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Khái quát về đa dạng sinh họcq ạ g ọ

Đa dạng sinh học (biodiversity, biological
diversity) Sự khác nhau giữa các dạng sinh vậtdiversity) Sự khác nhau giữa các dạng sinh vật
sống ở trong một không gian nhất định: hệ sinh
thái trên cạn hệ sinh thái trong đại dương và hệthái trên cạn, hệ sinh thái trong đại dương và hệ
sinh thái thuỷ vực khác, cũng như các phức hệ
sinh tháisinh thái.
Thuật ngữ ĐDSH bao hàm sự khác nhau trong
một loài giữa các loài và giữa các hệ sinh tháimột loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái.



Đa dạng sinh học gồm:Đa dạng sinh học gồm:
1. Đa dạng loài: số lượng và sự đa dạng của các

loài được tìm thấy tại một khu vực nhất.

2. Đa dạng di truyền (gene): là sự đa dạng về thành
phần gen giữa các cá thể trong cùng một loài vàp g g g g ộ
giữa các loài khác nhau.

3. Đa dạng hệ sinh thái: là tất cả mọi sinh cảnh, 
mọi quần xã sinh vật và mọi quá trình sinh tháimọi quần xã sinh vật và mọi quá trình sinh thái
khác nhau.



Khái quát về môi trườngq g

Môi trường: gồm các yếu tố tự nhiên, yếu tố vậtMôi trường: gồm các yếu tố tự nhiên, yếu tố vật
chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao
quanh con người, ảnh hưởng tới đời sống, sảnquanh con người, ảnh hưởng tới đời sống, sản
xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên
nhiên.nhiên.

MÔI TRƯỜNG BAO GỒMMÔI TRƯỜNG BAO GỒM
Môi trường đất
Môi trường không khí
Môi trường nước



Môi trường đấtg

Là lớp ngoài cùng của thạchp g g ạ
quyển bị biến đổi tự nhiên,
gồm: chất khoáng, nước,g g, ,
không khí, mùn, vi sinh vật ...
Sự hình thành đất là một quáSự hình thành đất là một quá
trình lâu dài và phức tạp.
Nguyên tố hoá học của đấtNguyên tố hoá học của đất
được chia thành

1 N ê tố đ l1. Nguyên tố đa lượng.
2. Nguyên tố vi lượng.

ố3. Nguyên tố phóng xạ.



LOGO
Môi trường nước

LOGO

Nước tồn tại ở 3 dạng :
-Nước= dạng lỏng
-Băng = đá dạng rắn
Hơi nước= dạng khí-Hơi nước= dạng khí
Địa cầu gồm 97% nước

biển mặn, 3%nước ngọt: trong đóặ , gọ g
có 2,997% bị đóng băng và chôn
sâu ở các vùng Bắc cực.

ấ h i hứ ớTất cả những nơi chứa nước
trên bề mặt hay dưới lòng đất đều
được coi là môi trường nước Ví dụđược coi là môi trường nước. Ví dụ
nước ao, hồ , sông, biển, nước
ngầm..v.v. Những địa diểm đó gọig g ị gọ
là các thủy vực.



Môi trường không khíg g
Chất khí (theo NASA)
Ni 78 084%Nitrogen 78,084%
Oxygen 20,946%
Argon 0 9340%Argon 0,9340%
Carbon dioxide (C02) 365
ppmvppmv
Neon 18,18 ppmv
Helium 5,24 ppmv, pp
Methane 1,745 ppmv
Krypton 1,14 ppmv
Hydrogen 0,55 ppmv
Không khí ẩm thường có
thê h i thô th ờthêm hơi thông thường
khoảng 1%.



Đa dạng sinh học ở Việt Nam
Nước ta có một hệ sinh thái vô cùng đa dạng
và phong phú với 15.986 loài thực vật,

l ài độ ậ l ài i i h ậ21.017 loài động vật 3.000 loài vi sinh vật.

Cây chò chỉ Hổ đông dươngCây chò chỉ Hổ đông dương



Hệ thực vật
Hệ thực vật nước ta gồm
khoảng 15 986 loài trong đó cókhoảng 15.986 loài, trong đó có
11.458 loài thực vật bậc cao và
4.528 loài thực vật bậc thấp.ự ậ ậ p
Theo dự báo của các nhà thực
vật học, số loài thực vật bậc
cao có mạch ít nhất sẽ lên đến
15.000 loài, trong đó có khoảng
5 000 l ài đã đ hâ dâ5.000 loài đã được nhân dân
sử dụng làm lương thực và
thực phẩm dược phẩm làmthực phẩm, dược phẩm, làm
thức ăn gia súc, lấy gỗ, tinh
dầu, các nguyên vật liệu khácg y
hay làm củi đun.



