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HỆ SINH THÁI THẢM CỎ BIỂN

Cỏ biển là một nhóm thực vật hạt kín một lá mầm sống trong môi trường

nước có vai trò sinh thái cũng như cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan

trọng ở các vùng biển khác nhau trên thế giới



Phân bố hệ sinh thái thảm cỏ biển trên thế giới: 6 vùng phân bố cỏ biển: 

2 vùng nhiệt đới và 6 vùng ôn đới (Short et al. 2017)



Diện tích phân bố trên thế giới



➢ Diện tích các thảm cỏ biển trên thế giới có nhiều số liệu công bố

tùy theo các phương pháp đánh giá khác nhau. Diện tích các thảm

cỏ biển trên thế giới được xác định khoảng từ 124.000 – 177.000

km2

➢ Một số nước và khu vực có diện tích thảm cỏ biến lớn trên thế giới

như phía Đông và Tây Australia có khoảng 52.000 km2, Indonesia

30.000 km2, khu vực Tây Địa Trung Hải hơn 4.000 km2, với thành

phần loài cỏ biển ghi nhận khoảng 60 loài thuộc 5 họ là

Hydrocharitaceae, Cymodoceaceae, Posidoniaceae, Zosteraceae và

Ruppiaceae; một số quốc gia có số lượng loài cỏ biển đa dạng là Úc

có 29 loài, Mỹ (23 loài), Nhật Bản (16 loài), Ấn Độ và Philippine

(14 loài), Papua New Guinea và Indonesia (12 loài) (Spalding và

cs., 2003).



Phân bố thành phần loài cỏ biển trên thế giới ((Short et al. 2017))



Một số loài cỏ biển thường gặp





➢ Hiện nay diện tích phân bố của các thảm cỏ biển ở Việt Nam ước khoảng hơn 20.000 ha

(Nguyễn Thị Thu và cs., 2010).

➢ Vùng ven biển phía Tây vịnh Bắc bộ có tổng diện tích có cỏ biển phân bố khoảng 2.858 ha,

thường tập trung thành các bãi ven bờ, vũng vịnh, ao đầm nước lợ và mặn. Nơi cỏ biển phân

bố nhiều nhất lần lượt là Quảng Ninh (1.450 ha), Hải Phòng (490 ha) và Quảng Bình (350

ha). Các khu vực còn lại cỏ biển phân bố rải rác với diện tích nhỏ từ 68 -100 ha (Cao Văn

Lương và cs., 2014).

➢ Khu vực miền Trung, phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) là đầm phá có thảm cỏ

biển lớn nhất với diện tích 1.000 ha (Lăng Văn Kẻng, 2006), Đầm Thị Nại (Bình Định) có

diện tích cỏ biển khoảng 205 ha, đầm Thủy triều (Cam Ranh) có diện tích cỏ biển khoảng

547 ha phân bố chủ yếu ở Cồn Giữa thuộc vùng đỉnh đầm và dọc theo vùng nước nông ven

bờ đầm (Nguyễn Xuân Hòa và cs., 2010).

➢ Quần đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là khu vực có thảm cỏ biển lớn nhất vùng biển phía Nam

Việt Nam với diện tích gần 12.000 ha (Lê Thị Nhứt, 2005).





Đặc điểm hình thái ((Mckenzie và Yoshida, 2014) 





ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỎ BIỂN

➢ Ở thực vật có hoa, nhóm thực vật thủy sinh chiếm <2%; 18 chi thụ tinh trong

môi trường nước; 12 chi sống môi trường biển

➢ Lá mềm, dẻo, thích hợp môi trường chuyển động của nước

➢ Phát triển hệ thống thân ngầm, tồn tại lâu trong trầm tích

➢ Rễ phát triển mạnh, bám chặt vào nền đáy.





➢ Hệ sinh thái cỏ biển tuy có số lượng loài không nhiều nhưng chúng đóng vai trò

quan trọng ở biển, với các chức năng quan trọng như điều chỉnh môi trường thủy

vực, bảo tồn nguồn gien, cung cấp nơi ở cho các sinh vật thủy sinh, cung cấp

nguyên nhiên vật liệu, năng lượng và thông tin nghiên cứu khoa học, du lịch

➢ Cỏ thủy sinh có vai trò quan trọng về mặt năng suất sinh học trong hệ thủy sinh. Nó

