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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

 Cỏ biển là thực vật có hoa duy nhất sống trong môi trường 

biển. Hình thái cỏ biển ñược chia thành 4 phần rõ rệt bao gồm thân 

bò, thân ñứng, lá và rễ bám chặt vào nền ñáy. Chúng chiếm ưu thế ở 

các cửa sông, vịnh, ñầm phá. Cỏ biển ñược tìm thấy ở các vùng biển 

nhiệt ñới và cận nhiệt ñới. Chúng làm thành các thảm cỏ ở vùng nước 

nông ven bờ, tạo ra một hệ sinh thái ñiển hình ở vùng nhiệt ñới ñó là 

hệ sinh thái cỏ biển.  

Hệ sinh thái vùng ngập mặn thuộc hạ lưu sông Thu Bồn 

(gồm vùng lõi Hội An, rừng ngập mặn Cửa Đại) và khu vực Cù Lao 

Chàm, ñã ñược Unesco công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới. 

Trong ñó, hệ sinh thái sông Thu Bồn chiếm 500 ha diện tích mặt 

nước, với hệ sinh thái ñiển hình của vùng nhiệt ñới: rừng ngập mặn 

và cỏ biển.  

Xuất phát từ những lý do trên, cũng như ñề làm quen với 

công tác nghiên cứu khoa học và ñược sự ñồng ý của Ban ñào tạo sau 

Đại học - Đại học Đà Nẵng, dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. 

Nguyễn Hữu Đại, Trưởng phòng Thực Vật Biển Viện Hải Dương học 

Nha Trang, chúng tôi chọn ñề tài: “ Nghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển 

ở hạ lưu sông Thu Bồn và ñịnh hướng quản lý, bảo vệ”. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Hiểu biết về hiện trạng, cấu trúc cũng như biến ñộng của hệ 

sinh thái cỏ biển ở hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) và giá trị 

nguồn lợi của hệ sinh thái này làm cơ sở cho việc ñề xuất các ñịnh 

hướng quản lý, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái cỏ biển. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu:  
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Các loài cỏ biển.  

Một số ñối tượng nguồn lợi có giá trị kinh tế. 

* Địa ñiểm nghiên cứu: Khu vực hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng 

Nam). 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

* Ý nghĩa khoa học: Bước ñầu nghiên cứu về hiện trạng hệ 

sinh thái cỏ biển và giá trị nguồn lợi của hệ sinh thái tại khu vực hạ 

lưu sông Thu Bồn và ñịnh hướng trong việc quản lý, sử dụng bền 

vững nguồn lợi trong hệ sinh thái cỏ biển. 

* Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của ñề xuất là cơ sở khoa học 

cho chính quyền ñịa phương có giải pháp hợp nhằm quản lý, bảo vệ 

hệ sinh thái cỏ biển ở khu vực này. 

5. Cấu trúc của luận văn: Luận văn có 3 chương 

Chương 1: Tổng quan tài liệu 

� Tổng quan về cỏ biển 

- Tình hình nghiên cứu thành phần loài cỏ biển trên thế giới 

- Tình hình nghiên cứu thành phần loài cỏ biển ở Việt Nam 

- Thảm cỏ biển và vai trò của chúng 

- Đa dạng sinh học trong các thảm cỏ biển 

- Hiện trạng sử dụng nguồn lợi trong các thảm cỏ biển 

- Những mối ñe dọa ñối với các thảm cỏ biển 

- Tình hình nghiên cứu cỏ biển ở Hạ lưu sông Thu Bồn 

(Quảng Nam) 

� Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực nghiên cứu 

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu 

� Địa ñiểm nghiên cứu 

� Thời gian nghiên cứu 

� Phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 
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� Thành phần loài cỏ biển 

� Đặc ñiểm sinh thái cỏ biển 

- Một số yếu tố môi trường tại vùng nghiên cứu 

- Sự phân bố cỏ biển tại vùng nghiên cứu 

- Cấu trúc các thảm cỏ biển bao gồm mật ñộ, ñộ bao phủ, 

sinh lượng cỏ biển vùng nghiên cứu 

- Năng suất lá của cỏ Lươn Nhật Bản 

� Đánh giá nguồn lợi sinh vật từ hệ sinh thái cỏ biển 

- Nguồn lợi sinh vật từ hệ sinh thái cỏ biển 

- Tình hình khai thác nguồn lợi thủy sản từ hệ sinh thảm cỏ 

biển 

- Bước ñầu ñánh giá một số loài ñộng vật thân mềm có giá trị 

trong thảm cỏ biển 

� Định hướng quản lý, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái cỏ 

biển 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CỎ BIỂN 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu thành phần loài cỏ biển trên thế giới. 

Đến nay trên toàn thế giới ñã biết 58 loài cỏ biển thuộc 12 

chi và 4 họ. Vùng Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương có khoảng 50 loài, 

ở Đông Nam Á có 16 loài, riêng ở Ôxtrâylia có 30 loài. Theo Duarte 

et al 1999, trong các biển và ñại dương trên thế giới, các loài cỏ biển 

phân bố trên diện tích 600.000 km2, sinh lượng trung bình 239,5 – 

25,6 g khô/m2, sức sản xuất khoảng 1343,8 – 119,7 g khô/m2/năm ñối 

với phần thân cỏ ở phía trên mặt ñất và 320,0 – 50,4 g khô/m2/năm 

ñối với phần phía dưới mặt ñất. [22]  

Năm 1058, C. Koenig ñã nghiên cứu và công bố loài cỏ lươn 

Zosteraoceanica ở Bắc Đại tây dương. Sau ñó Poterson (1891), 

Ostanfeld (1950), Boysen-Jensen (1914), Setchen (1920 – 1935), 

Phillips (1960), Den Hartog (1970), ñã công bố nhiều công trình 

nghiên cứu cỏ biển với tư cách một hệ sinh thái ñược triển khai mạnh 

mẽ ở Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pháp, Balan, Ấn Độ, Mỹ, Canada, 

NiuGhinê. Đến năm 1987 ñã có 1400 công trình công bố về cỏ biển 

trên thế giới. [43] 

