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Cuốn sách này do Dự án “Hỗ trợ quá trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam - Hướng 
tới chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp giữa các quốc gia VPA” thực hiện. Dự án do Bộ Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy thác cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ hợp tác 
cùng Tổng cục Lâm nghiệp triển khai tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh 
(FCDO) đồng tài trợ Dự án. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Tài liệu này được xây dựng cho mục đích đào tạo và tham khảo thông tin. Những nội dung, 
diễn giải, các kết quả phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này thể hiện quan điểm riêng của 
(các) tác giả và không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của BMZ, FCDO, GIZ và Tổng 
cục Lâm nghiệp.

BMZ, FCDO, GIZ và Tổng cục Lâm nghiệp từ chối chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng 
tài liệu này và các thông tin được cung cấp trong tài liệu bởi các cá nhân và tổ chức khác, cũng 
như bất kỳ tổn thất nào là kết quả của hành động đó.

This document is designed for training and information purposes. All information, guidances, 
claims, arguments, etc. in the book are made by the authors and not necessarily synonymous 
with those of BMZ, FCDO, GIZ and VNFOREST.

BMZ, FCDO, GIZ and VNFOREST decline to take the legal responsibility for the use of this 
document and the inside information by any other parties, as well as any losses resulted from 
that action.
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Cuốn sách “Hướng dẫn nhận biết một số loài gỗ nhập khẩu quan trọng từ châu Phi” 
được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ quá trình thực thi Hiệp định VPA/
FLEGT tại Việt Nam – Hướng tới chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp giữa các quốc gia VPA”. 
Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy thác và Bộ Ngoại 
giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) đồng tài trợ cho Tổ chức Hợp tác Phát 
triển Đức GIZ hợp tác cùng Tổng cục Lâm nghiệp triển khai tại Việt Nam.

Cuốn sách này hướng dẫn nhận biết những sai sót thường gặp trong khai báo tên loài 
gỗ nhập khẩu, những đặc điểm cần lưu ý đối với các loài gỗ rủi ro có thể nhận biết 
bằng mắt thường và kính lúp phóng đại 24 lần và mô tả kèm theo hình ảnh của 26 loài 
gỗ nhập khẩu quan trọng từ châu Phi. Đây là các loài gỗ thuộc danh mục CITES, được 
nhập khẩu nhiều vào Việt Nam, dễ bị nhầm lẫn với các loài khác và đã xảy ra nhiều 
trường hợp khai báo gian lận bị cơ quan hành pháp phát hiện trên thực tế.

Nội dung cuốn sách này do TS. Nguyễn Tử Kim thực hiện. Tác giả hiện đang công 
tác tại Viện Khoa học và Lâm nghiệp Việt Nam và là một trong những chuyên gia đầu 
ngành trong lĩnh vực giám định gỗ. 

Tên các vùng quốc gia, vùng lãnh thổ trong sách được phiên âm toàn bộ sang tiếng 
Việt để thuận tiện cho người đọc. Khi cần tìm tên tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của các 
quốc gia, vùng lãnh thổ này để đối chiếu với các tài liệu, chứng từ thương mại, người 
đọc vui lòng tham khảo danh sách tên nước ở cuối sách. 

Toàn bộ ảnh chụp trong cuốn sách này do TS. Nguyễn Tử Kim chụp trên các mẫu gỗ và 
thuộc bản quyền của GIZ. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Màu sắc, đặc điểm 
của mẫu gỗ trên thực tế có thể có khác biệt nhất định với các hình ảnh và mô tả in trong 
cuốn sách này do điều kiện ánh sáng, chất lượng dụng cụ, đặc tính của cây gỗ, v.v. Vì vậy, 
cuốn sách này chỉ có giá trị tham khảo thông tin. Khi có nhu cầu giám định gỗ, người đọc 
vui lòng liên hệ các cơ quan chức năng để có kết quả chính xác nhất.

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai sót. Dự án rất mong nhận được 
góp ý của quý vị đọc giả để sửa chữa, bổ sung trong những lần tái bản sau.
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1. Sai chính tả
Ví dụ: 
Gỗ cẩm Bubinga (Buiboartra Demeusei) tròn đường kính 179,5 cm đến 190 
cm dài 2,5 m, hàng không nằm trong danh mục CITES
Ghi đúng: Gỗ Bubinga (Tên khoa học: Guibourtia demeusei)
2. Sai tên thương mại
Ví dụ:
Gỗ tròn DALBERGIA RETUSA. (Tên khoa học: COCOBOLO) dài: (1.0 – 3.0) 
m, đường kính: (11 – 50) cm
Ghi đúng: Gỗ tròn Cocobolo (Tên khoa học: Dalbergia retusa)
3. Nhầm lẫn tên thương mại và tên khoa học
Ví dụ:
Gỗ Lim Okan tròn TALI ROUND LOGS – Hàng không nằm trong danh mục 
CITES (Gỗ nhóm 2) (Tên khoa học: Erythrophleum gabunense) Kích thước: 
Dài 6 – 12 m, đường kính: 70+ cm
Ghi đúng: Gỗ Okan (Tên khoa học: Cylicodiscus gabunensis)
4. Khai báo những loài gỗ không có phân bố tự nhiên tại châu Phi 

