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Thông tin
dành cho giáo viên

Nhận thức  
về môi trường



Bản tóm tắt về GIZ

Tổ chức Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) được thành lập ngày 
01 tháng 01 năm 2011, quy tụ những  kinh nghiệm lâu năm của ba tổ chức tiền nhiệm là DED 
(Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức), GTZ (Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức) và InWEnt (Tổ chức Bồi 
dưỡng và Nâng cao Năng lực Quốc tế Đức). Là một tổ chức thuộc nhà nước liên bang, GIZ hỗ 
trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững, cũng như công tác 
giáo dục quốc tế trên toàn cầu. 

Bên cạnh đó, GIZ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác bao gồm phát triển kinh tế và xúc tiến 
việc làm; xây dựng nhà nước và khuyến khích dân chủ; an ninh, tái thiết và giải quyết mâu 
thuẫn dân sự; an ninh lương thực, y tế, giáo dục phổ cập; bảo vệ môi trường, bảo tồn tài 
nguyên và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Hợp tác Phát triển Đức. Nhiều chương trình, dự 
án liên kết chặt chẽ với nhau trong mục tiêu tổng thể giảm nghèo bao trùm 3 lĩnh vực ưu tiên 
sau đây của hợp tác : 1) Phát triển kinh tế bền vững và đào tạo nghề, 2) Chính sách môi trường, 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển đô thị và 3) Y tế.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Anh Huy, Phó trưởng phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo 
Kiên Giang đã nhiệt tình hỗ trợ trong suốt quá trình biên soạn cuốn sách tham khảo này. Bên 
cạnh việc tham gia góp ý về thiết kế và nội dung cuốn sách, ông cũng là người tích cực hỗ trợ 
các khóa tập huấn cho hơn 30 thầy cô giáo ở các trường tiểu học và cán bộ phụ trách giáo dục 
cấp huyện trong các vùng trọng điểm của dự án GIZ, bao gồm cả đảo Phú Quốc nhằm xây dựng 
phương pháp sử dụng cuốn sách tham khảo và thử nghiệm các hoạt động.

Xin chân thành cảm ơn ông Lương Thanh Hải, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang 
đã hỗ trợ hiệu đính cuốn sách và đóng góp nhiều ý kiến tư vấn, đặc biệt là các nội dung chuyên 
môn, môi trường địa phương và quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn các cán bộ dự án GIZ Kiên Giang, cô Nguyễn Thị Việt Phương, ông Chu 
Văn Cường và cô Nguyễn Thị Thanh Thuý - tư vấn đã tích cực tham gia biên soạn cuốn sách.



Quyết định 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho phép lưu hành sách tham khảo giáo 
dục môi trường do dự án GIZ biên soạn.



Lời giới thiệu

Sách tham khảo dành cho giáo viên được biên soạn là một sáng kiến trong hợp phần nâng 
cao nhận thức môi trường thuộc Dự án Bảo tồn và Phát triển Khu dự trữ sinh quyển Kiên 
Giang. Mục đích của cuốn sách là giúp nâng cao nhận thức môi trường trong các trường tiểu 
học. Cuốn sách được biên soạn theo trình tự các bước sau đây. Bước đầu tiên là khảo sát nhu 
cầu ở trường học. Bước kế tiếp là tổ chức hội thảo tập huấn tại thành phố Rạch Giá cho hơn  
30 giáo viên và  các cán bộ phụ trách giáo dục nòng cốt từ các huyện trong Khu Dự trữ Sinh 
quyển. Nội dung hội thảo được gắn kết chặt chẽ với các vấn đề chính trong Dự án như: Biến 
đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu, Các vấn đề rác thải và Bảo tồn đa dạng sinh học 
trong Khu Dự trữ Sinh quyển. Ý tưởng biên soạn cuốn sách này là một bước đi hợp lý, xuất 
phát từ nguồn thông tin thu thập được từ những đợt khảo sát và phân tích và đặc biệt là từ 
kết quả đầu ra của hội thảo do dự án tổ chức. Trong hội thảo, rất nhiều ý kiến cho rằng giáo 
viên ở các khu vực khác trong tỉnh Kiên Giang cũng như các tỉnh còn lại ở đồng bằng sông Cửu 
Long  sẽ có cơ hội sử dụng nhiều thông tin cơ bản phục vụ bài giảng của mình và các hoạt động 
dành cho học sinh nếu những thông tin và hoạt động này được biên soạn thành một cuốn sách. 

Lời nói đầu

Ủy ban Quốc tế về Biến đổi Khí hậu đã xác định Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Với mật độ dân số cao hiện đang sống trong vùng 
trũng, đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng hiện đang bị đe dọa bởi nước biển dâng và sự 
gia tăng về thiên tai như lốc xoáy, bão lũ. Ngoài ra, dân số tăng nhanh sẽ tạo áp lực rất lớn đối 
với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất liền và vùng ven biển, nơi có đa dạng sinh học 
cao. 

Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến là khu vực có đa dạng sinh học phong phú và đặc thù, 
đặc biệt ở các vùng đất ngập nước ven biển, rừng ngập mặn ven biển và rừng tràm cũng như 
các khu rừng nguyên sinh cây họ Dầu còn sót lại. Những khu vực này hiện đang bị đe dọa do 
áp lực dân số tăng nhanh và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Năm 2006, UNESCO đã công 
nhận Khu Dự trữ Sinh quyển và Con người Kiên Giang. 

Nhằm bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long trước các mối đe dọa từ áp lực dân số và tác 
động của biến đổi khí hậu, Bộ Hợp tác và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ) và Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Australia (AusAID) đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác 
phát triển giữa Úc và Đức tại Việt Nam. Dự án Bảo tồn và Phát triển khu dự trữ sinh quyển 
Kiên Giang là dự án đầu tiên được xây dựng theo thỏa thuận này. Dự án được AusAID tài trợ 
và được GIZ triển khai.

Dự án ưu tiên thực hiện tại ba vùng trọng điểm trong khu dự trữ Sinh quyển Kiên Giang là Vườn 
quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và Rừng Phòng hộ Kiên Lương Hòn Chông. 
Mục tiêu tổng thể của Dự án là quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại tỉnh Kiên Giang đặc 
biệt là quản lý có hiệu quả các khu bảo tồn và rừng ngập mặn ven biển.
 



Giáo viên có thể tham khảo cuốn sách này để tìm hiểu thêm về biến đổi khí hậu, tác động của 
biến đổi khí hậu đến Việt Nam trong tương lai và cụ thể là các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Những ý tưởng để tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn cần được giáo viên chia sẻ với học sinh 
với mục đích thực hiện các giải pháp làm giảm tác động của biến đổi khí hậu bằng cách thay đổi 
hành vi và thói quen sử dụng năng lượng của chúng ta. Thêm vào đó cũng có nhiều thông tin 
bổ ích về vấn đề rác thải và việc áp dụng mô hình 3 giải pháp: Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế 
nhằm giúp làm sạch môi trường và giảm tác động của sự ô nhiễm do túi nhựa gây ra. Thông 
tin và hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học tại các vùng trọng điểm của Khu Dự trữ Sinh 
quyển tập trung vào các loài động, thực vật đang bị đe dọa hoặc nguy cấp và hy vọng sẽ giúp 
giáo viên nâng cao kiến thức về động, thực vật cho học sinh cũng như sự cần biết để bảo vệ các 
loài động, thực vật này cho tương lai. 

Phần tài liệu tham khảo của cuốn sách cung cấp một số trang web hữu ích như là nguồn thông 
tin cho giáo viên trong việc nâng cao kiến thức về môi trường. Hình vẽ trắng đen của các loài 
động, thực vật cũng được cung cấp kèm theo để giáo viên có thể sao chép tiện lợi cho việc sử 
dụng ở lớp học. 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, quyết định liên quan đến công tác bảo vệ 
môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) đã cũng ban hành một số quyết định liên 
quan đến việc dạy và học về môi trường trong trường học như: Công văn số 896/BGDT-GDTH 
(ngày 13 tháng 2 , 2006) về việc “Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học tại các trường tiểu học”. 
Giáo viên được phép sử dụng tài liệu tham khảo để xây dựng bài giảng có liên quan đến kiến 
thức địa phương cho học sinh.

Công văn số 5982 / BGDT-GDTH (ngày 7 tháng 7 năm 2008) về việc “Hướng dẫn việc dạy và học 
kiến thức địa phương tại các trường tiểu học”- Giáo viên được khuyến khích để tạo ra nhiều cơ 
hội cho học sinh tìm hiểu về các chủ đề như đa dạng sinh học trong bối cảnh địa phương. Ngoài 
các văn bản trên, Bộ GD & ĐT cũng đã ban hành hai bộ tiêu chuẩn cho các trường học để đạt 
“Trường học Xanh-Sạch-Đẹp”. Cả hai quyết định trên cho phép giáo viên sử dụng tài liệu tham 
khảo để xây dựng bài giảng có liên quan đến kiến thức về địa phương cho học sinh.

Cuốn sách này được biên soạn phù hợp với các sáng kiến hiện nay của Bộ GD & ĐT nhắm nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học về môi trường và  giúp các trường nâng cao năng lực 
để trở thành trường xanh sạch. Hy vọng rằng, giáo viên sẽ thích thú tìm hiểu cuốn sách này và 
xem đây là nguồn tham khảo hữu ích.
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Giới thiệu về biến đổi khí hậu

Để hiểu rõ khái niệm biến đổi khí hậu chúng ta cần phân biệt rõ hai thuật ngữ 
thời tiết và khí hậu. Thời tiết là những điều chúng ta trải qua hàng ngày như 
nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và gió. Còn khí hậu theo khái niệm mang tính khoa 
học là các thông tin thu thập được từ các sự kiện thời tiết trong một khoảng 
thời gian dài. Chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng rằng thời tiết là những gì 
chúng ta thấy hàng ngày, nhưng khó để chúng ta hiểu được “khí hậu” vì chúng 
ta thực sự không nhìn thấy. 

Ngày nay nhiều người thường nói về sự thay đổi của thời tiết so với quá khứ, ví 
dụ như là nhiệt độ đang tăng lên, lượng mưa một số vùng nhiều hơn hoặc giảm 
đi và số cơn bão hay lụt lội tăng lên. Những sự thay đổi về thời tiết này là một 
khía cạnh mà các nhà khoa học nghiên cứu khi họ xem xét về khí hậu.

Như chúng ta đều biết từ báo chí và chương trình ti vi hay từ kinh nghiệm của 
chính mình, khí hậu có thể thay đổi và khi chúng diễn ra thì chúng ta gọi đó là 
“Biến đổi Khí hậu”.  Tuy nhiên, biến đổi khí hậu không chỉ là sự thay đổi thời 
tiết. Khí hậu ảnh hưởng đến môi trường mà con người và động thực vật phụ 
thuộc vào nó. Điều này có nghĩa là biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cây cỏ, 
động vật, cũng như tất cả các sinh vật sống và phi sinh vật sống như đất đá, đại 
dương và sông ngòi.

Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tới TẤT CẢ MỌI NGƯỜI và TẤT CẢ MỌI VẬT 
trên trái đất.

Các nhà khoa học đang tìm giải pháp để chúng ta có thể thích ứng với biến đổi 
khí hậu.

Ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên của Trái đất
Một trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là nhiệt độ trên thế giới đang 
dần tăng lên. Vì toàn bộ Trái đất đang nóng lên nên chúng ta gọi là “sự nóng 
lên của Trái đất”.

Những ảnh hưởng từ sự nóng lên của Trái đất đối với môi trường gồm có mực 
nước biển tăng lên, sự gia tăng của những cơn lũ, những trận lũ lụt cũng như 
khô hạn kéo dài hơn và số lượng của những cơn bão vùng nhiệt đới tăng cao.

Sự nóng lên của Trái đất dẫn đến nhiệt độ nước tăng lên và khi nước nóng lên 
thì nó sẽ dâng lên cao và làm cho mực nước biển tăng theo.

Hiện nay nhiều nơi trên thế giới bị đóng băng (sông băng) hoặc có tuyết, băng 
đá. Với nhiệt độ nóng lên, các tảng băng sẽ tan thành nước đổ vào sông, hồ và 
cuối cùng đổ ra biển sẽ làm mực nước biển dâng cao.

Nước trong đại dương ấm lên sẽ bơm nhiều năng lượng hơn vào các trận bão 

Sông băng Perito Moreno, Argentina

! Biến đổi  
        khí hậu có  

       thể ảnh  
   hưởng tới TẤT CẢ 
MỌI NGƯỜI và TẤT 

CẢ MỌI VẬT trên 
thế giới. 
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ở vùng nhiệt đới làm chúng mạnh hơn với sức phá hủy lớn hơn. Khi nhiệt độ 
đại dương tăng lên, nước bốc hơi nhiều hơn và kết quả nhiều đám mây được 
tích tụ hơn. Điều này dẫn đến lượng mưa lớn và thường xuyên hơn. Những cơn 
bão nhiệt đới bắt đầu gần với đường xích đạo sẽ xảy ra thường xuyên hơn với 
sự nóng lên toàn cầu. 