đóng góp vào sự phát triển của những sinh vật bậc cao hơn, thông qua chuỗi thức

ăn, tạo nơi che chở và lưu trú tránh địch hại cho động vật không xương sống có vỏ,

cũng như các giai đoạn ấu niên (juvenile) của các loài thủy sản. Ngoài ra chúng còn

tạo nền cho sự phát triển của những tập đoàn thực vật phụ sinh phong phú. Mặt

khác, bằng cách sa lắng chất lơ lững, hấp thụ chất dinh dưỡng và những chất hòa

tan khác, cỏ thủy sinh giúp làm tăng độ trong, giúp làm tốt chất lượng chung của

nước

Vai trò và chức năng của hệ sinh thái thảm cỏ biển



➢ Thảm cỏ biển dày với hệ thống rễ neo chặt vào nền đáy có tác dụng làm giảm năng

lượng của sóng, dòng chảy và nhờ vậy chúng có khả năng chống xói lở, bảo vệ

đường bờ biển. Ở những vùng chịu nhiều bão tố, cỏ biển có vai trò lưu giữ trầm tích

nhờ hệ thống thân, rễ gầm và nhờ vậy tạo nên vùng đệm chống sóng gió. Mặt khác,

thảm cỏ biển là bộ máy có hiệu quả cao đối với việc hấp thụ chất dinh dưỡng, chất

thải từ đất liền và có vai trò như những bẫy trầm tích làm giảm độ đục của nước.

➢ Hiện nay, các thảm cỏ biển đang cung cấp cho loài người những sản phẩm trực tiếp

như vật liệu di truyền, thực phẩm; vật liệu thô cho công nghiệp và năng lượng.

Nhiều loài sinh vật đáy sống thường xuyên chỉ trải qua giai đoạn ấu trùng trong

thảm cỏ biển được coi như là có giá trị thương mại cao. Thành phần của chúngkhá

đa dạng gồm: tôm, hải sâm, cầu gai, cua, vẹm và ốc ,một số loài cá được khai thác

ngay trên thảm cỏ biển mà sản lượng cao thuộc về các họ bống và dìa,... Ngoài ra,

thảm cỏ biển còn được coi là môi trường thuận lợi cho nuôi trồng trên biển. Du lịch

biển cũng lấy thảm cỏ biển làm nơi giải trí, câu cá

Vai trò và chức năng của hệ sinh thái thảm cỏ biển



Vai trò và chức năng của hệ sinh thái thảm cỏ biển



Vai trò và chức năng của

hệ sinh thái thảm cỏ biển



➢ Sự đa dạng của các loài sinh vật sống trong các thảm cỏ biển cũng

được nghiên cứu. Spalding và cs. (2001) đã thống kê số loài sinh vật

có trong các thảm cỏ biển bao gồm:

➢ 450 loài rong; 171 loài giun nhiều tơ; 197 loài nguyễn thể; 15 loài da

gai và 215 loài cá.

➢ Vịnh Jervis, bang New South Well nước Úc bước đầu cũng đã ghi

nhận được 450 loài rong lớn, 248 loài chân khớp, 197 loài thân mềm,

171 loài giun nhiều tơ và 15 loài da gai, các thảm cỏ biển ở Florida

nước Mỹ cũng đã ghi nhận được 100 loài cá và 30 loài giáp xác.

(Green & Short, 2003; Roblee và cs.,1991).



Đa dạng sinh học trong hệ sinh thái thảm cỏ biển



Nghiên cứu sự đa dạng sinh học của các loài sinh vật trong các thảm cỏ

biển Việt Nam đã được nhiều tác giả đề cập:

➢ Nguyễn Hữu Đại và cs. (2000) nghiên cứu về thành phần loài sinh

vât sống trong các thảm cỏ biển ở vùng biển ven bờ phía Nam Việt

Nam đã xác định được 87 loài cá trong đó có 34 loài có giá trị kinh

tế, 62 loài động vật đáy kích thước lớn.

➢ Nguyen Van Tien và cs. (2006) kết quả khảo sát trong những năm

gần đây cho thấy tính đa dạng sinh học trong thảm cỏ biển ở Phú

Quốc rất cao với 91 loài cá, 71 loài thân mềm, 26 loài giáp xác, 15

loài da gai và 113 loài rong biển sống trong các thảm cỏ biển.



Một số nguồn lợi sinh vật trong thảm cỏ biển



TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI ĐẾN THẢM CỎ BIỂN

➢ Bão, lũ

➢ Trầm tích

➢ Khai thác hủy diệt

➢ Ô nhiễm môi trường



Biến động diện tích RNM và Thảm cỏ biển ở Sông Thu Bồn – Quảng Nam theo thời

gian 2004 (194,1 ha trái) và 2008 (117,6 ha phải).

(Nguyễn Văn Long & TP Hoàng Sơn, 2021)



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN


