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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 rạn san hô

2.2. Hệ sinh thái rừng ngập mặn

2.3. Hệ sinh thái thảm cỏ biển

2.4. Hệ sinh thái vùng triều và cửa sông



6. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ

➢ Các hoạt động của con người: khai thác quá mức, khai thác hủy diệt,

phát triển vùng ven bờ, hoạt động gây ô nhiễm và phát triển du lịch

vượt quá ngưỡng chịu đựng của rạn san hô,

➢ Các tác động từ tự nhiên bao gồm hiện tượng tẩy trắng san hô, thiên

địch gây hại, dịch bệnh và các tai biến khác như bão, động đất gây

sóng thần…



Hiện tượng tẩy trắng san hô



Hiện tượng tẩy trắng san hô



Hiện tượng tẩy trắng san hô



Hiện tượng tẩy trắng san hô
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Biến động về độ phủ san hô cứng ở Nha Trang 



San hô trước và sau bão Damrey tại Hòn Tằm – Nha Trang năm 2017



Tai biến thiên nhiên
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Suy giảm về độ phủ san hô cứng tại Hòn Tằm – Nha Trang sau bão Damrey năm 2017
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Biến thiên nhiệt độ (0C) nước biển tại Côn Đảo vào tháng 9,10 và 11/2005

Tai biến thiên nhiên – Ví dụ về sự kết hợp nhiều yếu tố



Độ mặn (‰) nước biển tại Côn Đảo vào tháng 9, 10 và 11 – 2005

Tai biến thiên nhiên – Ví dụ về sự kết hợp nhiều yếu tố
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Các tác động khác: Khai thác quá mức, khai

thác hủy diệt



Các tác động khác: Ô nhiễm lắng đọng trầm tích, phát triển vùng bờ



Các mối đe doạ hệ sinh thái rạn san hô vùng 
biển ven bờ Việt Nam

Tai biến thiên, sinh vật địch 

hại  và bệnh san hô



Các tác động khác: 

Địch hại, nhiễm

bệnh



Các tác động khác: Ảnh hưởng từ hoạt động du lịch



7. HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN VÀ PHỤC HỒI RẠN SAN HÔ

➢ Các thử nghiệm về phục hồi rạn san hô tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2001 ở Côn

Đảo (giữa WWF và Viện Hải Dương Học): Với 130 tập đoàn thuộc 7 họ san hô

cứng là Poritidae, Acroporidae, Pocilloporidae, Pectiniidae, Mussidae,

Meandrinidae

➢ Năm 2002 tại Rạn Trào, tỉnh Khánh Hòa, Liên minh Sinh vật biển Quốc tế phối

hợp với Viện Hải Dương Học cùng với sự tham gia của cộng đồng địa phương tiến

hành thử nghiệm phục hồi một số tập đoàn san hô trong khu vực của khu bảo tồn



➢ Phục hồi rạn san hô do Viện Hải dương học thử nghiệm tại Hòn Nhàn, Hòn Ngang –

Bình Định năm 2002 - 2004 trong khuôn khổ dự án cấp nhà nước KC 09 07

➢ Năm 2005 dự án điểm trình diễn rạn san hô (dự án UNEP/GEF), phục hồi rạn san hô tại

Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) diện tích trên 2.000m2 với gần 800 tập đoàn san hô

➢ Năm 2006 nghiên cứu khả năng tách tập đoàn san hô di dời phục hồi tại vịnh Nha

Trang, khẳng định tỉ lệ cắt tập đoàn thành công khi di dời phục hồi

➢ Phục hồi rạn san hô do Viện Hải dương học thử nghiệm tại Hòn Nhàn, Hòn Ngang –

Bình Định năm 2002 - 2004 trong khuôn khổ dự án cấp nhà nước KC 09 07

➢ Năm 2005 dự án điểm trình diễn rạn san hô (dự án UNEP/GEF), phục hồi rạn san hô tại

Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) diện tích trên 2.000m2 với gần 800 tập đoàn san hô

➢ Năm 2006 nghiên cứu khả năng tách tập đoàn san hô di dời phục hồi tại vịnh Nha

Trang, khẳng định tỉ lệ cắt tập đoàn thành công khi di dời phục hồi



➢ Năm 2010 đề tài: Đánh giá khả năng và xây dựng đề án phục hồi rạn san hô tại khu

vực Bãi Cạn Thủy Triều, Khánh Hòa

➢ Năm 2012 đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng ở một số

khu bảo tồn biển trọng điểm, đã phục hồi san hô trên diện tích 5.550 m2 với 7.033

tập đoàn.

➢ Năm 2014 đề tài: Nghiên cứu thiết lập rạn nhân tạo kết hợp với phục hồi san hô tại

mũi Bàn Thang (Tây bắc Hòn Tre, vịnh Nha Trang).

➢ Năm 2018 dự án:“Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng phục hồi rạn san hô khu vực

biển ven bờ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, phục hồi phạm vi 3 ha với trên

3.000 tập đoàn

➢ Năm 2019 dự án: Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar

Vườn quốc gia Côn Đảo, đã phục hồi trong phạm vi 2ha với trên 2.000 tập đoàn



Phục hồi san hô với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp

➢ Khu du lịch sinh thái Làng

Chài Ninh Vân

➢ Khu du lịch Six Sense

➢ Công Ty A&B Phú Quốc; 

Vinpearl, Vega city…



Tập huấn, đào tạo kỹ năng phục hồi rạn san hô cho cộng đồng



Cộng đồng tham gia phục hồi san hô



Cộng đồng tham gia phục hồi san hô





Phục hồi san hô và nguồn lợi sinh vật rạn cho khu du lịch sinh thái

làng chài ninh vân



Phục hồi san hô tại Côn Đảo năm 2018 - 2019



Sản phẩm phục hồi san hô tại Lý Sơn





TRÂN TRỌNG CÁM ƠN


