác xanh ». Nhiều hoạt động bảo tồn được tiến
hành để bảo vệ và phục hồi các loài tre Việt Nam, và một số
các loài cây rừng bị đe dọa biến mất tại vùng Đông Nam Bộ
Việt Nam. Trên 350 mẫu tre đang được sưu tầm trong Bảo
tàng và Khu bảo tồn thực vật.

ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG XÍCH ĐẠO: 2010
THÀNH LẬP NĂM: 1999
ĐỊA ĐIỂM: xã Phú An, tỉnh Bình Dương
NGƯỜI THỤ HƯỞNG: nông dân, thiếu niên, học sinh
TÍNH ĐA DẠNG SINH THÁI: 350 mẫu tre

Dự án đầy sáng tạo này mang lại nhiều lợi ích kinh tế rõ
rệt cho người dân Phú An, họ được hướng dẫn sản xuất vật
dụng thủ công mỹ nghệ bằng tre. Khoảng 3 000 hộ gia đình
là người thụ hưởng từ dự án « Làng Tre » và việc di dân về
các khu đô thị đã giảm hẳn.
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Lịch sử và bối cảnh

Xã Phú An nằm ở phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh và bị thả bom dữ
dội trong chiến tranh chống Mỹ. Làng tre Phú An đã xây dựng một
Bảo tàng sinh thái tre và một Khu bảo tồn thực vật nhằm bảo vệ sự
đa dạng sinh thái, bảo vệ rừng tre trong vùng, mục đích là tham gia
« biến vùng tam giác sắt thành một tam giác xanh ». Dự án tập trung
vào việc bảo tồn tre và tạo việc làm trong lĩnh vực nghề tre truyền
thống và trong các nghề có thể giúp người dân cải thiện cuộc sống.
Bảo tàng sinh thái tre và Khu bảo tồn thực vật tiến hành các hoạt
động bảo tồn để bảo vệ và phục hồi các loài tre Việt Nam, trong đó
có cả 20 loài cây rừng bị nguy hiểm ở vùng Đông Nam bộ.

Cội nguồn của ý tưởng xây dựng một « làng tre »

Trồng tre để bảo vệ hệ sinh thái địa phương và giúp người
dân mưu sinh

Ý tưởng của dự án là xây dựng Phú An thành một vùng có khả năng
bảo vệ sinh thái và bảo tồn đa dạng, với sự tham gia quản lý người
dân địa phương và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ
hệ sinh thái và kiến thức truyền thống. Lúc đầu, tên gọi và khái niệm
« Làng tre » được đề xuất với cộng đồng vào năm 1999, là kết quả
của câu trả lời pha lẫn của đa số thành viên cộng đồng; nhưng không
phải người dân nào cũng tin là tất cả các bên đều sẽ có lợi trong lĩnh
vực sinh kế bền vững nhờ vào bảo tồn, ngoài ra giải pháp xóa đói
giảm nghèo từ những hoạt động giúp khôi phục môi trường vẫn
còn mới đối với chính quyền địa phương và người dân. Nhiều buổi
họp để thông tin và tham khảo ý kiến người dân được tổ chức để giải
thích rõ ý tưởng và tranh thủ sự ủng hộ và gắn kết của các tác nhân
liên quan đến dự án. Dần dần người dân và chính quyền địa phương
đã chia sẻ quan điểm và cam kết tham gia dự án.

Trước cái nghèo của người dân và sự xuống cấp của môi trường,
những người xây dựng dự án này xuất phát từ mong muốn được
thấy người dân sống ấm no và sung túc hơn bằng cách áp dụng
những hiểu biết truyền thống về dinh dưỡng và chữa bệnh. Đặc biệt
dự án tập trung vào cây tre vì tre có những đặc tính phát triển nhanh,
bền và cho nhiều vật liệu xây dựng, vì thế tre là một yếu tố thích hợp
để góp phần xóa đói giảm nghèo, tái tạo cảnh quan và hạn chế xói
mòn đất.

Hệ sinh thái xã Phú An trải rộng hai bên bờ sông Sài Gòn, dòng sông
là nguồn cung cấp cho người dân những nhu cầu sinh thái chủ yếu
như nước, chu trình đất và dinh dưỡng, gỗ xây dựng, thực phẩm, lưu
giữ khí carbon, v.v. Trong chiến tranh, rừng bị tàn phá nặng nề và hiện
nay tiếp tục xuống cấp do bị con người khai thác bừa bãi. Nhưng hệ
sinh thái nông nghiệp vẫn đa dạng, trải dài từ những khu đất thấp
ven sông đến những khu vực cao hơn trồng nhiều tre, điều, cây ăn
quả và cây cao su, đây là cơ cấu cây trồng chính của địa phương. Hệ
sinh thái ven bờ cũng rất đa dạng. Cá, lươn, tôm là nguồn thực phẩm
chính, cây mọc ven bờ được sử dụng làm thực phẩm và thuốc chữa
bệnh. Trồng lúc ở những vùng đất ngập nước, lúa là một nguồn thực
phẩm và thu nhập phụ cho người dân. Trong hệ thống sinh thái đó,
tre là nguồn tài nguyên quan trọng.

