
SINH THÁI BIỂN

TS. HOÀNG XUÂN BỀN & ThS. PHAN MINH THỤ

VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC



CHƯƠNG 3

CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN ĐẶC TRƯNG

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

1.1. Đa dạng thành phần loài

1.2. Đặc trưng sinh thái – sinh học

2. CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN ĐIỂN HÌNH

2.1. Hệ sinh thái vùng triều

2.2. Hệ sinh thái cửa sông

2.3. Hệ sinh thái thảm cỏ biển

2.4. Hệ sinh thái rừng ngập mặn

2.5. Hệ sinh thái rạn san hô



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

1.Đa dạng thành phần loài

Số lượng loài và phân bố của một số nhóm sinh vật (a: Thân mềm chân bụng; b: 

Giáp xác bộ mười chân; c: Giun nhiều tơ; Michel và cs., 2011) 



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

1.Đa dạng thành phần loài

Số lượng giống, loài và phân bố của một số nhóm sinh vật (d: Thân mềm hai mảnh; 

e:  số giống san hô cứng; Michel vcs., 2011) 



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

1. Đa dạng thành phần loài sinh vật biển Việt Nam

Vùng biển nước ta có khoảng trên 11 nghìn loài sinh vật biển, trong đó:

➢ 692 loài thực vật phù du

➢ 657 loài động vật phù du

➢ 94 loài thực vật ngập mặn.

➢ 14 loài cỏ biển.

➢ 653 loài rong biển

➢ 6.377 loài động vật đáy cỡ lớn (2.523 loài thân mềm, 1.647 loài giáp 

xác, 714 loài ruột khoang, 734 loài giun đốt, 384 loài da gai và nhiều 

nhóm sinh vật khác).

➢ khoảng 2.038 loài cá biển (trong đó có 779 loài cá rạn san hô).

➢ Khoảng 21 loài bò sát biển, 21 loài thú biển, hàng trăm loài chim 

nước, trong đó có khoảng 200 loài chim trú đông di cư theo mùa



Nhóm sinh vật chủ yếu Số loài đã biết

Thực vật phù du 692

Động vật phù du 657

Rong biển 653

Thực vật ngập mặn 94

Cỏ biển 14

Động vật đáy kích thước lớn 6.377

Cá biển 2.038

Động vật ngoài cá (bò sát, chím, thú biển) 85

Thành phần loài của các nhóm sinh vật chủ yếu ở biển Việt Nam
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)



Thành phần loài và phân bố Thực vật phù du ở biển Việt Nam
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)





Số lượng loài Thực vật phù du ở một số vùng biển Việt Nam
(Viện Hải dương học, 2020)



Thành phần loài và phân bố Động vật phù du ở biển Việt Nam
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)





Số lượng loài Động vật phù du ở một số vùng biển Việt Nam
(Viện Hải dương học, 2020)



So sánh thành phần loài và phân bố Rong biển Việt Nam
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)



Halimeda cylindracea
Decaisne, 1842

Halimeda simulans
M.Howe, 1907

Liagora ceranoides
J.V.Lamouroux, 1816



So sánh thành phần loài Rong biển Việt Nam với một số nước khác
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)



Thành phần loài và phân bố Động đáy kích thước lớn ở biển Việt Nam
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)

Nhóm sinh vật Số loài đã biết Tỉ lệ (%)

Ngành Hải miên 160 2,51

Ngành ruột khoang 714 11,2

Giun nhiều tơ (ngành Giun đốt) 743 11,65

Ngành Thân mềm 2.523 39,57

Ngành Chân khớp 1.647 25,83

Ngành Da gai 384 6,02

Các ngành khác 150 3



Số lượng loài cá biển ở biển Việt Nam
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)

Bộ Họ Giống Loài

32 198 717 2.038



So sánh thành phần loài cá biển Việt Nam với một số vùng biển khác
(Đặng Ngọc Thanh & Nguyễn Huy Yết, 2009)



So sánh số lượng loài cá biển đặc trưng vùng nhiệt đới Việt Nam với một

số vùng biển khác (Đặng Ngọc Thanh vcs, 2003)



Dựa vào điều kiện cư trú và tập tính, có thể chia cá biển Việt Nam thành 4 nhóm

sinh thái lớn sau (Đặng Ngọc Thanh và Nguyễn Huy Yết, 2009) :

➢ Nhóm cá tầng trên: Bao gồm các loài cá nổi ven bờ và ngoài khơi, thường sống ở

tầng mặt, tập trung thành đàn. Nhóm này có khoảng 260 loài, chiếm 15% tổng số.