Các nước ASEAN như Philippin, Malaixia, Thái Lan và 

Inñônêxia bắt ñầu nghiên cứu cỏ biển từ thập niên 80, họ ñã hoàn 

thành công việc nghiên cứu thành phần loài, sinh thái tự nhiên và 

phân bố của cỏ biển. [28], [31],[31],[35],[36]  

1.1.2 Tình hình nghiên cứu thành phần cỏ biển Việt Nam 

Năm 1885 Balansa ñã phát hiện loài cỏ Halophila ovalis và 

H. Beccarii ở sông Hồng Méo (nay là sông Ruột lợn) gần huyện 

Quảng Yên (Quảng Ninh). Balansa cũng ghi nhận loài Zostera 

japonica ở Nha Trang [21]. 
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Năm 1939, Tseng phát hiện loài Zostera japonica trong vịnh Hà 

Cối – Bái Tử Long. Năm 1949, Deroux công bố về loài Halodule 

pinifolia, Thalassia hemprichii và Halophila ovalis ở ven biển Nha Trang. 

Năm 1954, Dawson trong công trình về thực vật ở Nha Trang và vùng 

phụ cận ñã nhắc ñến 4 loài cỏ biển: Diphanthera uninervis, Th.hemprichii,  

H. Ovalis và H. Beccarii. Năm 1957 Feldmann ñã ghi nhận sự có mặt của 

loài D.uninervis và H. Ovalis ở vùng biển Nha Trang. [21]  

Năm 1960, 1961, 1962, 1985 Phạm Hoàng Hộ và các cộng 

sự ñã ghi chép một số loài cỏ biển mọc ở vùng triều một số ñịa 

phương ở miền nam Việt Nam. Trong ấn phẩm gần ñây (“Thực vật 

Việt Nam”, 1993) ông ñã ghi nhận 12 loài cỏ biển. [5] 

Năm 1988 Kalugina – Gutnik & al ñã nghiên cứu về sự phân bố về 

thành phần loài và sinh lượng của rong biển và 4 loài cỏ biển (Enhalus 

acoroides, Cymodocea rotundata, Halodule uninervis và Halophila ovata) 

quanh ñảo Hòn Tre và Hòn Một trong vịnh Nha Trang. [31] 

Năm 1989, 1991 khi triển khai thực hiện các ñề tài KT.03.11 

“Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu: rạn san hô, cửa sông và 

ñầm phá” và “Trồng rong biển ở  các vùng nước ven biển Quảng 

Ninh” Nguyễn Văn Tiến ñã phát hiện 4 loài cỏ biển: Halophila 

ovalis, H. Beccarii, Zostera japonica  và Ruppia maritima ở  vùng 

ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh. [10], [11] 

Năm 1995 khi triển khai Dự án Biển Đông Á UNEP/EAS-35, 

Nguyễn Văn Tiến & al ñã kiểm kê danh sách 12 loài cỏ biển có ở ven 

biển Việt Nam. 

Năm 1996, Nguyễn Văn Tiến ñã công bố 6 loài cỏ biển trong 

các ñầm phá ven bờ biển Thừa Thiên - Huế (Zostera japonica, 

Halodule pinifolia, Halophila ovalis, H. Beccarii, Thalassia 

hemprichii và Ruppia maritima ) trong báo cáo của ñề tài cấp Nhà 

nước “Sử dụng hợp lý hệ ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên 

- Huế - KT.DL.04-09”. 
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Năm 1996 Nguyễn Xuân Hòa & al ñã xác ñịnh ñược 10 loài 

cỏ biển (Halodule pinifolia, H. uninervis, Halophila ovalis, H. 

Beccarii, Syringodium isoetifolium, Thalassia hemprichii, 

Cymodocea rotundatata, C. Serrulata, Enhalus acoroides và Ruppia 

maritima ) có ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa. [6] 

Trong các năm 1997 – 1999, Phân viện Hải dương học tại 

Hải Phòng (ở phía bắc) cùng với Vi ện Hải dương học Nha Trang (ở 

phía nam) ñã tiến hành ñiều tra thành loài và sinh thái của cỏ biển ở 

các vùng biển ven bờ Việt Nam. Mục tiêu của ñề tài là thu thập tài 

liệu về thành phần loài cỏ biển, nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái của 

chúng (ñặc ñiểm phân bố, mật ñộ và biến ñộng sinh lượng), ñặc ñiểm 

sinh học (tốc ñộ sinh trưởng, nở hoa và phân hủy) và các giá trị của 

thảm cỏ biển và hiện trạng khai thác và sử dụng chúng. Kết quả ñiều 

tra ñã phát hiện ñược 14 loài cỏ biển phân bố dọc vùng biển ven bờ 

Việt Nam. [13] 

Trong các năm 1999 – 2000, Phân viện Hải dương học tại 

Hải Phòng thực hiện hợp phần của Dự án do EU tài trợ về dự báo khả 

năng phục hồi của các quần xã ven bờ Đông Nam Á. [8] 

Năm 2001 Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng ñã nghiên 

cứu di nhập cỏ biển vào những vùng cỏ bị mất ở vịnh Hạ Long với 

mục ñích hoàn thiện phương pháp trồng cỏ biển. [14] 

Năm 2002 – 2004, Viện Hải dương học Nha Trang ñã triển 

khai ñề tài KC-09-07 “Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ phục hồi các 

hệ sinh thái san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự 

sinh”. Đề tài này triển khai ở ñầm Thủy Triều (Khánh Hòa) trồng cỏ 

lá dừa Enhalus acoroides bằng phương pháp dùng thân mầm 

(shoots), trồng trên diện tích 2.000m2, mật ñộ 16 - 20 thân mầm/m2 

Đến cuối năm 2004 ñã có gần 30 công trình công bố liên 

quan ñến cỏ biển Việt Nam. Trong ñó công trình tiêu biểu nhất là 

cuốn sách “Cỏ biển Việt Nam - thành phần loài, phân bố, sinh thái, 
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sinh học’ của Nguyễn Văn Tiến, Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Hữu 

Đại, 2002. [16] 

Cho ñến thời ñiểm này ñã xác ñịnh ñược 15 loài cỏ biển 

ñược phân bố tại Việt Nam. [16] 

1.1.3. Thảm cỏ biển và vai trò của chúng 

* Đối với hệ sinh thái biển 

* Đối với ñời sống con người 

1.1.4. Đa dạng sinh học trong các thảm cỏ biển. 