Sự ấm lên toàn cầu sẽ dẫn đến thay đổi về lượng mưa. Thời tiết sẽ bị ảnh 
hưởng bởi sự bốc hơi tăng lên từ biển, hồ lớn tạo ra nhiều mây hơn. Sự di 
chuyển của mây do hướng gió thổi tại địa phương cũng như trong khu vực sẽ 
quyết định địa điểm của cơn mưa. Một số khu vực sẽ có mưa nhiều hơn trong 
khi ở những nơi khác mưa lại ít đi. Các nhà khoa học đã dự đoán điều này qua 
việc nghiên cứu mô hình từ các dữ liệu thời tiết trong một thời gian dài, có đến 
hơn 100 năm. Mùa mưa được dự báo là ngắn hơn nhưng các hạt mưa lại nặng 
hơn do sự nóng lên toàn cầu đã ảnh hưởng tới cách thức hình thành của mây. 
Lượng mưa vào mùa hè tại hạ lưu sông Mekong ở Việt Nam sẽ ít hơn. Nhiệt độ 
cao gây ra sự bốc hơi từ đất và thực vật làm tăng nguy cơ hạn hán và cháy rừng. 
Những thay đổi thời tiết và khí hậu đã được các nhà khoa học dự đoán trước.

Sự nóng lên của Trái đất là do nhu cầu sử dụng năng lượng của chúng ta ngày 
càng tăng. Để chế biến thức ăn chúng ta cần năng lượng, các nhà máy sản xuất 
vải để may quần áo cũng cần năng lượng. Nhà máy sản xuất các đồ dùng bằng 
nhựa mà chúng ta sử dụng trong gia đình cần năng lượng. Xe máy chúng ta đi 
cũng cần năng lượng. Tất cả những vật dụng điện trong gia đình cũng cần năng 
lượng. Hầu hết các nguồn năng lượng chúng ta sử dụng thải ra một loại khí, đó 
là khí CO2 (Các bon níc). Đây là loại khí gây ra sự nóng lên toàn cầu. 

Khí CO2 hoạt động như một lồng kính – dưới lớp kính thì nhiệt độ sẽ nóng hơn 
kể cả đối với năng lượng mặt trời. Đó là vì sao CO2 được gọi là khí nhà kính. 
năng lượng mặt trời. Khi chúng ta thải ra càng nhiều khí CO2 thì trái đất của 
chúng ta sẽ nóng lên nhiều hơn.

!

Xe máy của chúng ta sử dụng năng lượng 

Việc gia  
tăng sử  

dụng năng lượng 
là nguyên nhân 
gây ra sự nóng  
lên toàn cầu.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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Xói mòn ở tỉnh Kiên Giang

Bão ở Hòn Đất

Trồng lúa ở đồng bằng

Việt Nam  
có thể bị 

ảnh hưởng 
nặng nề

Một số tác động của biến  
đổi khí hậu cần lưu ý

Thời tiết
Một số quốc gia sẽ trở nên khô hạn hơn và một số khác thì ẩm ướt hơn. Mặc 
dù nhiều khu vực sẽ nóng lên, nhưng một số khu vực lại lạnh hơn. Nhiều trận 
bão, lụt lội và hạn hán xảy ra nhưng chúng ta chưa biết vùng nào trên thế giới 
sẽ bị tác động. 

Trồng trọt
Thời tiết thay đổi sẽ tác động đến các loài cây trồng của từng vùng trên thế 
giới. Thực vật, động vật và thậm chí con người có thể thấy sự khó khăn trong 
việc suy trì sự sống trước sự thay đổi này. Một số cây trồng bị ảnh hưởng nhiều 
hơn do nhiệt độ tăng cao. Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp đến trồng trọt. 
Tại các đồng bằng châu thổ, sự xâm nhập mặn vào vùng đất canh tác ven biển 
khi thủy triều dâng cũng đã và đang ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

Người nông dân cần trồng các loài cây có khả năng chịu mặn hoặc thay thế 
bằng các giống cây trồng, vật nuôi mới có thể thích ứng được với điều kiện mới. 
Ví dụ đối với đất canh tác lúa bị nhiễm mặn, nông dân có thể nuôi tôm. Lượng 
mưa bị thay đổi cũng ảnh hưởng đến cây trồng. Sự gia tăng về cường độ bão và 
lốc xoáy sẽ gây ra lụt lội, dẫn đến sự tàn phá cây trồng. 

Việc giảm năng suất cây trồng hẳn sẽ làm tăng giá lương thực và ảnh hưởng 
nhiều nhất tới người nghèo trên thế giới. Sự suy giảm trong sản xuất cây trồng 
thậm chí có thể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực của nhiều quốc gia.

Nước biển dâng 
Nước biển dâng cao sẽ là mối đe dọa đối với những quốc gia nằm thấp hơn 
mực nước biển. Một số đảo ở Thái Bình Dương và Man Đi Vơ có thể biến mất 
hoàn toàn. Hàng triệu người sẽ phải di chuyển nhà ở và một diện tích lớn đất 
đai canh tác sẽ bị phá hủy bởi lụt lội. 

Các nước ở khu vực Đông Á như Việt Nam, Băng La Đét, Miến Điện, Campuchia 
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì phần lớn đất canh tác đều thuộc vùng châu 
thổ trũng.
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Cống ngăn mặn ở tỉnh Kiên Giang

Nguồn nước
Biến đổi khí hậu sẽ tác động đến nguồn nước hiện có ở nhiều khu vực trên thế 
giới. Sự khan hiếm nước sẽ trở thành một vấn đề nổi cộm cần phải giải quyết. 
Đã có những xung đột về nguồn cung cấp nước và nhiều thành phố trên thế 
giới gặp khó khăn trong việc duy trì đủ nước sạch. Tại nhiều khu vực trên thế 
giới, sản xuất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng mưa suy 
giảm. Lượng nước chảy vào những con sông lớn như sông Cửu Long và sông 
Dương Tử tại Trung Quốc sẽ ít hơn do lượng nước chảy ra từ sông băng giảm 
xuống. Điều này sẽ dẫn lượng nước dành cho tưới tiêu bị hạn chế hơn. Các đập 
được xây dựng trên dòng sông Mê Kông để phục vụ cho tưới tiêu và thủy điện 
sẽ làm giảm lưu lượng dòng chảy vào Việt Nam, đặc biệt là mùa hè. Những 
vùng gần xích đạo cũng có thể xuất hiện nhiều trận mưa lớn hơn sẽ dẫn đến 
tình trạng ngập lụt.
 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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! Mối đe dọa

Động thực vật 
Phải mất hàng triệu năm để cuộc sống trở nên thích nghi với những điều kiện 
của Trái đất. Khi thời tiết và nhiệt độ thay đổi, môi trường sống của động thực 
vật sẽ bị ảnh hưởng trên toàn cầu.

Khả năng thích ứng của các loài động vật phụ thuộc vào khả năng di chuyển 
đến một môi trường sống phù hợp hơn. Tuy nhiên một số loài động vật không 
thể di chuyển  đi đâu được vì không có môi trường thay thế nào khác hoặc do 
con người đã sử dụng đất đai để canh tác, xây thành phố hoặc đường xá. 
Ví dụ như loài Gấu bắc cực và Hải cẩu sẽ không thể tìm nơi ở mới để kiếm mồi 
và sinh sống nếu như băng ở Bắc cực tan chảy hết. Các loài chim như Sếu đầu 
đỏ, Già đẫy Gia Va và các loài động vật có vú nhỏ như Rái cá lông mũi phụ thuộc 
vào vùng đất ngập nước sẽ mất đi môi trường sống nếu các khu vực này bị khô 
cạn do biến đổi khí hậu, hoặc bị nhiễm mặn do nước biển dâng. 
Phạm vi phân bố của một số loài bướm sẽ thay đổi khi nhiệt độ tăng lên, nhưng 
các loài thực vật vốn là thức ăn của bướm sẽ không thể phát triển tới các khu 
vực này do tác động của con người.
Các loài chim đang bắt đầu việc giao phối và đẻ trứng sớm hơn trong mùa sinh 
sản và các loài chim di cư đã thay đổi các điểm dừng chân và nghỉ đông nhưng 
giai đoạn sinh trưởng của chim non có thể không còn trùng với thời điểm có 
nguồn thức ăn (côn trùng) dồi dào nữa.

Những  
thay đổi  

thời tiết sẽ tác 
động đến các loài 

động thực 
vật.

Cò trắng

Khỉ

Cóc đỏ

Bướm Rái cá vuốt bé Châu Á

Cò
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Biến đổi khí hậu tác động tới các rạn san hô và rừng ngập mặn làm ảnh hưởng 
tới loài vích và cá.
Nhiều loài động, thực vật không thể thích ứng với các thay đổi có thể chết đi. 
Điều này dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của một số loài động vật, thực vật ở một 
số vùng hoặc khắp nơi trên thế giới.

Con người
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả mọi người nhưng ở một số nơi, người 
dân sẽ chịu tổn thất nhiều hơn. Ví dụ như ở các vùng thấp trũng thì người 
dân phải di dời vào nội địa để tránh lụt lội và tránh tổn thất cho sản xuất nông 
nghiệp. Ở Việt Nam, vùng hạ lưu sông Mê Kông và sông Hồng với địa hình thấp 
đã bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, một mạng lưới rộng lớn của các kênh mương 
được xây dựng để thoát lũ, nhưng vào mùa lũ nước mặn hòa với nước ngọt và 
gây lụt lội ở khu vực ven biển đặc biệt lúc triều cường cao, dông bão. Vào mùa 
khô, mực nước ngọt thấp hơn nên nước biển sẽ xâm nhập sâu vào các kênh 
rạch.
 
Khi nước bị nhiễm mặn thì không thể dùng để tưới tiêu. Tuy nhiên nếu đóng 
mở đúng cách các cống ngăn mặn ở các kênh rạch lớn thì có thể hạn chế được 
nước mặn xâm nhập sâu vào các kênh rạch. Chính phủ và chính quyền địa 
phương đang lên hàng loạt kế hoạch xây dựng đê điều, chương trình phục hồi 
rừng ngập mặn để ngăn chặn nước biển gây lụt lội ở vùng ven biển.

Chuẩn bị hiện trường để khôi phục các đoạn đê bị vỡ ở huyện Hòn Đất.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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! 22 triệu  
người ở  

Việt Nam  
có thể bị ảnh 

hưởng

Tác động của biến đổi khí hậu  
ở Việt Nam

Trích trong cuộc phỏng vấn nhà khoa học Nguyễn Hữu Ninh, tác giả cuốn Biến 
đổi khí hậu – báo Vietnam News, số ra ngày 8/8/2009. 

Những tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam được thấy rõ qua mực thủy 
triều gây nên ngập lụt ở vùng ven biển, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. 
Nhiệt độ đã tăng lên 1 độ C trong vòng một thập kỷ qua. Đợt lạnh kéo dài năm 
2007 và đợt nóng mùa hè năm 2008 được xem là hiện tượng bất thường nhất 
kể từ trước đến nay.

Dự báo trong tương lai mực nước biển sẽ tăng lên. Đến năm 2050 mực nước 
biển có thể tăng lên 33 cm và 1m vào thế kỷ sau. Nếu những dự báo này chính 
xác thì có khoảng 22 triệu người ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Sự tàn phá rừng đã ảnh hưởng đến khí hậu, gây ra những trận mưa lớn. Vì sự 
tàn phá rừng như vậy, nguồn nước không còn được giữ lại trong đất và do đó 
lụt lội xảy ra. Lở đất ngày càng phổ biến hơn vì rễ cây không còn bám vào đất 
trên những vùng đất có địa hình đồi núi. Lượng mưa lên tới 100mm trong nhiều 
giờ cũng đủ để gây ra lở đất và lụt lội.

Túi ni lông tràn ngập trên biển

Bão quét qua U Minh Thượng

Đê bị cuốn trôi ở Kiên Giang Rừng ngập mặn tự nhiên bị phá hủy để nuôi tôm.