Ví dụ: 

TT Tên khoa học

Tên Việt 
Nam 

thường 
gọi

Tên thương 
mại quốc tế

Vùng phân 
bố tự nhiên

Nước xuất khẩu kê 
khai trên vận đơn

1 Afzelia 
xylocarpa

gỗ Cà te 
(gõ đỏ)

Đông Nam 
Á và Trung 
Quốc

Ca-mơ-run, Công-gô, 
Cộng hòa Dân chủ 
Công-gô, Cốt Đi-voa, 
Ghi-nê Xích đạo, Dăm-
bi-a, Ga-na, Ghi-nê, 
Kê-ni-a,  Mô-dăm-bích, 
Ni-giê-ri-a, Tô-gô

2 Burretiodendron 
hsienmu

gỗ 
Nghiến

Việt Nam, 
Trung Quốc Kê-ni-a

3 Dalbergia oliveri gỗ Cẩm 
lai

Burmese 
rosewood

Cam-pu-chia, 
Tây Hi-ma-
lay-a, Lào, 
Ma-lai-xi-a, 
Mi-an-ma, 
Thái Lan, Việt 
Nam

Ca-mơ-run, Công-gô, 
Ga-bông, Mô-dăm-bích

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP 
TRONG KHAI BÁO TÊN LOẠI GỖ NHẬP KHẨU

4 Diospyros mun gỗ Mun ebony Cam-pu-chia, 
Việt Nam Mô-dăm-bích

5 Erythrophleum 
fordii

gỗ Lim 
xanh iron wood

Cam-pu-chia, 
Trung Quôc, 
Đài Loan, Việt 
Nam

Bê-nanh, Công-gô, Ga-
bông, Ga-na, Mô-dăm-
bích, Ni-giê-ri-a, Tô-gô

6 Juglans nigra gỗ Óc 
chó black walnut

Mỹ và một số 
nước châu 
Âu

Cốt-đi-voa, Ăng-gô-la

7 Prunus arborea gỗ Xoan 
đào tenangau Châu Á Công-gô, Cộng hòa Dân 

chủ Công-gô

8 Pterocarpus 
cambodianus

gỗ Giáng 
hương 
căm bốt

Cam-pu-chia, 
Lào, Mi-an-
ma, Thái Lan, 
Việt Nam

Đảo Rê-u-ni-on 

9 Pterocarpus 
macrocarpus

gỗ Giáng 
hương

Burma 
padauk

Cam-pu-chia, 
Lào,Mi-an-
ma, Thái Lan, 
Việt Nam

Ăng-gô-la, Dăm-bi-a, 
Ga-na, Ghi-nê Bít-xao, 
Xi-ê-ra Lê-ôn, Tô-gô

10 Sindora 
cochinchinensis  gỗ Gụ Châu Á Đảo Rê-u-ni-on 

5. Khai sai tên hàng hóa

Ví dụ: 
Tên hàng hoá khai sai Tên hàng hoá khai đúng

Gỗ Gõ châu Phi (Afzelia africana) Gỗ Giáng hương Tây Phi (PL II 
CITES) (Pterocarpus erinaceus)

Ván MDF (MDF boad) Ván gỗ dán (plywood)
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG KHAI BÁO 
CHO DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ

• Kiểm tra sai lỗi chính tả tên khoa học: Truy cập website 
http://www.theplantlist.org/ 
https://www.google.com/

• Kiểm tra sai tên thương mại với tên khoa học: Truy cập website
https://www.wood-database.com/ 
https://www.prota4u.org/database/
https://www.itto.int/

• Tra cứu các loài có rủi ro và các loài đã nhập khẩu vào Việt Nam trước 
đây trên website: http://www.kiemlam.org.vn/

• Khi cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam, liên hệ Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, 
Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GỖ CÓ THỂ NHẬN BIẾT BẰNG MẮT 
THƯỜNG VÀ KÍNH LÚP CẦM TAY CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC 
LOÀI GỖ CÓ RỦI RO

• Màu sắc: Gỗ dác và gỗ lõi khác nhau về màu sắc. Gỗ lõi thường có màu 
nâu đỏ, nâu vàng, đỏ-đen (Trắc, Hương, Hoàng đàn, Thông đỏ, Cẩm lai, 
Gụ…), đen (Mun, Trắc đen, Tếch châu Phi, Nghiến, Trầm…), xanh (gỗ 
thánh), nâu hồng (Bubinga).

• Độ cứng và nặng: Gỗ cứng và nặng từ trung bình trở lên, đa số thuộc 
loại rất cứng và rất nặng (Trắc, Hương, Mun, Tếch châu Phi, Nghiến, gỗ 
Thánh, Trai….).