1.1.4.1. Cá 

1.1.4.2. Động vật ñáy cỡ lớn 

1.1.4.3. Các sinh vật sống bám 

1.1.4.4. Rong biển sống ñáy 

1.1.4.5. Bò biển 

1.1.4.6. Rùa biển 

1.1.5. Hiện trạng sử dụng nguồn lợi từ thảm cỏ biển 

1.1.6. Những  mối ñe dọa ñối với các thảm cỏ biển 

1.1.6.1 Do tác ñộng của thiên nhiên 

1.1.6.2. Do hoạt ñộng của con người 

1.1.7. Tình hình nghiên cứu cỏ biển ở hạ lưu sông Thu Bồn 

(Quảng Nam) 

1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH T Ế - XÃ HỘI TẠI KHU 

VỰC NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

1.2.2. Đặc ñiểm kinh tế - xã hội Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Các loài cỏ biển.  

- Một số các ñối tượng nguồn lợi có giá trị kinh tế cao 
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2.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU:  

Hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam, chủ yếu tập trung ở các 

thôn 1, 2, 6, 7 của xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An (Quảng Nam), 

nơi có các thảm cỏ biển tập trung phân bố quan trọng. 

2.3. THỜI GIAN NGHIÊN C ỨU: Từ  tháng 1/2011 ñến tháng 6/2011 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

Phương pháp nghiên cứu cỏ biển ñược thực hiện theo: 

- Quy phạm tạm thời về ñiều tra thực vật biển của Viện Hải 

dương học do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành năm 1981. 

- Sổ tay ñiều tra nguồn lợi biển nhiệt ñới của tác giả English, 

Wilkinson, 1994. 

- Phương pháp nghiên cứu cỏ biển của Philip R và P. Mcroy, 

1970. 

Cụ thể các phương pháp này ñược mô tả như sau: 

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu thành phần loài 

Sử dụng phương pháp hình thái so sánh, phân tích giám ñịnh 

tên mẫu vật bằng khóa phân loại của Phạm Hoàng Hộ.  

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học 

- Cùng với việc thu mẫu tiến hành ño ñạc, quan trắc một số 

yếu tố môi trường: ñộ mặn, nhiệt ñộ, nền ñáy, ñộ sâu ñể xác ñịnh sự 

phân bố của các loài cỏ biển. 

- Sử dụng phương pháp mặt cắt ñể khảo sát mật ñộ, ñộ bao 

phủ, sinh lượng các loài cỏ biển. 

Mặt cắt ñược thực hiện một cách ngẫu nhiên, bao gồm các 

tuyến song song nhau và thẳng góc với ñường bờ.  

* Xác ñịnh mật ñộ thân ñứng cỏ biển 

Do cỏ biển có kích thước nhỏ, chúng tôi sử dụng khung sinh 

lượng 1 dm2  ñể tính mật ñộ thân ñứng. Toàn bộ cỏ biển có trong 

khung này ñược thu thập, rửa sạch trầm tích và ñếm số lượng thân 
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ñứng. Các mẫu vật này sẽ ñược sấy khô ở 70 - 800 C ñến trọng lượng 

không ñổi rồi cân, sau ñó tính trung bình cho các trạm. 

* Tính sinh lượng bình quân của cỏ biển trên một ñơn vị diện tích 

Các số liệu về trọng lượng của cỏ biển trên một ñơn vị diện 

tích 1dm2 ñược quy về ñơn vị thống nhất là g/m2 rồi tính sinh lượng 

bình quân theo công thức: 

n

bnbbb
b

++++= ......321   (2.1) 

Trong ñó: 

b: sinh lượng bình quân của ñối tượng trên 1 ñơn vị diện tích 

của vùng ñiều tra, tính bằng g/m2 (trọng lượng khô). 

b1, b2, b3,…, bn: sinh lượng của ñối tượng ở  các ñiểm thu mẫu 

thứ 1, thứ 2, thứ 3,…, thứ n; tính bằng g/m2 (trọng lượng khô). 

n: số ñiểm thu mẫu của toàn bộ vùng ñược ñiều tra. 

* Xác ñịnh ñộ bao phủ của cỏ biển theo phương pháp Saito 

và Atobe (1970): Có 5 cấp xác ñịnh ñộ bao phủ cỏ biển 

Độ bao phủ C% ñược tính theo công thức: 

  
∑
∑=

f

fiMi
C

)*(
%    (2.2) 

Trong ñó M là trung bình ñộ che phủ của cỏ biển so với nền ñáy 

   f là tần suất của các bậc trong 25 ô nhỏ trong khung 0,25m2. 

* Nghiên cứu ñặc ñiểm tăng trưởng và năng suất lá cỏ biển 

Theo phương pháp bấm lỗ của Philip (1970), cụ thể các bước 

thực hiện ñược mô tả như sau: 

- Chọn và ñánh dấu vị trí cỏ biển ở một khu vực. Dùng kim 

nhỏ ñâm xuyên qua thân ñứng cỏ Lươn ở vùng mô phân sinh lá trên 1 

ô vuông có diện tích 1 dm2. Sau thời gian 8 ngày, vết ñâm này sẽ ñể 

lại vết sẹo trên lá khi tăng trưởng. 

- Thu những cây có vết ñâm, dựa vào vị trí vết sẹo trên lá, cắt 

lấy ñoạn lá tăng trưởng, ño ñạc tính chiều dài tăng trưởng của mỗi 
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lá/cây, suy ra chiều dài trung bình/cây, ñồng thời phần tăng trưởng 

này ñược sấy khô và cân ñể tính năng suất lá. 