Một trong những khó khăn của dự án là quản lý việc thu mua tre
với số lượng lớn của người nông dân và giải quyết các vấn đề đất
đai. Nếu cộng đồng quyết định thành lập làng sinh thái với mô hình
quản lý thật lý tưởng, không phát triển công nghiệp trong xã, người
nông dân sẽ không được tự bán đất cho các doanh nghiệp công
nghiệp vốn sẵn sàng bỏ tiền mua đất với giá cao. Dự án đã làm việc
với Ủy ban Nhân dân, do dân bầu ra để phụ trách tất cả các vấn đề
hành chánh trong xã, để Ủy ban Nhân dân giải thích cho người dân
các quy định liên quan đến việc cấp phép và các điều kiện bán đất.
Sau nhiều năm làm việc, những người nông dân còn tiếp tục với dự

Việc khai thác tre tại vùng nầy trãi qua quá trinh dài và yếu kém, tre
không được xem trọng và khai thác bừa bãi nên bị đe dọa tính bền
vững. Cách khai thác tre không mang tính chọn lọc. Người ta chặt tre
khi tre chưa đến tuổi trưởng thành và có thể sử dụng để nhân giống.
Hơn nữa, xã Phú An là xã nghèo so với các khu vực lân cận, nên người
dân đã khai thác tre theo phương cách không bảo vệ lâu dài để đáp
ứng nhu cầu và phương tiện sinh nhai.
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Quản trị và tổ chức

án bắt đầu nhận ra các vấn đề xãy về mặt môi trường và xã hội mà
các cơ sở sản xuất và công nghiệp gây ra cho các xã lân cận, từ đó họ
đã đồng ý cùng chọn một giải pháp cho cộng đồng là vừa được ấm
no, vừa bảo vệ môi trường và họ bằng lòng tiếp tục tuân thủ những
quy định mới để cuối cùng thành lập được Làng tre Phú An.

Làng tre Phú An có khoảng 15 người làm việc thường xuyên, trong
đó có 4 nghiên cứu viên, 5 kỹ thuật viên, 4 nông dân và Hội Phụ nữ
xã tham gia họat động. Ngoài ra, còn một nhóm sinh viên đến làm
việc không thường xuyên và tùy theo nhu cầu. Đối với dự án, việc tất
cả mọi người cùng tham gia quyết định rất quan trọng. Những đề
xuất hoạt động mới và thay đổi chiến lược cho dự án được trình bày
và thảo luận để đi đến quyết định chung. Dự án tranh thủ các buổi
họp của Hội phụ nữ và nông dân xã để tổ chức tham khảo ý kiến
người dân và đi đến quyết định.

Từ đó, dự án đã dốc hết sức lực để khôi phục sự đa dạng sinh học
trong vùng, dựa vào kết quả nghiên cứu, kiến thức và sự tham gia
tích cực của cộng đồng địa phương. Ý tưởng không chỉ bảo vệ loài
tre mà còn phải bảo vệ tính đa dạng về gen của các loài tre được hiện
thực hóa bằng Bảo tàng sinh thái tre và Khu bảo tồn thực vật với hơn
350 loài tre. Chính quyền địa phương đã giao cho dự án quyền sử
dụng 10 ha đất để làm Khu bảo tồn.

“Bảo vệ tính đa dạng sinh học nghĩa là bảo vệ và phát triển bền vững mà vẫn bảo đảm chất lượng
cuộc sống của người dân địa phương thông qua việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, để các
nguồn tài nguyên này dược cung cấp nhiều hơn, nhờ môi trường được bảo vệ.”
Diệp Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Làng tre Phú An
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Các hoạt động chính và Sáng kiến

Các hoạt động chính của Làng tre Phú An tương ứng với bốn mục
tiêu đề ra ban đầu: i) tăng sản lượng cây trồng, ii) bảo tồn các loài
tre Việt nam và một số các loài cây rừng bị nguy cơ tuyệt chủng,
iii) nâng cao giá trị các nguồn tài nguyên thiê nhiên nhờ vào hổ trợ
của nghiên cứu và iv) đóng góp cho phát triển bền vững. Hoạt động
của dự án đã cho phép hơn 3000 người dân trong xã Phú An được
hưởng lợi.

khăn là tìm tư liệu và thu thập mẫu tre trên toàn nước Việt Nam. Kết
quả cuối cùng là Khu bảo tồn đang sở hữu một bộ sưu tập tre độc
nhất vô nhị, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu tre về phân loại thực
vật, sinh thái và thực vật dân tộc học.

