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1. Định nghĩa: Thực vật vật phù du là những sinh vật nhỏ sống trôi nổi, có

khả năng tự dưỡng, bao gồm các nhóm tảo sống gần mặt nước nơi có đầy đủ

ánh sáng cho quá trình quang hợp.

- Tuy nhiên có rất nhiều thực vật phù du có đời sống dị dưỡng (chiếm khoảng

30% vi tảo)

Loài O. siamensis có đời sống dị dưỡng  bằng
hình thức  nuốt  thức ăn thông qua Vo



2. Sự đa dạng về kích thước và hình dạng:
- Các loài thực vật phù du rất nhỏ , không thể nhìn thấy bằng mắt thường (từ 0,2

đến 200          )

- Dựa vào kích thước này thì thực vật phù du được chia làm 3 loại:



0.2-2 μm    : Picophytoplankton
2-20 μm : Nanophytoplankton
20-200 μm : Microphytoplankton





1. KHÁI NIỆM:

a) Định nghĩa: "Thủy triều đỏ" hay sự "nở

hoa" của tảo là cách gọi để chỉ hiện tượng

bùng nổ về số lượng của tảo biển làm giảm

thiểu nhanh chóng hàm lượng ô-xy trong

nước gây chết hàng loạt các sinh vật xung

quanh đó.

- Sự "nở hoa" của tảo có khi làm nước biển

màu đỏ, có khi màu xanh, màu xám hoặc như

màu cám gạo...

- Mầm mống của tảo sẵn có trong nước biển

nên có thể "nở hoa" bất cứ ở đâu khi gặp điều

kiện thuận lợi (nhiệt độ tăng, việc trao đổi

nước kém, hoặc điều kiện dinh dưỡng trong

môi trường tăng, hay ô nhiễm môi trường

biển...)

Thủy triều đỏ tràn vào bờ ở Bình
Thuận

Thủy triều đỏ New Yord



b) Sinh thái của sự nở hoa:

Nước phân tầng Nước hòa trộn Phân tầng
Gió, sóngGió, sóng

Tảo hóa bào tử (lắng
ở đáy chôn vùi trong
trầm tích)

Xáo trộn

Bùng nổ số lượng

Hóa bào tử lắng xuống
đáy và chờ chu kỳ tiếp

theo

K
hông G

i ó,
không s óng

Điều kiện thuận

lợi: T
, A

s..)



MÔ HÌNH CẢNH BÁO SỚM

 Xây dựng mô hình lan truyền – khuếch tán

Mục đích: Giám sát  Cảnh báo sớm = Giải pháp hiệu quả

làm giảm thiểu các tác hại





C. Màu sắc:
- Đối với vùng ôn đới: nước có màu đỏ  “thủy triều đỏ”



- Đối với vùng nhiệt đới: nước có màu
xanh do một số loài tảo lục gây ra

Hiện tượng nước nở hoa ở Hồ Xuân
Hương – Đà Lạt (Do vi khuẩn lam gây
ra)



Người ta chia hiện tượng nở hoa của tảo độc hại thành

một số loại sau:

Các loài không chứa độc tố nhưng khi nở hoa làm thay đổi màu

nước; dưới những điều kiện đặc biệt chẳng hạn như trong các vịnh kín, tảo

nở hoa có thể tăng đến mật độ rất cao làm chết cá và các động vật không

xương sống có trong thủy vực đó do cạn kiệt oxy. Tiêu biểu trong nhóm này

là các loài: Gonyaulax polygramma, Noctiluca scintillans (tảo giáp),

Trichodesmium erythraeum (tảo lam).

Tảo Gonyaulax
polygramma

Tảo Noctiluca
scintillans (tảo giáp),

Tảo Trichodesmium
erythraeum (tảo lam).



Các loài sản

sinh ra các độc tố

mạnh mà ta có thể phát

hiện được thông qua

chuỗi thức ăn tới con

người, gây nên một

loạt các chứng bệnh về

thần kinh và tiêu hóa,

trong đó các đại diện

của tảo Giáp, có các

loài thuộc chi

Dinophysis, Goniaulax

và Prorocentrum có

tính độc rất cao.