* Định lượng sinh vật ñáy:  

- Tiến hành vào tháng 5, tại bãi cỏ có bao phủ cao nhất. Đối 

tượng chủ yếu là ñộng vật thân mềm 2 mảnh vỏ. 

- Mặt cắt ñược thực hiện một cách ngẫu nhiên, bao gồm các 

tuyến song song nhau và thẳng góc với ñường bờ. Trên mỗi mặt cắt 

sẽ tiến hành thu mẫu theo các khung sinh lượng 1m2. Sau khi thu 

mẫu ñịnh loại, ñếm và cân ñể tính mật ñộ và trọng lượng trung bình 

ñộng vật 2 mảnh vỏ của thảm cỏ. 

2.4.3. Phương pháp ñánh giá nhanh nông thôn (RRA) 

- Phỏng vấn, dùng câu hỏi mở. 

 - Xây dựng phiếu ñiều tra. 

2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. THÀNH PHẦN LOÀI CỎ BIỂN VÙNG NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Thành phần loài cỏ biển: Qua quá trình ñiều tra, chúng tôi ñã 

thu thập và xác ñịnh ñược 2 loài cỏ biển thuộc 2 họ: 

- Họ Thủy thảo (Hydrocharitaceae) 

+ Cỏ Xoan gân song song (Halophida beccarii Ascherson) 

- Họ cỏ Lươn (Zosteraceae) 

+ Cỏ Lươn Nhật Bản (Zostera japonica Ascherson và Graebn) 

3.1.2. Đặc ñiểm hình thái các loài cỏ biển tại vùng nghiên cứu 

3.1.2.1. Cỏ Xoan gân song song (Halophida beccarii Ascherson) 

3.1.2.2. Cỏ Lươn Nhật Bản (Zostera japonica Ascherson và Graebn) 

3.2. ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI C Ỏ BIỂN 

3.2.1. Một số yếu tố môi trường vùng nghiên cứu 

3.2.1.1. Nhiệt ñộ 
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Nhiệt ñộ là yếu tố môi trường có ảnh hưởng ñến sự sinh 

trưởng của cỏ biển. Nhiệt ñộ nước trung bình tại các khu vực nghiên 

cứu dao ñộng khác nhau qua các tháng. Nhiệt ñộ thấp vào tháng 1 và 

cao dần ñến tháng 6. Biên ñộ nhiệt của môi trường nước ở vùng cồn 

Bà Bốn là thấp nhất, dao ñộng từ 25 – 280C. Tại gò Hí vào những ngày 

nước ròng thì gò nổi hẳn lên, mức nước thấp nên nắng mạnh vào các 

tháng 5, 6 thì nhiệt ñộ nước dao ñộng lớn và tăng cao, từ 27 – 29,50C. 

3.2.1.2. Độ mặn 

Độ mặn là một trong các yếu tố quan trọng quyết ñịnh sự 

phân bố của cỏ biển. Vào mùa mưa lũ, ñộ mặn < 5‰, nước mưa làm 

ñộ mặn thấp, kết hợp với lượng nước lũ từ thượng nguồn ñổ về hạ 

lưu sông gây nên hiện tượng ngọt hóa vào mùa mưa. Vào mùa khô, 

ñộ mặn tăng cao, cỏ biển phát triển tốt khi ñộ mặn > 15‰, nhưng ñộ 

mặn tại khu vực khảo sát không cao, duy trì ở mức là 10 – 16‰. Một 

số các ao ñầm nuôi tôm, do ao nuôi giữ kín nước, ñộ mặn cao hơi, có 

thể ñến 20 ‰. 

Độ mặn nước dao ñộng khác nhau qua các tháng nghiên cứu. 

Qua các tháng nghiên cứu, ñộ mặn tăng dần từ tháng 1 ñến tháng 6, 

cao nhất là tháng 6 có ñộ mặn 15,5‰ ở gò Hí. Dao ñộng ñộ mặn tại 

Gò Hí – Thôn 2 Cẩm Thanh cao hơn các khu vực khác, do Gò Hí tiếp 

giáp với Cửa biển và tiếp nhận nước mặn khi triều thay ñổi.  

3.2.1.3. Đặc ñiểm trầm tích ñáy 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn ñổ ra cửa biển – Cửa Đại, là vùng 

ñất ngập nước cửa sông ven biển, chính vì vậy sự phân bố các kiểu 

trầm tích ñáy rất phức tạp. 

Trong các vùng ñất ngập nước có dừa nước thì chất ñáy chủ yếu 

là bùn sét và cát màu ñen chứa nhiều mùn bã hữu cơ, dần ra ở các lòng 

sông có sự thay ñổi, hàm lượng cát tăng lên, chuyển từ bùn sét cát sang 

bùn cát hoặc cát bùn, có nơi là cát (ở cầu Cẩm Nam). Sự tăng hàm lượng 
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bùn sét trong chất ñáy ở khu vực này là do việc nuôi trồng thủy sản trong 

các ao nuôi tôm bên trong thải ra khi cải tạo ao nuôi.  

Theo số liệu của phòng Nông Nghiệp – Hội An (năm 1999 

ñã khảo sát ñể trồng Đước ở cồn Thuận Tình và triền sông thôn 2 – 

Cẩm Thanh) cung cấp: trầm tích bùn nhuyễn chỉ dày ñến 20cm. Từ 

thôn 1 ñến thôn 7 – Cẩm Thanh, ña số trầm tích là bùn pha cát hoặc 

cát. Tầng trầm tích bùn nhuyễn mềm xốp dày 20 – 30cm chỉ có ở ven 

triều sông thôn 2, 3 và cồn Thuận Tình. 