Trung tâm nghiên cứu cho chiến lược tái trồng rừng
Dự án cũng tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu nhẳm nâng cao
giá trị của tre. Bảo tàng sinh thái tre và Khu bảo tồn thực vật hoạt
động như một trung tâm nghiên cứu, đây là nơi tiến hành nhiều thử
nghiệm để xác định đặc tính hóa- lý của mỗi loài tre. Sau đó các loài
tre được sắp xếp theo tính ứng dụng tốt nhất của chúng. Thông tin
này được cung cấp cho nông dân để giúp họ chọn loài tre nào thích
hợp nhất cho sản xuất, bảo quản, làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
hay sản phẩm công nghiệp. Ví dụ loài tre được chọn lựa căn cứ trên
độ bền, khả năng tăng trưởng, hay dùng trong vật liệu xây dựng. Dự
án cũng quan tâm đến việc đa đạng hóa các loài tre và khuyến khích
người nông dân trồng nhiều loài tre khác nhau. Từ đó, giúp người
nông dân điều chỉnh và đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của
thị trường, có loài tre thích hợp với việc sản xuất bột giấy, loài khác
thích hợp để dùng trong trang trí tường hay sàn nhà, có loài dùng
sản xuất tăm xỉa răng, túi xách và vật liệu xây dựng rất tốt. Các nhà
nghiên cứu luôn thu thập thêm loài tre mới để đáp ứng nhu cầu của
các lĩnh vực mới mà họ khám phá. Dự án đã thử nghiệm đặc điểm
của nhiều loài tre khác nhau để xác định loài nào có thể tham gia
vào việc giải ô nhiễm cho đất nhờ xử lý bằng thực vật, khả năng cố
định carbon và độ bền của tre trong xây dựng công nghiệp. Chương
trình nghiên cứu về phân đọan ADN của nhiều loài tre đang được
tiến hành. Mục tiêu của chường trình này là hổ trợ cho việc phân lọai
chính xác các loài tre để gia tăng giá trị của chúng.

Tăng năng suất cây trồng
Để gia tăng năng suất cây trồng, lúc đầu dự án đã tập trung vào cây
tre, nâng số lượng và chất lượng cây tre thu hoạch mỗi mùa. Dự án
chia sẻ với người dân phương pháp thu hoạch tre tốt và kỹ thuật
quản lý vườn tre bền vững. Nhiều buổi hướng dẫn được tiến hành
để người dân không làm như trước đây là chặt tre khi cây tre còn
non. Dự án cũng hướng dẫn người dân cách tạo thêm giá trị bổ sung
bằng cách dùng tre làm nguyên liệu tạo ra nhiều sản phẩm mới như
bàn ghế hay hàng thủ công mỹ nghệ, qua đó tạo thêm nguồn thu
nhập. Dự án cũng tư vấn cho người nông dân biết chọn loài tre nào
thích hợp nhất để tạo ra một sản phẩm đặc thù. Ví dụ chọn loài tre
nào để trồng khai thác thân tre, tre nào trồng cho cảnh quan và loài
tre nào có nhu cầu thị trường.

Bảo tồn tre
Hoạt động chính của dự án là bảo tồn đa dạng sinh học thông qua
việc thành lập Bảo tàng sinh thái tre và Khu bảo tồn thực vật. Trung
tâm Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bảo tồn nhằm mục
tiêu bảo tồn đa dạng các loài tre và đa dạng gen. Trung tâm đã được
xây dựng nhờ sự tài trợ của Vùng Rhône- Alpes của Pháp và tỉnh Bình
Dương. Nơi đây, đã sưu tầm trên 350 mẫu tre, một số các loài thực
vật khác bị đe dọa tuyệt chủng được tìm thấy trong các vùng khác
của Việt Nam, cũng như các loài tre thông dụng hơn sử dụng trong
việc trồng cảnh quan hay sử dụng sản xuất vật dụng thủ công mỹ
nghệ. Để hình thành phòng sưu tập thảo tập và khu bảo tồn, các
nghiên cứu viên của dự án đã tiến hành một công việc tỉ mỉ và khó

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, dự án tiến hành các hoạt động
được chuẩn bị để cho phép và giúp người nông dân có khả năng cải
thiện chất lượng cuộc sống của họ. Phương pháp là trang bị cho họ
công cụ, thông tin và phương tiện cần thiết để họ tự quyết định về
việc sản xuất một cách khôn ngoan. Truyền thông và chuyển giao
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kiến thức là hai yếu tố quan trọng trong lĩnh vực hoạt động này. Giáo
dục môi trường nhắm vào đối tượng là trẻ em địa phương và sinh
viên đại học, khuyến khích họ tham gia tích cực để bảo đảm những
nỗ lực của dự án được thực hiện liên tục và xây dựng tinh thần trách
nhiệm tập thể vì sự ấm no của cộng đồng và vì các khu rừng xung
quanh. Làng Tre Phú An cũng hướng dẫn nông dân về cách cải thiện
và giữ độ phì nhiêu của đất, các kỹ thuật canh tác hữu cơ, phòng
chống hao hụt nước và quản lý rác thải.

nước thải và giải ô nhiễm đất. Các nhà nghiên cứu đã đạt kết quả rất
khả quan khi chứng minh rằng có thể sử dụng sợi tre trong vật liệu
biocomposites và than tre có thể họat hóa để làm than hoạt tính.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã xác định được khả năng thích
ứng của các loài tre khác nhau trong điều kiện sinh sống mới và
những kỹ thuật trồng, cắt tỉa và bón phân hiệu quả nhất.
Đến nay, dự án đã thu thập được 450 mẫu tre Việt Nam, Campuchia
và Lào. Hiện nay, việc mô tả hình thái học của tre phải sử dụng đến
102 đặc tính nằm trong 12 nhóm mô tả chính của tre. Dự án cũng
thu thập rất nhiều tài liệu về những hiểu biết lưu truyền trong dân
gian về cách trồng và quản lý tre. Kết hợp hai kết quả này cùng với
sự bổ sung cơ sở dữ liệu ADN của loài tre cho phép đăng những bài
báo, kết quả sẽ được công bố để nhiều người nông dân và người bảo
vệ môi trường có thể sử dụng dữ liệu nhiều hơn.