Hệ Động vật
Khu hệ động vật cũng hết sức
phong phú. Hiện đã thống kêphong phú. Hiện đã thống kê
được:

310 loài và phân loài thú,
840 loài chim,
286 loài bò sát,
162 loài ếch nhái,,
khoảng 700 loài cá nước ngọt,

2.458 loài cá biển
Hàng vạn loài động vật không

Chà vá chân nâu

Hàng vạn loài động vật không
xương sống ở cạn, ở biển và nước ngọt.

Hệ động vật Việt Nam khôngHệ động vật Việt Nam không
những giàu về thành phần loài mà
còn có nhiều nét độc đáo, đại diện
cho vùng Đông Nam Á. Vọoc quần đùi trắng



Cũng như thực vật giới, động vậtCũng như thực vật giới, động vật
giới Việt Nam có nhiều loài là đặc
hữu: hơn 100 loài và phân loài
chim và 78 loài và phân loài thúp
là đặc hữu. Như voi, Tê giác, Bò
rừng, Hổ , Báo, Voọc vá, Voọc
xám, Trĩ, Sếu, Cò quắm.
Trong vùng phụ Đông dương có
25 loài thú linh trưởng thì ở Việt
Nam có 16 loài, trong đó có 4 loài

Tê giác java

Nam có 16 loài, trong đó có 4 loài
đặc hữu của Việt Nam.
Có 49 loài chim đặc hữu cho
vùng phụ thì ở Việt Nam có 33vùng phụ thì ở Việt Nam có 33
loài, trong đó có 11 loài là đặc
hữu của Việt Nam.

Sếu đầu đỏ



TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN ĐDSH

Tuy nước ta có một hệ sinh vật phong phú nhưng
hiện na tr ớc s tác động của nhiề ế tố đã làmhiện nay trước sự tác động của nhiều yếu tố đã làm
cho hệ sinh vật bị suy giảm nghiêm trọng.
Và một trong những yếu tố đó là do sự thay đổi củaVà một trong những yếu tố đó là do sự thay đổi của
môi trường.

Môi trường tự nhiên bị biến đổi Tác động của con người



Sự tác động của môi trường đất
tới đa dạng sinh họctới đa dạng sinh học

Đất đang bị thu hẹp bởi sự xói mòn và các
á độ ủ ời ói ò à ả htác động của con người, sự xói mòn và ảnh

hưởng của sự biến đổi khí hậu
Môi t ường đất là cả một thế giới một hệMôi trường đất là cả một thế giới - một hệ
sinh thái phức tạp được hình thành qua
nhiều quá trình sinh học, vật lý và hoá học.nhiều quá trình sinh học, vật lý và hoá học.

Mưa acid Phá rừng làm nương rẫyÔ nhiễm môi trường đất



Sự tác động của môi trường nước
tới đa dạng sinh họctới đa dạng sinh học

Nước có vai tròNước có vai trò
không thể thiếu với
con người cũng như
với các sinh vật trên
hành tinh này.

ấNước là chất
chiếm thể tích nhiều

hất t thể
Môi trường nước mặn

nhất trong cơ thể
sinh vật, đồng thời nó
cũng là môi trườngcũng là môi trường
sống của rất nhiều
loài.loài.

Môi trường nước ngọt



Khu rừng nhiệt đới dưới biển

Các rạng sam hô người ta
nói là khu rừng nhiệt đới

ểdưới biển. Vì nơi đây các
loài sinh vật đa dạng và

ấ ểphong phú nhất của biển và
đại dương.



Ô nhiễm môi trường nước

ằ ầDo các công ty nằm gần
biển thải trực tiếp chất thải
của mình ra biểncủa mình ra biển.
Những vụ tràn dầu trên biển
dẫn đến ô nhiễmdẫn đến ô nhiễm.
Kim loại nặng trong nước

Ô nhiễm dầu biển

Đổ xả rác thải xuống sông.
Nước thải đô thị. Vd. công tyị g y
Vedan xả nước thải ra sông
Thị Vải

Chất thải xả tự do ra nguồn nước



Một số động vật biển quý hiếm ở biển
đang bị đe doạđang bị đe doạ

hải mã

Gấu bắc cực

Cá heo lưng đen



Tác động của không khí tới đa dạng sinh học

Thành phần không khí gồm:
Không khí khô: không khí sau
khi đã thoát hết hơi nước và
bụi gọi là không khí khôbụi gọi là không khí khô.
Hơi nước: trong không khí
thường xuyên có hơi nước .
Bụi: Bụi là những phần tử vật
chất ở thể lỏng hoặc ở thể rắn
lơ lửng trong khí quyển

Hoạt động núi lửa

lơ lửng trong khí quyển.
Hiện nay không khí đang bị ô
nhiễm nghiêm trọng. Có nhiềunhiễm nghiêm trọng. Có nhiều
nguồn gây ô nhiễm: chủ yếu là
nguồn tự nhiên và nhân tạo.