Một số loài trong chi Prorocentrum



Một số loài trong chi Dinophysis



Một số loài trong chi
Goniaulax



Các loài không độc với người nhưng lại độc với cá và các động vật

không xương sống (đặc biệt trong các hệ thống nuôi thâm canh) do phá hủy

hoặc làm tắc các mang của chúng; bao gồm các loài tảo khuê Chaetoceros

convolutus, tảo giáp Gymnodinium mikimotoi,... gây nên.

Tảo khuê Chaetoceros convolutus Tảo giáp Gymnodinium mikimotoi,



Vùng biển Việt Nam có khoảng 6 loại tảo gây nên hiện tượng thủy triều

đỏ, từ phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) đến vịnh Nha Trang và vùng biển ven bờ

Bình Thuận.Tuy nhiên,Bình Thuận là nơi sảy ra nhiều nhất vào khoảng tháng 3 – 9

hằng năm, cao điểm nhất là tháng 7 đến tháng 8, kéo dài trên dưới 1 tháng

Cụ thể như tảo Phaeocystis globosa thường xuyên gây nở hoa ở vùng biển Bình

Thuận  Tạo bọt trắng

- Tảo Phaeocystis globosa



Theo số liệu thống kê từ 1999 đến

2007 ở Biển Bình Thuận đã có

nhiều lần hiện tượng thủy triều đỏ

sảy ra, tần suất ngày càng cao, cụ

thể như sau:

-Năm 1999: sảy ra 1 lần/ tháng 3

-Năm 2002:……….1 lần/tháng 7

-Năm 2004:……….1 lần/tháng 7

-Năm 2005:……….2 lần/tháng 8

-Năm 2006:……….2 lần/tháng 8

-Năm 2007:……….2 lần/tháng 7-9
Hiện tượng nước nở hoa do tảo

Trichodesmium erythraeum, năm

1999 ở Tuy Phong



Hiện tượng nước nở hoa do tảo Phaeocystis cf.

globosa, năm 2002 ở Tuy Phong



Tảo Noctiluca scintillans nở hoa

trong vùng biển phía Bắc Bình

Thuận vào khoảng tháng 8 –

9/2007



☻Những ảnh hưởng đối với hệ sinh thái
Thủy triều đỏ được biết đến dưới các đợt nở hoa bùng

phát của tảo biển, tấn công và làm tổn thương hàng loạt đối

với động vật biển, giáp xác và thân mềm như cua, tôm, trai,

sò, vẹm. Sự tác động của tảo độc, hại tới các loài động vật

như chim, thú chủ yếu bằng cách gián tiếp, thông qua chuỗi

thức ăn tức là những động vật bậc cao sẽ bị tác động khi tiêu

thụ các hải sản biển cá, cua.. đã nhiễm độc tố cao.



Tháng 1/2005 Khu vực bãi
biển Ðồi Dươnng (TP Phan
Thiết, Bình Thuận) xảy ra
sự nở hoa của tảo  lam
Phaeocystis globosa tảo
chết dày đặc dạt vào bờ
làm nước biển và không
khí hôi thối, đen như nước
cống.

Chất độc do tảo nở hoa làm ảnh hưởng tới thần
kinh, hủy diệt hoặc gây nhiễm độc cho các sinh vật biển.
Con người ăn phải các sinh vật này sẽ bị ngộ độc, thậm chí
tử vong. Tảo này sẵn có trong nước biển nên cứ gặp nhiệt
độ tăng, sự trao đổi nước kém chất hữu cơ trong môi
trường tăng... là bùng phát.



Vi khuẩn lam sống
trong nước biển có thể
làm bỏng da

Một số loài vi khuẩn lam
sản sinh các độc tố hòa tan trong
nước, gây hại cho những người
tiếp xúc với chúng. Chẳng hạn,
Microcystis spp có độc tố
microcystin; Anabaena có độc tố
anatoxin; Trichodesmium
erythraeum có độc tố thần kinh
neurotoxin làm chết các loài thủy
sản nuôi. Còn khuẩn lam
Lyngbya majuscula phân bố khá
phổ biến dọc bờ biển Việt Nam
(thủ phạm gây các ca nhiễm độc
ở Bình Thuận) sản sinh độc tố
Lyngbyatoxin và
debromoaplysiatoxin.