Nhà bị ngập lụt sau khi đê bị vỡ.
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Dù nhiều người nghe nói về biến đổi khí hậu và trái đất nóng lên cũng như các 
thảm họa thiên nhiên, họ vẫn vứt rác bừa bãi, chặt đốn cây vô tội vạ, nhiều 
doanh nghiệp vẫn thải vào nguồn nước thiết yếu, khí độc vào bầu khí quyển. 
Nhiều người thắc mắc tại sao thiên tai và bệnh dịch bùng phát nhưng họ chưa 
tự chất vấn mình khi họ gây hại cho môi trường.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 90% biến đổi khí hậu là do ô nhiễm khí nhà kính, 
sự hấp thụ sức nóng và phóng xạ từ các tòa nhà, các nẻo đường ở thành phố 
và thị xã.

Người Việt Nam cần phải thay đổi quan điểm của mình để bảo vệ môi trường 
và bầu khí quyển. Nếu không, khi thiên nhiên “nổi giận” thì chính chúng ta sẽ là 
nạn nhân của những việc mình đã làm. Thay đổi những thói quen như đốn cây 
bừa bãi, sử dụng bao nhựa là rất quan trọng.

Người dân sống ở vùng ven biển đang bị đe họa bởi các trận bão lớn.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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!Rừng ngập  
mặn bảo vệ  
bờ biển, nhà 

cửa và sinh kế 
của người  

dân.

Bảo vệ vùng ven biển tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang có 208 km bờ biển cần được bảo vệ. 

Nhiều người dân sinh sống gần biển và kiếm sống từ nghề đánh cá, nuôi trồng 
thủy sản và nông nghiệp. Phần lớn vùng ven biển được bảo vệ khỏi sự tàn phá 
của sóng biển bởi đai rừng ngập mặn ngoại trừ khu vực phía Bắc tỉnh Kiên 
Giang – nơi có núi đá vôi. Những khu rừng ngập mặn của tỉnh Kiên Giang nằm 
trong khu vực thủy triều dọc theo bờ biển và kênh rạch, đặc biệt gần kề với các 
cửa sông.
Hầu hết các loài cá, tôm, tép, cua được đánh bắt ở Kiên Giang đều bắt đầu sự 
sống trong các khu rừng ngập mặn.

Nhiều hộ gia đình sống gần các khu rừng ngập mặn đã chặt phá cây để làm 
vuông, đìa nuôi cá, tôm, tép và cua. Việc này cần được thực hiện một cách cẩn 
trọng. Phải làm sao để giữ các khu rừng ngập mặn nhằm duy trì khả năng bảo 
vệ đất liền cũng như duy trì môi trường sống và nơi sinh sản cho các loài sinh 
vật biển.

Diện tích rừng ngập mặn bị giảm sút nghiêm trọng. Trước đây rừng ngập mặn 
trải rộng đến 300 mét, nhưng ở nhiều nơi chúng bị phá đi để làm nông nghiệp 
và thủy sản (ví dụ như vuông tôm, cá). Hoạt động của sóng biển cũng gây xói lở 
rừng ngập mặn.

Rừng ngập mặn và đê bị cuốn trôi ở Kiên Giang



19

Một số khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang, tốc độ sạt lở bờ biển lên tới 25 m mỗi 
năm.

Có nhiều chương trình trồng rừng ngập mặn để tạo ra vành đai bảo vệ nhưng 
công việc này rất khó. Cây con cần đủ khỏe mạnh để có khả năng chống chọi với 
những trận thủy triều và bão lớn.

Các cây con dễ bị chết ngạt do túi nhựa của con người thải ra và trôi nổi trên 
biển.
Lục bình trôi nổi trong kênh rạch và trôi ra biển cũng có thể làm chết các cây 
con.
Do sự ô nhiễm và sóng đánh mạnh nên các cây con cần được bảo vệ để chúng 
có thể sống sót. 

Một số loài cây ngập mặn có hạt lớn, khi hạt rụng xuống bùn thì chúng bắt đầu 
phát triển. Nếu chúng ta thu lượm những hạt này và trồng chúng xuống bùn thì 
chúng sẽ phát triển nhanh chóng.

Trồng cây ngập mặn ở Kiên Giang

Cây giống ngập mặn sắp 
được đem trồng

Cây giống ngặp mặn phía  
sau hàng rào bảo vệ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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! Khi đại  
dương bị ô  

       nhiễm thì tất  
   cả các sinh vật  
    sống trong đại  

dương sẽ bị  
ảnh hưởng.

Ô nhiễm đại dương

Đại dương là điểm đến cuối cùng của nhiều loại rác thải. Ô nhiễm môi trường 
biển ngày càng trở thành một vấn đề trầm trọng. Phần lớn các loại chất thải mà 
chúng ta thải ra đều đổ vào đại dương thông qua các con sông, kênh rạch, hay 
rác còn được thải ra một cách cố ý. Các chất thải bao gồm: dầu, phân bón, chất 
thải rắn và các loại chất hóa học độc hại.

Tràn dầu gây tổn thất nghiêm trọng cho môi trường biển. Ô nhiễm dầu có thể 
xuất phát từ dầu trên tàu, từ các tàu chở dầu lớn cho tới những thuyền đánh cá 
nhỏ. Dầu thải ra đại dương còn bắt nguồn từ các nhà máy và đô thị - dầu được 
thải ra cống, ra sông và trôi ra biển.

Phân bón chảy ra từ các trang trại và ruộng vườn cũng là một vấn đề nổi cộm ở 
vùng ven biển. Chất dinh dưỡng dư thừa tạo điều kiện cho các loài tảo độc hại 
phát triển. Tảo đôi khi thải ra các chất độc gây hại cho các loài động vật biển, và 
cả con người. Tảo còn mọc trên các rạn san hô và làm chúng chết ngạt. Khi tảo 
chết đi chúng sử dụng ô xy để phân chia thành nhiều vi sinh vật nhỏ. Như vậy 
lượng khí ô xy sẽ không đủ cho các loài sinh vật khác trong nước để tồn tại, ví 
dụ như cá và tôm chúng cũng cần có ô xy để sống.

Chất thải rắn ngày càng trở thành một vấn đề trầm trọng do việc xả rác bừa bãi 
của chúng ta. Túi ny lông, chai thủy tinh, lưới đánh cá hỏng, vật liệu đóng gói 
và vật dụng bằng nhựa cứng thường xuyên bị ném xuống biển do vì con người 
không nghĩ đến hậu quả từ hành động của mình.

Khi các hóa chất độc hại đổ ra biển, tất cả các sinh vật biển từ sinh vật phù du 
nhỏ nhất cho đến loài cá heo lớn nhất sẽ bị nhiễm độc. Một số chất hóa học 
được đổ ra biển một cách có chủ ý. Một số hóa chất được đổ ra biển từ các 
hoạt động canh tác. Một khi các chất hóa học có mặt trong môi trường, chúng 

Rác trôi nổi trên đại dương

Rác có thể làm cây ngập mặn  
nhỏ chết ngạt

Rác trôi nổi trên các dòng chảy
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có thể di chuyển một khoảng cách xa trong không khí và nước, kể cả các dòng 
chảy trong đại dương. Người ta thường nghĩ rằng đại dương mênh mông như 
vậy thì các chất gây ô nhiễm sẽ loãng ra và phân tán nên không gây hại được. 
Nhưng chúng không hề biến mất.

Loài thực vật phù du trong đại dương hấp thụ các chất hóa học này, gây tác 
động đến tất cả các loài vật có kích thước lớn hơn trong chuỗi thức ăn. Những 
loài tép nhỏ (dài khoảng 5 cm) ăn loài thực vật phù du này và chúng là nguồn 
thức ăn chính của hầu hết sinh vật sống ở Bắc Cực  kể cả cá voi. Số lượng tép 
giảm đi 70% kể từ thập niên 70 vì sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm hóa học.

Ô nhiễm dầu có thể bắt nguồn từ các thuyền đánh cá.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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! Tầm quan trọng của rừng

Rừng giúp Trái đất khỏi biến đổi khí hậu qua việc hút khí Các bon níc, chất khí 
chính gây hiệu ứng nhà kính. Cây cần có Các bon níc để sinh trưởng. 

 Rừng rất quan trọng đối với chúng ta.
 Rừng:

Khoảng 1,6 tỉ người trên thế giới sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng.

Rừng  
hấp thụ khí  
Các bon níc

Tinh lọc không khí
Giúp ổn định đất 

và ngăn ngừa xói 
mòn

Duy trì nguồn nước và 
cải thiện chất lượng cũng 

như trữ lượng nước

Cung cấp cho chúng ta 

tài nguyên thiên nhiên 

như gỗ, dược thảo.

Là ngôi nhà của loài động, thực vật quý hiếm bậc nhất trên thế giới

Gỗ tròn

Máy xẻ gỗ. 
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Khi rừng bị tàn phá hay mất dần đi do các hoạt động như khai thác gỗ hay 
chuyển đổi đất rừng thành đất canh tác, thì lượng khí Các bon níc thải vào bầu 
khí quyển sẽ tăng đáng kể, gây ảnh hưởng đến sự cân bằng tự nhiên của khí 
nhà kính và góp phần vào biến đổi khí hậu.

Chúng ta thường nói đến khí nhà kính như là khí thải từ những khu rừng bị chặt 
phá. Khí thải này là Các bon níc.

Tốc độ phá rừng hiện nay đang ở mức báo động. Rừng từng bao phủ một nửa 
diện tích đất của Trái đất thì nay chỉ còn lại một phần tư. Nếu rừng tiếp tục bị 
tàn phá sẽ gây ra hậu quả nặng nề vì việc tăng lượng khí thải nhà kính vào khí 
quyển Trái đất.
 

Hạn chế chặt phá rừng phải được xem là một trong các biện pháp giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậu.

Rừng tự nhiên lưu trữ các 
bon khi tăng trưởng

Nhà và đồ đạc được làm bằng gỗ giúp 
lưu trữ các bon 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



24

Chúng ta có thể làm gì?

Những trang tiếp theo sẽ cung cấp một số ý tưởng mà bạn có thể làm để cứu 
lấy hành tinh của chúng ta.

Đi lại
Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách sử dụng các phương tiện ít hao 
năng lượng để đi lại.

Thay vì sử dụng xe gắn máy hoặc xe 
hơi để đi làm, chúng ta nên sử dụng 
phương tiện xe buýt. Xe buýt cùng một 
chuyến có thể chở được nhiều người. 
Điều này làm giảm lượng khí ô nhiễm 
trong bầu khí quyển và hiện tượng hiệu 
ứng nhà kính.

Đi bộ hay đi xe đạp còn tốt hơn vì hai 
phương tiện này hoàn toàn không làm 
ô nhiễm môi trường. Nó còn giúp bạn 
tập thể dục và khỏe mạnh.

Khi mọi người sử dụng xe gắn máy, 
khuyến khích họ chạy CHẬM LẠI vì như 
vậy sẽ hạn chế ô nhiễm và khí các bon 
thải ra.
Xe đạp điện cũng có thể dùng để thay 
thế xe gắn máy.

! Sử dụng  
   các phương        
tiện ÍT HAO 

NĂNG LƯỢNG 
để đi lại.
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Các thiết bị điện

Tủ lạnh
Tủ lạnh sử dụng năng lượng điện để nén loại khí đặc biệt tạo ra khí lạnh.
 
 

Chúng ta có thể giảm bớt lượng điện 
tiêu thụ bằng các bước sau:

Để tiết kiệm điện

Tắt hết đèn khi 

rời khỏi phòng

Tắt ti vi khi không 
ai xem

Tắt đài khi không  
ai nghe

Tắt quạt máy và máy lạnh khi không cần thiết hoặc khi bạn rời phòng

Gỡ các phích cắm điện 

ở tường khi không sử 

dụng.

Khi mở tủ lạnh lấy 

thức ăn nên mở 

cánh tủ càng hẹp 

càng tốt.

Đặt tủ lạnh nơi thoáng mát tránh xa bếp nấu nướng hay mặt trời.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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! ĐỪNG 
LÃNG PHÍ 

NƯỚC

Nước
Như chúng ta đã biết, hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến vòng 
tuần hoàn nước và sự thiếu hụt nguồn tài nguyên nước.

Chúng ta nên lưu ý không sử dụng lãng phí nước và chỉ sử dụng một lượng vừa 
đủ.