Khí thải công nghiệp



Biến đổi khí hậu làm trái đất
nóng lên, thủng tầng ozon,
gây hiệu ứng nhà kính.
Nước biển dâng cao do

băng tanbăng tan.
Làm thay đổi năng suất sinh

h ủ hệ i h thái hất

Trái đất đang ấm dần lên

học của hệ sinh thái, chất
lượng và thành phần của thuỷ

ể i h ể á địquyển, sinh quyển, các địa
quyển.

Thiên tai lũ lụt



Ảnh hưởng của sự biến đổi không khí tới
sinh vật và con ngườiậ g

Với sinh vật:
Làm thay đổi sự phân bố của các sinhLàm thay đổi sự phân bố của các sinh

vật.
Nhiều loại thực vật nở hoa sớm hơn,

nhiều loại chim đã bắt đầu mùa di cư sớmnhiều loại chim đã bắt đầu mùa di cư sớm
hơn , nhiều loại động vật đã vào mùa sinh
sản sớm hơn.
S hô bị hết t ắ à à hiề Độ ật hỏ dầ ì biế đổi khí hậSan hô bị chết trắng ngày càng nhiều .
Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt

trời mà thực vật nhận được để thực hiện

Động vật nhỏ dần vì biến đổi khí hậu

quá trình quang hợp.
Sự biến mất của nhiều loại sinh vật quý

hiếm.
Phá vỡ sự cân bằng của nhiều hê sinh

thái đã được hình thành từ lâu đời.
Sự xuất hiện của các sinh vật và vi sinhSự xuất hiện của các sinh vật và vi sinh

vật có hại Mùa xuân đến sớm hơn vì thay đổi khí hậu



Với con ngườiVới con người
Độ ẩm, thành phần không khí thay đổi ảnh hưởng không

tốt đến cơ thể con người gây mệt mỏi thoát mồ hôi kém cótốt đến cơ thể con người, gây mệt mỏi, thoát mồ hôi kém có
thể gây cảm cúm.

Bụi: Ảnh hưởng đến hệ hô hấpBụi: Ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

CO2,SO2: Các khí này không độc nhưng khi nồng độ lớn
nó sẽ làm giảm nồng độ O trong không khí gây mệt mỏinó sẽ làm giảm nồng độ O2 trong không khí gây mệt mỏi,
ngạt thở.

Con người đang
ố ôisống trong môi

trường cực kỳ ô
nhiễmnhiễm



LOGO
TƯƠNG TÁC GIỮA CON NGƯỜI VÀ 

ĐA DẠNG SINH HỌCLOGO ĐA DẠNG SINH HỌC

Trong 50 năm qua, tổn hại mà con người gây ra cho sự đag q , ạ g g y ự
dạng sinh học của thế giới lớn hơn nhiều so với mọi thời kỳ
khác trong lịch sử.

Trong thế kỷ 20 do hoạt động của con người mà tốc độTrong thế kỷ 20, do hoạt động của con người mà tốc độ
tuyệt chủng của các loài lớn gấp 1.000 lần so với tỷ lệ tuyệt
chủng tự nhiên.

Báo cáo khoa học cho biết 12% loài chim, gần 25% động
vật có vú và khoảng 30% động vật đang đối mặt với nguy
cơ tuyệt chủngcơ tuyệt chủng.



BỊ SĂN BẮN MỘT CÁCH BỪA BÃI

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà( Khánh Hòa) bắt quả
tang đang vận chuyển xác 5 con voọc chà vá chân đen (đã mổ bụngtang đang vận chuyển xác 5 con voọc chà vá chân đen (đã mổ bụng,
moi bỏ phủ tạng) cùng 2 khẩu súng.



Xác vọoc chà vá chân đen được phơi khô để bánọ ợ p
(Ninh Hoà )



Chà vá chân nâu bị nhốt trong lồng để

Vọoc quần đùi trắng
bị giết chết để bán.Chà vá chân nâu bị nhốt trong lồng để 

làm cảnh.
ị g



RỪNG Ở VIỆT NAM

Ở Việt Nam diện
í h ừ à ătích rừng vào năm

1943 có khoảng
13 3 triệu ha13,3 triệu ha
chiếm 43,8% diện
tích đất ,,

Hiện nay, chỉ còn
có 8,7 triệu hacó 8, t ệu a
chiếm 28,3%, chất
lượng của các khu
ừ ấrừng bị hạ thấp

quá mức.