Ngoài ra, một số loài tảo

độc hại có thể trực tiếp gây

hại cho các loài thủy sinh

vật, như làm tắc nghẽn

mang hoặc khi phân hủy

giải phóng độc tố ra môi

trường. Gây ra cái chết

hàng loạt cho các loài cá có

lẽ là tác động lớn nhất

thường quan sát được trong

những tác động của  của

thủy triều đỏ Cá chết hàng loạt do thủy triều đỏ



Hiện nay, có 6 loại triệu chứng ngộ độc do tiêu thụ thực phẩm biển

nhiễm độc tố tảo xảy ra với con người. Sáu hội chứng ngộ độc thực

phẩm biển được ghi nhận do sự tích tụ độc tố tảo trong cá hoặc các

loại thân mềm có vỏ là :

Đối với sức khỏe con người:



Tảo độc hại là những loài tảo có khả năng tạo ra độc tố



1. Các loài vi tảo sinh độc tố:

*  Một số loài tảo độc hại tiêu biểu

1. Ostreopsis sp.: kích
thước khoảng 100 μm.
Những chi phân bố rông
ở vùng nhiệt đới với đại
diện một số loài độc hại

2. Gonyaulax grindley: Loài
này phân bố tại cửa sông,
trong các vùng nước lạnh và
cận nhiệt đới, ngay và cả nơi
có nồng độ của muối có thể
vượt quá 5%.



3.Lingulodinium polyedrum: kích
thước khoảng 50 μm. Phù hợp với
nền nhiệt độ ấm trong vùng  nước
nhiệt đới

4. Pseudo-nitzschia
pseudodelicatissima:

Kích thước khoảng 200 μm. Hình
thành nhiều mắt xích, phân phối
rộng khắp; độc hại bởi khả năng
sản xuất domoic axit.



5. Chattonella subsalsa :
Có tính độc cao bởi khả
năng  sản xuất
brevetoxins - độc tố
tương tự như K. brevis

6. Ostreopsis sp.: Kích thước
khoảng 100 μm. Những chi
phân bố rộng ở vùng  nhiệt đới
với đại diện một số loài độc hại

7. Karenia brevis: Đây
là loài phổ biến nhất
gây ra hiện tượng
thủy triều đỏ trên bờ
biển phía Tây của
Florida

8. Prorocentrum hoffmannianum: kích
thước khoảng 100 μm. Độc hại, được tìm
thấy trong neritic và vùng cửa sông  trong
trầm tích hoặc kèm theo substrate; phát
triển mạnh trong nước có nhiệt độ ấm.



2. Phân loại độc tố:



NHỮNG  TRIỆU CHỨNG CỦA CON NGƯỜI KHI BỊ NHIỄM CÁC ĐỘC TỐ TRÊN

ĐỘC TỐ TRIỆU CHỨNG
Nhẹ Nặng

ASP Sau 3- 5 h, buồn nôn, tiêu chảy, nôn
mửa, và đau bụng

Phá hủy tế bào thần kinh tạm thời hoặc
vĩnh viễn, gây mất trí nhớ có thể dẫn đến
tử vong

AZP Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng và
đau dạ dày

CFP Sau 12 – 24h, gây ra các triệu chứng
đau dạ dày, ruột: tiêu chảy, đau bụng
ngoài ra còn buồn nôn, nôn mửa

Gây ngứa ngáy tay, chân, mệt kéo dài từ
2.-3 ngày có khi cả năm, có thể gây vỡ
mạch máu, tắt nghẽn thần kinh, và tử
vong do tê liệt hô hấp

DSP Sau 30’- vài giờ: (ít khi hơn 12 h): tiêu
chảy, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng

Nếu phơi nhiễm kéo dài có thể hình
thành các khối u trong hệ thống tiêu hóa

NSP Sau 3 -6 h: ớn lạnh, đau đầu, cơ bắp
yếu, đau khớp, buồn nôn, nôn mửa

Nóng lạnh thất thường, khó khăn trong
việc nói và nuốt

PSP Trong thời hạn 30’: ngứa, rát, tê cóng
môi, các đầu ngón tay, ngón chân,
nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn
mửa. Tiêu chảy

Cơ bắp tê liệt, nói và hô hấp khó khăn,
nghẹt thở, hô hấp tê liệt và có thể bị liệt
trong vòng 2- 24 h



VECTO CHUYỂN ĐỘC TỐ



 Xây dựng hệ thống dự báo sớm thông sự ảnh

hưởng của các điều kiện tự nhiên:

-Thủy triều

-Sự phân tầng của nước

-Ảnh hưởng của gió

-Sự di cư của cá loài

-v……v



 Quản lý và giảm nhẹ thông qua các hoạt động

tuyên truyền trên mạng. Sách báo…………….

Trên thế giới



Hoặc truy cập trang Web:



Giáo dục cộng  đồng ở
Việt Nam



Người dân vẫn chưa có ý thức và hiểu biết về tác hại của
thủy triều đỏ



PHẦN 2: SAN HÔ VIỆT NAM

NỘI DUNG CHÍNH

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC
ĐIỂM SAN HÔ

ĐA DẠNG LOÀI CỦA
SAN HÔ Ở VIỆT NAM

TẦM QUAN TRỌNG
CỦA HỆ SINH THÁI
SAN HÔ

HIỆN TRẠNG SAN HÔ
VIỆT NAM

QUẢN Lư HỆ SINH
THÁI RẠN SAN HÔ

KHÁI NIỆM

ĐẶC ĐIỂM

SINH THÁI



1. Khái niêm: San hô là các sinh vật

biển thuộc ngành ruột khoang, lớp

San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng

các thể polip nhỏ giống hải quỳ,

thường sống thành các quần thể gồm

nhiều cá thể giống hệt nhau.

polip
Các cá thể polip này tiết ra

cacbonat canxi để tạo bộ xương

cứng, xây nên các rạn san hô tại

các vùng biển nhiệt đới.



2. Đặc điểm:

a) Phân bố: Tuy san hô có tạo rạn có

thể dùng các tế bào châm

(nematocyst) tiết chất độc tại các xúc

tu để bắt phù du, loại động vật này thu

nhận phần lớn dưỡng chất từ loại tảo

đơn bào cộng sinh có tên tảo vàng

đơn bào (zooxanthella). Do đó, hầu

hết san hô tạo rạn  phụ thuộc vào ánh

sáng mặt trời và phát triển ở các vùng

nước trong và nông, thường ở độ sâu

không tới 80m
Màu sắc của san hô tạo rạn
chính là màu sắc của tảo
cộng sinh với san hô



b) Phân loại: San hô nằm trong lớp Anthozoa và được chia thành 2 phân

lớp, tùy theo số xúc tu (tua cảm) hoặc những đường đối xứng, và một loạt

các bộ tương ứng với kiểu xương ngoài.



San hô mềm Genus Xenia

San hô sừng San hô lông chim Pennatularia



San hô tạo rạn

Hải quỳ

San hô tổ ong
( zoantharia)



San hô

chủ yếu sinh sản hữu tính, với 25%

san hô phụ thuộc tảo (san hô đá) tạo

thành các quần thể đơn tính trong

khi phần còn lại là lưỡng

tính.Khoảng 75% san hô phụ thuộc

tảo "phát tán con giống" bằng cách

phóng các giao tử (trứng và tinh

trùng) vào trong nước để phát tán

các quần thể san hô ra xa

C. Sinh sản

Sinh
sản vô
tính:

Phân chia

Mọc chồi

Mọc chồi nội tua
cảm hình thành từ
các đĩa miệng của
polip,

Mọc chồi ngoại
tua cảm tạo thành
từ đáy của polip,

Phân chia theo
chiều doc

Phân chia theo
chiều ngang

Phân đôi

Sinh sản hữu tính:



Hai hôm sau kỳ trăng tròn đầu tiên của mùa xuân tất cả
các loài san hô bước vào một cuộc giao hoan lớn



D. Kẻ thù của san hô: Sao biển gai là kẻ thù nguy hiểm nhất của san hô

Chúng đẩy dạ dày ra bao lấy san hô, tiết enzyme và hấp thụ các dịch lỏng
của san hô.