Hiểu biết truyền thống và công nghệ mới
Một trong những nét sáng tạo đáng kể nhất của dự án là sự kết
hợp giữa hiểu biết truyền thống và nghiên cứu rất sâu để bảo tồn
và quản lý tre. Dự án không ngừng thử nghiệm, điều chỉnh và áp
dụng công nghệ mới, ngay cả trong một lĩnh vực mới là xử lý bằng
thực vật, một số loài tre có thể đóng vai trò quan trọng trong xử lý

“Bảo vệ đa dạng sinh học cần phải là một mục tiêu trong toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế vì sự bình
đẳng giữa các dân tộc. Muốn bảo tồn đa dạng sinh học, phải đào tạo nguồn nhân lực có khả năng
làm việc trong lĩnh vực bảo vệ tính đa dạng học ; đây là một nguồn tài nguyên quan trong cho con
người. Ngoài ra, cũng cần có một đạo luật để nghiên cứu việc xử lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên
trong các sản phẩm bán ra trên thị trường nhằm bảo đảm thu nhập cho người nghèo.”
Diệp Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Làng tre Phú An
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Tác động

TÁC ĐỘNG TRÊN ĐA DẠNG SINH HỌC

quả để tuyên truyền thông điệp bảo tồn môi trường của dự án, là
người chuyển đến các bậc phụ huynh những bài học về sự cần thiết
phải bảo vệ môi trường và quản lý rác thải.

Trước khi dự án hình thành, Phú An chỉ có bảy loài tre. Từ năm 1999
đến nay, số lượng mẫu tre ở Phú An đã tăng lên 350 mẫu. Các mẫu
này được thu thập ở khu vực Đông Nam Á ; trong quá trình thu thập
mẫu, khoảng hai mươi loài cây rừng đang bị de dọa hay đang gặp
nguy hiểm cũng được mang về trồng bảo tồn trong vườn thực vật.
Bảo tàng sinh thái tre và Khu bảo tồn thực vật đã được phát triển
để bảo tồn các loài tre này và sẽ cung cấp cho người nông dân địa
phương. Công việc này mang một mục đích giáo dục, đó là tìm hiểu
và giới thiệu nhiều công dụng khác nhau của các loài tre, cũng như
nâng cao kiến thức bản địa và ích lợi của công việc bảo tồn. Trung
tâm còn cung cấp cho khách tham quan thông tin về lịch sử Phú An,
về đặc trưng của các loài tre, và kết quả của các nghiên cứu đã thực
hiện trong lĩnh vực đa dạng sinh học, việc tăng độ phì nhiêu của đất
và bảo vệ môi trường.

Bộ sưu tập tre duy nhất
Hoạt động nghiên cứu, thu thập và phổ biến tư liệu đã bù đắp được
sự thiếu hụt về kiến thức và ấn phẩm về bảo tồn loài tre. Dự án ý thức
rằng vai trò của mình là xác định các loài mới và xây dựng các biện
pháp quản lý bền vững. Các nghiên cứu viên đã bắt đầu sứ mạng thu
thập tài liệu và các loài tre trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đến nay, họ
đã tiến hành công việc tại 43 trên 64 tỉnh thành Việt Nam và thu thập
được 103 mẫu ở miền Bắc, 42 mẫu ở miền Trung, 59 mẫu ở khu vực
Tây Nguyên, 46 mẫu ở miền Đông Nam bộ và 51 mẫu ở Đồng bằng
sông Cửu Long. 301 mẫu này thuộc về 130 loài tre của 17 giống,
trong đó 90% là tre Việt Nam. Việc xác định tọa độ địa lý của các loài
tre cho phép lập bản đồ các loài đang bị đe dọa. Các mẫu tre thu
thập được trồng tại khu bảo tồn của làng ; hoạt động này giúp nâng
cao hiểu biết về các phương pháp bứng trồng và nhân giống. Ngoài
ra, hạt của 22 loài cây rừng quý hiếm và 8 loài cây rừng đang bị đe
dọa, cũng được thu thập ở khu vực Đông Nam bộ và được trồng
thành công tại khu bảo tồn. 8 loài đang bị đe dọa gồm có: Aquilaria
crassna Pierre, Sindora siamensis Teysm, Pterocarpus pedatus, Shorea
roxburghii G.Don, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Anisoptera costata
Korth, Dalbergia barlaensis Pierre, và Scaphium macropodium.