Để tiết kiệm nước chúng ta nên ghi nhớ các điều sau đây:

• Không để vòi nước chảy khi đang đánh răng
• Tắm nhanh hơn với vòi sen và chỉ sử dụng lượng nước vừa đủ nếu tắm 

bồn.
• Kiểm tra tránh để vòi nước hay bồn cầu rò rỉ;
• Dùng nước đã tắm để tưới cây hay rửa xe bằng cách dùng xô để hứng 

nước khi bạn tắm.
• Không để nước chảy khi đang rửa chén.
• Đừng lãng phí nước khi dùng vòi xịt để làm sạch sân nhà – quét rác và đổ 

vào thùng.
• Sử dụng xô nước khi rửa xe máy và dùng xô nước sạch để rửa lại– tiết kiệm 

nước xả để tưới cây trong chậu hoặc trong vườn
• Dùng xô nước để lau nhà chớ không mở vòi nước chảy tràn lên sàn nhà
• Tưới cây vào lúc sáng sớm hay vào buổi chiều muộn. Đây là thời điểm tốt 

nhất cây tiếp nhận đầy đủ với số lượng nước được tưới vì nước ít bốc hơi 
hơn từ bề mặt của chậu cây 

• Làm cỏ trong vườn thường xuyên do chúng cạnh tranh nước và các chất 
dinh dưỡng với những loại cây trồng của bạn. Cỏ có thể dùng để lấp vào 
đất giúp giữ ẩm cho đất và khi chúng mục nát sẽ chuyển hóa thành chất 
dinh dưỡng.

Ở nhà cũng như ở trường chúng ta phải học cách để sử dụng tiết kiệm NƯỚC 
và không lãng phí NƯỚC.

Trồng cây 
Chúng ta có thể trồng cây để tiêu thụ lượng khí các bon, một loại khí gây hiệu 
ứng nhà kính góp phần vào biến đổi khí hậu.
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!
TRỒNG 

CÂY

Các nguồn năng lượng thay thế
Sử dụng nguồn năng lượng có thể tái tạo sẽ giúp làm giảm lượng khí các bon 
níc chúng ta thải ra. Gần một nửa nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính là việc 
sử dụng lãng phí năng lượng, đặc biệt là chất đốt (than và dầu). Những nguồn 
năng lượng tốt hơn như thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Hiện 
nay, con người đang nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng thay thế này.

Rác
Chúng ta thải ra hàng tấn rác mỗi năm và sau khi được thu gom về, rác được 
chôn vùi dưới các hố mà chúng ta gọi là bãi rác. Một số người tự đốt rác, tuy 
nhiên nếu họ đốt rác có nhựa và xốp thì sẽ tạo ra khí độc hại làm ô nhiễm 
không khí.

Nếu bỏ rác đúng cách chúng ta có thể làm giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Để làm giảm lượng rác thải trong gia đình, chúng ta nên thực hiện một vài điều 
sau:
• Dùng giỏ hay túi đi chợ, sử dụng túi ny lông càng ít càng tốt;
• Không đốt thức ăn dư thừa, rác từ vườn cây như (lá rụng và cành khô).   
 Chúng ta có thể sử dụng chúng để làm phân bón hữu cơ cho vườn cây.  
 Bạn cũng có thể cho gà và heo ăn thức ăn thừa.
• Tái chế càng nhiều càng tốt – giấy, bìa các tông, thủy tinh, chai nhựa, lon  
 nhôm.
• Nên mua vật liệu ít đóng gói bao bì.
• PHẢI đem rác nhà bạn ra điểm thu gom hoặc tái chế. KHÔNG vứt rác ra  
 đường hoặc xuống cống.

Sử dụng xe đạp hoặc xe đạp điện.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
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Đa dạng  
sinh học

Đa dạng sinh học là gì?

Giới thiệu về các loài động vật đặc biệt ở Kiên Giang

Rái cá vuốt bé Châu Á

Rái cá lông mũi

Bò biển

Vích

Đồi mồi

Sếu đầu đỏ

Già đẫy Gia Va

Rừng ngập mặn

Thảm cỏ biển
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Đa dạng sinh học là gì?

Đa dạng sinh học đơn giản là mô tả nhiều loài thực vật, động vật và các loài sinh 
vật sống khác và nơi sống của chúng (hệ sinh thái). 

Hệ sinh thái
Một số hệ sinh thái được tìm thấy trong nước, trong khi số hệ sinh thái khác 
được tìm thấy trên cạn. Thế giới có rất nhiều hệ sinh thái khác nhau. Các hệ 
sinh thái dưới nước bao gồm ao hồ, vùng đất ngập nước, đại dương và rạn 
san hô. Các hệ sinh thái trên cạn gồm trảng cỏ, rừng cây gỗ, rừng mưa nhiệt 
đới, sa mạc, đồi núi và hang động. Chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều hệ sinh 
thái ở thành phố, thị xã – hệ sinh thái thành thị. 

Tất cả các sinh vật sống ở mỗi hệ sinh thái đều có một số điểm chung là: chúng 
cần không khí, thức ăn và nước để tồn tại, chúng đều sinh trưởng, sinh sản và 
chết đi. 
Khi chúng ta nói về các sinh vật sống thì chúng ta thường nghĩ về các loài động, 
thực vật. Tuy nhiên, cũng có hai nhóm sinh vật sống khác, đó là nấm (nấm rơm 
cũng thuộc nhóm nấm) và vi khuẩn.  

Một đặc điểm quan trọng mà tất cả các dạng sinh vật sống đều có là chúng phản 
ứng với sự thay đổi của môi trường. Một số thay đổi môi trường là nguyên 
nhân đe dọa sự tồn tại của nhiều loài động, thực vật. Mặc dù một vài thay đổi 
trong nhiều hệ sinh thái diễn ra một cách tự nhiên, nhưng những thay đổi do 
con người gây ra lại là những đe dọa lớn nhất đối với các loài động, thực vật 
trong hệ sinh thái.

Chuỗi thức ăn 
Chúng ta có thể bắt đầu hiểu một phần về cơ chế vận hành của hệ sinh thái khi 
chúng ta tìm hiểu về chuỗi thức ăn trong hệ thống đó – chúng ta tìm ra loài nào 
ăn loài nào. Chuỗi thức ăn cho thấy mối quan hệ giữa các loài động vật và thực 
vật thông qua thói quen ăn uống.

Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng các loài thực vật. Thực vật lấy năng lượng từ mặt 
trời và tạo ra “thức ăn” như trái cây và lá cây. Các loài động vật nhỏ ăn thực vật 
và lần lượt chúng bị các loài động vật lớn hơn ăn thịt. 

Trong chuỗi thức ăn bên dưới, mũi tên giữa các loài thực vật và động vật chỉ 
hướng đi của nguồn năng lượng. 

Ví dụ: 

Ốc nhận năng lượng từ cỏ trong ao và ếch nhận năng lượng từ ốc.
Rắn nhận năng lượng từ ếch.

ốc ếch rắnCỏ trong ao 

Cá thòi lòi

Chim ở rừng ngập mặn
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!Chuỗi  
thức ăn  

cho chúng ta biết 
cách các sinh vật 
sống kiếm thức 

ăn.

Hệ sinh thái có thể được tạo ra từ hàng trăm hoặc hàng ngàn loài động, thực 
vật. Điều này có nghĩa là chúng tạo nên nhiều liên kết trong chuỗi thức ăn. 
Thông thường, các loài động vật ăn nhiều loại thức ăn giống như con người.  

Chuỗi thức ăn cho chúng ta biết cách các sinh vật sống kiếm thức ăn. Một số 
loài động vật ăn thực vật và một số loài động vật ăn thịt các loài động vật khác. 
Mỗi liên kết trong chuỗi thức ăn là nguồn thức ăn của mối liên kết tiếp theo. Ví 
dụ: Cá ăn các loài thực vật trong ao. Cò lại ăn cá.

Các loài thực vật được gọi là sinh vật sản xuất và chúng bắt đầu chuỗi thức ăn. 
Các loài động vật không tự tạo ra thức ăn của mình vì vậy chúng phải ăn các loài 
thực vật và động vật khác. Chúng được gọi là sinh vật tiêu thụ. 

Có ba nhóm tiêu thụ:

1. Những loài động vật chỉ ăn các loài thực vật hoặc tảo được gọi là động 
vật ăn cỏ. Những loài động vật này được xem là những sinh  
vật tiêu thụ sơ cấp (cấp một) trong chuỗi thức ăn, ví dụ: trai

Các loài động vật ăn cỏ khác như:  
sâu, bò biển, vích trưởng thành, thỏ, dơi ăn quả, voi.

2. Những loài động vật ăn thịt được gọi là loài ăn thịt.  
Những loài động vật này được xem là những sinh  
vật tiêu thụ cấp hai trong chuỗi thức ăn. 

Ví dụ các loài ăn thịt khác như:  
tép, cá nhỏ, cò, rái cá, già đẩy Gia Va, rắn, mèo rừng, tê tê.

3. Các loài ăn thịt ăn các loài ăn thịt khác  
(như chim đại bàng) được coi là loài tiêu thụ  
cấp ba trong chuỗi thức ăn.

Ví dụ khác của loài tiêu thụ cấp ba là:  
diều hâu, hổ, cá mập, cá voi.

Các loài động vật và con người ăn cả động thực vật thì gọi là loài ăn tạp. 
Đây cũng là loài tiêu thụ trong chuỗi thức ăn.

Ví dụ của các loài động vật ăn tạp là:  
ấu trùng chuồn chuồn, ốc sên nước, đồi mồi,  
sếu đầu đỏ.

Sinh vật phân hủy là những sinh vật sống ăn các loài động  
thực vật chết và chuyển hóa những phần còn lại thành các  
khoáng chất và khí. 
Ví dụ các sinh vật phân hủy như: nấm và vi khuẩn.

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Một vài ví dụ về các chuỗi thức ăn
ở nhiều hệ sinh thái khác nhau:  

Rừng cây gỗ 
 
cây sâu chim nhỏ  đại bàng             
(loài sản xuất) (loài tiêu thụ cấp 1) (cấp 2) (cấp 3) 

               

Đất ngập nước

Thực vật phù du  động vật phù du  tép cá lớn  
(loài sản xuất) (tiêu thụ cấp ) (cấp 2) (cấp 3)

Trong chuỗi thức ăn, năng lượng được truyền từ liên kết này đến liên kết khác. 
Khi một loài ăn cỏ ăn thực vật thì loài đó nhận vào phần năng lượng mà thực 
vật sản xuất ra. Phần năng lượng này được loài ăn cỏ dùng để tìm kiếm thức 
ăn, tẩu thoát khỏi thú săn mồi và tái sinh. Chỉ có một lượng năng lượng nhỏ 
(khoảng 10%) là giúp các loài phát triển, phần còn lại được sử dụng cho các 
hoạt động hàng ngày hoặc thải ra.

Khi một loài ăn thịt ăn loài ăn cỏ thì loài ăn thịt hấp thu tất cả năng lượng từ loài 
ăn cỏ. Năng lượng này sử dụng trong các hoạt động sống hàng ngày (ví dụ như 
thở, tiêu hóa thức ăn, di chuyển) và một số năng lượng còn lại được thải ra. 
Các loài săn mồi cũng sử dụng một lượng năng lượng lớn vào việc săn mồi. Vì 
vậy chỉ có một lượng nhỏ năng lượng tiêu thụ từ ban đầu giúp động vật lớn lên.

Khi năng lượng di chuyển dọc theo chuỗi thức ăn thì hầu hết năng lượng được 
sử dụng hoặc biến mất. Hầu hết năng lượng bị mất đi ở từng mắt xích của chuỗi 
thức ăn nên số loài và quần thể ở các mắt xích sau thường nhỏ dần. Đây là điều 
lý giải là tại sao mỗi chuỗi thức ăn có nhiều loài ăn cỏ nhưng chỉ có một vài loài 
tiêu thụ cấp hai và rất ít loài tiêu thụ cấp ba. 
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Động vật phù du

Thực vật phù du

Tảo

Hành 
động của 

con người  
tác động đến  

các mạng 
lưới thức 

ăn.

Mạng lưới thức ăn
Vài động vật ăn hoặc chỉ bị ăn thịt bởi một loại động vật khác. Vì vậy mỗi loài 
được kết nối với nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.
Khi chúng ta xem xét tất cả các chuỗi thức ăn trong một hệ sinh thái thì chúng 
ta gọi đó là một Mạng lưới thức ăn. Một phần của mạng lưới thức ăn trong 
rừng được mô tả như hình vẽ phía dưới. Bạn sẽ thấy có hơn một mũi tên chỉ 
vào một loài động vật. Điều này cho thấy động vật này ăn nhiều hơn một loài. 

Nếu số lượng cá thể của bất cứ loài động vật hay thực vật trong mạng lưới thức 
ăn tăng lên hoặc giảm đi, toàn bộ mạng lưới còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, khi 
cây bị chặt hạ hoặc chết đi thì loài động vật ăn các bộ phận của cây đó cũng 
sẽ chết. Điều này lần lượt ảnh hưởng đến các loài động vật lớn hơn trong lưới 
thức ăn. Đáng tiếc là chính con người thường gây ra nhiều sự cố trong mạng 
lưới thức ăn. Điều này cũng có thể xảy ra do việc chặt phá rừng, ô nhiễm nước, 
đánh bắt cá quá mức hoặc nhập nội các loài động, thực vật ngoại lai.  

