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Lời nói đầu

Rùa biển có lẽ xuất hiện vào cuối kỷ Triassic cách đây khoảng 200 triệu năm. Khi 

loài Khủng long bị tuyệt chủng khoảng 100 triệu năm sau đó thì rùa vẫn sống sót 

nhờ khả năng thích ứng của chúng với môi trường đại dương và tồn tại đến ngày 

nay và dường như không có sự thay đổi nào cả. Rùa biển đang bị đe dọa trên toàn 

thế giới, số lượng của chúng đã giảm sút nghiêm trọng ở nhiều nơi, trong đó có cả 

Việt Nam. Chúng ta chưa biết nguyên nhân chính xác tại sao Khủng long bị tuyệt 

chủng vì chúng ta chưa có mặt ở thời kỳ đó. Nhưng chúng ta sẽ không thể dùng lý 

do đó để giải thích cho sự tuyệt chủng của rùa biển. Cho dù bức tranh thật ảm đạm 

như vậy, nhưng rùa biển đã trở thành biểu tượng của những nỗ lực bảo tồn biển và 

thông qua các loài động vật di cư trên diện rộng trong đó có rùa biển, các hoạt động 

hợp tác quốc tế cũng được mở rộng. 

Với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Dịch vụ Nghề cá và Động vật hoang dã Hoa kỳ 

(U.S. Fish and Wildlife Service) từ năm 2007 đến nay, Chương trình Bảo tồn Rùa 

biển của IUCN tại Việt Nam đã có rất nhiều các hoạt động truyền thông tại các địa 

phương từ Quảng Ninh đến Côn Đảo và tập trung chủ yếu vào các cộng đồng, nâng 

cao nhận thức cũng như thành lập chương trình tình nguyện viên và thành viên là 

ngư dân, nông dân, cán bộ biên phòng, cán bộ ngư nghiệp, hội phụ nữ vv... Hoạt 

động nâng cao nhận thức cũng được tổ chức với các trường Trung học Cơ sở nơi 

chúng tôi đón nhận được sự tham gia nhiệt tình và hăng hái của các em thông qua 

các hoạt động như thi vẽ tranh, kể chuyện, viết tiểu phẩm, đóng kịch và các cuộc 

thi rung chuông vàng với chủ đề xuyên suốt về bảo tồn rùa biển và hệ sinh thái của 

chúng. Qua các hoạt động tại thực địa này, chúng tôi thấy có rất nhiều câu hỏi liên 

quan đến rùa biển và hệ sinh thái của chúng được đông đảo mọi tầng lớp quan tâm, 

do vậy ban biên tập đã biên soạn bộ 101 Câu hỏi và 101 Câu trả lời những kiến thức 

cơ bản về rùa biển trên thế giới cũng như rùa biển tại Việt Nam. Bộ 101 Câu hỏi & 

Trả lời này tập trung chính vào các chủ đề (1) Phần I: Tổng quan về rùa biển gồm 

48 câu; (2) Phần II: Tầm quan trọng của rùa biển gồm 8 câu; (3) Phần III: Các mối 

đe dọa đối với rùa biển gồm 12 câu; (4) Phần IV: Bảo tồn rùa biển và luật pháp gồm 

6 câu; (5) Phần V: Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn rùa biển gồm 15 câu; (6) và 

Phần VI: Thông tin chung về các Hệ sinh thái nơi mà rùa biển sinh sống gồm 12 câu.
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Rùa biển là loài động vật tuyệt đẹp và quyến rũ với vòng đời bí ẩn, rất xứng đáng để 

được bảo vệ. Giáo dục và chia sẻ thông tin là những biện pháp then chốt để thực 

hiện mục tiêu này. Nếu cùng thực hiện điều đó thì chúng ta có thể bảo tồn và quản 

lý môi trường biển cùng những loài động thực vật sống trong đó. Nhờ đó con cháu 

chúng ta sẽ có thể thấy được sự đẹp đẽ của các loài động thực vật biển và thưởng 

thức những hải sản an toàn từ vùng biển được chăm sóc tốt.

