
Bleaching of coral in Nha Trang, Ninh Thuan,
Con Dao and Phu Quoc islands in June–July 2019

Item Type Journal Contribution

Authors Phan, Kim Hoang

Download date 19/05/2023 15:39:24

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/41464

http://hdl.handle.net/1834/41464


55 

Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 4A; 2020: 55–60 
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/15649 

http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 

 

 

 

Bleaching of coral in Nha Trang, Ninh Thuan, Con Dao  

and Phu Quoc islands in June–July 2019 

 
Phan Kim Hoang

*
, Vo Si Tuan, Thai Minh Quang, Dao Tan Hoc, Hua Thai Tuyen 

Institute of Oceanography, VAST, Vietnam 
*
E-mail: phkimhoang@yahoo.com 

 
Received: 28 August 2020; Accepted: 26 October 2020 

©2020 Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) 
 
Abstract 

The studies on coral bleaching were conducted at 21 sites of 4 reef areas in Southern Vietnam, using point 

transect technique in June–July 2019. Cover of hard corals in the selected sites was quite high with the 

average values of 65.6 ± 18% % in Con Dao islands, 58.7 ± 26.2% in Ninh Thuan coastal waters, 55.9 ± 

17.8% in Phu Quoc island but lower in Nha Trang bay (22.8 ± 15.9%). Soft corals were not abundant with 

the highest cover in Nha Trang bay (4.73 ± 5.5%) and the lowest in Ninh Thuan (0.16 ± 0.3%). Hard corals 

were most impacted in Nha Trang bay with 39.5 ± 8.1% bleached, followed by Ninh Thuan reefs (32.9 ± 

13.3%), Con Dao Islands (25.0 ± 11.1%) and least affected in Phu Quoc island (7.3 ± 9.05%). For soft 

corals, ratios of bleached corals were 79.4%, 65.8% and 23.8% in Con Dao islands, Nha Trang bay and Ninh 

Thuan reefs respectively. No bleached soft coral was recorded in Phu Quoc. At the genus level, Acropora 

corals were severely affected in Nha Trang bay, Ninh Thuan reefs and Phu Quoc island but not impacted in 

Con Dao islands. The Porites, Montipora, Millepora genera were quite vulnerable in all sites but no 

bleaching was observed for Galaxea and Diploastrea genera. 
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Tóm tắt 

Kết quả khảo sát vào tháng 6–7/2019 tại 21 điểm rạn ở bốn khu vực Nha Trang, Ninh Thuận, Côn Đảo và 

Phú Quốc cho thấy độ phủ của san hô cứng tại các điểm khảo sát trên rạn cao nhất thuộc về Côn Đảo 65,6 

± 18%, Ninh Thuận 58,7 ± 26,2%, Phú Quốc 55,9 ± 17,8% thấp nhất ở Nha Trang 22,8 ± 15,9%. San hô 

mềm có độ phủ cao nhất ở Nha Trang 4,73 ± 5,5% và thấp nhất ở Ninh Thuận 0,16 ± 0,3%. Tỷ lệ san hô 

cứng bị tầy trắng ở Nha Trang cao nhất (39,5 ± 8,1%); sau đó là Ninh Thuận 32,9 ± 13,3% và Côn Đảo 

25,0 ± 11,1%) và thấp nhất ở Phú Quốc 7,3 ± 9,05%. San hô mềm có tỷ lệ tẩy trắng cao thuộc về 2 khu 

vực là Côn Đảo (79,4 ± 1,2%) và Nha Trang (65,8 ± 1,6%), còn ở Ninh Thuận tỷ lệ tẩy trắng thấp hơn 

(23,8 ± 0,1%) và không bị tẩy trắng ở Phú Quốc. Nhóm san hô dạng cành Acropora ở các vùng Nha 

Trang. Ninh Thuận và Phú Quốc có tỷ lệ tẩy trắng rất cao, trong khi tại Côn Đảo thì ngược lại. Các giống 

Porites, Montipora, Millepora đều bị tẩy trắng cao ở các vùng trong khi 2 giống Galaxea và Diploastrea 

hầu như không bị ảnh hưởng. 

Từ khóa: San hô, tẩy trắng, Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, Ninh Thuận. 