Ở Việt Nam việc đào ao nuôi cá, tôm ven biển là nguyên nhân gây suy giảm 
diện tích rừng ngập mặn. Nhiều hệ sinh thái rừng đã bị ảnh hưởng khi đất rừng 
bị khai phá để sản xuất nông nghiệp hoặc cây rừng bị chặt hạ làm nguyên liệu 
sản xuất giấy hoặc sản xuất gỗ. Nhiều loài động thực vật ở Việt Nam hiện nay 
được liệt kê trong sách đỏ vì chúng bị săn bắn quá mức hoặc các hệ sinh thái 
của chúng đã bị tác động.

Chúng ta có thể duy trì sự đa dạng sinh học của Việt Nam cho các thế hệ mai 
sau. Chúng ta cần tôn trọng và chăm sóc các loài động thực vật ở các sinh 
cảnh khác nhau trong môi trường xung quanh.

Ví dụ của một mạng lưới thức ăn

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Giới thiệu về một số loài động  
vật đặc biệt ở Kiên Giang

Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang có nhiều loài động thực vật có giá trị quan 
trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
Chúng ta cần khuyến khích trẻ em bảo vệ để bảo đảm tương lai cho các loài 
động vật đặc biệt này. 

Ở các trang tiếp theo cung cấp thông tin cơ bản về các loài động vật này:

Rái cá vuốt bé châu Á
Sách đỏ thế giới (IUCN): Loài sẽ nguy cấp.  
Sách đỏ Việt Nam: Loài sẽ nguy cấp 
Rái cá Vuốt bé châu Á nằm trong nhóm IB (Cấm khai 
thác và sử dụng vì mục đích thương mại) của nghị 
định 32/2006/NĐ-CP của chính phủ. Được nhìn thấy ở 
Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Rái cá lông mũi
Sách đỏ IUCN: Loài cực kỳ nguy cấp 
Sách đỏ Việt Nam: Loài sẽ nguy cấp 
Rái cá lông mũi nằm trong nhóm IB (Cấm khái thác 
và sử dụng vì mục đích thương mại) của nghị định 
32/2006/NĐ-CP của chính phủ
Được nhìn thấy ở vườn Quốc gia U Minh Thượng và  
U Minh Hạ.

Bò biển  
Sách đỏ IUCN: Loài sẽ nguy cấp 
Sách đỏ Việt Nam: Loài Nguy cấp 
Được nhìn thấy ở các thảm cỏ biển xung quanh đảo 
Phú Quốc 

Vích 
Sách đỏ IUCN: Loài nguy cấp 
Sách đỏ Việt Nam: Loài nguy cấp.
Được nhìn thấy ở các vùng nước xung quanh đảo  
Phú Quốc.  
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Đồi mồi  
Sách đỏ IUCN : Loài cực kỳ nguy cấp. 
Được nhìn thấy ở các vùng nước xung quanh đảo  
Phú Quốc. 

Sếu đầu đỏ  
Sách đỏ IUCN: Loài sẽ nguy cấp
Sách đỏ Việt Nam: Loài sẽ nguy cấp
Sếu đầu đỏ nằm trong nhóm IB (Cấm khai thác và sử 
dụng vì mục đích thương mại) của nghị định 32/2006/
NĐ-CP của chính phủ. 
Được nhìn thấy ở khu vực Kiên Lương và Kiên Hải.

Già đẫy  
Sách đỏ IUCN: Loài sẽ nguy cấp
Sách đỏ Việt Nam: Loài hiếm  
Được nhìn thấy ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng. 

**Tỉnh Kiên Giang đã ban hành qui chế bảo vệ loài Bò biển và Rùa biển  
năm 2002. 

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Asian small clawed otter

Rái cá vuốt bé Châu Á
Mô tả 
Rái cá vuốt bé châu Á là loài nhỏ nhất trong họ rái cá. Loài rái cá này có mình 
dài với lớp lông màu nâu đậm, bóng mịn. Lông trên bụng có màu sáng hơn và 
đôi khi trên cổ và ngực điểm màu trắng. Chúng có lông ở mũi và lông trên cùi 
chỏ. Chân có màng.

Rái cá vuốt bé châu Á có chiều dài khoảng 40 - 50 cm, đuôi dài từ 25 - 35 cm.
Chúng có cân nặng từ 2 - 5,5 kg.
 
Môi trường sống
Rái cá sống thành từng đàn ở sông, suối hoặc rừng ngập mặn ven bờ.
Chúng thường sống ở những vùng có tán lá dày che phủ.
Rái cá vuốt bé Châu Á làm nhà bằng cách đào hang ven bờ sông, thông thường 
có một cửa hang phía trên mặt nước và một cửa nằm dưới mặt nước.
 
Thức ăn
Rái cá vuốt bé Châu Á là động vật ăn thịt. Chúng thích ăn cá, ốc sên, ếch nhái, 
cua và trai. Những chiếc râu cứng cáp của chúng rất nhạy cảm với sự chuyển 
động của nước và được dùng để săn mồi. 

Sinh cảnh của rái cá ở  
VQG U Minh Thượng

Rái cá lông mũi
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Rái cá lông mũi 
Rái cá lông mũi là loài rái cá hiếm nhất trên thế giới và thật thú vị là loài vật này 
đã được các nhà nghiên cứu của chương trình “Bảo tồn loài Tê tê và động vật 
ăn thịt “ bắt gặp trong chuyến khảo sát thực địa tại Vườn quốc gia U Minh Hạ 
vào tháng 3 năm 2008.

“Chúng tôi chỉ cách chúng khoảng chừng hai đến hai mét rưỡi khi chúng tôi 
phát hiện ra có hai con rái cá. Quả là một điều ngạc nhiên thú vị khi thấy loài 
động vật hiếm có này ở một nơi hoang dã.” Ông Nguyễn Văn Nhuận, cán bộ 
nghiên cứu chương trình Bảo tồn loài Tê tê và động vật ăn thịt cho biết.
 
Mô tả
Rái cá lông mũi có lớp lông pha trộn giữa màu hạt dẻ đỏ nhạt và màu nâu sô cô 
la. Chúng có những đốm trắng trên cổ, hàm dưới và phần môi trên. Chúng rất 
nhút nhát và kiếm ăn hầu như vào ban đêm.

Môi trường sống
Tại các đầm lầy than bùn và khu rừng ngập nước theo mùa.

Thức ăn  
Rái cá lông mũi ăn cá, ếch nhái, bò sát và côn trùng.

Sinh sản
Rái cá lông mũi có cùng đặc điểm sinh sản như các loài rái cá khác. 

Mối đe dọa
Mối đe dọa lớn nhất của loài rái cá xuất phát từ môi trường sống bị phá hủy,  
con người săn bắt chúng để lấy da, làm thuốc và thức ăn.

Sinh sản 
Rái cá cái mang thai khoảng 60 ngày, mỗi lần sinh được 1 hoặc 2 rái cá con. Sau 
40 ngày rái cá con mới mở mắt và bắt đầu bơi khi được 9 tuần tuổi.
Rái cá đực sống cùng gia đình, đi tìm kiếm thức ăn về cho rái cá mẹ và rái cá 
con.

Mối đe dọa
Số lượng rái cá vuốt bé Châu Á ngày càng giảm đi và chúng ta ít gặp chúng hơn.
Loài vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng do các hoạt động của con người như 
săn bắt, phá hủy môi trường sống của chúng và ô nhiễm. 

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Bò biển   
Mô tả
Bò biển (cá cúi) thuộc loài động vật có vú dài đến 3 m và nặng 400 kg. Tuổi thọ 
của chúng có thể trên 70 năm. Chúng được gọi là “bò biển” vì là động vật có vú 
duy nhất dưới biển ăn cỏ. 
Bò biển có thân hình dài và tròn với màu nâu sáng. Bò biển con thường có màu 
nâu nhạt. Bò biển có đuôi dẹp như đuôi cá heo nhưng lại không có phần vây 
trên. Chúng có hai chi giống như những mái chèo. Miệng rộng và môi trên phủ 
lông cứng giúp bò biển tìm và ăn cỏ.
Với lỗ mũi nằm ở trước đầu giúp bò biển hô hấp vì phần lớn thời gian là bò biển 
bơi lặn dưới mặt nước. Tai và mắt nằm dọc theo đầu bò biển.
Chúng thường bơi với tốc độ trung bình 10 km một giờ. Không giống như các 
loài động vật biển có vú khác, Bò biển không thể nín thở quá lâu nên chúng nổi 
lên mặt nước là để thở.

Bò biển sống tại những vùng nước nông và tĩnh ở các vịnh, eo biển và trú ẩn 
bên bờ các hòn đảo. Chúng được biết đến là loài vật tìm thức ăn dưới biển sâu 
trên 20 mét.



39

Thức ăn
Bò biển ăn cỏ biển mọc trong vùng nước cạn có độ sâu từ 1 - 5 m nhưng nó có 
thể lặn đến 7 m để tìm cỏ biển. 
Bò biển dùng các chi để đi dọc theo thảm cỏ biển trong lúc gặm cỏ. 
Một con bò biển có thể ăn đến 50 kg cỏ biển mỗi ngày.
 
Sinh sản 
Bò biển thường sống thành từng đàn.
Một con bò biển cái thường sinh 1 con trong 3 - 7 năm. Thời gian mang thai từ 
12 - 14 tháng. 
Một bò biển sơ sinh dài hơn 1 m và bú sữa mẹ cho đến khi 18 tháng tuổi.

Mối đe dọa 
Con người là mối đe dọa chính của bò biển. Chúng thường bị mắc lưới đánh 
cá và chết. Thảm cỏ biển, nơi chúng kiếm ăn đang bị chết dần hay bị phá hủy 
bởi sự ô nhiễm dọc theo bờ biển và các hoạt động đánh bắt cá của con người.

Hiện nay, ở Việt Nam, số lượng bò biển chỉ còn ít ngoài khơi đảo Côn Đảo và 
Phú Quốc. Đây là loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và cũng là loài đang bị đe 
dọa trên toàn cầu.

ĐA DẠNG SINH HỌC
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!!Con người là 
mối đe dọa 

lớn nhất đối 
với loài Vích.

Vích
Mô tả  
Vích là loại rùa biển lớn có chiếc mai hình trái tim màu xanh lá cây nhạt tới đậm 
và một số đốm màu xám. 
Một con Vích trưởng thành có chiều dài 1 m và nặng từ 100 - 125 kg.

Môi trường sống
Chúng ta có thể bắt gặp loài Vích ở vùng đánh bắt cá của tỉnh Kiên Giang và ở 
xung quanh biển đảo Phú Quốc. 

Thức ăn
Vích trưởng thành là động vật ăn cỏ, chúng ăn cỏ biển và tảo biển. Khi Vích còn 
nhỏ, chúng thực chất là động vật ăn thịt. Chúng ăn sứa, sò, cua và bọt biển.

Sinh sản 
Cứ khoảng sáu năm Vích cái sinh sản một lần.
Sau khi giao phối, Vích cái bắt đầu đẻ trứng trên bãi biển sáu hay bảy lần trong 
hai tuần. Chúng có thể đẻ hàng trăm trứng.
Khi trứng nở ra, Vích con tự đào lỗ chui ra khỏi tổ và bò ra biển. Đây là hành 
trình rất nguy hiểm cho Vích con vì hàng trăm Vích con thường bị giết và bị ăn 
thịt trước khi bò tới nước.

Mối đe dọa
Con người là mối đe dọa lớn nhất của loài Vích. 
Sự phát triển vùng ven biển dẫn đến sự phá hủy môi trường làm tổ của Vích.
Khi Vích bị dính vào lưới móc và lưới đánh cá chúng sẽ chết. Thảm cỏ biển là 
nơi kiếm ăn của Vích cũng bị phá hủy bởi hoạt động canh tác của người dân. 
Nguyên nhân chính là do dư lượng hóa chất và chất dinh dưỡng trong đất tại 
các trang trại, khu vực canh tác bị nước rửa trôi sẽ theo các kênh mương và 
dòng chảy đổ ra biển (là nơi có các thảm cỏ biển) và chính các chất này là mối 
nguy hại đối với sự tồn tại của thảm cỏ biển. Sự tàn phá của các cơn bão nhiệt 
đới cũng có thể ảnh hưởng tới dân số của Vích.
Một mối đe dọa lớn khác nữa là việc khai thác quá mức Vích và trứng Vích để 
làm thức ăn và làm thuốc.
Cách tốt nhất chúng ta có thể làm là bảo vệ tổ của loài Vích khỏi nguy cơ bị 
quấy rối.