3.2.1.4. Chế ñộ thủy triều 

Chế ñộ thủy triều gây ra sự bày khô các bãi triều. Nhiệt ñộ 

cao và sự bày khô này ảnh hưởng ñến sự tồn tại các thảm cỏ biển ở 

vùng triều ven bờ. Số giờ phơi bãi vào những ngày triều thấp khác 

nhau ở các tháng và giữa các khu vực thu mẫu. Vào tháng 1, triều 

thấp vào buổi sáng, vào tháng 2 ñến tháng 6, triều thấp vào buổi 

chiều. Triều xuống thấp nhất vào tháng 6, thời gian từ 3 – 6 giờ chiều 

Thời gian bãi vào những ngày triều thấp là ngắn, các thảm cỏ 

biển ít bị bày khô, nắng nóng và nhiệt ñộ cao gây chết. Nhưng ñối với 

Gò Hí thì bãi triều phơi khô nhiều nhất, cộng với nhiệt ñộ cao vào các 

tháng 5 và tháng 6, làm cỏ biển bị phơi khô và chết nhiều. Đây là yếu tố 

làm biến ñộng sinh lượng cỏ biển qua các tháng nghiên cứu. 

3.2.2. Sự phân bố các loài cỏ biển vùng nghiên cứu 

Các cồn gò và ven triền sông thuộc các thôn 1, 2, 3, 7 và 8 của 

xã Cẩm Thanh ñều có sự hiện diện của cỏ biển. Chúng phân bố từ vùng 

triều thấp ñến vùng dưới triều luôn ngập nước sâu 0,5 – 1 m, loài cỏ 

Xoan gân song song mọc lên cao nhất, thường mọc xen kẽ trong dừa 

nước ở viền ngoài, sau ñó là cỏ Lươn. Các thảm cỏ Lươn thường mọc 

dày, thành thảm cao 30 – 40 cm, ñộ bao phủ cao, ngược lại cỏ Xoan có 

kích thước nhỏ, có nơi chỉ mọc rải rác và dễ bị giẫm ñạp vùi lấp.  

Cỏ Xoan gân song song phân bố ở gò Hí, thôn 2 Cẩm Thanh, 

ven bờ sông triều thấp Cẩm Châu, các cồn Cẩm Nam. Đặc biệt, 
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chúng phát triển mạnh ở cồn Thuận Tình với mật ñộ bao phủ cao 

(bậc 5). Thích nghi trên chất ñáy trầm tích bùn cát, ở vùng triều trung 

bình và triều thấp. Phân bố rộng, ñộ mặn thấp. 

Cỏ Lươn Nhật Bản phân bố nơi chất ñáy trầm tích bùn cát, 

có nhiều ở mũi thôn 2, gò Hí xã Cẩm Thanh, cồn nổi xã Duy Thành – 

Duy Nghĩa. Độ bao phủ cao vào tháng mùa khô. Cả 2 loài ñều phát 

triển tốt trong ñiều kiện ñộ mặn thấp 10 - 16‰. 

Diện tích phân bố của chúng cho toàn bộ thảm cỏ biển ở hạ 

lưu sông Thu Bồn khoảng 30 hecta, trong ñó vùng phân bố tập trung 

và quan trọng nhất nằm ở thôn 2, Gò Hí xã Cẩm Thanh. Trong quá 

trình khảo sát thực ñịa, chúng tôi tìm thấy cỏ Lươn xuất hiện ở cồn 

Nổi – xã Duy Thành, khu vực Cầu Trường Giang, với diện tích 

khoảng 400 m2. 

3.2.3. Cấu trúc các thảm cỏ biển bao gồm mật ñộ, ñộ bao phủ, 

sinh lượng cỏ biển vùng nghiên cứu 

3.2.3.1. Mật ñộ, ñộ bao phủ, sinh lượng cỏ biển tại gò Hí  

Tại gò Hí loài cỏ Lươn Zostera japonica chiếm ưu thế. Mật ñộ, 

ñộ bao phủ và sinh lượng của loài cỏ này qua các tháng nghiên cứu: 

Thảm cỏ biển tại gò Hí phân bố rất dày, có ñộ bao phủ cao 

(bậc 5) ngay sau khi bắt ñầu mùa khô khi ñộ mặn tăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 3.1 - Mật ñộ trung bình cỏ biển tại gò Hí  qua các tháng 
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Biểu ñồ 3.2 - Sinh lượng trung bình cỏ biển tại gò Hí qua các tháng 

nghiên cứu 

Nhận xét: Qua biểu ñồ 3.1 và 3.2 cho thấy 

Mật ñộ và sinh lượng của thảm cỏ biển tại gò Hí tăng dần từ 

tháng 1 ñến tháng 4 và giảm dần vào tháng 5 và 6, do trời nắng, số 

giờ phơi thảm cỏ biển nhiều làm cỏ chết. Ngoài ra, ñây là gò có các 

hoạt ñộng khai thác diễn ra mạnh, nên mật ñộ và sinh lượng giảm 

mạnh vào các tháng mùa khô. 

3.2.3.2. Mật ñộ, ñộ bao phủ và sinh lượng cỏ biển tại mương Ông 

Gánh 

Mương Ông Gánh là khu vực gần gò Hí, có sự xuất hiện của 

cả 2 loài cỏ Lươn và cỏ Xoan. Mật ñộ, ñộ bao phủ và sinh lượng của 

hai loài cỏ này qua các tháng nghiên cứu:  

Tại mương Ông Gánh chiếm ưu thế là cỏ Xoan. Khu vực này 

thường có mực nước cao, hoạt ñộng ñánh bắt diễn ra ít. Đây là 

mương có các ghe, thuyền nhỏ vào ra. Vào tháng 5, có mật ñộ cỏ 

Xoan tăng cao. 
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Biểu ñồ 3.3 - Mật ñộ trung bình cỏ biển tại mương Ông Gánh  

qua các tháng nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 3.4 - Sinh lượng trung bình cỏ biển tại mương Ông Gánh 

qua các tháng nghiên cứu 

Nhận xét: Qua biểu ñồ 3.3 và 3.4 cho thấy 

Vào tháng 1, mật ñộ của 2 loài cỏ biển ñều thấp, cỏ Xoan 

chưa phát triển, cỏ Lươn có mật ñộ rất thấp. Chúng phát triển mạnh 

vào tháng 4, 5, 6. Tuy nhiên, vào tháng 6 sinh lượng của cả 2 loài ñều 

giảm, do nước nương giảm khi triều xuống, hoạt ñộng của ghe, 

thuyền ra vào mương làm ñứt, gãy hoặc giẫm ñạp lên cỏ. 
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3.2.3.3. Mật ñộ, ñộ bao phủ, sinh lượng cỏ biển tại cồn Bà Bốn 