 
MỞ ĐẦU 

Trong vài thập niên gần đấy, tẩy trắng san 
hô luôn đã gây những tác động nghiêm trong 
với hệ sinh thái rạn san hô trên toàn thế giới. 
Alison et al., (2015) [1] đã trích dẫn công bố 
của Cục Khí quyển và Đại Dương Quốc gia 
Hoa Kỳ (NOAA) về “sự kiện tẩy trắng san hô 
toàn cầu lần thứ 3”. NOAA cũng đã thiết lập và 
công bố hệ thống cảnh báo. Ở Việt Nam, hiện 
tượng tẩy trắng hàng loạt của san hô cũng đã 
được ghi nhận đầu tiên vào các năm 1998, 2005 
[2, 3] và sau đó là các công bố về tẩy trắng san 
hô ở Ninh Thuận và Phú Quốc [4–6]. 

Trong năm 2019, hệ thống cảnh báo tẩy 
trắng của NOAA dự báo nhiệt độ nước biển 
khu vực Tây Thái Bình Dương có trường nhiệt 
độ cao trong trong khoảng thời gian từ tháng 4 
đến tháng 6 (hình 1). Để kiểm tra, Viện Hải 
dương học đã tiến hành nghiên cứu hiện tượng 

này ở Nha Trang, Ninh Thuận, Phú Quốc và 
Côn Đảo từ tháng 6–7 năm 2019. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tổng cộng đã có 21 điểm được khảo sát 

trong tháng 6 và 7 năm 2019 tại 4 vùng rạn ở 
Nam Việt Nam, bao gồm Nha Trang (2–9/7), 
Ninh Thuận (8–11/6), Phú Quốc (14–17/6) và 
Côn Đảo (14–20/6). Vị trí các điểm thể hiện 
trên hình 2. 

Độ phủ san hô nói chung và san hô bị tẩy 
trắng được định lượng bằng kỹ thuật mặt cắt 
điểm theo phương pháp Reefcheck [8]. Tại mỗi 
vị trí lặn được lựa chọn khảo sát chi tiết, tiến 
hành đặt hai dây mặt cắt (mỗi dây dài 100 m) 
song song với bờ trên hai đới rạn là mặt bằng 
rạn (3–5 m) và sườn dốc rạn (6–10 m) tùy vào 
vị trí và địa hình của điểm khảo sát. Mỗi mặt 
cắt chia làm 4 đoạn, mỗi đoạn có chiều dài 20 
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m mỗi đoạn cách nhau 5 m. Chỉ tiêu đánh giá 
được ghi nhận theo từng điểm chạm 0,5 m 
trong mỗi đoạn dây. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi chỉ tập trung phân tích và đánh giá tỷ 
lệ tẩy trắng (bleaching) của san hô tại 4 khu 

vực bao gồm nhóm san hô cứng, san hô mềm 
và tẩy trắng đến giống. Thành phần giống san 
hô được ghi nhận trong quá trình lặn đánh giá 
được định danh theo Veron (2000) [9]. 

 

 

Hình 1. Cảnh báo về khả năng tẩy trắng của NOAA ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, tháng 4–6 
năm 2019 [Nguồn: https://coralreefwatch.noaa.gov/ [7]] 

 

 

Hình 2. Sơ đồ vị trí khảo sát trong năm 2019 

https://coralreefwatch.noaa.gov/
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Trong bài viết này, tỷ lệ (%) san hô bị tẩy 
trắng là số liệu thực tế san hô bị tẩy trắng ghi 
nhận trên mỗi đoạn và bằng tỷ lệ phần trăm 
giữa độ phủ san hô bị tẩy trắng chia cho tổng 
độ phủ san hô không bị tẩy trắng và san hô bị 
tẩy trắng. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Về mức độ tẩy trắng của san hô giữa các 
vùng 

Nhìn chung, kết quả khảo sát tại bốn khu 
vực vào tháng 6–7 năm 2019 (bảng 1) cho thấy 
tổng độ phủ trên rạn của san hô cứng cao nhất 

thuộc về Côn Đảo (65,6 ± 18%, n = 5), sau đó 
là Ninh Thuận (58,7 ± 26,2%, n = 6), Phú Quốc 
(55,9 ± 17,8%, n = 4) thấp nhất ở Nha Trang 
(22,8 ± 15,9%, n = 6). San hô mềm có độ phủ 
cao nhất ở Nha Trang 4,73 ± 5,5% và thấp nhất 
ở Ninh Thuận 0,16 ± 0,3%. 