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin thú vị về rùa biển 

thông qua tập sách “Bảo tồn rùa biển: 101 câu hỏi và trả lời”. Điều quan trọng hơn 

cả là chúng tôi hy vọng các bạn sẽ sẵn lòng chia sẻ những thông tin này tới học sinh, 

đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của bạn. Tương lai của rùa biển tại Việt Nam, và 

cho toàn khu vực Đông Nam Á phụ thuộc vào các bạn. 
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Lời cảm ơn

Tài liệu “101 Câu hỏi và Trả lời về Bảo tồn rùa biển” nhằm cung cấp kiến thức phổ 

thông và nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về bảo tồn rùa biển và các hệ sinh 

thái nơi chúng sinh sống. Hoạt động này được hỗ trợ kinh phí của chương trình 

Marine Turtle Conservation Act (MTCA), US Fish & Wildlife Service (Cơ quan dịch 

vụ nghề cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ).

Trong quá trình biên tập, chúng tôi nhận được các đóng góp về ý tưởng, nội dung, 

bố cục cũng như cách trình bày tài liệu này. Ngoài ra, chúng tôi đã sử dụng rất nhiều 

sách, tài liệu tham khảo, tài liệu giáo dục của quốc tế cũng như của Việt Nam. Chúng 

tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã giúp đỡ cho việc biên soạn và 

phổ biến cuốn sách này.

Xin cám ơn các nhiếp ảnh gia đã cho phép chúng tôi sử dụng nguồn ảnh tại các 

trang tài liệu: Research and Management Techniques for the Conservation of Sea 

Turtles (1999); www.seaturtle.org; www.coralreef.org; 

Một lần nữa xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp ở IUCN là Nguyễn Thùy Anh, 

Nguyễn Thị Bích Hiền và Bùi Thu Hà (ENV) đã giúp đỡ chúng tôi  trong việc cập nhật  

những thông tin liên quan đến quy định luật pháp bảo vệ  rùa biển.

Trân trọng,

Nhóm biên tập: Chu Thế Cường, Bùi Thị Thu Hiền
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1. Rùa biển là gì?

Rùa biển là các loài thuộc nhóm Bò sát, giống như các loài rùa nước ngọt, ba ba, cá 

sấu, rắn... Chúng xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 200 triệu năm, trước khi 

các loài Khủng long ra đời. Mẫu hóa thạch rùa có niên đại cao nhất được tìm thấy 

là khoảng 215 triệu năm (vào kỷ Đệ tam), lâu hơn bất kỳ mẫu hóa thạch của tất cả 

các loài động vật bốn chân nào trên trái đất. Nhưng trong khi các loài Khủng long 

đã bị tuyệt chủng thì Rùa biển vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Có thể nói các loài rùa 

biển nằm trong số rất ít các loài sinh vật cổ đại, các hóa thạch sống còn tồn tại đến 

ngày nay.

Hình 1. Hóa thạch Rùa (Proganochelys) có niên đại lâu đời nhất (215 triệu năm) 
được tìm thấy tại Đức © Bảo tàng Tự nhiên Stuttgart

2. Rùa biển và rùa nước ngọt, rùa cạn có gì giống và khác nhau?

Rùa biển và rùa nước ngọt, rùa cạn đều nằm trong Bộ Rùa Testudines. Bộ này có 

khoảng 300 loài thuộc 97 họ. Chúng đều là những loài biến nhiệt, nghĩa là nhiệt độ 

của cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường xung quanh. Tất cả các loài rùa đều đẻ 

trứng và thở bằng phổi, xương sống gắn liền với mai. 

Tuy nhiên, rùa biển có nhiều đặc điểm khác biệt so với rùa cạn và rùa nước ngọt. 

Do rùa biển là loài sống hoàn toàn trong môi trường nước biển (trừ rùa cái khi sinh 

sản phải lên các bãi cát để đẻ trứng) nên chân của chúng đã biến đổi thành chân 

mái chèo, móng vuốt tiêu giảm. Bên cạnh đó, chân và đầu của chúng không thể thụt 

vào trong mai khi bị tấn công như những loài rùa trên cạn và rùa nước ngọt được.
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3. Trên thế giới có bao nhiêu loài rùa biển?

Hiện nay trên thế giới người ta đã thống kê được 7 loài rùa biển, thuộc 2 họ chính là 

họ Vích (Cheloniidae) gồm các loài: Vích (Chelonia mydas), Đồi mồi (Eretmochelys 

imbricata), Đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea), Quản đồng (Caretta caretta), Rùa 

Kempi (Lepidochelys kempii), Rùa mai phẳng (Natator depressus) và họ Rùa da 

(Dermochelyidae) chỉ có một loài là Rùa da (Dermochelys coriacea).