41

Đồi mồi
Mô tả  
Đồi mồi là loài rùa đẹp với chiếc mỏ khoằm giống của con vẹt. Chúng có lớp mai 
dày xếp lớp lên nhau dài khoảng 80 cm.
Mai rùa có các cạnh lộn ngược.
Mai của chúng có màu xám ô liu với màu nâu đỏ lợt hoặc đốm đen. 
Mất khoảng 30 năm rùa con trở thành rùa trưởng thành. Rùa cái có cân nặng 
đến 50 kg.

Môi trường sống
Đồi mồi sống gần các rạn san hô và đá ngầm, tuy nhiên chúng tới bờ biển làm 
tổ giống loài Vích. 

Thức ăn 
Đồi mồi là động vật ăn tạp, chúng ăn bọt biển, động vật biển, san hô mềm, 
động vật có vỏ, cỏ biển và rong tảo biển.

Sinh sản 
Đồi mồi cái di chuyển tới 2.400 km từ nơi kiếm ăn đến nơi sinh sản. Chúng chỉ 
đẻ trứng từ 2- 4 năm một lần. Tuy nhiên, vào mùa sinh sản, chúng làm tổ tới 
sáu lần và đẻ khoảng 120 trứng mỗi lần.
Sau khi nở ra, rùa con bơi ra biển và từ 5 đến 10 năm kế tiếp chúng sống trên 
mặt nước và chủ yếu ăn các sinh vật phù du. Khi rùa con dài chừng 30 - 40 cm, 
chúng sống cố định ở một nơi gần tảng san hô và đá ngầm.

Mối đe dọa
Cũng giống như các loài rùa biển khác, đồi mồi bị đe dọa bởi nguồn thức ăn và 
nơi làm tổ đẻ trứng đang dần mất đi. Số lượng đồi mồi bị giảm sút do việc thu 
lượm trứng quá mức, bị mắc lưới đánh bắt cá, ô nhiễm và sự phát triển vùng 
bờ biến.
Đồi mồi được bảo vệ theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài hoang dã 
nguy cấp - CITES và theo luật của nhiều quốc gia.
Mặc dù đã có hành động bảo vệ chính thức nhưng vẫn còn khá nhiều các sản 
phẩm được làm từ Đồi mồi đang được mua bán trái phép.

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Sếu đầu đỏ ở Phú Mỹ

Sếu đầu đỏ
Mô tả 
Sếu đầu đỏ là loài chim biết bay cao nhất trên thế giới với chiều cao lên đến 
1,8 m.
Mình sếu có lông màu xám nhạt, đầu chúng có màu đỏ tươi lợt và đỉnh đầu 
màu xám nhạt.
Sếu đầu đỏ có giọng hót lớn.
Chúng có tai màu xám nhạt ở hai bên đầu.
Dưới cằm và phần cổ trên điểm lông màu đen.
Mắt của sếu đầu đỏ màu nâu nhạt ngả cam và đôi chân có màu đỏ hồng.

Môi trường sống
Sếu đầu đỏ sống ở nơi ngập nước và dựa vào môi trường sống này để tìm thức 
ăn và sinh sống trong mùa mưa và mùa khô. 

Theo kết quả nghiên cứu năm 2006 của đại diện Hội bảo vệ Sếu Quốc tế tại 
Việt Nam - Tiến sĩ Trần Triết thì Sếu đầu đỏ được phát hiện ở thị xã Hà Tiên và 
huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang. Chúng cũng có mặt ở Vườn Quốc gia Tràm 
Chim, tỉnh Đồng Tháp.
Ở Việt Nam, Sếu đầu đỏ chỉ có thể tìm thấy ở khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long.

Sếu đầu 
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!Thức ăn
Sếu đầu đỏ thích ăn cá, ếch nhái, các loài bò sát nhỏ, cua, côn trùng và cây cỏ 
mọc dưới nước. Chúng cũng thích ăn các loại hạt và quả chín.
Chúng tắm và uống nước đều đặn vào buổi sáng và chiều tối, và suốt cả ngày.

Sinh sản
Sếu đầu đỏ làm tổ trên các cây cối ở đầm lầy hoặc vùng đồng lúa ngập nước.
Hàng năm, sếu cái thường đẻ được hai hoặc ba quả trứng sau đó chúng ấp 
trứng trong khoảng 31 - 34 ngày.
Một quả trứng có thể cân nặng khoảng 214 gam.
Sếu con rời tổ khá sớm (chừng 1 - 2 ngày tuổi) và sống cùng cha mẹ chúng cho 
đến khi biết bay (khoảng 3 tháng). 
Sếu đầu đỏ sinh sản.

Mối đe dọa
Sếu đầu đỏ đang bị đe dọa bị tuyệt chủng.
Mất môi trường sống do việc khai hoang đất để trồng trọt và nuôi trồng thủy 
sản là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sinh tồn của sếu.
Giữ nước ở chế độ ngập sâu ở các khu Vườn Quốc gia cũng làm giảm nguồn 
thức ăn của sếu.
 

Sếu đầu 
đỏ là loài 
chim biết 

bay cao nhất 
thế giới.

ĐA DẠNG SINH HỌC
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! Già đẫy 
được tìm 

thấy ở VQG 
U Minh 
Thượng

Già đẫy
Theo báo cáo của nhân viên kiểm lâm, Già đẫy – loài chim đang có nguy cơ 
tuyệt chủng được nhìn thấy ở VQG U Minh Thượng. 

Các nhân viên kiểm lâm khẳng định loài chim này đã xây tổ trong vài tháng và 
một số nhà khoa học đang chăm sóc hai con chim non. 

Những con chim non được cho ăn cá nước ngọt. Chim non khoảng bốn tháng 
tuổi có cân nặng chừng 2 kg. Các nhân viên kiểm lâm cho biết loài chim này 
thân thiết với con người và chúng biết bay về trạm kiểm lâm để được cho ăn 
khi nghe tiếng còi báo hiệu.

U Minh Thượng, phần nửa trên của rừng U Minh từng là nơi cư trú của hơn 300 
loài chim, bao gồm chim Bồ nông và các loài chim quý hiếm khác như Già đẫy 
Gia va và Sếu đầu đỏ.

Khu rừng ngày nay chỉ còn khoảng 200 loài chim và họ nhà cò chiếm phần đông 
dân số. 

Cặp Già đẫy trong mùa sinh sảnGià đẫy đang bay
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Mô tả
Già đẫy là loài chim cao cẳng, thuộc họ Cò.
Nó cao khoảng 110 – 120 cm và cân nặng chừng 5 kg.
Sải cánh của chúng dài khoảng 210 cm.
Phần thân phía trên và đôi cánh có màu đen, phần bụng và dưới đuôi có màu 
trắng. Chúng có chiếc cổ dài của chúng không có lông và màu vàng.
Mỏ lợt rất dài và dày.
Già đẫy rút cổ vào và không sải rộng cánh khi chúng bay như những loài cò 
khác.

Thức ăn
Già đẫy Gia va ăn ếch nhái và các côn trùng lớn, tuy nhiên, đôi khi chúng ăn 
những con chim nhỏ, bò sát và loài gặm nhấm.

Già đẫy ở VQG U Minh Thượng

ĐA DẠNG SINH HỌC
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! Rừng ngập mặn

Cây ngập mặn là nhóm thực vật đặc biệt (cây gỗ, bụi, thân cau dừa hoặc dương 
xỉ), có khả năng sống trong vùng đất bị ngập mặn, khu vực triều cường vùng 
ven biển và ở cửa sông. Cây ngập mặn được dùng để miêu tả sinh cảnh triều 
cường với sự tham gia của cả cây gỗ và cây bụi.

Một bờ biển nhiệt đới dài và đa dạng ở Việt nam rất thích hợp cho sự tăng 
trưởng và phát triển, cũng như  sự đa dạng sinh học của rừng ngập mặn. Có tất 
cả 39 loài cây ngập mặn ở Việt Nam, chiếm diện tích lớn nhất và đa dạng nhất 
ở miền Nam.

Tại tỉnh Kiên Giang, rừng ngập mặn phân bố thành các đai dọc theo các kênh 
và mọc dày ra hướng biển. Dọc bờ biển, chúng  tạo thành vành đai chắn bảo vệ 
khỏi sóng gió và bão. Ở đảo Phú Quốc, một diện tích lớn rừng ngập mặn được 
tìm thấy ở các cửa sông.

Một số loài cây ngập mặn hút nước qua bộ rễ của chúng và lọc muối lại.

Một số loài khác hút nước mặn vào và thải muối qua lá.

Không có 
rừng 

ngập mặn 
= 

Không có cá

Rễ của cây ngập mặn bảo vệ  
bờ biển khỏi xói lở.

Hoa cây Bần chua.

Rễ của cây ngập mặn
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Rễ của cây ngập mặn đặc biệt thích ứng để hấp thụ khí ô xy từ không khí.

Một số rễ hỗ trợ (làm giá đỡ) cho cây trong khi những rễ khác nhô cao hơn đỉnh 
thủy triều để hô hấp.

Rễ cây rừng ngập mặn lan rộng giúp ngăn ngừa sạt lở bờ biển.

Một số loại cây có bộ rễ đặc biệt bảo vệ cây không bị sóng cuốn đi. 

Hạt cây rừng ngập mặn trôi nổi và bị thủy triều cuốn đi đến những địa điểm 
khác. Một vài hạt bắt đầu nảy mầm khi còn ở trên cây.

Hoa của cây Cóc đỏ.

Quả cây Mắm

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Đa dạng sinh học của rừng ngập mặn

Rừng ngập mặn là môi trường sống quan trọng đối với các loài động vật hoang 
dã. Hệ rễ cây rừng ngập mặn giúp giữ bùn và là nơi sinh trưởng và phát triển 
của cá con và tép.

Rừng ngập mặn là nơi cung cấp thức ăn dồi dào cho các loài chim như chim Bói 
cá và Diệc.

Ở một số khu rừng ngập mặn chúng ta cũng có thể thấy nhiều đàn Dơi quạ treo 
mình trên cây vào ban ngày và ban đêm bay khi kiếm ăn. 

Cây ngập mặn

Cá thòi lòi

Chim Bói cá
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Tầm quan trọng của rừng ngập mặn 

Rừng ngập mặn có nhiều chức năng như:  

• Là đai bảo vệ chống xói mòn, đặc biệt là nước biển dâng;
• Là đai bảo vệ chống các cơn bão nghiêm trọng;
• Ngăn chặn nước mặn xâm nhập vào đất canh tác nông nghiệp;
• Cung cấp gỗ và củi đốt;
• Là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển; 
• Là nơi cư trú của các loài cá, tôm, tép và cua. 

Nhiều loài cá đẻ trứng trong rừng ngập mặn và cá con sinh trưởng và phát triển 
ở đó trước khi đi ra biển. Tép cũng sử dụng rừng ngập mặn như là nhà của 
chúng. 

Rừng ngập mặn mang lại nhiều lợi ích cho các cộng đồng. Ví dụ như dừa nước 
cung cấp đường và lá dùng để lợp nhà, đước đôi dùng làm cột nhà, lá mắm 
trắng được dùng để làm bẫy cá và trái bần chua có thể ăn được.

Đánh bắt cua trong rừng ngập mặn.

Cua trong trừng ngập mặn

ĐA DẠNG SINH HỌC
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! Phá rừng ngập mặn

Tỉnh Kiên Giang có 27 loài cây rừng ngập mặn và rừng ngập mặn ở đây đã bị 
suy giảm mạnh. Nguyên nhân gây ra những thay đổi này là con người đào ao 
nuôi cá, tôm và làm nhà, cũng như các yếu tố tự nhiên khác như bão và nước 
biển dâng. 

Mặc dù rừng ngập mặn rất quan trọng đối với các loài động vật hoang dã, 
nhưng chúng đang bị tàn phá trên phạm vi toàn cầu. Do các hoạt động ở rừng 
ngập mặn của con người ngày càng tăng, ngày càng nhiều các khu rừng ngập 
mặn bị mất đi. 

Hàng ngàn héc ta rừng ngập mặn đã bị chặt phá để làm ao nuôi tôm. Việc nạo 
vét các khu vực ven biển và san lấp mặt bằng để xây dựng cũng phá hủy các 
khu rừng ngập mặn.
 
Phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại khác được nước vận chuyển đến 
các khu rừng ngập mặn từ hệ thống sông ngòi, làm chết các loài động vật sống 
trong các khu rừng ngập mặn. Ô nhiễm dầu bao trùm hệ rễ và làm cây chết 
ngạt. 

Hơn 35%  
diện tích 

rừng ngập 
mặn trên thế 

giới đã bị 
mất. 