Diện tích rừng Việt Nam



Vùng lãnh thổ Diện Diện tích Tỷ lệ cheVùng lãnh thổ Diện 
tích

(1000

Diện tích 
rừng

(1000 ha)

Tỷ lệ che 
phủ
(%)(1000 

ha)
(1000 ha) (%)

Tây Bắc Bộ 3153 6 290 9 2Tây Bắc Bộ
Đông Bặc Bộ
Trung Bộ

3153.6
3367.3
3908.6

290
591
993.5

9.2
17.5
24Trung Bộ

Đồng Bằng Bắc Bộ
Bắc Trung Bộ

3908.6
1143.6
5198

993.5
41
1647.5

24
0.4
32.6g ộ

Tây Nguyên
Duyên hải Trung Bộ

5526.8
4506.7

2554.5
999.2

46
22.2

Đông Nam Bộ
Đồng Bằng Nam Bộ

1347.5
3987.7

532.6
171.6

22.4
0.6

Phân bố rừng Việt Nam theo vùng lãnh thổ



Việt Nam là nơi có ĐDSH cao trên thế giới, nhưng ĐDSH ở
nước ta đang giảm sút với tốc độ khá nhanh. Chính vì diệnnước ta đang giảm sút với tốc độ khá nhanh. Chính vì diện
tích rừng ngày càng giảm sút nên hằng năm số lượng các
loài trong sách đỏ Việt Nam không ngừng gia tăng.

Số lượng các loài sinh vật giảm 9,5 lần so với những năm 70.
Sách đỏ Việt Nam 1992-1996 có khoảng 365 loài động vật,

ếvà 356 loài thực vật, còn đến năm 2003 thì có 417 loài động
vật, 450 loài thực vật.

Nhóm Số loài ở Việt 
Nam (S/V )

Số loài trên 
thế giới (S/W)

SV/SW (%)

ÚTHÚ 
CHIM 
BÒ SÁT

276
800
180

4000
9040
6300

6.8
8.8
2.9BÒ SÁT

LƯỠNG CƯ
CÁ

180
80
2470

6300
4184
19000

2.9
2
3

Số loài động vật ở Việt Nam và thế giới
(Tài liệu thống kê của Sách đỏ VN)



LOÀI Số lượng
ă 19 0 ă 2004Năm 1970 Năm 2004

Voi Châu Á 1500-2000 100
Tê giác 1 sừng
Hổ Đông Dương

15-17
1000

5-7
100

Bò Tót
Bò rừng

3000- 4000
2000- 3000

100
500

Sao la
Hươu xạ

Hàng nghìn
2500- 3000

300
250

Hươu  cà toong
Vooc đầu trắng

700- 1000
600- 800

200
100

Khướu Ngọc 
Linh

Hàng nghìn 100

Các loài động vật quý giảm đến mức nguy cấp
(Tài liệu thống kê của Sách đỏ VN)



Nguyên nhân đến chính dẫn đến một loạt sự suy thoái môi
trường sinh thái, trước hết phải kể sự phát triển của côngtrường sinh thái, trước hết phải kể sự phát triển của công
nghiệp ồ ạt, đặc biệt là các ngành công nghiệp gây ô nhiễm.

Nguyên nhân thứ hai là tệ nạn phá rừng ngày càng nghiêm
trọng trên phạm vi toàn cầu. 

Tệ nạn phá rừng Khí thải công nghiệp



Một nguyên nhân nữa là doMột nguyên nhân nữa là do
sự mất cân bằng tài
nguyên và dân số Dẫn tớinguyên và dân số. Dẫn tới
phá vỡ cân bằng, vắt kiệt
tài nguyên và ô nhiễm môitài nguyên và ô nhiễm môi
trường.
Tình trạng chạy đua vũ Sự gia tăng dân sốTình trạng chạy đua vũ
trang, sản xuất các loại vũ
khí hạt nhân, vũ khí hoá

Sự gia tăng dân số

học cũng là nguyên nhân
vừa gây ô nhiễm môi
t ờ ừ t khả ătrường, vừa tạo khả năng
huỷ diệt thiên nhiên thông
qua chiến tranh xung đột Hậ  ả ủ  hiế  t hqua chiến tranh xung đột. Hậu quả của chiến tranh
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• Hiện nay mỗi ngày thế giớiHiện nay mỗi ngày thế giới
mất đi 150 loài trong tổng số
1,7 triệu loài động thực vật.1,7 triệu loài động thực vật.
số lượng các loài động vật,
cá và chim sống trong tựcá và chim sống trong tự
nhiên giảm trung bình gần
1/3 (27%).1/3 (27%).
• WWF nhận thấy số cá thể
động vật sống trên cạn giảmđộng vật sống trên cạn giảm
25%, sinh vật biển giảm
28%, sinh vật nước ngọt28%, sinh vật nước ngọt
giảm 29%.



Các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao

Hiện nay, trên thế giới, mỗi
ă ó kh ả 50 000năm có khoảng 50.000-
100.000 loài động vật biến
mấtmất.
Theo các nhà khoa học,

ê hâ hí h dẫ tớinguyên nhân chính dẫn tới sự
biến động đó là do các hoạt
động của con người như

Chồn sương chân đen

động của con người, như
chặt phá rừng, săn bắn động
vật lấn chiếm đất đai làm thuvật, lấn chiếm đất đai làm thu
hẹp không gian sống của
động vật.động vật.