3. Sinh thái:

a)Ánh sáng, nhiệt độ: San hô tạo rạn đòi hỏi đủ ánh sáng cho quang hợp của

tảo cộng sinh trong nội bào của chúng. Vì vậy thường phân bố ở những vùng

nước nông, (dưới 80m), vùng nhiệt đới,

- Nhiệt độ tối ưu: 23-200C

- Nhiệt độ giới hạn: 18-400C

b) Trầm tích : Nhiều kiểu trầm tích khác nhau bao phủ trên và xung quanh rạn

bao gồm vụn san hô thô, các loại cát và cả bùn mịn. Kiểu trầm tích trên rạn phụ

thuộc vào dòng chảy, sóng và nguồn gốc.

c) Độ muối: Độ muối cực thuận 32- 42%

d) Thức ăn và các chất dinh dưỡng vô cơ: Thức ăn của san hô là những chất

hưu cơ lơ lững trong nước biển bao gồm cả sinh vật đang sống

Rạn sang hô là 1 cấu trúc  hình thành thông qua quá trình sinh địa hóa



- Các nghiên cứu của Việt Nam về san hô đã ghi nhận gần 400 loài san hô

tạo rạn tại vùng Vịnh Nha Trang, Ninh Thuận, và Côn Đảo, mỗi nơi có

hơn 300 loài.

Hòn Mun - Vịnh Nha Trang có đa dạng sinh học cao với
350 loài rạn san hô chiếm 40% san hô trên thế giới.



Một số loài san hô ở viện Hải Dương học và Vinpearland

San hô kẹo (Candy caneCoral)

Các loại san hô mềm

Hải quỳ

San hô 8 ngăn



* Đối với vùng ven biển:

- Có tính đa dạng sinh học cao nhất

- Rạn trở thành nguồn thu lớn cho ngành du lịch sinh thái

-Điều kiện cho nuôi trồng thủy sản

- Là nền, lá chắn cho hệ sinh thái ngoài khơi

- Là nơi cư trú, kiếm ăn, sinh sản của các loài sinh vật tạo nên các quần xã rạn san

hô

- Là nơi nuôi dưỡng và bảo vệ nhiều loài sinh vật quư hiếm. Là ngân hàng gen của

những loài có giá trị cho nghiên cứu bản chất của sự sống.

- Là rào chắn bảo vệ vùng bờ chống xói lở

- Hàng năm, rạn san hô cung cấp hàng triệu tấn carbon, và cung cấp các chât hóa

học cho các vùng nước lận cận   phục vụ cho quá trình sống trong đại dương ,

- Điều hòa khí hậu và môi trường



Du lịch đáy biển - một loại hình du lịch thu hút rất
nhiều du khách



Nhiều sinh vật rạn như cá,

rùa, tôm hùm, bạch tuộc, trai

ốc được khai thác làm thực

phẩm. Nguồn khai thác nhiều

nhất là cá. Sản lượng lớn nhất

của cá khai thác quanh rạn

thuộc về các nhóm cá di cư,

chỉ vào rạn theo mùa như cá

thu, cá ngừ,... Các loài cá trải

qua cả cuộc đời trong rạn

như cá Mú, cá Hồng,... có thể

đánh bắt quanh năm nhưng

sản lượng không lớn.



•Trong y học: Các loài san hô sừng, san hô mềm cho nhiều hoạt chất có giá trị

dược liệu quư, Các nhóm sinh vật khác như hải miên, rắn biển, cầu gai, hải sâm,

cá độc và nhiều loài rong biển đều có những chất có hoạt tính sinh học cao có thể

sử dụng làm dược liệu.