➢ Nhóm cá tầng đáy: Nhóm cá này có thành phần phong phú nhất với 930 loài,

chiếm 45%, bao gồm các loài sống ở tầng nước gần đáy (gọi chung là cá tầng đáy).

➢ Nhóm cá đáy: Nhóm này có khoảng 500 loài, chiếm 24%, gồm các loài sống trong

tầng nước sát đáy, một số loài sống vùi trong đáy bùn hoặc cát. Vì luôn luôn sống

ở lớp nước sâu ít chịu ảnh hưởng của sự của sự biến đổi nhiệt độ theo mùa nên nói

chung nhóm này phân bố tương đối ổn định, ít di chuyển vùng cư trú.



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

2. Đặc trưng sinh thái – sinh học

Khu hệ sinh vật biển Việt Nam

Trung Hoa – Nhật Bản Ấn Độ - Malaysia

Bắc Việt Nam Nam Việt Nam

Tây Thái Bình Dương



Mức độ đồng nhất (số loài chung) của khu hệ cá Vịnh Bắc Bộ với những

vùng khác trong miền Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương
(Đặng Ngọc Thanh vcs, 2003)



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

2. Đặc trưng sinh thái – sinh học

Sinh vật biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới (về cơ bản) và tính chất phi nhiệt đới 

(Đặng Ngọc Thanh vcs, 2003):

Tính chất nhiệt đới thể hiện ở các đặc điểm sau:

➢ Có những nhóm sinh vật đặc trưng cho vùng biển nhiệt đới vĩ độ thấp như: rừng

ngập mặn, rạn san hô, các loài sinh vật biển nhiệt đới

➢ Số lượng loài phong phú nhưng số lượng cá thể của loài không nhiều như vùng ôn

đới

➢ Các quá trình sống như: sinh trưởng, sinh sản, kiếm mồi… nhìn chung diễn ra

quanh năm và không có giai đoạn ngắt quảng như vùng ôn đới

➢ Biến độ số lượng sinh vật không mang tính chất đơn chu kỳ như vùng ôn đới mà

mang tính chất đa chu kỳ hoặc không có chu kỳ



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

2. Đặc trưng sinh thái – sinh học

Tính chất phi nhiệt đới thể hiện ở các đặc điểm sau:

➢ Trong thành phần loài có những loài có gốc cận nhiệt đới, có phân bố từ vùng biển

cận nhiệt đới phía bắc (Trung Quốc, Nhật Bản) tới vùng biển phía Bắc Việt Nam.

➢ Có hiện tượng di cư theo mùa Thu Đông – Xuân Hè (cá biển ở vịnh Bắc Bộ) tương

ứng với biến đổi của chế độ nhiệt độ, gió mùa cũng như di cư theo chiều thẳng

đứng (điều này không thấy ở các vùng biển nhiệt đới điển hình ở phía Nam)

➢ Nhịp điệu sinh trưởng của sinh vật trong năm, cá biệt vẫn có thể phân biệt rõ như ở 

cá biển thể hiệ ở vòng năm trên vẩy cá nhất là ở vịnh Bắc Bộ (điều này không thấy

ở cá vùng biển nhiệt đới)



ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SINH VẬT BIỂN

2. Đặc trưng sinh thái – sinh học

➢ Sự đa dạng và khác biệt về thành phần loài sinh vật có sự khác nhau

giữa các sinh cảnh khác nhau (Đáy mềm, rạn san hô, thảm cỏ biển…)

➢ Có sự liên kết về nguồn lợi của các loài có giá trị kinh tế giữa các hệ

sinh thái



Phân bố số lượng loài cá giữa các khu vực và sinh cư ở khu dự trữ sinh quyển Cù

Lao Chàm (Nguyễn Văn Long & Mai Xuân Đạt, 2020) 
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