Voọc Cát Bà (voọc đầu vàng)



Sự mất cân bằng hệ sinh thái

Cân bằng sinh thái là trạngg ạ g
thái ổn định tự nhiên của
hệ sinh thái, hướng tới sự
thí h hi hất ới điềthích nghi cao nhất với điều
kiện sống.

Trong hình ảnh này sự tiệt chủng của loài sói lại làTrong hình ảnh này, sự tiệt chủng của loài sói lại là
điều kiện để loài sói đồng cỏ phát triển sinh sôi,
cũng như thế loài mèo hoang biến mất lại làm chocũng như thế loài mèo hoang biến mất lại làm cho
các loài gậm nhấm phát triển, gây ra một sự rối loạn
trong hệ sinh thái trên toàn thế giớitrong hệ sinh thái trên toàn thế giới.



Số lượng các loài của Việt Nam bị đe dọa toàn cầu và
cấp quốc gia

Năm 1992, 1998 Năm 2004

cấp quốc gia

Năm 1992, 1998 Năm 2004
IUCN, 1996, 

1998
Sách đỏ 1992, 

1996
IUCN Sách đỏ

Thú 38 78 41 94
Chim 47 83 41 76
Bò sát 12 43 24 39Bò sát 12 43 24 39
Lưỡng cư 1 11 15 14
Cá 3 75 23 89Cá 3 75 23 89
ĐVKXS 0 75 0 105
T. vật bậc cao 125 337 145 605
Nấm 7 16
Tảo 12 18
Tổ 226 721 289 1 065Tổng 226 721 289 1.065



Thống kê số lượng bị đe dọa toàn cầu của ViệtThống kê số lượng bị đe dọa toàn cầu của Việt
Nam theo danh lục đỏ của IUCN 1996, 1998 và

2004  2004. 

Động vật Thực vật
Phân hạng

Động vật Thực vật
1996, 1998 2004 1996, 1998 2004

C kỳ 17 17 23 25Cực kỳ
nguy cấp

17 17 23 25

N ấ 25 46 33 37Nguy cấp 25 46 33 37
Sắp nguy
ấ

59 81 69 83
cấp
Tổng 101 144 125 145



Suy thoái đa dạng sinh học
ở Việt Namở Việt Nam

Theo danh sách đỏ của IUCN 2004 Việt NamTheo danh sách đỏ của IUCN 2004, Việt Nam
có 289 loài động vật và thực vật bị đe dọa toàn
cầu.
Sách đỏ Việt Nam (2004) cũng đã liệt kê 1.056
động vật và thực vật bị đe dọa ở mức quốc giađộng vật và thực vật bị đe dọa ở mức quốc gia.
So sánh với số liệu thống kê của lần biên soạn
sách đỏ Việt Nam lần đầu tiên (Phần Động vậtsách đỏ Việt Nam lần đầu tiên (Phần Động vật
1992, phần thực vật 1996), vào thời điểm hiện
tại số lượng loài được các nhà khoa học đề xuấttại số lượng loài được các nhà khoa học đề xuất
đưa vào sách cần được bảo vệ của Việt Nam
tăng lên đáng kể: 1065 loài so với 721 loài nhưg g
trước đây.



Nguyên nhân suy thoái
đa dạng sinh học

1.Sự mở rộng đất nông nghiệp

đa dạng sinh học

2.Khai thác gỗ, củi
3 Khai thác các sản phẩm ngoài gỗ3.Khai thác các sản phẩm ngoài gỗ
4.Cháy rừng

â ả5.Xây dựng cơ bản
6.Chiến tranh
7.Buôn bán các loài động thực vật quý

hiếmhiếm
8.Ô nhiễm môi trường

Ô ễ9.Ô nhiễm sinh học



Sự mở rộng đất nông nghiệp

Mở ộ đất hMở rộng đất canh
tác nông nghiệp
bằng cách lấn vào
đất rừng, đất ngậpđất ừ g, đất gập
nước là một trong
những nguyênnhững nguyên
nhân quan trọng
hất là th áinhất làm suy thoái
đa dạng sinh học



Khai thác gỗ, củig ,



Khai thác lâm sản

Hàng năm một lượng củi khoảng 21g ộ ợ g g
triệu tấn được khai thác từ rừng để
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trongp ụ ụ ạ g
gia đình.



Cháy rừng

Trung bình hàng năm khoảng từ 25.000 đến
100 000 h ừ bị há dẫ tới ó hiề l i100.000 ha rừng bị cháy dẫn tới có nhiều loại
động, thực vật bị thiêu trụi hoặc mất nơi sinh
ốsống.



Xây dựng đập thuỷ điện

Việc xây dựng cơ bản như giao thông, thủy lợi,
khu công nghiệp thủy điện cũng là mộtkhu công nghiệp, thủy điện,...cũng là một
nguyên nhân trực tiếp làm mất đa dạng sinh học.
Cá hồ hứ ớ đ â d hà ă ởCác hồ chứa nước được xây dựng hàng năm ở
Việt Nam đã làm mất đi khoảng 30.000 ha rừng.