4. Rùa biển sống ở khu vực nào trên thế giới?

Phần lớn các loài rùa biển đều sống ở khu vực nhiệt đới xung quanh đường xích 

đạo, chỉ có loài rùa da có thể sống tại khu vực ôn đới xa hơn, có nhiệt độ nước biển 

thấp hơn. Khu vực phân bố chính của chúng là tại vùng biển Châu Á – Thái Bình 

Dương, Châu Úc, Châu Phi, vùng biển Ca ri bê và Châu Mỹ. Loài rùa kempi phân bố 

chủ yếu tại khu vực Tây bắc Atlatic và vịnh Mê xi cô. Riêng loài Rùa mai phẳng mới 

chỉ tìm thấy phân bố tại khu vực phía Bắc nước Úc và Indonesia.

Hình 2. Khu vực phân bố của loài Vích (Chelonia mydas) © Internet

Hình 3. Khu vực phân bố của loài Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) © Internet
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Hình 6. Khu vực phân bố của loài Quản đồng (Caretta caretta) © Internet 

Hình 4. Khu vực phân bố của loài Đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea) © Internet

Hình 5. Khu vực phân bố của loài Rùa Kempi (Lepidochelys kempii) © Internet
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Hình 7. Khu vực phân bố của loài Rùa mai phẳng (Natator depressus) @ Internet 

Hình 8. Khu vực phân bố của loài Rùa da (Dermochelys coriacea) © Internet

5. Tại sao rùa biển lại chỉ sống ở khu vực nhiệt đới?

Do các loài rùa biển là động vật biến nhiệt (máu lạnh), tức là nhiệt độ của cơ thể 

thay đổi theo nhiệt độ của môi trường xung quanh. Để duy trì nhiệt độ cơ thể, chúng 

phải sống tại khu vực có nhiệt độ nước biển cao và ít bị thay đổi. Chỉ có loài Rùa da 

do có cấu tạo cơ thể có lớp mỡ và da dầy, hệ thống tuần hoàn và trao đổi chất phát 

triển mới có thể duy trì được nhiệt độ cơ thể ở khu vực có nhiệt độ nước thấp hơn. 

Một nguyên nhân quan trọng nữa là các loài rùa biển đẻ trứng trên bãi cát và nhờ 

nhiệt độ cao của bãi cát để ấp trứng, nên nó đẻ trứng tại các bãi biển ở khu vực 

nhiệt đới vào mùa hè.

6. Số lượng các loài rùa biển trên toàn thế giới là bao nhiêu?

Người ta chưa thể xác định chính xác số lượng rùa biển trên toàn thế giới do rùa đực 
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và rùa chưa trưởng thành không lên các bãi biển do đó rất khó có thể đếm số lượng 

của chúng trong tự nhiên. Việc xác định số lượng rùa biển thường dựa vào số con 

cái lên đẻ trên các bãi biển. Cho dù vậy, số liệu đưa ra không hoàn toàn chính xác 

do thời gian giữa hai mùa sinh sản từ hai đến ba năm (thậm chí là năm năm), một 

số con chỉ lên đẻ trên một bãi biển trong một mùa nhưng có con lên đẻ tại hai hay 

ba bãi biển khác nhau trong một mùa sinh sản. Do đó số lượng rùa biển được ước 

tính qua theo dõi rùa biển lên đẻ trên các bãi biển. 

Tuy nhiên, qua quan trắc rùa biển lên đẻ tại các bãi đẻ trong hàng chục năm, các 

nhà khoa học đã nhận thấy xu thế suy giảm số lượng trong một thời gian dài. So với 

những năm đầu khi rùa biển bắt đầu được nghiên cứu (những năm 30 của thế kỷ 20) 

thì số lượng Vích, Đồi mồi dứa, Rùa Kempii đã giảm đi 50-60%, số lượng Đồi mồi 

và Rùa da giảm đi 80-90%. Chính vì vậy, các loài rùa biển đều bị liệt kê vào Sách Đỏ 

của IUCN (Danh sách các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng). 

7. Số lượng loài rùa Kempi là bao nhiêu?

Loài rùa Kempi hiện đang là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Vào năm 1947, 

người ta đã ghi nhận có đến 42.000 cá thể lên đẻ trong một ngày. Đến những năm 

1980 số lượng suy giảm một cách nghiêm trọng. Hiện tại, nhờ có sự bảo vệ quyết 

liệt trên các bãi đẻ và áp dụng lắp thiết bị thoát rùa (TED) trong đánh bắt tôm nên số 

lượng rùa Kempi đang dần tăng lên .