• Mùi: Có mùi thơm đặc trưng, thường là thơm nhẹ đến thơm nồng (Hương, 
Hoàng đàn, Thông, Thông đỏ, Linh sam, gỗ Thánh…)

• Vân thớ: Thường có vân thớ đẹp (Trắc, Hương, Hoàng đàn, Gỗ Thánh…)
• Độ mịn: Gỗ có độ mịn cao, mạch gỗ thường nhỏ, khó quan sát bằng 

mắt thường
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

* Ý nghĩa xếp loại trong sách đỏ (Red list) của IUCN:
 - Extinct (EX) – Tuyệt chủng
 - Extinct in the wild (EW) – Tuyệt chủng trong tự nhiên
 - Critically endangered (CR) – Cực kỳ nguy cấp
 - Endangered (EN) – Nguy cấp
 - Vulnerable (VU) – Sắp nguy cấp
 - Near threatened (NT) – Sắp bị đe dọa
 - Least concern (LC) – Ít quan tâm
 - Data deficient (DD) – Thiếu dữ liệu
 - Not evaluated (NE) – Chưa được đánh giá

Tên VN thường gọi

Yêu cầu khi nhập 
khẩu: một số quy 
định pháp luật cần 
lưu ý khi nhập khẩu 
gỗ như giấy phép 
CITES, các quy 
định cần lưu ý tại 
nước xuất khẩu 
(nếu có), v.v.

Chú thích ảnh: mỗi 
loài gỗ sẽ được chụp 
3 hình ảnh mặt cắt 
ngang nhìn bằng 
mắt thường, mặt cắt 
ngang phóng to  24 
lần dưới kính lúp, 
và mặt cắt dọc nhìn 
bằng mắt thường 
để người đọc tham 
khảo và so sánh các 
đặc điểm thô đại của 
mẫu gỗ trong thực tế

Các đặc 
điểm thô đại 
đặc trưng 
của loài gỗ

Tên khoa học

Phân loại trong 
Phụ lục CITES

Xếp loại trong Sách 
đỏ (Red list) của IUCN

Ghi chú:
* Phụ lục CITES:
 - Phụ lục I là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe doạ 

tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ 
biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

 - Phụ lục II là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa 
bị đe doạ tuyệt chủng, nhưng có thể dẫn đến tuyệt chủng, nếu việc xuất 
khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ 
tự nhiên vì mục đích thương mại những loài này không được kiểm soát. 

 - Phụ lục III là danh mục những loài động vật, thực vật hoang dã mà một 
nước thành viên CITES yêu cầu nước thành viên khác của CITES hợp 
tác để kiểm soát việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích 
thương mại.

Tên các loài gỗ có 
nhiều đặc điểm thô 
đại tương tự, dễ gây 
nhầm lẫn, cần phải 
giám định khi thông 
quan khi có nghi ngờ
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Lưu ý: Tên các loài gỗ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên khoa học

TT Tên khoa học Tên thương mại quốc tế Tên Việt Nam 
thường gọi

1 Afzelia africana 
Smith

Afzelia, Doussie, African 
Mahogany Gõ Nam Phi

2 Afzelia pachyloba 
Harms Doussie, Papao Gõ pachy

3 Autranella congo-
lensis A.Chev. Mukulungu Sến Nam Phi, Sến 

châu Phi

4 Berlinia bracteosa 
Benth.

Ebiara, Berlinia, Poculi, Red 
Zebrawood Cẩm hồng Ebiara

5
Brachystegia 
laurentii (De Wild.) 
Hoyle

Bomanga, Léké, Ekop-Léké, 
Ekop evene, Yegna, Eku Bomanga

6 Cylicodiscus 
gabunensis Harms

Denya, Okan, Edoum, Oduma, 
Bokoka, Adoum, Adadua, Benya Okan

7
Dalbergia 
melanoxylon Guill. 
et Perr.

African blackwood, Mpingo 
(Swahili), African grenadillo, 
African ironwood, Senegal 
ebony

Trắc Nam Phi, Trắc 
châu Phi

8 Daniellia thurifera 
Benn.

Faro, Daniellia, Ogea, Shedua, 
Ehyedua, Oziya, Fara, Nsou, 
Incenso, Gum copal, Copal