Chiến tranh
Trong giai đoạn từ 1961 đến 1975, 13 triệu tấn

ấ ốbom và 72 triệu lít chất độc hoá học rãi xuống chủ
yếu ở phía Nam đã hủy diệt khoảng 4,5 triệu ha
rừng



Khai thác động thực vật quý hiếm

Tình trạng khai thác,ạ g ,
buôn bán trái phép các
loại gỗ quý hiếm cácloại gỗ quý hiếm, các
loài động vật hoang dã,
vị phạm Pháp lệnh rừng
trong thời gian qua xảytrong thời gian qua xảy
ra ở mức độ khá nghiêm

Vọoc bị bắt mang bántrọng Vọoc bị bắt mang bán



Ô nhiễm môi trường
Một số hệ sinh thái thuỷ vực, đất ngập nước bị ô nhiễm
bởi các chất thải công nghiệp, chất thải từ khai khoáng,bởi các chất thải công nghiệp, chất thải từ khai khoáng,
phân bón trong nông nghiệp, thậm chí chất thải đô thị,
trong đó đáng lưu ý là tình trạng ô nhiễm dầu đang diễn ra
tại các vùng nước cửa sông ven biển.



Ô nhiễm sinh họcọ
Sự xâm nhập các loài

ể
ự ập

ngoại lai không kiểm
soát được, có thể gây
ả h h ở t tiếảnh hưởng trực tiếp
qua sự cạnh tranh, sự
ăn mồi hoặc gián tiếpăn mồi hoặc gián tiếp
qua ký sinh trùng, xói
mòn nguồn gen bảnmòn nguồn gen bản
địa và thay đổi nơi
sinh sống của cácg
loài bản địa

Sự â hiế ủ hiề l àiSự xâm chiếm của nhiều loài
sinh vật có hại



LÝ DO BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Bảo tồn đã trở thành nhiệm vụ quan trọng,cần thiết và không
thể trì hoãn trên toàn cầu với 4 lý do chính là:
Lý do đạo đức:
Con người sống nhờ vào thực vật và động vật. Hiện tượng biến
đổi khí hậu toàn cầu gần đây làm cho con người không thể thờđổ ậu toà cầu gầ đây à c o co gườ ô g t ể t ờ
ơ với những thảm họa do thiên nhiên .
Lý do thực tiễn:
ĐDSH có vai trò nhất định trong đời sống văn hóa và sức khỏeĐDSH có vai trò nhất định trong đời sống văn hóa và sức khỏe
của con người.
Lý do kinh tế:
ĐDSH có những giá trị kinh tế gián tiếp và trực tiếp Một loài bịĐDSH có những giá trị kinh tế gián tiếp và trực tiếp. Một loài bị
mất đi cũng làm mất theo cả nguồn tiềm năng phát triển đa
dạng sinh học và ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của sinh
iớigiới.

Lý do sinh thái:
Các loài sinh vật sống trong một hệ sinh thái có quan hệ hỗ trỡ

ẫ ểvới nhau trên cơ sở ảnh hưởng lẫn nhau để cùng tồn tại và
phát triển .



Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Bảo tồn nguyên vị
Năm 1986, Việt Nam đã thành lập
một hệ thống 87 khu bảo tồn được
gọi là các khu rừng đặc dụng tronggọi là các khu rừng đặc dụng, trong
đó có 56 vườn quốc gia và khu bảo
tồn thiên nhiên, 31 khu rừng văn, g
hoá, lịch sử, phong cảnh đẹp với
diện tích khoảng 880.000 ha.

Khu bảo tồn Cúc Phương

Hệ thống rừng đặc dụng với 3 hạng:
Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên
nhiên, Khu văn hoá, lịch sử môi
trường

Sự thân thiện của động vật



Trước hết để làm tốt công tácTrước hết để làm tốt công tác
bảo vệ môi trường sống,
chúng ta cần phải thay đổi
nhận thức xây dựng ý thứcnhận thức – xây dựng ý thức
sinh thái.
Thứ hai cần phải kết hợpThứ hai, cần phải kết hợp
giữa mục tiêu kinh tế và mục
tiêu sinh thái trong quá trình
công nghiệp hoá hiện đại