8. Số lượng loài Vích là bao nhiêu?

Hình 9. Một con Vích nhỏ tại đảo Mona, Pueto Rico © Karla Barrientos
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Dựa vào thông tin quan trắc thực tế tại hơn 32 khu vực trên toàn thế giới, nhóm 

chuyên gia về rùa biển của IUCN đã ước tính số lượng loài Vích giảm đi từ 48-67% 

trong 3 thế hệ (khoảng 60 năm). Hiện tại, số lượng rùa mẹ lên đẻ hàng năm trên 

toàn thế giới là khoảng 90.000 cá thể, trong đó phân bố nhiều nhất tại khu vực Costa 

Rica 24.076 cá thể/năm, Australia có 18.000 cá thể/năm, tại Oman là 6000 cá thể/

năm, đảo Comoros (tây Ấn Độ Dương) là 5000 cá thể/năm. Tại khu vực Đông Nam 

Á, Indonesia và Phillippine là những nước có nhiều Vích lên đẻ nhất với khoảng 

10.000-20.000 tổ trứng/năm (3000-7000 cá thể/năm), Malaysia 10.000 tổ trứng/năm 

(3000 cá thể/năm).

9. Số lượng loài Đồi mồi là bao nhiêu?

Hình 10. Một con đồi mồi được thả về biển tại Tamaulipas, 
Me-xi-co © Ivan Cumpian

Tuy bị đánh giá là một trong hai loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng cao nhưng số 

liệu về loài Đồi mồi còn nhiều thiếu sót. Ước tính trên toàn thế giới có khoảng 15.000 

con Đồi mồi lên đẻ hàng năm. Khu vực Đồi mồi lên đẻ nhiều là vùng biển Caribbean, 

đảo Seychelles, Indonesia, Mexico, và Australia. Mexico và Cuba có số lượng Đồi 

mồi lên đẻ nhiều nhất khu vực biển Caribbean với số lượng ước tính là 534-891 cá 

thể/năm tại bán đảo Yucatan (Mexico) và 400-833 cá thể/năm tại Cuba. Khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương có số lượng Đồi mồi suy giảm nghiêm trọng do trong quá 

khứ loài rùa này bị khai thác cạn kiệt trong thời gian dài. Hiện tại, khu vực này còn 4 

điểm có số lượng Đồi mồi lên đẻ nhiều hơn 1000 cá thể/năm (một điểm tại Indonesia 

và 3 điểm tại Australia).
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Hình 11. Một con quản đồng bơi về biển © Hector Barrios-Garrido 

10. Số lượng loài Quản đồng là bao nhiêu?

Quản đồng phân bố ở hầu khắp các vùng biển nhiệt đới và ôn đới của Đại Tây 

Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, phần lớn các bãi đẻ của 

Quản đồng tập trung tại khu vực vành đai phía tây của Thái Bình Dương và Ấn Độ 

Dương. Theo các báo cáo gần đây thì trên thế giới chỉ còn ít hơn 100.000 cá thể 

quản đồng lên đẻ trong một năm. Trong đó, hai khu vực có số lượng nhiều hơn 

10.000 cá thể lên đẻ trong một năm là Nam Florida (Hoa Kỳ) và Masirah (Oman); các 

khu vực là Bắc Carolina (Hoa Kỳ), Quintana Roo và Yucatán (Mexico), Brazil, đảo 

Cape Verde (Châu Phi) và Tây Úc (Australia) và Nhật Bản có số lượng ít hơn, dao 

động từ 1000 đến 10.000 cá thể; các khu vực khác có số lượng từ 100 đến 1000 cá 

thể trải dài từ phía bắc vịnh Mexico (Hoa Kỳ), Dry Tortugas (Hoa Kỳ), Cay Sal Bank 

(đảo Bahamas), Tongaland (Nam Phi), Mozambique, vùng bờ biển Arabian (Oman), 

quần đảo Halaniyat (Oman), Cyprus, Peloponnesus (Hy Lạp), đảo Zakynthos (Hy 

Lạp), Thổ Nhĩ Kỳ, bang Queensland (Australia).