Faro

9 Detarium 
macrocarpum Harms Amouk, Mambodé Amouk

10 Distemonanthus 
benthamianus Baill.

Movingui, Ayan, Nigerian 
Satinwood Movingui

11 Entandrophragma 
cylindricum Sprague Sapelli, Sapeli, Sapele Sapelli

12 Erythrophleum 
suaveolens Brenan Tali, Ordeal tree, sasswood tree Lim tali, Lim Nam 

Phi, Lim châu Phi

13 Guarea cedrata 
Pellegr. Bosse clair, Bosse, Guarea Bosse

14
Guibourtia 
coleosperma 
(Benth.) Leonard

Mussivi, Mussibi, African 
rosewood Hương đá, Mussivi

15 Guibourtia demeusei 
J.Leon. Kevazingo, Bubinga Bubinga

16 Julbernardia 
pellegriniana Troupin Awoura, Beli, Ekop-Beli Beli

17 Milicia excelsa 
(Welw.) C.C.Berg Iroko Dâu vàng

18 Millettia laurentii De 
Wild.

Awoung, Wenge,  Mpande, 
Jambire 

Muồng đen châu 
Phi, Wenge

19 Monopetalanthus 
coriaceus Mor. Andoung, Ekop mayo Ekop mayo

20 Nauclea diderrichii 
Merr. Bilinga, Opepe, Opepi Gáo vàng

21
Pachyelasma 
tessmannii (Harms) 
Harms.

Faux tali, Mekogho, Eyek Faux tali

22 Piptadeniastrum 
africanum Brenan Dabema, Dahoma, Toum Dabema

23 Pterocarpus 
angolensis DC. 

Muninga, Kiaat, Mukwa, African 
bloodwood, Girassonde, Umbila

Giáng hương 
angola

24 Pterocarpus 
erinaceus Poir.

Ven, Vene, Barwood, Goni, Pau 
sangue, Kosso

Giáng hương Tây 
Phi, Hương kosso, 
hương chua

25 Pterocarpus soyauxii 
Taub. Padouk, Padouk d`Afrique Giáng hương đỏ 

châu Phi

26 Tieghemella africana 
Pierre

Makore, douka, cherry 
mahogany Makore

Các loài gỗ có trong danh sách trên được lựa chọn khi thỏa mãn một trong 
các tiêu chí sau:
• Có tên trong phụ lục CITES
• Nhập khẩu nhiều vào Việt Nam
• Dễ bị nhầm lẫn với các loài khác
Tất cả các loài gỗ này đều là cây hạt kín (cây lá rộng), có phân bố tự nhiên tại 
nhiều nước thuộc châu Phi, được mua bán nhiều trên thị trường quốc tế và 
tại Việt Nam. Trong đó, nhiều loài có giá trị thương mại cao, nằm trong danh 
sách cần được bảo vệ, hạn chế mua bán vì mục đích thương mại hoặc trong 
danh sách các loài cần được ưu tiên bảo vệ trong Phụ lục CITES và/hoặc 
sách đỏ của IUCN.

DANH SÁCH CÁC LOÀI GỖ 
ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TRONG SÁCH
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Gõ Nam Phi Afzelia africana Smith - VU

Họ thực vật Vang (Ceasalpiniaceae)

Tên thương mại 
quốc tế

Afzelia
African Mahogany
Doussie

Phân bố tự 
nhiên

Bê-nanh 
Bờ biển Ngà 
Buốc-ki-na Pha-xô
Ca-mơ-run
Dăm-bi-a
Ga-na
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Li-bê-ri-a 
Ma-li

Ni-giê
Ni-giê-ri-a
Sát
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xê-nê-gan
Xi-ê-ra Lê-ôn
Xu-đăng

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng nhạt, gỗ lõi màu 

nâu vàng. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng, dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 798 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Gõ pachy (Afzelia pachyloba Harms)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Gõ Nam Phi
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Gõ pachy Afzelia pachyloba Harms - VU
Họ thực vật Vang (Ceasalpiniaceae)
Tên thương mại 
quốc tế Doussie Papao 

Phân bố tự nhiên Ca-mơ-run
Công-gô

Ga-bông
Ni-giê-ri-a

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều 
nước cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng nhạt, gỗ lõi màu nâu 

vàng tới nâu sẫm. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng, rải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán.
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Trong một 

vòng sinh trưởng có khi gặp một đến hai dải mô mềm hẹp. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 803 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Gõ Nam Phi (Afzelia africana Smith)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Gõ pachy
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Sến Nam Phi Autranella congolensis 
A.Chev. - EN

Họ thực vật Sến (Sapotaceae)
Tên thương 
mại quốc tế Mukulungu

Phân bố tự 
nhiên

Ca-mơ-run
Công-gô 
Ga-bông

Ga-bông
Ni-giê-ri-a

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu nâu nhạt, gỗ lõi màu nâu sẫm. 
• Vòng năm khó xác định. 
• Mạch đơn và kép ngắn, tụ hợp thành đám hoặc dải lệch. 
• Mô mềm phân tán và thành dải liên tục, đan với tia gỗ thành hình 

mạng lưới. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu sáng hơn màu mặt gỗ.
• Gỗ cứng và nặng.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 845 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Sến Nam Phi
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Cẩm hồng 
Ebiara Berlinia bracteosa Benth. - VU

Họ thực vật Vang (Ceasalpiniaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Berlinia 
Ebiara

Poculi
Red Zebrawood

Phân bố tự 
nhiên

Ca-mơ-run
Công-gô 
Ga-bông 
Ghi-nê

Ni-giê-ri-a 
Sát
Trung Phi

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng nhạt, gỗ lõi màu nâu 

hồng tới nâu đỏ. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng, dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 655 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Gõ pachy (Afzelia pachyloba Harms) 

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Cẩm hồng Ebiara
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Bomanga Brachystegia laurentii 
(De Wild.) Hoyle - LC

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)

Tên thương 
mại quốc tế

Bomanga
Ekop evene
Ekop-Léké

Eku
Léké
Yegna

Phân bố tự 
nhiên Ca-mơ-run Ga-bông

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng nhạt, gỗ lõi màu nâu 

vàng tới nâu hồng nhạt. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng, dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi, hình cánh 

nối tiếp. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 766 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Gõ pachy (Afzelia pachyloba Harms) 

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Bomanga
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Okan Cylicodiscus gabunensis 
Harms - LC

Họ thực vật Trinh nữ (Mimosaceae)