•Ngoài ra một vài loại san hô cứng được dùng làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức (san

hô đỏ……..)

San hô đỏ thường sống ở độ sâu
350- 1500m, rất cứng (=7/10 so với
kim cương

Khuyên tai được làm
từ san hô đỏ



Diện tích các hệ sinh thái san hô

dần dần bị thu hẹp (Theo những

khảo sát tại 8 điểm rạn san hô trong

vịnh Nha Trang, từ năm 1994 đến

năm 2005 độ phủ của san hô sống đã

giảm từ 52,4% xuống 21,2%, tốc độ

giảm trung bình 2,8%/năm.) do phát

triển các công trình ven biển, lắng

đọng trầm tích, khai thác thủy sản

mang tính hủy diệt bằng chất nổ,

thuốc độc, các hoạt động du lịch, sinh

vật địch hại, bệnh san hô..

Khai thác san hô

Sao biển ăn san hô



b) Tác động:

- Làm thay đổi hệ sinh thái do khai thác quá mức

- Làm suy giảm độ phong phú của hệ sinh thái, làm giảm mật độ cá rạn san

hô

- Làm giảm diện tích , thay đổi cấu trúc rạn san hô do lắng đọng trầm tích

thải   ra từ đất liền

- Bùng nổ số lượng quần thể sinh vật có hại (sao biển gai, tảo độc…. ) do ưu

dưỡng, mất cân bằng sinh thái

- Biến mất các loài quư hiếm như bò biển, rùa biển

- Giảm số lượng quần thể các loài có giá trị kinh tế như (tôm hùm, bào ngư,

hải sản. Cá mú, trai ngọc)

- Làm mất các hệ sinh  thái do biến đổi khí hậu (bão, lũ, động đất…………)



San hô chết hàng loạt do
biến đổi khí hậu



- Nghiêm cấm hành vi khai thác san hô, hủy hoại môi trường sống của các

loài thủy sản với bất kỳ hình thức nào:

- Thiết lập và quản lư các khu bảo tồn biển và ven bờ

- Xây dựng các mô hình quản lư có sự tham gia của cộng đồng

- Phục hồi san hô và nguồn lợi rạn san hô bằng (Trồng san hô nhân tạo

…..)

- Giám sát và quản lư thích ứng

- Tài chính bền vững

Ngoài ra cần phải tiêu diệt sao biển gai, Trồng tảo kết hợp, và cả Giải

pháp tương lai: Giúp san hô thích nghi khi nhiệt độ tăng:



Tiêu diệt sao biển gai Trồng cấy san hô



PHẦN 3: ĐỘNG VẬT BIỂN Ở VIỆT NAM

Add Your Text

ĐỘNG VẬT
KHÔNG
XÝÕNG
SỐNG

ĐỘNG
VẬT BIỂN

ĐỘNG
VẬT CÓ
XÝÕNG
SỐNG



PHẦN 4: THỰC VẬT Ở TÂY NGUYÊN

NỘI DUNG

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Ở TÂY
NGUYÊN

MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT Ở
ĐÀ LẠT



PHẦN 5: ĐỘNG VẬT Ở TÂY NGUYÊN

NỘI DUNG

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Ở TÂY
NGUYÊN

HỆ THỐNG ĐỘNG VẬT Ở TÂY
NGUYÊN



PHẦN 6: TRỒNG RAU THEO
TIÊU CHUẨN GAP

TÌM HIỂU VỀ
TIÊU CHUẨN

GAP

NỘI DUNG

MÔ HÌNH
TRỒNG RAU
THEO TIÊU

CHUẨN GAP Ở
ĐÀ LẠT



PHẦN 7: RỪNG NGẬP MẶN VIỆT NAM

NỘI DUNG

ĐIỀU KIỆN TỰ
NHIÊN Ở

RỪNG NGẬP
MẶN VIỆT

NAM

HỆ THỰC
VẬT Ở RỪNG
NGẬP MẶN
CẦN GIỜ

HỆ ĐỘNG
VẬT Ở RỪNG
NGẬP MẶN
CẦN GIỜ