Kết hợp nghiên cứu và giáo dục môi trường
Trong mô hình dự án, nghiên cứu và giáo dục về môi trường gắn
kết chặt chẽ với nhau. Các nghiên cứu viên cập nhật và cung cấp
rộng rãi thông tin về các loài tre được thu thập và mang về trồng
tại trung tâm. Mục đích nghiên cứu là góp phần mở rộng hiểu biết
của người dân về tài nguyên thiên nhiên ; xác định các điều kiện
thích nghi của tre, như kỹ thuật tỉa tre, bứng cây từ nơi khác về trồng
và bón phân ; và nghiên cứu các kỹ thuật gìn giữ độ phì của đất và
khả năng cải thiện sản xuất nông nghiệp. Sau nhiều cố gắng tuyên
truyền, cộng đồng dân cư đã biết nghĩ đến việc gìn giữ tính đa dạng
sinh học tại địa phương và quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách
bền vững. Một trong nhiều ví dụ điển hình là người dân đã trồng Tre
Bông (Bambusa gibboides), đây là loài tre đang bị de dọa, nhưng có
chất lượng để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Xử lý ô nhiễm bằng thực vật và xử lý nước thải
Làng tre Phú An cũng nghiên cứu để cải thiện tình trạng đất, bảo vệ
các lưu vực sông (và, rộng hơn là cải thiện khả năng tiếp cận nước
sạch của người dân địa phương) và bảo vệ hệ thực vật hai bên bờ
sông Sài Gòn. Làng tre Phú An phụ thuộc vào sông Sài Gòn không
chỉ ở góc độ nguồn nước, mà còn vì các nhu cầu cơ bản khác. Do
quá trình công nghiệp hóa nhanh, rộng và thiếu quản lý, con sông
bị ô nhiễm nặng nề. Từ đầu những năm 2000, chính quyền tỉnh Bình
Dương bắt đầu quan tâm đến vấn đề này và đặt ra các quy định

Một đối tượng khác của giáo dục về môi trường là học sinh. Nhiều
lớp học về bảo tồn thiên nhiên và nhiều đợt tham quan thực tế được
tổ chức mỗi tuần cho trẻ em địa phương. Các em là phương tiện hiệu
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chặt chẽ đối với việc xây dựng nhà máy công nghiệp tại địa phương,
bao gồm yêu cầu sử dụng công nghệ sạch và phạt tiền đối với các
trường hợp gây ô nhiễm. Tuy nhiên, không có khoản dự phòng nào
dành cho công tác giải ô nhiễm và khôi phục tình trạng các khu vực
đất đã bị ô nhiễm. Để bù đắp thiếu sót này, làng tre Phú An đã tiến
hành các nghiên cứu về tiềm năng của tre trong việc xử lý ô nhiễm
bằng thực vật.

non mang lại lợi nhuận thấp và không lâu dài bằng chặt tre khi tre
đã phát triển đến tuổi trưởng thành. Làng tre Phú An đã giải quyết
vấn đề bằng cách hướng dẫn nông dân địa phương các kỹ thuật
thu hoạch bền vững đối với nhiều loại tre khác nhau. Mặc dù khu
vực này cũng trồng nhiều điều, cao su và cây ăn quả, dự án đã chọn
cây tre làm mục tiêu đầu tiên do tính đa dạng, khả năng thích nghi
và tốc độ tăng trưởng của tre (tre là một trong những loại cây lớn
nhanh nhất).

Hiện tại, kết quả thu được rất đáng khích lệ, đã xác định tiềm năng
của loài Lantana camera và một loài Bambusa là hai loài có khả năng
hấp thu kim loại nặng rất cao (đây là một đặc tính quan trọng để giải
ô nhiễm đất) - và riêng loài Bambusa còn có khả năng xử lý nước thải.

Nông nghiệp hữu cơ và cải thiện năng suất cây trồng
Ảnh hưởng về mặt kinh tế xã hội và lợi nhuận thu được từ các hoạt
động của dự án thể hiện ở nhiều mặt. Tài trợ đầu tiên của dự án đến
từ tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ Helvetas hướng đến việc cải thiện
thói quen canh tác của các hộ nông dân bằng việc cung cấp phân
bón có nguồn gốc hữu cơ cho 64 hộ nghèo nhất trong xã. Từ thời
điểm đó, Làng tre Phú An đã xây dựng theo hướng này, hướng dẫn
người nông dân các kỹ thuật cải thiện độ phì của đất bằng cách ủ
phân từ thực vật, nuôi trùn và gieo trồng các loại cây cố định đạm.
Sản lượng tre của các hộ gia đình tham gia dự án đã tăng một cách
rõ rệt và lâu dài. Hoạt động nghiên cứu về công nghệ sinh học và
sinh thái đã góp phần làm tăng năng suất nông nghiệp và tăng sản
lượng. Các loài tre do khu bảo tồn thu thập về được cung cấp cho
nông dân của làng, sau đó họ sản xuất cây giống để bán hoặc trồng
trên phần đất của mình. Việc tiếp cận được nguồn giống dồi dào và
phong phú đã giúp người nông dân có thu nhập cao hơn và có thêm
một phương tiện sinh sống. Năm 2009, 10 người nông dân sản xuất
được 5 000 cây con, mỗi người thu được 500 USD tiền lời, bằng 10
tháng lương của một lao động phổ thông.