Tên thương 
mại quốc tế

Adadua
Adoum
Benya
Bokoka

Denya
Edoum
Oduma
Okan

Phân bố tự 
nhiên

Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô 
Ga-bông

Ga-na
Ghi-nê 
Ni-giê-ri-a 
Trung Phi

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng nhạt, gỗ lõi màu nâu 

vàng tới nâu vàng sẫm. 
• Vòng năm khó thấy. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, trong mạch có chất chứa màu trắng 

đục hoặc màu vàng
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 998 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
• Mùn cưa màu vàng tươi

 Loài gỗ tương tự:
• Lim tali (Erythrophleum suaveolens Brenan) 

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Okan
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Trắc Nam Phi Dalbergia melanoxylon 
Guill. et Perr. II NT

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)

Tên thương 
mại quốc tế

African blackwood
African grenadillo
African ironwood

Mpingo (Swahili)
Senegal ebony

Phân bố tự 
nhiên

Ăng-gô-la
Bờ biển Ngà
Bốt-xoa-na
Buốc-ki-na Pha-xô
Ca-mơ-run
Dim-ba-bu-ê
Ê-ri-tơ-ri-a
Ê-ti-ô-pi-a
Găm-bi-a
Ghi-nê
Kê-ni-a
Ma-la-uy
Ma-li

Mô-dăm-bích
Mô-ri-ta-ni
Nam-mi-bi-a
Ni-giê-ri-a
Sát
Tan-da-ni-a
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xê-nê-gan
Xoa-di-len
Xu-đăng

Nhập khẩu Giấy phép CITES

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà, gỗ lõi màu đen. 
• Vòng năm khó xác định.
• Mạch đơn và kép ngắn xếp nửa vòng. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi và cánh 

nối tiếp. Mô mềm thành dải gián đoạn. Dải mô mềm đan xen với tia gỗ 
thành hình mạng lưới. 

• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ rất cứng và nặng.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 1190 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Mun (Diospyros sp.)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Trắc Nam Phi
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Faro Daniellia thurifera 
Benn. - LC

Họ thực vật Vang (Ceasalpiniaceae) 

Tên thương 
mại quốc tế

Copal
Daniellia
Ehyedua
Fara
Faro
Gum copal

Incenso
Nsou
Ogea
Oziya
Shedua

Phân bố tự 
nhiên

Bờ biển ngà 
Công-gô
Ga-na
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao

Li-bê-ri-a
Ni-giê-ri-a
Tô-gô
Xi-ê-ra Lê-ôn

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục nhạt, gỗ lõi màu nâu 

nhạt tới nâu hồng nhạt.
• Vòng năm tương đối rõ ràng, dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán. 
• Mô mềm vây quanh mạch tương đối đều, có khi gặp thành hình cánh, 

hình thoi. Trong một vòng sinh trưởng có khi gặp một đến hai (ba) dải 
mô mềm hẹp. 

• Tia gỗ trung bình có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ mềm và nhẹ.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 524 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Sapelli (Entandrophragma cylindricum Sprague) Ảnh chụp mẫu vật gỗ Faro

1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Amouk Detarium macrocarpum 
Harms - LC

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương mại 
quốc tế Amouk Mambodé

Phân bố tự 
nhiên

Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô

Ga-bông 
Ni-giê-ri-a
Trung Phi 

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều 
nước cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu nhạt. 
• Vòng năm tương khó thấy. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán. 
• Mô mềm vây quanh mạch tương đối đều, đôi khi gặp hình thoi. 
• Tia gỗ nhỏ, màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 511 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Amouk
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường

09

3

1 2



32 33

Movingui Distemonanthus benthamianus 
Baill. - EN

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)

Tên thương mại 
quốc tế

Ayan
Movingui 

Mambodé

Phân bố tự 
nhiên

Bê-nanh
Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô
Ga-bông 
Ga-na

Ghi-nê
Li-bê-ri-a 
Ni-giê-ri-a
Tô-gô
Xi-ê-ra 
Lê-ôn

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến be vàng, gỗ lõi 

màu nâu vàng đến phớt xanh.
• Vòng năm tương đối rõ ràng. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi và kéo dài 

thành hình cánh nối tiếp. Dải mô mềm tiếp tuyến gián đoạn và dải mô 
mềm ở ranh giới vòng năm. 

• Tia gỗ nhỏ có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 696 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Movingui
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Sapelli Entandrophragma 
cylindricum Sprague - EN

Họ thực vật Xoan (Meliaceae)

Tên thương 
mại quốc tế

Sapele
Sapeli

Sapelli

Phân bố tự 
nhiên

Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô
Ga-bông
Ga-na
Ghi-nê

Li-bê-ri-a
Ni-giê-ri-a
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xi-ê-ra Lê-ôn

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến nâu nhạt, gỗ lõi 

màu nâu hông đến nâu hồng đậm.
• Vòng năm tương đối rõ ràng.
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch.
• Mô mềm phân tán và vây quanh mạch không đều. Dải mô mềm tiếp 

tuyến liên tục ở ranh giới vòng năm. 
• Tia gỗ xếp tầng, có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 574 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Faro (Daniellia thurifera Benn.)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Sapelli
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường

11

3

1 2



36 37

Lim Nam Phi, 
Lim tali

Erythrophleum suaveolens 
Brenan - LC

Họ thực vật Vang (Ceasalpiniaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Ordeal tree
Sasswood tree