Tính toán tỷ lệ san hô bị tẩy trắng trên tổng 
độ phủ san hô thể hiện trên hình 3 cho thấy tỷ 
lệ san hô cứng bị tẩy trắng cao nhất thuộc khu 
vực Nha Trang với giá trị là 39,5%. Tiếp đến là 
Ninh Thuận với 32,9% bị tẩy trắng, Côn Đảo 
với 25% san hô bị tẩy trắng. Tỷ lệ bị tẩy trắng 
thấp nhất là ở Phú Quốc (7,3%). 

 
Bảng 1. Độ phủ trung bình (%) của san hô và các hợp phần khác tại 4 khu vực khảo sát 

Khu vực San hô cứng San hô mềm Hợp phần đáy khác 

Nha Trang (n = 6) 22,8 ± 15,9 4,73 ± 5,5 72,47 ± 13,4 

Ninh Thuận (n = 6) 58,7 ± 26,2 0,16 ± 0,3 41,14 ± 14,3 

Côn Đảo (n = 5) 65,6 ± 18 2,31 ± 3,7 32,09 ± 14,5 

Phú Quốc (n = 4) 55,9 ± 17,8 1,48 ± 0,6 42,62 ± 20,3 

 

 

Hình 3. Độ phủ san hô cứng tại 4 vùng khảo sát 
 

San hô mềm ở Côn Đảo hầu như bị tẩy 
trắng 79,4 ± 1,2%. Trong khi tỷ lệ tẩy trắng của 
nhóm này ở Nha Trang là 65,82 ± 1,6%; ở 
Ninh Thuận là 23,81 ± 0,08%. Không ghi nhận 
tẩy trắng của san hô mềm ở Phú Quốc. 

Về tổng thể, có thể cho rằng hiện tương tẩy 
trắng ở vùng biển Việt Nam trong năm 2019 là 
khá nghiêm trọng, nhất là đối với khu vực Nam 
Trung Bộ, sau đó là Đông Nam Bộ và ít 
nghiêm trọng ở Tây Nam Bộ. Về mức độ 
nghiêm trọng, tẩy trắng san hô năm 2019 có thể 
so sánh với tình trạng vào năm 1998, khi có 
đến 37% san hô bị tẩy trắng ở Côn Đảo [2]. 
Vào năm 2010, tẩy trắng xảy ra ở nhiều nơi và 
có ảnh hưởng lớn đối với rạn san hô ở Phú 
Quốc khi có đền 56,6% san hô cứng bị tẩy 
trắng [5] nhưng gây tác động thấp hơn ở Ninh 
Thuận chỉ với 10,8% bị tẩy trắng [6]. 

Về mức độ tẩy trắng của các giống san hô 
Kết quả so sánh trên bảng 2 cho thấy, nhóm 

san hô cứng dạng khối và dạng phiến như các 
giống: Montipora, Porites, Favites, 
Echinopora, Goniopora, Goniastrea và thủy 
tức san hô Millepora đều được ghi nhận là các 
giống bị tẩy trắng nhiều ở Nha Trang, Ninh 
Thuận và Côn Đảo. 

Một điều rất khác biệt ở đây là nhóm san hô 
dạng cành Acropora ở Nha Trang, Ninh Thuận 
và Phú Quốc có tỉ lệ tẩy trắng rất cao. Trong 
khi tại Côn Đảo thì ngược lại với tổng độ phủ 
rất cao đến 16,6% nhưng tỉ lệ tẩy trắng rất thấp 
(2,3%). Trong khi tại Nha Trang tổng độ phủ 
của giống này chỉ ở mức 0,6% nhưng tỉ lệ tẩy 
trắng lên đến 58,3% và tại Ninh Thuận tổng độ 
phủ đạt 20,5% và tỉ lệ tẩy trắng đạt 
58,8%.(bảng 2). 