Cuộc sống thiên nhiên tại Phú An đã hoàn toàn bị hủy diệt trong
thời kỳ chiến tranh và chỉ bắt đầu hồi phục gần đây sau khi Làng tre
Phú An hình thành ; trước năm 1999 chẳng hạn, các loài chim hiếm
khi xuất hiện tại Phú An. Từ khi thành lập Khu bảo tồn tre, nhiều loài
chim như chim khách, bồ câu, bìm bịp, chim sẻ, cò trắng,v.v …đã
quay lại vì đây là nơi trú ẩn bảo vệ chúng an toàn khỏi những người
đi bẩy chim săn bắt trái phép.

TÁC ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI
Trước khi triển khai dự án, tỷ lệ hộ nghèo tại làng Phú An rất cao.
Ngoài việc thiếu công ăn việc làm, tỉ lệ hộ nghèo cao do quản lý
kém (và sau đó làm cạn kiệt) nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tình
trạng này đặc biệt rõ rệt trong việc khai thác tre. Thói quen chặt tre

Giá trị gia tăng từ sản xuất phi nông nghiệp và xóa đói giảm
nghèo
Một kết quả khác của dự án là tạo nghề và đa dạng hóa các phương
tiện kiếm sống, chẳng hạn như tạo việc làm thường xuyên cho
những thanh niên không có đất. Dự án nhắm việc hỗ trợ và đào
tạo cho một nhóm người nghèo và hướng dẫn họ làm ra các sản
phẩm thủ công có giá trị gia tăng từ tre. Hoạt động này góp phần
xây dựng cho một số người trẻ trong làng, có kiểu hoạt động thương
mại mới, có kỹ năng và có nguồn thu nhập. Ở quy mô lớn hơn, cùng
với các họat động trong xu hướng phát triển chung của xã, số lượng
hộ nghèo đã giảm khoảng 80% so với thời điểm khi dự án bắt đầu.
Cải thiện các phương tiện sinh sống cũng là góp phần làm chậm và
giảm tình trạng di dân về các khu đô thị. Dự án cũng đang phát triển
một chương trình du lịch sinh thái, một con đường khám phá dài 15
km đã hình thành và có thể mang lại cho người nông dân thêm một
nguồn thu nhập bên cạnh nguồn thu từ nông nghiệp.

Tính độc lập của phụ nữ, vấn đề sức khỏe và giáo dục
Làng tre Phú An đã kết hợp với Hội Phụ nữ xã để thực hiện nhiều
chương trình xã hội, nhằm mang lại nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ.
Hội Phụ nữ là một tổ chức chính trị xã hội có nhiệm vụ giúp phụ nữ
gia tăng sức mua và đạt mức bình đẳng về thu nhập trong gia đình,
đó là hiệu quả của dự án trong việc hướng dẫn phụ nữ có một nghề
thủ công và làm ra các vật dụng bằng tre. Thu nhập từ hoạt động
này mang lại cho phụ nữ địa phương một mức độ độc lập nhất định
9

về tài chính, đồng thời cho phép họ làm việc tại nhà, làm tròn trách
nhiệm truyền thống trong công việc gia đình, chăm sóc con cái, v.v…

biết của một số người dân địa phương về sự cần thiết phải bảo tồn
tài nguyên thiên nhiên, về những lợi ích tiềm tàng trong ngắn hạn
và dài hạn mà việc tồn tài nguyên thiên nhiên có thể mang lại. Công
tác giáo dục môi trường và các chiến dịch tuyên truyền để phát triển
giáo dục môi trường là những điều kiện tối quan trọng để đạt đến
sự đồng thuận của làng đối với mô hình dự án. Năm 2002, Tỉnh Bình
Dương đã ký quyết định chính thức thành lập và công nhận làng
sinh thái. Việc công nhận này đã thay đổi các chính sách quy hoạch
của địa phương (và chính sách công nghiệp hóa), còn người dân thì
từ chối không bán đất của mình cho các nhà máy công nghiệp nữa.

Giáo dục và hoạt động phát triển đã nâng cao sự hiểu biết của người
dân địa phương về một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường
và về các vấn đề y tế. Ngoài các buổi hội thảo tuyên truyền đã thu hút
sự tham gia của hơn 100 nông dân, nhóm đã làm việc để cải thiện
điều kiện sống tại địa phương thông qua việc cung cấp kiến thức
mới. Trước kia, người dân uống nước không đun sôi và thường xuyên
bị các bệnh do uống nước không đun sôi, còn hiện nay 100% hộ dân
đều uống nước đun sôi. Các chiến dịch truyền thông đã tuyên truyền
thành công vấn đề tái chế, an toàn thực phẩm và lợi ích của phương
pháp canh tác hữu cơ, khuyến khích cách nấu ăn theo truyền thống
và việc sử dụng cây cỏ để chữa bệnh. Một ví dụ là sử dụng vỏ cây tre
Vàng sọc (Bambusa vulgaris var strictata) để chữa bệnh về da và sử
dụng chồi lá tre non để chữa bịnh cho trẻ em.