Tại cồn Bà Bốn có cả hai loài cỏ Lươn và cỏ Xoan, nhưng 

chiếm ưu thế là cỏ Xoan. Mật ñộ, ñộ bao phủ và sinh lượng cỏ biển 

qua các tháng nghiên cứu: 

Ở cồn Bà Bốn chiếm ưu thế là cỏ Xoan. Mật ñộ cỏ Lươn và 

cỏ Xoan hầu như không có vào tháng 1. Bắt ñầu phát triển vào tháng 

2, phát triển mạnh vào tháng 3, 4. Đến tháng 5, 6 mật ñộ và sinh 

lượng của cả 2 loài cỏ biển giảm nhẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 3.5 - Mật ñộ trung bình cỏ biển tại cồn Bà Bốn  

qua các tháng nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 3.6 - Sinh lượng trung bình cỏ biển tại cồn bà Bốn qua các 

tháng nghiên cứu 

Nhận xét: Qua biểu ñồ 3.5 và 3.6 cho thấy 

Ở cồn Bà Bốn, mật ñộ và sinh lượng của cỏ Xoan cao nhất 
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tháng 4, còn cỏ Lươn tăng theo các tháng do ñộ mặn tăng dần. Đối 

với cỏ Xoan do có kích thước nhỏ bị giẫm ñạp bởi người dân ñi ñặt 

lờ bóng nên mật ñộ và sinh lượng cỏ Xoan giảm dần vào tháng 5, 6. 

3.2.3.4. Mật ñộ, ñộ bao phủ, sinh lượng cỏ biển tại cồn Ông Hơi  

Cồn Ông Hơi là cồn ở xa cửa biển, tại ñây có ñộ mặn thấp, 

chỉ có sự xuất hiện thảm cỏ Xoan. Mật ñộ, ñộ bao phủ và sinh lượng 

của loài cỏ này qua các tháng nghiên cứu:  

Thảm cỏ tại cồn Ông Hơi chỉ có loài cỏ Xoan, mật ñộ rất 

thưa. Cỏ Xoan mật ñộ cao nhất vào tháng 4, 5 với ñộ bao phủ bậc 2. 

Vào tháng 6, mật ñộ cỏ Xoan giảm do thảm cỏ bày khô và người dân 

bắt ốc nhiều làm cỏ Xoan bị ñứt và vùi lấp.  

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 3.7 - Mật ñộ trung bình cỏ biển tại cồn ông Hơi  

qua các tháng nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 3.8 - Sinh lượng trung bình cỏ biển tại cồn ông Hơi  

qua các tháng nghiên cứu 
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Nhận xét: Qua biểu ñồ 3.7 và 3.8 cho thấy 

Mật ñộ và sinh lượng cỏ Xoan ở cồn Ông Hơi cao ở tháng 3, 

4 và giảm dần vào tháng 5, 6. Mật ñộ tăng từ tháng 1 ñến tháng 4 là 

do ñộ mặn tăng dần, nhưng tháng 5 và tháng 6 giảm do thủy triều 

xuống vào buổi chiều cỏ bị phơi khô và bị giẫm ñạp, ñứt gẫy bởi 

người dân ñào bắt ngao ốc quanh cồn. 

3.2.4. Năng suất lá cỏ Lươn Nhật Bản (Zostera japonica) tại gò Hí 

 Kết quả về tốc ñộ tăng trưởng và năng suất lá cỏ Lươn qua 

các tháng nghiên cứu tại gò Hí ñược ghi nhận ở  bảng 3.9  

Bảng 3.9 - Tốc ñộ tăng trưởng và năng suất lá cỏ Lươn tại gò Hí 

Thời 

gian 

(Tháng) 

Tăng 

trưởng 

trung bình 

(cm/ngày) 

Mật ñộ 

(Thân 

ñứng/m2) 

Sinh lượng lá 

trong thời gian 

tăng trưởng 

(g/ thân ñứng) 

Năng suất 

lá (g khô/ 

m2/ngày) 

1/2011 * *   

2/2011 0,31 1900 0,013 3,166 

3/2011 0,40 2500 0,014 4,464 

4/2011 0,32 3200 0,012 4,800 

5/2011 0.37 3100 0,008 3,100 

6/2011 0,26 2600 0,009 2,954 

Ghi chú: dấu * trong bảng 3.9 không có số liệu do không thu ñược mẫu 

Nhận xét: Qua bảng 3.9 cho thấy 

Tốc ñộ tăng trưởng trung bình của lá cỏ Lươn qua các tháng 

từ 0,26 – 0,40 cm/ngày. Tốc ñộ tăng trưởng lá nhanh nhất vào tháng 

3, có chiều dài là 0,40 cm/ngày. Vào tháng 6 lá cỏ Lươn tăng trưởng 

trung bình thấp nhất là 0,26 cm/ngày. Do mật ñộ cỏ Lươn cao vào 

tháng 4 nên có năng suất lá cao nhất, có giá trị là 4,800 g 

khô/m2/ngày. 
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Biểu ñồ 3.9 - Quan hệ giữa ñộ mặn và nhiệt ñộ với năng suất lá  

cỏ Lươn tại gò Hí 

Nhận xét: Qua biểu ñồ 3.9 cho thấy 

Năng suất lá cỏ Lươn tại gò Hí cao nhất vào tháng 4. Vào 

tháng 5 và 6, tuy có ñộ mặn tăng cao, nhưng năng suất lá cỏ Lươn 

giảm. Do tại gò Hí có giờ phơi nắng nhiều, ñịa ñiểm tiến hành gần 

dừa nước (vùng triều cao), có nên năng suất lá cỏ Lươn tạo ra thấp 

hơn tháng 2, 3 và 4. 