Hành động của xã hội

công nghiệp hoá, hiện đại
hoá.
Thứ ba trong quá trình sảnThứ ba, trong quá trình sản
xuất, xã hội cần phải thực
hiện thêm chức năng tái sản
ất á ồ tài êxuất các nguồn tài nguyên

thiên nhiên. Những mái nhà giúp bảo vệ môi 
trường



Ngoài hệ thống khu bảo tồn, đã có một số hình thức khu
bảo tồn khác được công nhận:bảo tồn khác được công nhận:
• 04 khu dự trữ sinh quyển: rừng ngập mặn Cần Giờ (Tp Hồ Chí
Minh) V ờn Q ốc gia Cát Tiên (Đồng Nai Lâm Đồng à BìnhMinh), Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình
Phước), quần đảo Cát Bà (Tp Hải Phòng) và đất ngập nước đồng
bằ Sô Hồbằng Sông Hồng
• 02 khu di sản thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)
à Ph Nh Kẻ Bà (Q ả Bì h)và Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình)
• 04 khu di sản thiên nhiên của ASEAN: Vườn Quốc gia Ba Bể
(Bắ C ) V ờ Q ố i H à Liê S (Là C i) V ờ(Bắc Cạn), Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Vườn
Quốc gia Chư Mom Rây (Kon Tum) và Vườn Quốc gia Kon Ka
Kinh (Gia Lai)
• 02 khu Ramsar: Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) và khu
ấ ấ ố ồđất ngập nước Bàu Sấu thuộc vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng
Nai)



Bảo tồn chuyển vị

Vườn thực vật
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập 11 Vườn
thực vật bao gồm các vườn cây thuốc, cây công nghiệp, cây
giốnggiống,...
Từ năm 1988, công tác bảo tồn nguồn gen cây thuốc đã được
triển khai. Tuy vậy, trong số 848 cây thuốc được xác định cần bảoy ậy, g y ợ ị
tồn mới chỉ có 120 loài được bảo tồn trong các vùng và cơ sở
nghiên cứu.
Hiệ ó ột ố ờ tậ th ật điể hì h h V ờHiện nay có một số vườn sưu tập thực vật, điển hình như Vườn
Trảng Bom (Đồng Nai) với 118 loài, Vườn Cầu Hai (Vĩnh Phú)
110 loài, Vườn Cẩm Quý (Hà Tây) 61 loài, Vườn Eak Lac (Đăk
Lăk) 100 loài, vườn Bách Thảo Hà Nội 200 loài.
Ngành Lâm nghiệp có 90 loài cây, bao gồm cây bản địa và cây
nhập nội đang được nhân giống khảo sát đánh giá tiềm năng đểnhập nội, đang được nhân giống, khảo sát đánh giá tiềm năng để
sử dụng làm cây rừng và làm giàu rừng.



Vườn thú

Hai vườn thú lớn nhất là Thảo Cầm Viên – TP.
Hồ Chí Minh và vườn thú Thủ Lệ - Hà Nội. Đây làệ ộ y
những nơi đang lưu giữ và nhân nuôi các loài
động vật nói chung. Trong đó có nhiều loài động

ếvật quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam và của một
số quốc gia khác.

ồNgoài chức năng lưu giữ nguồn gen động vật
hoang dã, các vườn thú còn có ý nghĩa tuyên
t ề iá d i tầ lớ hâ dâ lò êtruyền, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân lòng yêu
thiên nhiên cũng như ý thức bảo vệ động vật.



Các tồn tại của hệ thống các khu bảo tồn ở Việt Nam

•Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam so với lãnh thổ
còn thấp so với đề nghị của IUCNcòn thấp so với đề nghị của IUCN.

•Việc xếp hạng, phân hạng rừng vẫn chưa thích hợp, chưa tiếp cận
với phân hạng quốc tế.p ạ g q

•Có nhiều khu BT có diện tích quá nhỏ, chưa đủ đại diện cho các
hệ sinh thái, cũng như sinh cảnh tối thiểu cho một số loài động
ậvật.

•Một số khu bảo tồn và vườn Quốc gia ranh giới chưa hợp lý về
mặt bảo tồn đa dạng sinh họcmặt bảo tồn đa dạng sinh học.

•Ở đa số các khu bảo tồn, công tác điều tra cơ bản chưa tiến hành
một cách đầy đủ.

•Hệ thống điều hành quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên chưa
nhất quán.
Tổ hứ bộ á biê hế ủ á b ả lý ở á kh bả ồ•Tổ chức bộ máy, biên chế của các ban quản lý ở các khu bảo tồn
thiên nhiên chưa hợp lý nên hiệu quả công tác bảo tồn chưa cao.



Hiện nay, danh sách các khu bảo tồn ở Việt Nam đã
ếlên đến 126 khu, trong đó:
28 Vườn Quốc gia,
48 khu dự trữ thiên nhiên,
11 khu bảo tồn loài sinh cảnh
và 39 khu bảo vệ cảnh quan

KBT được phân bố đều trong cả nước với tổng diệnKBT được phân bố đều trong cả nước với tổng diện
tích khoảng 2,54 triệu ha chiếm 7,7% diện tích lãnh thổ.

ố ồ ể ồ ấHệ thống 15 khu bảo tồn biển và 63 khu bảo tồn đất
ngập nước đã được hoàn thiện, trình chính phủ xemgập ợ ệ p
xét.