Ở cấp độ quốc gia, Làng tre Phú An đã có tác động đến hình thức,
cách trình bày và nội dung các đạo luật về tính đa dạng sinh học.
Trước khi thảo luận các đạo luật về đa dạng sinh học tại Quốc hội,
các đại biểu Quốc hội đã tổ chức làm việc với các nhà khoa học, để
các nhà khoa học trình bày ý kiến và kinh nghiệm để đóng góp cho
dự luật. Từ việc đóng góp ý kiến từ phía các nhà khoa học và đại diện
của Làng Tre, Việt Nam đã ban hành nhiều đạo luật đưa khái niệm
bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình học đường. Làng Tre
cũng đóng vai trò là trung tâm đào tạo để kiểm tra việc áp dụng các
chương trình này trên thực tế.

TÁC ĐỘNG CHÍNH TRỊ
Khi bắt đầu dự án, Làng tre Phú An làm việc với Ủy ban Nhân dân
nhằm đạt được sự đồng thuận của người dân trong việc thành lập
Làng sinh thái. Những trở ngại ban đầu bắt nguồn từ sự thiếu hiểu
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Tính bền vững và nhân rộng mô hình

TÍNH BỀN VỮNG

bảo tồn và các vườn trồng tư nhân. Công tác phổ biến kiến thức và
kinh nghiệm đã vươn đến các viện nghiên cứu tại Campuchia và Lào.
Chẳng hạn, các nghiên cứu viên của Làng tre Phú An đã phối hợp
với Trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh và Đại học Lâm nghiệp
Lào để thực hiện hai chuyến khảo sát. Các nhà nghiên cứu của cả ba
trường đại học cùng có mặt trong các chuyến công tác này. Chuyến
đầu tiên vào tháng 12 năm 2008 tập trung khảo sát khu vực bờ trái
sông Mê Kông, từ Phnom Penh đến Vientiane và đã sưu tập được 40
mẫu. Chuyến thứ hai vào tháng 12 năm 2010 tập trung khảo sát khu
vực Đông Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam và đã thu thập được 50 mẫu.

Một số yếu tố quan trọng được thực hiện trong giai đoạn khởi động
dự án đã tạo nền tảng cho tính bền vững trong dài hạn, đặc biệt là
có sự tham gia của người dân và có tham khảo ý kiến của người dân
để xác định dự án, tầm quan trọng của sự bình đẳng giới, sự kết hợp
mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và việc duy trì các phương tiện
sinh kế, sự ưu tiên đối với giáo dục môi trường, các chiến lược phổ
biến và truyền thông sẽ đóng vai trò tích cực đối với người dân địa
phương. Do dự án đã phát triển và ổn định, người dân càng lúc càng
thấy được và trải nghiệm các lợi ích về mặt môi trường và kinh tế.
Thông qua việc giảm tỷ lệ nghèo, sức ép lên tài nguyên môi trường
cũng giảm theo.

Chuyển giao một mô hình đã thành công
Làng Tre Phú An đã chia sẻ mô hình của mình với xã Hưng Phong tỉnh
Bến Tre ở Đồng Bằng Sông Cửu Long nhằm bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên của xã này (chủ yếu là cây dừa) và giảm tỷ lệ nghèo thông
qua việc phát triển nghề thủ công và du lịch sinh thái. Cộng đồng
Hưng Phong gồm 1 500 dân hiện đang áp dụng mô hình bảo tồn kết
hợp sinh kế, có điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm của địa phương.
Ngoài ra, ở Tây Nguyên, một dự án làng tre thứ hai đang được triển
khai. Dự án này cũng có mục đích bảo tồn các loài tre đặc hữu và tạo
việc làm thông qua tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, vốn chỉ
trông chờ chủ yếu vào việc săn trộm và hái lượm nhằm thỏa mãn
nhu cầu thu nhập. Hy vọng rằng thông qua việc nhân mô hình và áp
dụng kinh nghiệm đã tích lũy, các dự án khác sẽ tránh được một số
khó khăn mà Làng tre đã gặp phải, nhờ xác định các điểm mới có thể
áp dụng trong điều kiện địa phương.

Về mặt bền vững tài chính, Làng tre Phú An nhận tài trợ để thực hiện
nghiên cứu và giảng dạy. Tuy nhiên, dự án vẫn tìm cách phát triển
các hoạt động để tạo ra nhiều nguồn thu nhập mới. Các dự án trong
tương lai bao gồm việc phát triển lĩnh vực du lịch sinh thái. Nhóm
dự án mong rằng sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Bình Dương
sẽ khiến một bộ phận cư dân khá giả tại các khu vực đô thị và ngoại
ô có nhu cầu tìm không gian xanh. Hiện nay, Làng tre Phú An đã bắt
đầu đón một lượng du khách nhất định nhưng số lượng phòng trọ
và cơ sở hạ tầng địa phương hiện chưa đủ để tiếp nhận một lượng
du khách lớn. Hiện nay, đang phát triển một kế hoạch về nước và cơ
sở hạ tầng y tế. Ở những nơi làm được, người nông dân địa phương
sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh và du lịch sinh thái.