3.3. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI SINH VẬT TỪ HỆ SINH THÁI 

CỎ BIỂN Ở HẠ LƯU SÔNG THU BỒN 

3.3.1. Nguồn lợi sinh vật trong thảm cỏ biển 

3.3.1.1. Nguồn giống sinh vật non 

Các thảm cỏ biển cũng như rừng ngập mặn là nơi cư trú và 

nuôi dưỡng các sinh vật non. Trứng cá và cá bột ñược sản sinh và trôi 

tấp vào hệ sinh thái cỏ biển và rừng ngập mặn. Đây là môi trường 

thuận lợi ñể ẩn nấp, lẫn tránh các ñộng vật ăn thịt, tránh các tác ñộng 

cơ học của sóng biển và nhất là có nguồn thức ăn dồi dào nhờ vào 

các tảo nhỏ hoặc ñộng vật nhỏ khác sống bám trên lá cỏ biển.[2] 

Thời gian chính của mùa cá giống ở khu vực hạ lưu sông Thu 

Bồn khoảng từ tháng 12 ñến tháng 2 (sau Tết Âm lịch). Nguồn giống 
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chính là các loại cá giống như cá Mú, cá Dìa, cá Hồng, cua Bùn (cua 

xanh). Cá Mú giống khi vào Cửa Đại sẽ bị các giàn vó ở gần cửa 

ñánh bắt trước. Khi ñó cá Mú có kích thước rất nhỏ, có mùa trắng. 

Sau ñó, chúng sẽ vào trong thảm cỏ biển, mau chóng phát triển, có 

mùa sậm hơn [2]. Khi ñó, ngư dân dùng các phương tiện như cào te, 

lưới giã ñể cào, nhũi bắt các con giống này. 

3.3.1.2. Một số nhóm hải sản có giá trị kinh tế cao 

a. Thân mềm 

- Hến (Corbicula sp.) 

- Ngao (Meretrix sp) 

- Hàu (Crassostrea) 

b. Sá sùng (Sipunculus nudus) hay còn gọi là trùn biển 

c. Giáp xác 

- Cua bùn (Scylla spp) 

- Ghẹ: ghẹ Xanh (Portunus pelagicus) và ghẹ Ba chấm (P. 

Sanguinelentus).  

d. Cá 

- Cá Mú (Cephalopholis pachycentron) 

- Cá Dìa (Siganus fuscescens) 

- Cá Đối (Mugil cephalus) 

- Cá Bống:  

e. Nguồn lợi rong biển 

- Rong Câu (Gracilaria tenuistipitata Chang et Xia) 

- Rong Lục (Enteromorpha)  

3.3.2. Bước ñầu ñánh giá một số loài ñộng vật thân mềm có giá trị 

trong thảm cỏ biển 

Khi khảo sát và tiến hành thu mẫu ñộng vật thân mềm thì ñối 

tượng chủ yếu ñộng vật thân mềm 2 mảnh vỏ. Chúng tôi chọn ñịa 

ñiểm ở gò Hí, nơi có thảm cỏ biển có ñộ bao phủ cao. Qua ñợt thu 

mẫu vào tháng 5/2011 kết quả cho thấy, các loài ñộng vật 2 mảnh vỏ 
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chủ yếu là loài Hến (Corbicula sp); Vọp (Gelonia coaxans), Ngao 

(Meretrix petechialis) ñược tìm thấy rất ít. 

Hến có kích thước nhỏ nên mật ñộ trung bình rất cao 1.292,6 

con/m2. Các ñộng vật 2 mảnh vỏ khác như ngao, vọp có mật ñộ rất 

thấp. Mật ñộ trung bình của ngao: 0,5 con/m2, của vọp: 1,5 con/m2. 

Tuy mật ñộ trung bình của ngao và vọp thấp, nhưng chúng có kích 

thước lớn nên trọng lượng trung bình của ñộng vật 2 mảnh vỏ cao: 

64,90 g/m2. 

3.3.3. Tình hình khai thác nguồn lợi thủy sản từ hệ sinh thái cỏ 

biển 

3.3.3.1. Các nghề khai thác thủy sản 

Qua thống kê số liệu từ phiếu ñiều tra qua ngư dân, trong các 

loại nghề khai thác thủy sản ở khu vực này thì thời gian khai thác chủ 

yếu là ban ñêm chiếm tỷ lệ lớn 75,51%, nghề khai thác cả ngày lẫn 

ñêm là 10,39%, nghề khai thác ban ngày 14,10%. 

Với hơn 10 nghề khai thác thủy sản ở hạ lưu sông Thu Bồn, 

các nghề chiếm tỷ lệ nhiều nhất là rớ quay, lờ Trung Quốc. Các loại 

nghề khác chiếm tỷ lệ không ñều nhau trong tất cả các nghề khai thác 

thủy sản. Lờ Trung Quốc (Lờ bóng) là 1 ngư cụ ñược có tần suất 

tương ñối cao, ñược thả rải rác khắp các triền sông, kênh rạch.  

Ngoài ra, còn có một số ngành nghề khai thác thủy sản ñã 

cấm sử dụng như trủ ñiện, cào te, nhũi… nhưng vẫn ñược người dân 

sử dụng và hoạt ñộng khai thác diễn ra mạnh chủ yếu vào ban ñêm.  

Sản lượng bình quân ñược ñánh bắt theo tháng của khu vực 

Hạ lưu sông khá cao là 2415,79 kg/tháng. Điều này chứng tỏ ñời 

sống của cư dân phụ thuộc nhiều vào nguồn lợi sinh vật của hệ sinh 

thái ở khu vực hạ lưu sông Thu Bồn. Tính trên tổng sản lượng ñánh 

bắt thì nghề cào hến có sản lượng trung bình cao nhất là 2076,55 

kg/tháng, nhưng nghề cào hến này không diễn ra ở các thảm cỏ.  
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Vậy, phần lớn các nghề trên ít ảnh hưởng ñến các thảm cỏ 

biển, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp như dùng cào te, 

nhũi…hoặc ñào sá sùng, ngao ñã ñào bới và cào lan tràn trên các 

thảm cỏ biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp ñến hệ sinh thái cỏ biển, dẫn ñến 

suy giảm nguồn lợi. 