Các Vườn Quốc gia

STT Tên Vườn Diện tích Năm thành Địa điểm
(ha) lập

1 Ba bể 7.610 11/1992 Ba Bể-Bắc Cạn
2 Ba Vì 7 377 01/1991 Ba Vì Hà Tây2 Ba Vì 7.377 01/1991 Ba Vì-Hà Tây
3 Bạch Mã 22.031 07/1991 Thừa Thiên Huế
4 Bái Tử Long 15 783 06/2001 Vân Đồn-Quảng Ninh4 Bái Tử Long 15.783 06/2001 Vân Đồn-Quảng Ninh
5 Bến En 38.153 01/1992 Thanh Hoá
6 Bù Gia Mập 26.032 11/2002 Bình Phướcập
7 Cát Bà 15.200 03/1986 Cát Bà-Hải Phòng
8 Cát Tiên 73.878 01/1992 Đ.Nai, L.Đồng, B.

Phước
9 Côn Đảo 19.998 03/1984 Bà Rịa-Vũng Tàu
10 Cú Ph 22 000 01/1960 N Bì h H Bì h T H á10 Cúc Phương 22.000 01/1960 N. Bình, H.Bình, T. Hoá



11 Chư Mom Ray 56.621 07/2002 Kom Tum

12 Ch Y Si 58 947 07/2002 Đắk Lắk12 Chư Yang Sin 58.947 07/2002 Đắk Lắk

13 Hoàng Liên
Sơn

29.845 07/2002 Sapa- Lào Cai
Sơn

14 Kon Ka Kinh 41.780 11/2002 Gia Lai

15 Lò Giò X 18 756 07/2002 Tâ Biê Tâ Ni h15 Lò Giò-Xa
Mát

18.756 07/2002 Tân Biên-Tây Ninh

16 Mũi Cà Mau 41.862 2003 Cà Mau

17 Núi Chúa 29.865 2003 Ninh Thuận

18 Pù Mát 91 113 11/2001 NghệAn18 Pù Mát 91.113 11/2001 NghệAn

19 Phong Nha-Kẻ
Bàng

85.754 12/2001 Bố Trạch-Quảng Bình
Bàng

20 Phú Quốc 31.422 06/2001 Phú Quốc-Kiên Giang



21 Tam Đảo 36.883 05/1996 V.Phúc, T.Quang,T 
Nguyên

22 Tràm Chim 7.588 12/1998 Tam Nông-Đồng Tháp

23 U Minh Thượng 8.053 01/2002 Kiên Giang

24 Vũ Quang 55.028 07/2002 Hà Tĩnh

25 Xuân Sơn 15.054 04/2002 Phú Thọ

26 Xuân Thuỷ 7.100 01/2003 Nam Định

27 Yok Đôn 58.200 06/1992 Đaklak

28 Bi-Doup – Núi 64.800 /05/2005 Lâm Đồngp
Bà

g

29 Phước Bình 19.841 2006 Ninh Thuận

30 U Minh Hạ 8.286 2006 Cà Mau



TT Loại Số lượng Diện tíchTT Loại Số lượng Diện tích
(ha)

I Vườn Quốc gia 30 957 330I Vườn Quốc gia 30 957.330

II Khu dự trữ thiên nhiên 46 1.283.209

III Khu bảo tồn loài/sinh
cảnh

11 85.849

IV Khu bảo vệ cảnh quan 39 215.287

Tổng 126 2.541.675



Những khó khăn trong công tác
BTĐDSHBTĐDSH

• Trong và xung quanh các khu bảo tồn và vườnTrong và xung quanh các khu bảo tồn và vườn
quốc gia còn nhiều nhân dân sinh sống, thậm
chí cả những vùng trung tâm, nơi cần bảo vệ
nghiêm ngặt.

• Thử thách quan trọng nhất đối với nước taq ọ g
trong công cuộc bảo vệ là sớm tìm được biện
pháp ngăn chặn kịp thời sự suy thoái của rừng
nhiệt đới suy thoái các hệ sinh tháinhiệt đới, suy thoái các hệ sinh thái

• Trong quá trình phát triển, chúng ta cần xây
dựng cơ sở hạ tầng và tất nhiên có nhữngdựng cơ sở hạ tầng và tất nhiên, có những
công trình mà chúng ta chưa đánh giá hết lợi
ích và thiệt hại.



Một số giải pháp cần thiết
1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý về đa dạng sinh học
2 Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhà nước về Đa2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhà nước về Đa

dạng sinh học
3. Nâng cao hiệu quả các biện pháp bảo tồng ệ q ệ p p
4. Tích cực phát triển và làm giàu đa dạng sinh học nông nghiệp
5. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên, khôngg ý g y g

ngừng phát triển và nâng cao chất lượng tài nguyên đa dạng
sinh học

6 N hiê ứ à đà t6. Nghiên cứu và đào tạo
7. Tăng cường trách nhiệm và sự tham gia của các cộng đồng

vào các hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh họcvào các hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
8. Trao đổi thông tin
9. Nâng cao hiệu quả đầu tưg ệ q
10. Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực