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

CÁC ĐỐI TÁC

Làng Tre Phú An chia sẻ kiến thức của mình bằng nhiều phương tiện
như giảng dạy tại trường đại học, tổ chức các chuyến khám phá thiên
nhiên cho trẻ em, các hội thảo chuyên đề cho nông dân, các chuyến
tham quan có hướng dẫn cho du khách đến từ các nơi khác của Việt
Nam, các bài báo, tham gia các chương trình trên đài phát thanh và
truyền hình, tổ chức một trang web, các hội thảo quốc gia hay quốc
tế và công bố kết quả các nghiên cứu. Dự án cũng phổ biến các khám
phá và kết quả cho các vùng khác, các vườn quốc gia, các trung tâm

Bảo tàng sinh thái tre và vườn Bảo tồn thực vật Phú An được thành
lập trong khuôn khổ dự án hợp tác của bốn bên : Vùng Rhône-Alpes
(Pháp), Tỉnh Bình Dương (Việt Nam), Vườn Thiên Nhiên cấp vùng
Pilat (Pháp) và Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
(Việt Nam).
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Khu Bảo tồn được xem là một trung tâm nghiên cứu thuộc Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, nhưng không nhận ngân sách từ Trường.
Theo quy định của đạo luật số 115 tháng 2/2008, Trường đã quyết
định rằng các trung tâm nghiên cứu trực thuộc trường phải tự chủ
về tài chính.

Vùng Rhône-Alpes (Pháp) đã tài trợ để xây Bảo tàng sinh thái, thu
thập các giống tre của Việt Nam và phát triển Khu bảo tồn. Vườn
thiên nhiên cấp vùng Pilat đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với
người dân Phú An trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong
môi trường có người dân sinh sống. Dự án Sud Expert Plantes (dự án
SEP) tài trợ nghiên cứu tre, tở chức mỗi hai năm một hội thảo về việc
phân loại các giống tre Đông Dương và bảo tồn đa dạng sinh học về
gen. Hiệp hội tre của Mỹ, Vườn thực vật Hòang Gia Kew, MNHN Paris
và Đại Học Paris VI đã giúp xác định các giống tre.

Làng Phú An và các cơ quan chính quyền (Ủy ban Nhân dân, Hội Phụ
nữ) tạo nên sức mạnh to lớn cho công tác bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên và công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỉnh
Bình Dương đã cấp đất (10 ha) để xây dựng Bảo tàng sinh thái và Khu
bảo tồn, tài trợ cho việc xây dựng, Trường Đại học Khoa học đã giúp
thủ tục hành chánh để Làng Tre cùng với MNHN Paris, đi thu thập tre
và các lòai đang bị đe dọa cho khu Bảo tồn.

Sự hỗ trợ của các trường đại học rất cần thiết cho việc thực hiện các
mục tiêu của dự án. Đại học Quốc gia và Đại học Khoa học Tự nhiên
đảm bảo tính bền vững của dự án bằng các hỗ trợ về nguồn nhân
lực, các chương trình nghiên cứu và đào tạo. Đại học Khoa học Tự
nhiên hỗ trợ nghiên cứu cách giữ độ phì của đất và đào tạo để bảo vệ
đa dạng sinh học nhằm phát triển bền vững. Đại học Chambéry đào
tạo sinh viên bậc Tiến sĩ để tìm ra các công dụng mới của tre. Đại học
Hoa Sen tham gia đào tạo thanh niên trong các hoạt động xã hội.
Làng tre cũng hợp tác chặt chẽ với Đại học Nông Lâm Thủ Đức trong
các nghiên cứu về sức bền của tre. Đại học Grenoble tư vấn về công
tác chuẩn bị các dự án nghiên cứu vật liệu composit từ tre.

Tổ chức phi chính phủ Helvetas là nhà tài trợ và hỗ trợ của dự án cho
đến năm 2000. Một trong các dự án của Helvetas là chương trình tín
dụng nhỏ, nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tổ chức các khóa hướng
dẫn chế tạo sản phẩm mỹ nghệ bằng tre. Nhưng quan trọng nhất
là Helvetas đã hướng dẫn phương pháp chia sẻ ý tưởng với người
nông dân (1999-2000).

Lãnh đạo và nhân viên của Làng Tre Phú An cùng với Chủ tịch Nước Việt Nam, Nguyễn Minh Triết ( đứng, vị trí thứ 8 từ bên trái. Chủ tịch Nước và
Diệp thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Làng Tre Phú An, đã gặp gỡ trong buổi lễ trao Giải thưởng Xích đạo 2010 tại New York vào tháng 9, năm 2010, nhân
Hội Nghị Thượng Đỉnh các Nguyên thủ Quốc gia về Hội Nghị Đánh giá Thiên Niên Kỷ tại Liên Hiệp Quốc).
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