Tali

Phân bố tự 
nhiên

Bê-nanh
Bờ biển Ngà
Buốc-ki-na Pha-xô
Ca-mơ-run
Công-gô
Dăm-bi-a
Dim-ba-bu-ê
Ga-bông
Găm-bi-a
Ga-na
Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Kê-ni-a

Li-bê-ri-a
Ma-la-uy
Ma-li
Mô-dăm-bích
Ni-giê-ri-a
Sát
Tan-da-ni-a
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xê-nê-gan
Xi-ê-ra Lê-ôn
Xu-đăng

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà, gỗ lõi màu nâu sẫm, 

nâu xám đến nâu nhạt. 
• Vòng năm khó thấy. 
• Gỗ có mùi hơi hăng. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi, đôi khi gặp 

hình cánh nối tiếp. 
• Tia gỗ nhỏ, có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 922 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự: Okan (Cylicodiscus gabunensis Harms)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Lim Nam Phi
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Bosse Guarea cedrata 
Pellegr. - VU

Họ thực vật Xoan (Meliaceae)
Tên thương mại 
quốc tế

Bosse
Bosse clair

Guarea

Phân bố tự nhiên

Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô 
Ga-bông 
Ga-na
Ghi-nê

Li-bê-ri-a 
Ni-giê-ri-a
Trung Phi
U-gan-da 
Xi-ê-ra Lê-ôn

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều 
nước cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng, trắng hồng, gỗ lõi 

màu nâu hồng. 
• Vòng năm không rõ ràng. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô 

mềm tiếp tuyến liên tục và gián đoạn. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp có màu giống màu mặt gỗ.
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 900 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Bosse
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Hương đá, 
Mussivi

Guibourtia coleosperma 
(Benth.) Leonard - LC

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

African rosewood
Mussibi Mussivi

Phân bố tự 
nhiên

Ăng-gô-la Bốt-xoa-na
Dim-ba-bu-ê

Găm-bi-a
Nam-mi-bi-a

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu xám 

đến xám hồng. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

hoặc màu nâu sẫm trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô 

mềm tiếp tuyến liên tục ở ranh giới vòng năm. 
• Tia gỗ nhỏ hẹp có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 798 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Bubinga (Guibourtia demeusei J.Leon).

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Hương đá
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Bubinga Guibourtia demeusei 
J.Leon. II NT

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương mại 
quốc tế Bubinga Kevazingo

Phân bố tự nhiên Ca-mơ-run
Công-gô

Ga-bông 
Trung Phi

Nhập khẩu Giấy phép CITES

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu xám 

đến xám hồng. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

hoặc màu nâu sẫm trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. 
• Dải mô mềm tiếp tuyến liên tục ở ranh giới vòng năm. Trong một vòng 

năm đôi khi gặp 2-3 dải mô mềm. 
• Tia gỗ nhỏ hẹp có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 790 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Hương đá (Guibourtia coleosperma (Benth.) Leonard)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Bubinga
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Beli Julbernardia pellegriniana 
Troupin - LC

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Awoura
Beli

Ekop-Beli

Phân bố tự 
nhiên

Ca-mơ-run
Công-gô

Ga-bông

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng xám, gỗ lõi màu nâu xám 

đến nâu nhạt. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, trong 

mạch có thể bít, đôi khi gặp chất chứa màu trắng trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô 

mềm tiếp tuyến liên tục ở ranh giới vòng năm. 
• Tia gỗ nhỏ có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 876 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Beli
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Dâu vàng   Milicia excelsa (Welw.) 
C.C.Berg - NT

Họ thực vật Dâu tằm (Moraceae)
Tên thương 
mại quốc tế Iroko

Phân bố tự 
nhiên

Ăng-gô-la
Bê-nanh
Bờ biển Ngà
Buốc-ki-na Pha-xô
Bu-run-đi
Ca-mơ-run
Công-gô
Dăm-bi-a
Dim-ba-bu-ê
Ê-ti-ô-pi-a
Ga-bông
Ga-na

Ghi-nê
Ghi-nê Bít-xao
Kê-ni-a
Li-bê-ri-a
Ma-la-uy
Mô-dăm-bích
Ni-giê-ri-a
Tan-da-ni-a
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xu-đăng

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng nhạt, gỗ lõi màu nâu vàng 

đến nâu vàng nhạt. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng.
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, trong mạch có thể bít, đôi khi gặp 

chất chứa màu trắng. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi và hình cánh 

nối tiếp. 
• Dải mô mềm tiếp tuyến liên tục hoặc gián đoạn ở ranh giới vòng năm. 
• Tia gỗ nhỏ, hẹp, có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 567 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Dâu vàng  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Muồng đen 
châu Phi Millettia laurentii De Wild. - EN

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Awoung
Jambire 

Mpande
Wenge

Phân bố tự 
nhiên

Ca-mơ-run
Công-gô

Ga-bông
Ghi-nê 

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà, gỗ lõi màu đen. 
• Vòng năm khó thấy. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi và liên kết 

các mạch thành dải. Dải mô mềm tiếp tuyến rộng liên tục và gián đoạn, 
tạo thành vân gỗ. 