Nghiên cứu về mức độ tẩy trắng của các 
giống san hô đã được một số tác giả thực hiện 
trong và ngoài nước. Tại Côn Đảo, các giống 
san hô cứng gồm Porites và Acropora là 2 
giống chiếm tỷ lệ tẩy trắng cao nhất với giá trị 
57 và 19% trong năm 1998 trong khi giống 
Galaxea không bị ảnh hưởng [2]. Nghiên cứu 
của Raymundo et al., (2019) nhận định 
Acropora là giống bị tác động nghiêm trọng khi 
có đến 36% san hô dạng cành chết trong sự 
kiện tẩy trắng năm 2017 ở Guam [10]. Hiện 
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nay, nhiều vấn đề đặt ra cần nghiên cứu là tìm 
hiểu sự khác nhau về tính thích ứng của các 

giống san hô với hiện tượng tẩy trắng và sự 
thay đổi mức độ nhạy cảm của chúng. 

 
Bảng 2. Tổng độ phủ (%) và tỉ lệ tẩy trắng (%) của các giống san hô  

và thủy tức san hô tại 4 khu vực 

Giống 

Nha Trang Ninh Thuận Côn Đảo Phú Quốc 

Độ phủ 
Tỉ lệ  

tẩy trắng 
Độ phủ 

Tỉ lệ  

tẩy trắng 
Độ phủ 

Tỉ lệ  

tẩy trắng 
Độ phủ 

Tỉ lệ  

tẩy trắng 

Porites 5,1 57,7 1,3 41,7 2,0 50,0 26,3 9,2 

Montipora 0,4 87,5 13,3 37,5 9,1 11,0 5,1 7,7 

Acropora 0,6 58,3 20,5 58,8 16,6 2,3 4,1 5,7 

Millepora 4,7 80,9 0,3 0,0 0,2 67,5 0,0 0,0 

Pocillopora 0,3 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Echinopora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 46,4 1,1 0,0 

Favites 0,4 75,6 0,7 35,6 0,9 21,7 1,4 22,1 

Fungia 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

Goniopora 0,0 0,0 0,2 34,2 0,1 47,4 1,2 6,5 

Goniastrea 0,0 0,0 0,4 72,3 1,0 18,8 0,2 0,0 

Turbinaria 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 0,0 

 
KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một vài 
kết luận sau: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy san hô cứng 
bị tẩy trắng cao nhất ở khu vực Nha Trang với 
tỷ lệ là 39,5 ± 8,1%, sau đó là ở Côn Đảo (25 ± 
7,4%) và Ninh Thuận (32,9 ± 13,3%), thấp nhất 
là ở Phú Quốc chỉ với tỷ lệ 7,3 ± 9,05%. 

Nhóm san hô mềm có tỷ lệ bị tẩy trắng 
cao nhất thuộc về Côn Đảo (79,4 ± 1,2%), tiếp 
theo là Nha Trang (65,8 ± 1,6%), trong khi 
không có san hô mềm bị tẩy trắng ở Phú Quốc. 

Nhóm san hô cứng dạng khối, phiến thuộc 
các giống: Montipora, Porites, Favites, 
Echinopora, Goniopora, Goniastrea, thủy tức 
san hô Millepora đều được ghi nhận là các 
giống bị tẩy trắng nhiều nhất ở Nha Trang, 
Ninh Thuận và Côn Đảo. 

Một điều rất khác biệt ở đây là nhóm san 
hô dạng cành Acropora ở các khu vực như Nha 
Trang, Ninh Thuận và Phú Quốc có tỉ lệ tẩy 
trắng rất cao, trong khi tại Côn Đảo thì ngược 
lại với tỷ lệ tẩy trắng rất thấp (2,3%) trên tổng 
độ phủ của giống rất cao (16,6%). 

Hiện tượng tẩy trắng đã diễn ra ở nhiều 
khu vực thuộc Nam Việt Nam trong năm 2019 
cũng như trong một số thời gian gần đây. Đây 
là vấn đề cần được quan tâm của các nhà quản 
lý và khoa học cũng như của cộng đồng, nhất là 
trong bối cảnh rạn san hô đang chịu nhiều tác 
động bất lợi từ hoạt động kinh tế - xã hội ngày 
càng tăng. 

Lời cảm ơn: Để hoàn thành bài báo này nhóm 
tác giả xin chân thành cám ơn dự án 
USAID/PEER (Grant # 618) về thích ứng của 
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Nhà nước (Mã số: ĐTĐL.CN-28/17) về tương 
tác biển khí lục địa và biến đổi môi trường Biển 
Đông đã hỗ trợ và giúp đỡ về trang thiết bị 
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