Chim trong khu rừng ngập mặnThu lượm cây giống quí hiếm để làm 
giàu rừng và sản xuất hạt giống

Vườm ươm cây ngập mặn
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Việc đắp đập và phát triển hệ thống tưới tiêu có thể làm giảm lượng nước chảy 
vào các khu rừng ngập mặn, làm thay đổi nồng độ muối trong nước. Nếu lượng 
muối trong nước quá cao thì các khu rừng ngập mặn không thể sống sót.

Rừng ngập mặn rất nhạy cảm với các vấn đề hiện tại của nước biển dâng do sự 
ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. 

Hơn 35% diện tích rừng ngập mặn trên thế giới đã bị mất. 

Trái cây ngập mặn

ĐA DẠNG SINH HỌC
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Môi trường sống cỏ biển

Đảo Phú Quốc là hòn đảo tự nhiên lớn nhất ở Việt Nam. Đây là nơi có nguồn 
tài nguyên đất và tài nguyên biển phong phú. Các rạn san hô và thảm cỏ biển 
ở Phú Quốc có tầm quan trọng quốc gia. Thảm cỏ biển ở đây rộng đến hơn 
10.000 ha đóng vai trò sinh thái quan trọng đối với quá trình sinh sản và phát 
triển của nhiều loài động vật biển có giá trị kinh tế  như cá mú, cua và hải sâm. 

Thảm cỏ biển ở Phú Quốc là môi trường sống quan trọng của các loài nguy cấp, 
bị đe dọa tuyệt chủng như bò biển, rùa biển và cá ngựa.

Cỏ biển là gì?
Cỏ biển là các loài thực vật có hoa sống ở biển. Chúng có rễ, thân và lá. Cỏ biển 
có kích cỡ khác nhau, từ các loài bằng ngón tay đến các loài có lá dài 7 m. Một 
số loài cỏ biển có hình bầu dục, một số trông giống cây dương xỉ, và có loại mà 
lá giống như những sợi mì dài. Cỏ biển cũng có hoa, quả và hạt.
Cỏ biển được tìm thấy khắp nơi trên thế giới và ít nhất có khoảng 60 loài khác 
nhau.
Cỏ biển cần nhiều ánh sáng mặt trời và nguồn nước sạch để sinh trưởng. Hầu 
hết các loài cỏ biển sống trên cát và dưới lớp cặn bùn. Chúng cũng thường được 
tìm thấy ở những cửa sông, khu vực ven biển thấp và đỉnh các tảng đá ngầm.
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Tại sao cỏ biển lại quan trọng?
Cỏ biển là môi trường sống giá trị cho nhiều loài động vật. Cỏ biển là nơi trú 
ẩn, cũng là nguồn thức ăn mà các loài động vật phụ thuộc vào.
• Bò biển và Vích không thể sống sót nếu không có cỏ biển.
• Thảm cỏ biển là “nơi sinh trưởng và phát triển” quan trọng của tép nhỏ, 

cua, tôm hùm và cá.
• Cỏ biển là nguồn thức ăn của các loài cá nhỏ và các loài động vật khác. 
• Lá già của thảm cỏ biển là môi trường sống của vi khuẩn, nấm và tảo. 
• Cỏ biển hoạt động như là bộ lọc để lấy chất dinh dưỡng từ sông trước khi 

bị trôi dạt ra biển và trôi đến rạn san hô. 
• Cỏ biển giúp loại trừ ô nhiễm độc hại từ các nguồn nước ven biển.
• Cỏ biển giúp ngăn chặn sự xói mòn dưới đáy đại dương và cỏ biển làm 

chậm dòng chảy, cho phép vật chất ổn định ở dưới đáy và làm sạch nước. 

Mối đe dọa đối với cỏ biển?
Cỏ biển có thể thay đổi do những tác động tự nhiên hoặc tác động của con 
người. Con người làm tổn hại hoặc phá hủy cỏ biển vì đã tạo ra ô nhiễm (như 
nước thải, tràn dầu) hay phá hủy trực tiếp qua việc nạo vét và do thả neo hay 
do chân vịt của tàu thuyền. Tập quán canh tác lạc hậu có thể làm hóa chất và 
phân bón bị rửa trôi, chảy vào kênh rạch và sau đó đổ ra biển và các hóa chất 
này có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cỏ biển. Sự phát triển ở các khu 
vực ven biển cũng có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến thảm cỏ biển.
Ô nhiễm do con người gây đã làm giảm đáng kể diện tích cỏ biển trên toàn thế 
giới. 
Biến đổi khí hậu đe dọa cỏ biển tại các vùng thủy triều do nhiệt độ trong nước 
tăng lên và do tác động vật lý từ các trận bão. 

 Một số thông tin lý thú về CỎ BIỂN

• Một mét vuông cỏ biển có thể sản xuất tới 10 lít ô xy mỗi ngày. Điều này 
giúp sinh vật sống ở thảm cỏ biển hô hấp.

• Các loài cỏ biển chỉ chiếm 0,1% đáy biển, nhưng chúng tiêu thụ đến 12% 
lượng các bon hữu cơ bị vùi lấp trong đại dương, và giúp  làm giảm các 
chất gây hiệu ứng nhà kính. Đó là vì cỏ biển hấp thụ CO2 tan trong nước 
để sinh trưởng. Việc lưu trữ các bon giúp làm giảm lượng khí gây hiệu 
ứng nhà kính trong bầu khí quyển.

ĐA DẠNG SINH HỌC





 

Rác
Rác

Tái chế là gì?
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Bạn có biết?

Tái chế một tấn 

nhựa tiết kiệm được 

số năng lượng sử 

dụng tủ lạnh trong 

vòng một tháng. 

Việc sản xuất một thùng rác công cộng lớn mà chúng ta thấy trên đường chỉ cần tái chế 125 chai nhựa.

Rác thải

Hằng ngày chúng ta vứt đi nhiều rác, kể cả các phế liệu như lon, hộp, chai. Một 
số rác có chứa các hóa chất độc hại. Thức ăn thối rữa có chứa khí mê tan, một 
chất khí gây hiệu ứng nhà kính, giữ nhiệt trong bầu khí quyển góp phần vào sự 
nóng lên toàn cầu. 

Khoảng một phần ba rác thải của chúng ta là rác hữu cơ sẽ thối rữa. Thức ăn 
thừa chiếm phần lớn. Phần mềm của cây như lá và hoa phân hủy rất nhanh, 
nhưng phần gỗ như cành cây cũng sẽ phân hủy. Phần còn lại của rác thải là 
nhựa, thủy tinh, kim loại và quần áo cũ.

Hầu hết rác được chôn xuống hố gọi là bãi rác. Tuy nhiên, các bãi rác đang đầy 
nhanh chóng và sớm muộn gì chúng ta sẽ không còn chỗ để chôn rác nữa.

Nhựa
Nhựa được sản xuất từ nguyên liệu dầu thô. Nhiều nhà khoa học cho rằng 
trong 50 năm nữa nguồn dầu sẽ trở nên cạn kiệt. Nhựa thường phân hủy trong 
một thời gian rất lâu. Các túi nhựa cần từ 10 đến 20 năm để phân hủy hoàn 
toàn trong khi chai nhựa thì cần thời gian lâu hơn. Do đặc tính nhẹ, nhựa có thể 
bay bổng trong không khí hay trôi trong nước di chuyển đến nơi xa hơn.

Rác nhựa gây ô nhiễm môi trường. Chúng trôi ra sông và đại dương. Có khoảng 
18.000 mảnh rác nhựa đang trôi nổi trên mỗi ki lô mét vuông đại dương. Ước 
lượng khoảng 1.000.000 chim biển, 100.000 động vật biển có vú và một số 
lượng lớn cá chết mỗi năm vì các loại rác nhựa này. Rùa, cá heo và cá voi bị sặc 
nước và chết đói vì chúng lầm tưởng các túi nhựa là những con sứa.
 

Cô mua bán phế liệu

Rác nhựa  
gây ô nhiễm 

môi trường của 
chúng ta.
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Bạn có biết?

Giấy và bìa các tông
Nguồn tài nguyên thiên nhiên như cây cối sẽ không tồn tại mãi nếu con người 
không quản lí rừng theo tính bền vững. Rừng cây đang bị chặt phá nặng nề 
nhằm khai thác gỗ và sản xuất giấy. Cây cối có tầm quan trọng thiết yếu đối với 
sự sống của nhiều sinh vật. Chúng còn giúp điều hòa nhiệt độ, tác động đến 
lượng mưa trên đất và cung cấp khí ô xy cho chúng ta thở. Quá trình sản xuất 
giấy tiêu thụ một lượng lớn nước, đây cũng là một nguồn tài nguyên chúng ta 
cần quan tâm. 

Khi giấy được chôn vào bãi rác, chúng tạo ra các khí gây hiệu ứng nhà kính nguy 
hại khi chúng phân hủy. Giấy rác chủ yếu là báo chí, sau đó là tạp chí và tờ rơi 
quảng cáo. 

Nhiều người cho rằng giấy có khả năng phân hủy sinh học nên chúng ta có thể 
vứt rác vào môi trường tự nhiên. Tuy nhiên giấy rác có thể gây nguy hại cho các 
loài động vật và sinh vật biển khi chúng được thải vào môi trường sống của các 
sinh vật này. 

Giữ gìn thành phố Rạch Giá “Sạch và Xanh”

Bìa các tông

Mỗi tấn giấy tái chế tiết 

kiệm được:

• 400 lít dầu

• 4.100 ki-lô-oát điện

• 4 mét khối đất ở bãi rác

• 31.780 lít nước.

 

Hầu hết các thùng giấy các-tông được sản xuất từ giấy tái chế.

Hơn 30% giấy dùng để 

in báo là giấy tái chế.

Tái chế một tấn giấy 

và bìa các-tông cứu 

được 15 cây gỗ.

RÁC
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Kim loại – thép và nhôm
Con người khai thác khoáng sản từ lòng đất để tạo ra các kim loại như nhôm 
và thép. 
Việc chế biến kim loại từ các khoáng sản tiêu thụ một lượng lớn nhiệt năng. Khi 
dầu, khí và than được sử dụng để sản xuất kim loại chúng sẽ thải ra các khí gây 
hiệu ứng nhà kính độc hại.

Khi thép và nhôm không được tái chế chúng sẽ nằm ở bãi rác. Tái chế thép và 
nhôm kể cả lon nước giải khát và các loại lon khác làm giảm việc khai thác các 
nguyên liệu thô đế sản xuất chúng. Tái chế nhôm giúp giảm hàng tấn khí gây 
hiệu ứng nhà kính.
 

 

 
 

Xốp 
Xốp được làm từ dầu hỏa. Chất này không thể phân hủy hóa học ngay cả khi 
vỡ vụn ra thành các mảnh nhỏ. Xốp chiếm diện tích ở bãi rác nhiều hơn giấy. 

Hầu hết xốp được tái chế nếu không sử dụng  làm bao bì thức ăn. Kể cả các hạt 
xốp từ các thùng đựng TV hay là đầu đĩa DVD. Cách vật dụng hàng ngày khác 
bằng xốp như thùng xốp để giữ lạnh cho đồ uống, thức ăn, kể cả những hộp 
xốp chúng ta mang về từ tiệm cơm bình dân. Hầu hết những vật dụng này được 
làm từ xốp tái chế.

 
Thủy tinh
Thủy tinh được làm từ cát và các khoáng chất khác. Người ta khai thác cát 
ở dưới đất hoặc từ đồi cát. Việc khai thác này gây ảnh hưởng xấu đến môi 
trường. Khi chúng ta tái chế chai lọ thủy tinh thì chúng ta không cần phải dùng 
nhiều cát. 

Thủy tinh có thể được nung chảy và tái chế nhiều lần. Tái chế sẽ 
rẻ tiền hơn so với việc sản xuất thủy tinh mới. Hầu hết chai lọ 
thủy tinh mà chúng ta đang sử dụng là sản phẩm tái chế. 

Sản xuất 20 lon 

nhôm từ nhôm 

tái chế cần một 

lượng năng lượng 

tương đương với 

sản xuất một lon 

nhôm từ nguyên 

liệu thô.

Tái chế một lon 

nhôm tiết kiệm 

đủ năng lượng để 

một ti vi hoạt động 

trong ba giờ và 

một bóng đèn sáng 

trong 12 giờ.

Việc sản xuất nhôm đòi hỏi quá nhiều nhiên liệu nên các nhà máy cần phải trang bị máy phát điện riêng.

Hợp xốp không có khả năng  
phân hủy hữu cơ.

Rác

Bạn có biết?
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Sử dụng phân hữu cơ hỗn  
hợp để trồng cây

Thức ăn thừa là rác hữu cơ.