• Tia gỗ xếp tầng, nhỏ có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 896 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
• Khi còn tươi, mô mềm khó thấy

 Loài gỗ tương tự:
• Bocote (Cordia spp.) nguồn gốc từ châu Mỹ

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Muồng đen châu Phi  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Ekop mayo Monopetalanthus coriaceus 
Mor. - -

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Andoung
Ekop mayo

Phân bố tự 
nhiên Ga-bông 

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu 

hồng nhạt. 
• Vòng năm khó thấy. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô 

mềm tiếp tuyến liên tục ở ranh giới vòng năm. Trong một vòng năm có 
thể có 2 dải mô mềm. 

• Tia gỗ xếp tầng, tia nhỏ có màu giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 566 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
• Sapelli (Entandrophragma cylindricum Sprague)
• Faro (Daniellia thurifera Benn.)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Ekop mayo  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Gáo vàng Nauclea diderrichii Merr. - NT
Họ thực vật Cà phê (Rubiaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Bilinga
Opepe

Opepi

Phân bố tự 
nhiên

Bê-nanh
Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô
Ga-bông 
Ga-na
Ghi-nê

Li-bê-ri-a 
Ni-giê-ri-a
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xi-ê-ra Lê-ôn

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến trắng đục, gỗ lõi 

màu vàng nâu đến nâu vàng đậm. 
• Vòng năm khó thấy. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu vàng nhạt 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, ít. 
• Tia gỗ nhỏ và hẹp, có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 735 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Gáo vàng  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Faux tali Pachyelasma tessmannii 
(Harms) Harms. - -

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương mại 
quốc tế

Eyek
Faux tali

Mekogho

Phân bố tự nhiên
Ca-mơ-run
Công-gô
Ga-bông

Ni-giê-ri-a
Trung Phi

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều 
nước cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu xám 

đến nâu hồng. 
• Vòng năm khó thấy. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất 

chứa màu vàng hoặc trắng trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi, liên kết 

mạch thành dải tiếp tuyến liên tục và gián đoạn, dải mô mềm có chiều 
rộng bằng hoặc hơn đường kính mạch. 

• Tia gỗ nhỏ, có màu gần giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 797 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
• Gỗ khá thô, dải mô mềm rộng, dễ thấy

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Faux tali  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Dabema Piptadeniastrum africanum 
Brenan - LC

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương 
mại quốc tế

Dabema
Dahoma

Toum

Phân bố tự 
nhiên

Ăng-gô-la
Bê-nanh
Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run
Công-gô
Ga-bông
Ga-na
Ghi-nê

Li-bê-ri-a 
Ni-giê-ri-a
Tô-gô
Trung Phi
U-gan-da
Xê-nê-gan
Xi-ê-ra Lê-ôn
Xu-đăng

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà, gỗ lõi màu nâu xám 

đến nâu xám hồng. 
• Vòng năm khó phân biệt. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi và hình cánh 

nối tiếp. 
• Tia gỗ có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 702 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Dabema  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Giáng hương 
Ăng-gô-la

Pterocarpus angolensis 
DC. - LC

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)

Tên thương mại 
quốc tế

African bloodwood
Girassonde
Kiaat

Mukwa
Muninga
Umbila

Phân bố tự 
nhiên

Ăng-gô-la
Bốt-xoa-na
Công-gô 
Dim-ba-bu-ê
Găm-bi-a

Ma-la-uy
Mô-dăm-bích  
Nam-mi-bi-a
Tan-da-ni-a
Xoa-di-len

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà, gỗ lõi màu nâu xám 

đến nâu nhạt. 
• Vòng năm khó phân biệt, gỗ có sọc màu thành vân. Gỗ có mùi thơm nhẹ.
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán đến xếp nửa vòng đôi khi gặp chất 

chứa màu trắng trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô 

mềm tiếp tuyến liên tục và gián đoạn. 
• Tia gỗ xếp tầng, có màu sáng hơn màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 858 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
• Gỗ chẻ nhỏ ngâm nước sau hơn 24 giờ nước có màu hơi xanh metylen.

 Loài gỗ tương tự:
• Giáng hương Tây Phi (Pterocarpus erinaceus Poir.)

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Giáng hương Ăng-gô-la   
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Giáng hương 
Tây Phi

Pterocarpus erinaceus 
Poir. II EN

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)

Tên thương 
mại quốc tế

Barwood
Goni
Kosso

Pau sangue
Ven
Vene

Phân bố tự 
nhiên

Dăm-bi-a
Sát

Trung Phi
Xê-nê-gan

Nhập khẩu Giấy phép CITES

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến be vàng, gỗ lõi 

màu nâu xám đến xám hồng. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng, gỗ có sọc màu thành vân. 
• Gỗ có mùi hơi chua khi gỗ còn tươi, gỗ khô mùi thơm nhẹ. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, xếp nửa vòng, đôi khi gặp chất chứa 

màu trắng trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô 

mềm tiếp tuyến liên tục và gián đoạn. 
• Tia gỗ xếp tầng, có màu giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 793 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
• Gỗ chẻ nhỏ ngâm nước sau trên 24 giờ nước có màu hơi xanh metylen.