3.3.3.2. Nguyên nhân gây suy giảm các thảm cỏ biển 

* Khai thác thủy hải sản trong các thảm cỏ biển 

* Hoạt ñộng nuôi trồng thủy sản 

* Bị vùi lấp do thiên nhiên 

* Sự thiếu hiểu biết về giá trị của cỏ biển của nhân dân ñịa 

phương, các nhà quản lý 

3.4. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC B ỀN 

VỮNG HỆ SINH THÁI C Ỏ BIỂN 

3.4.1. Hiện trạng quản lý các hệ sinh thái cỏ biển 

3.4.2. Khu vực ñề nghị quản lý, bảo vệ và trồng phục hồi cỏ biển 

3.4.3. Định hướng quản lý, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái cỏ biển 

* Giải pháp về thể chế chính sách, quy hoạch 

* Quản lý dựa vào cộng ñồng 

* Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1. Thành phần loài cỏ biển vùng Hạ lưu sông Thu Bồn có 2 

loài cỏ biển thuộc 2 họ. 

- Họ Thủy thảo (Hydrochritaceae):  

Loài cỏ Xoan gân song song (Halophida beccarii Ascherson) 

- Họ cỏ Lươn (Zosteraceae): 

 Loài cỏ Lươn Nhật Bản (Zostera japonica Aschanrson và 

Graebn) 

2. Các loài cỏ biển phân bố chủ yếu từ vùng triều thấp ñến ñộ 

sâu 0,5 - 1m. Sự phân bố cỏ biển phụ thuộc vào các ñiều kiện sinh 

thái tự nhiên. Trong 2 loài cỏ biển tìm thấy, cỏ Lươn phân bố chủ yếu 

ở gò Hí, mương ông Gánh, cồn Bà Bốn, nhưng có ñộ bao phủ cao 

nhất ở gò Hí. Cỏ Xoan phân bố ở các cồn, gò, ven triền sông, do chịu 

ñược nước ngọt nhiều nên cỏ Xoan có thể phát triển lên xa hơn, gò 

Thuận Tình, cồn Cẩm Nam (khu vực chợ Hội An). 

3. Mật ñộ, ñộ bao phủ và sinh lượng cỏ biển trong thời gian 

khảo sát có sự thay ñổi theo thời gian. Vào mùa mưa, ñộ mặn thấp, 

phần thân ñứng của cỏ biển bị thối rữa, chỉ còn thân bò tồn tại. Khi 

vào mùa khô, cỏ biển phát triển mạnh từ tháng 3 và 4. Vào tháng 5 và 

tháng 6, thủy triều thường xuống thấp vào buổi chiều, các thảm cỏ 

biển bị phơi khô, chết, mật ñộ và sinh lượng giảm dần, nhất là thảm 

cỏ biển ở Gò Hí. 

4. Tăng trưởng trung bình lá cỏ Lươn qua các tháng nghiên 

cứu dao ñộng từ 0,26 – 0,40 cm/ngày. Năng suất lá cỏ Lươn qua các 

tháng có sự biến ñộng, tháng có năng suất lá cao nhất là tháng 4, 

năng suất ñạt 4,800g khô/m2/ngày. Sự biến ñộng về năng suất lá cỏ 

Lươn phụ thuộc nhiều vào yếu tố ñộ mặn, nhiệt ñộ và sự bày khô vào 

ban ngày khi triều xuống thấp. 
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5. Các thảm cỏ biển ở triền sông xã Cẩm Thanh là nơi nuôi 

dưỡng ấu thể sinh vật, cung cấp giống các loài sinh vật biển có giá trị 

như cá Mú, cá Dìa, cá Hồng, cua Bùn. 

6. Các cách ñánh bắt có tính hủy diệt như ñào bắt Sá Sùng, 

nhũi ñiện, cào trốc cỏ biển, làm chết và suy giảm cỏ biển. Ngoài ra 

các hoạt ñộng ñánh bắt ña dạng như trủ ñiện, lờ bóng (lờ Trung 

Quốc) ... làm cạn kiệt nguồn lợi sinh vật và suy giảm hệ sinh thái cỏ 

biển. 

7. Khu vực ñề nghị quản lý, phục hồi và bảo vệ cỏ biển thuộc 

vùng lõi có cỏ biển phong phú và ña dạng thuộc xã Cẩm Thanh, có 

diện tích gần khoảng 70 hecta. Loài cỏ ñề nghị trồng phục hồi là loài 

cỏ Lươn Nhật bản. 

2. Kiến nghị 

1. Các thảm cỏ biển cùng với rừng ngập mặn ở Hạ lưu sông 

Thu Bồn có mối quan hệ tương hỗ với khu vực Cù Lao Chàm về 

phương diện môi trường và nguồn lợi sinh vật. Các hệ sinh thái này 

giữ vai trò quan trọng tạo ra hành lang ñảm bảo sự ña dạng sinh học 

cho khu Dự trữ sinh quyển Thế giới – Cù Lao Chàm. Hệ sinh thái cỏ 

biển ñóng vai trò rất quan trọng ñối với người dân ñịa phương, nhưng 

hiện nay ñang bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, cần sớm có kế 

hoạch bảo vệ, phục hồi và khai thác bền vững hệ sinh thái cỏ biển. 

2. Hiện trạng khai thác tự do, thiếu sự quản lý làm ảnh hưởng 

ñến nguồn lợi sinh vật trong thảm cỏ biển. Chính quyền ñịa phương nên 

có những quy ñịnh về loại ngư cụ ñánh bắt, ñối tượng khai thác hợp lý. 

3. Đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

ñại chúng những thông tin cần thiết về cỏ biển. 

4. Cần có nhiều công trình nghiên cứu hơn nữa về ñặc ñiểm 

sinh học cỏ biển, tình hình khai thác nguồn lợi trong các thảm cỏ biển 

ñể làm cơ sở cho công tác bảo vệ và khai thác bền vững các thảm cỏ 

biển ở khu vực này. 