Rác hữu cơ
Rác dễ bị mục nát được gọi là rác hữu cơ. Rác hữu cơ bao gồm thức ăn thừa, 
cỏ, cành, lá cây và các loại rác khác trong vườn. Rác hữu cơ cũng có thể được 
tái chế. 

Khoảng một phần ba thức ăn chúng ta mua trở thành rác thải. Ví dụ như vỏ trái 
cây, phần rau già và các loại ta không ăn được như xương. Tuy nhiên, chúng ta 
có thể làm giảm rác thải bằng cách tiết kiệm thức ăn thừa và không mua nhiều 
thức ăn hơn mức cần thiết. 

Một vài loại rác hữu cơ như vỏ trái cây có thể bỏ vào thùng rỗng không đáy 
hoặc để chúng vào góc vườn. Sau một thời gian các loại rác này sẽ biến thành 
phân bón (phân hữu cơ). Cho phân trộn vào đất để cải thiện chất lượng đất 
giúp cây trồng lớn nhanh hơn. Vỏ trứng, lá trà và túi trà cũng có thể được dùng 
làm phân bón. 

Ngay cả nước cống cũng có thể tái chế. Sau khi được xử lý đặc biệt, nước cống 
có thể sử dụng làm phân bón cho đồng ruộng. Ở một số thành phố cặn bã của 
các chất thải rắn sẽ được lọc ra và đốt thành điện. Khí thải ra từ xử lí cống rãnh 
cũng có thể đốt lên để tạo ra điện.

Giảm thức 
ăn thừa.

RÁC
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Tái chế là gì? 

Tái chế là quá trình chuyển đổi các sản phẩm bỏ đi thành các sản phẩm có thể 
sử dụng được.  

Tái chế có thể chia thành 3 loại:

1. TIẾT GIẢM   có nghĩa là giảm thiểu số lượng các vật liệu hoặc nguồn tài  
 nguyên tiêu thụ, chỉ sử dụng những thứ cần thiết và tìm  
 các nguồn thay thế để giảm việc tiêu dùng của chúng ta.
Chúng ta nên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện và nước. Ví dụ 
như việc sử dụng loại bóng đèn tiết kiệm điện trong nhà. Khi mua hàng chúng 
ta nên chọn sản phẩm được đóng gói trong các bao bì tái chế. Các nhà máy có 
thể sản xuất sản phẩm bằng cách tái sử dụng vật liệu thay vì nguyên liệu thô.

2. TÁI SỬ DỤNG   có nghĩa là gia tăng tuổi thọ hoặc sử dụng lại một vật nào  
 đó thay vì vứt nó đi. 

Những sản phẩm có chất lượng tốt có thể sử dụng được lâu dài và dễ dàng sửa 
chữa khi hỏng hóc. Chúng ta có thể sử dụng pin sạc nhiều lần. Chúng ta có thể 
đem quần áo không sử dụng nữa cho các gia đình có nhu cầu. Chúng ta có thể 
rửa sạch chai, lọ thủy tinh và sử dụng lại chúng. 

3. TÁI CHẾ   nghĩa là chế biến các vật liệu đã qua sử dụng hoặc vật   
 dụng cũ để tạo ra sản phẩm mới. 

!

Chúng ta nên sử dụng đồ vật nhiều hơn một lần 

Nên dùng cả hai  mặt giấy.
Túi nhựa nên được sử dụng nhiều 

lần hoặc dùng túi vải hoặc túi đan 

khi đi chợ.

Các thứ đồ mà chúng ta thường tái chế

Chai nhựaChai lọ thủy tinh

 Báo
Lon nhômGiấy các loại

Trẻ em đang chơi trò chơi Tái chế.

Vật dụng bằng nhựa

Tiết giảm,  
Tái sử dụng 
và Tái chế
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Mẹo vặt tái chế 

Tái chế nhôm 
Lon nước ngọt và lon bia đều có thể tái chế.  

Tái chế thép  
Lon thép có thể được tái chế bao gồm lon thức ăn, 
thức ăn lon cho thú nuôi, lon cà phê, lon dầu, bình 
phun xịt và nắp chai.

• Lon nước sơn có thể được tái chế nhưng phải 
bảo đảm sơn còn dính bên trong lon đã khô 
trước khi chuyển đi tái chế.

Chai lọ thủy tinh
Chỉ tái chế chai lọ thủy tinh, không nên tái chế ly  
uống rượu, gốm sứ hoặc thủy tinh chịu nhiệt.

• Không nên bỏ các ly thủy tinh vỡ vào thùng tái 
chế. Nên gói chúng bằng giấy và bỏ vào thùng 
rác. 

Hộp sữa và hộp nước trái cây
Có thể tái chế hộp sữa và hộp nước trái cây.

• Có thể sử dụng các hộp này để ươm cây nhằm 
bảo vệ cây không bị cỏ xâm lấn. 

RÁC
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!Tái chế để  
tiết kiệm  

năng lượng 
và bảo vệ môi 

trường.

Nhựa 
Tái chế nhựa được chế biến thành các hạt po-ly dùng trong sản xuất bao đựng 
rác và ống nhựa.

Nhựa được làm từ nhiều loại hóa chất khác nhau và được đánh số .
Thông thường nếu nhựa có đánh số 1, 2, 3 có thể được tái chế.  
• Không để lẫn hộp với túi nhựa.
• Chai rỗng có thể sử dụng như một nhà kính mi ni.
• Cắt phần cổ chai bỏ đi và đặt chai vào cây ươm.

Báo chí
• Giữ cho báo khô ráo để tái chế. 

Giấy và bìa các tông
Giấy sử dụng rồi là nguồn tài nguyên quý giá (giấy có thể tái chế đến 5 - 6 lần), 
nên luôn nhớ đem giấy đi tái chế. 

Các cách tái sử dụng đồ nhựa hoặc thay thế đồ nhựa  

Tái sử dụng hộp nhựa để đựng thức ăn như  gạo, ngũ cốc và gia vị.

Thay vì dùng bao ni lông 

để bọc đồ ăn nên sử 

dụng dĩa, chén hoặc hộp 

có nắp và có thể rửa.

Thu lượm hộp đựng sữa chua, hộp bơ hay hộp đựng kem để tặng trường mẫu giáo và  trường học. 

Nên sử dụng lại chai 

đựng nước ngọt và 

nước làm chai nước 

mang đi học.

Sử dụng chai nước 

rửa chén rỗng để 

tưới cây hoặc đựng 

nước ủi quần áo. 

Có thể tái sử dụng báo bằng cách 

Báo cũ được xé vụn để làm phân hữu cơ hoặc để diệt cỏ dại khi trùm chúng lên mặt đất. 

Bạn có thể sử dụng báo 

để gói rác hữu cơ trước 

khi bỏ vào sọt rác. 

Báo có thể dùng để 
lau kiếng.

Vật dụng làm bằng nhựa

Túi nhựa

Báo
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Sản phẩm có thể được tái chế
Thùng các-tông, tạp chí và tờ rơi, giấy photocopy, phong bì, bìa hồ sơ, giấy 
màu và một số văn phòng phẩm. 

Vật liệu không được tái chế
Giấy than, giấy gói thức ăn- bằng nhựa, băng keo dính, nhãn dính, khăn giấy, 
giấy lau tay, sáp hoặc giấy cán nhựa, giấy gói quà, giấy in máy fax, ghim dập, 
kẹp giấy, bìa lò xo và các kẹp kim loại trong bìa cứng khác.

Nên đặt thùng đựng giấy và bìa cứng tái chế ở nhà và ở trường.

TÁI SỬ DỤNG GIẤY Nên sử dụng lại giấy gói quà, túi giấy, phong bì, hộp giấy, hồ sơ và áp phích. 

Dùng giấy để gói đồ thay 

vì đi mua các bao bì hay 

vật liệu khác.

Giáo viên có thể dùng bìa các tông để làm đồ dùng dạy học. Nên sử dụng hai 

mặt và tận dụng tối 

đa mỗi mặt giấy.

Tặng sách báo 

hay tạp chí cũ cho 

trường học hay thư 

viện công cộng.

Tái sử dụng hộp đựng thức ăn để làm dụng cụ học môn Toán trong lớp học.

Tạp chí

RÁC
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!  Nếu các  
  loại rác 

 khác nhau  
bị để lẫn thì  

chúng không thể 
được tái chế.

Chúng ta không thể tái chế những gì?

Không phải rác thải nào cũng có thể tái chế được. Rất khó để tái chế khi các 
loại rác bị để lẫn lộn.

Giấy dính thức ăn thừa không thể sử dụng làm giấy mới. Do đó, KHÔNG NÊN 
để lẫn vật liệu có thể tái chế với vật liệu không thể tái chế. 

Vài loại giấy gói có cả nhựa và kim loại. 
Nếu không thể tách riêng hai loại rác thải này thì cũng không thể tái chế 
chúng.

Một số bao bì bánh kẹo được làm từ nhựa và kim loại – những loại này không 
thể tái chế. 

Các hóa chất thải ra từ nhà máy thường rất nguy hiểm và khó tái chế. Tuy 
nhiên loại rác thải này cũng không nên đổ ra bãi rác hoặc vứt ở những nơi có 
thể gây ra nguy hiểm. 

Có vài cách an toàn để đốt loại rác thải này và nhiệt lượng tạo ra có thể làm 
thành điện.

Bạn có thể làm gì để thay đổi?

Ghi nhớ    –  nếu để lẫn lộn các loại rác thải với nhau thì không thể tái chế  
 chúng được.

Luôn nhớ 3 T: TIẾT GIẢM, TÁI SỬ DỤNG và TÁI CHẾ.

Trước khi bỏ một vật gì đó vào thùng rác, bạn nên tự hỏi rằng bạn có thể TÁI SỬ DỤNG vật này hay không.

Cố gắng TIẾT GIẢM 

rác thải mà bạn và gia 

đình bạn thải ra. Ví 

dụ như luôn mang túi 

nhựa hoặc giỏ khi đi 

siêu thị hoặc đi chợ. 

Nên TÁI CHẾ càng 
nhiều rác thải càng 
tốt và nên phân loại 
rác có thể tái chế 
thành giấy, thủy 
tinh, kim loại và 
nhựa. 

Mang giỏ đi chợ để giảm  
sử dụng túi ni lông
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Tài liệu tham khảo

Hill, Tracy
Reduce, Reuse, Recycle/Addressing 
Environmental Concerns in the 
Community
Ready-Ed Publications, 
Western Australia, 2003

Tsernjavski, Nancy
A.B.Sea/A Cross-curricular Coastal 
and Marine Studies Planning Guide 
Level 1-5 (Prep-Year 8)
Gould League of Victoria Ltd, 
Victoria, 2001

Orme, Helen
Earth in Danger – Rubbish and 
Recycling
ticktock media Limited, 
Great Britain, 2008

Bingham, Caroline and Morgan, Ben,
Nature Encyclopedia/First Reference 
Book for young readers and writers
Dorling Kindersley, London, 2008

O’Keefe, Maureen and Pike, Katy,
Go Facts/Why Recycle?
Blake Education, 
New South Wales, 2004

Croser, Nigel
Recycling Plastic 
Era Publications, 
South Australia, 2004

Wallis, Wilhelmina and Smyth, Chris 
Ponding Activities for your local 
lake, pond or puddle 
Gould League of Victoria Inc, Victoria, 
1992

Gould League,
Environmental Starters
Gould League of Victoria Inc., 
Victoria, 1981

Reid, Alan 
Coasting Activities for coastal 
excursions and beach holidays 
Gould League of Victoria Inc., 
Victoria, 1992

Cowling, Sid,
Wetlands Wildlife/The Nature of 
Wetlands in South Australia
Gould League of Victoria Inc., 
Victoria, 1989

Wilkes, Angela
First Nature Activity Book 
DK Publishing, London, 2007

Reed, Hannah 
The Pond 
Eleanor Curtain Publishing, 
Australia, 2001

Tạp chí Rừng xanh, số 15.  
Trung tâm Giáo dục thiên nhiên  
Việt Nam (ENV) phát hành,  
Hà Nội, tháng 3, 2002

Tạp chí Rừng xanh, số 18.  
Trung tâm giáo dục thiên nhiên  
Việt Nam (ENV) phát hành,  
Hà Nội, tháng 9, 2003

Tạp chí Rừng xanh, sooa 21.  
Trung tâm Giáo dục thiên nhiên  
Việt Nam (ENV) phát hành,  
Hà Nội, tháng 2, 2005.

Quyền sở hữu hình ảnh  
và minh họa

Tất cả các bức ảnh và hình vẽ trong 
sách được thực hiện bởi tổ chức GIZ 
Việt Nam 
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DoET
Sở Giáo Dục và  
Đào Tạo Kiên Giang

!Biến đổi  
   khí hậu

Rác

Đa dạng  
        sinh học