 Loài gỗ tương tự:
• Giáng hương Ăng-gô-la (Pterocarpus angolensis DC.) 

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Giáng hương Tây Phi  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Giáng hương 
đỏ châu Phi

Pterocarpus soyauxii 
Taub. II EN

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)
Tên thương mại 
quốc tế Padouk Padouk d`Afrique

Phân bố tự 
nhiên

Ca-mơ-run
Công-gô 
Ga-bông 

Ghi-nê Xích đạo 
Ni-giê-ri-a
Trung Phi

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu đỏ nâu 

đến đỏ nâu sẫm. 
• Vòng năm khó thấy. Gỗ có mùi thơm nhẹ. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, xếp nửa vòng. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi và cánh nối 

tiếp. Dải mô mềm tiếp tuyến liên tục và gián đoạn. 
• Tia gỗ xếp tầng, có màu giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 824 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
• Gỗ, mùn cưa màu đỏ nâu

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Giáng hương đỏ châu Phi   
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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Makore Tieghemella africana 
Pierre II EN

Họ thực vật Đậu (Fabaceae)

Tên thương 
mại quốc tế

Cherry 
Douka

Mahogany
Makore

Phân bố tự 
nhiên

Bờ biển Ngà
Ca-mơ-run

Công-gô
Ga-bông

Nhập khẩu Chính ngạch, chú ý quy định xuất khẩu gỗ, nhiều nước 
cấm xuất khẩu gỗ tròn

 Đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ:
• Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng hồng, gỗ lõi màu nâu hồng. 
• Vòng năm tương đối rõ ràng. Gỗ có mùi thơm nhẹ. 
• Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, tụ hợp thành dải xuyên tâm, đôi khi 

gặp chất chứa màu trắng trong mạch. 
• Mô mềm vây quanh mạch không đều, ít. Dải mô mềm hẹp tiếp tuyến 

liên tục và gián đoạn. 
• Tia gỗ có màu giống màu mặt gỗ. 
• Gỗ cứng và nặng trung bình.
• Khối lượng riêng (độ ẩm gỗ 15%): 644 kg/m³

 Điểm đặc trưng cần lưu ý:
Không ghi nhận

 Loài gỗ tương tự:
Không ghi nhận

Ảnh chụp mẫu vật gỗ Makore  
1 - Mặt cắt ngang nhìn bằng mắt thường
2 - Mặt cắt ngang nhìn dưới kính lúp 24x
3 - Mặt cắt dọc nhìn bằng mắt thường
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STT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG PHÁP
1 Ăng-gô-la Angola Angola 
2 Bê-nanh Benin Bénin 
3 Bốt-xoa-na Botswana Botswana 
4 Buốc-ki-na Pha-xô Burkina Faso Burkina Faso 
5 Bu-run-đi Burundi Burundi 
6 Ca-mơ-run Cameroon Cameroun 

7 Cộng hoà Dân chủ 
Công-gô

Congo (Democratic 
Rep.)

Congo (Rép. 
Démocratique) 

8 Công-gô Congo Congo 

9 Cốt Đi-voa (Bờ biển 
ngà) Ivory Coast Côte d'Ivoire 

10 Dăm-bi-a Gambia Gambie 
11 Đảo Re-u-ni-on Reunion Réunion 
12 Dim-ba-bu-ê Zimbabwe Zimbabwe
13 Ê-ri-tơ-ri-a Eritrea Érythrée 
14 Ê-ti-ô-pi-a Ethiopia Éthiopie 
15 Ga-bông Gabon Gabon
16 Găm-bi-a Zambia Zambie 
17 Ga-na Ghana Ghana 
18 Ghi-nê Guinea Guinée 
19 Ghi-nê Bít-xao Guinea-Bissau Guinée-Bissau 
20 Ghi-nê Xích-đạo Equatorial Guinea Guinée Équatoriale 
21 Kê-ni-a Kenya Kenya 
22 Li-bê-ri-a Liberia Libéria 
23 Ma-la-uy Malawi Malawi 
24 Ma-li Mali Mali 
25 Mô-dăm-bích  Mozambique Mozambique 
26 Mô-ri-ta-ni Mauritania Mauritanie 
27 Mô-ri-xơ Mauritius l'Ile Maurice 
28 Nam Phi South Africa Afrique du Sud 

29 Nam-mi-bi-a Namibia Namibie 
30 Ni-giê Niger Niger 
31 Ni-giê-ri-a Nigeria Nigéria 
32 Sát Chad Tchad 

33 Tan-da-ni-a Tanzania (United 
Rep.) Tanzanie (Rép.-Unie) 

34 Tô-gô Togo Togo

35 Trung Phi Central African 
Republic

République 
centrafricaine 

36 U-gan-da Uganda Ouganda 
37 Xây-sen Seychelles les Seychelles 
38 Xê-nê-gan Senegal Sénégal 
39 Xi-ê-ra Lê-ôn Sierra Leone Sierra Leone 
40 Xoa-di-len Swaziland Swaziland 
41 Xu-đăng Sudan Soudan 

DANH SÁCH TÊN CÁC VÙNG ĐỊA LÝ TRONG TÀI LIỆU
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