11. Số lượng loài Đồi mồi dứa là bao nhiêu?

Loài Đồi mồi dứa là loài có số lượng nhiều nhất trong số các loài rùa biển. Hiện tại có 

hàng trăm ngàn cá thể trên toàn thế giới. Vào năm 1991, ước tính 610.000 cá thể lên 

đẻ chỉ trong một tuần tại một bãi biển ở Ấn Độ. Theo báo cáo của Nhóm chuyên gia 

rùa biển của IUCN, số lượng Đồi mồi dứa đã giảm đi 50% so với những năm 1960. 

Trước năm 1950, ước tính khoảng 10 triệu cá thể Đồi mồi dứa lên đẻ hàng năm trên 

các bãi biển phía Thái Bình Dương tại Mexico. Đến giữa những năm 1960, cùng với 



20

BẢO TỒN RÙA BIỂN - 101 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

sự phát triển mạnh mẽ của nghề đánh bắt rùa biển tại Mexico và Ecuador và khai 

thác trứng ồ ạt, quần thể Đồi mồi dứa tại khu vực này đã suy giảm nghiêm trọng, 

đến mức gần như cạn kiệt. Hiện tại, chỉ còn một bãi biển duy nhất tại La Escobilla, 

Mexico là còn hiện tượng rùa lên đẻ hàng loạt (arribada), và hơn 20 quần thể khác 

đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Các quần thể còn lại cho đến hiện tại vẫn chưa 

hồi phục hoàn toàn bất chấp nỗ lực bảo vệ của chính quyền địa phương.

Khu vực Gahirmatha, Orissa tại Ấn Độ từng là một trong những bãi đẻ lớn nhất thế 

giới của Đồi mồi dứa. Vào năm 1991, ước tính chỉ trong vòng một tuần đã có khoảng 

610.000 cá thể lên đẻ tại đây. Nhưng từ năm 1996 đến nay, số lượng rùa lên đẻ cũng 

suy giảm nghiêm trọng và hiện tượng arribada không còn xuất hiện thường xuyên 

nữa. Các khu vực Bangladesh, Myanmar, Malaysia, và Pakistan cũng có tình trạng 

tương tự.

Tuy nhiên, một số khu vực lại có số lượng Đồi mồi dứa tăng lên hàng năm. Tại La 

Escobilla, Mexico, sau khi các bãi biển được bảo vệ và cấm đánh bắt rùa biển, số 

lượng tổ trứng của loài Đồi mồi dứa đã tăng từ 50.000 ổ vào năm 1988 lên hơn 

700.000 ổ vào năm 1994 và hơn 1.000.000 ổ vào năm 2000.

12. Số lượng loài Rùa da là bao nhiêu?

Vào năm 1979, ước tính số lượng rùa da trên toàn thế giới vào khoảng 29.000 – 

45.000 cá thể trưởng thành (trong đó khu vực Đông Thái Bình Dương chưa được 

đưa vào). Đến năm 1982, sau khi tính toán cả khu vực Đông Thái Bình Dương, số 

lượng rùa da là khoảng 115.000 cá thể và quần thể tại Mexico là lớn nhất, chiếm 

khoảng 60% tổng số Rùa da trên toàn thế giới. Hiện tại số lượng loài này vào 

khoảng 26.000 đến 43.000 cá thể cái trưởng thành tại 28 khu vực sinh sản chính, 

giảm 78% so với thời điểm năm 1982. Một số khu vực có số lượng rùa da lên đẻ 

giảm sút một cách nghiêm trọng như tại Malaysia, từ số lượng hơn 10.000 ổ trứng 

năm 1956 giảm xuống còn 37 ổ vào năm 1995; khu vực Đông Thái Bình Dương, số 

lượng giảm từ 4.638 năm 1995 xuống 1.690 thời điểm hiện tại. Tại Đông Nam Á, 

Indonesia là quốc gia có số lượng rùa da sinh sản nhiều nhất, với khoảng 2.983 ổ 

năm 1999 (giảm từ 13.000 ổ trứng vào năm 1984).

13. Tại Việt Nam có bao nhiêu loài rùa biển?

Theo các nghiên cứu gần đây thì tại Việt Nam có 5 loài rùa biển phân bố, gồm các 
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Hình 13. Loài Vích Chelonia mydas

Hình 14. Loài Đồi mồi Eretmochelys imbricata

Hình 12. Loài Rùa da Dermochelys coriacea

loài Rùa da (người dân địa phương còn gọi là con Ba khía, Ông tam, Bà khế…) 

(Hình 12), Vích (Rùa xanh, Tráng bông…) (Hình 13), Đồi mồi (hay còn gọi là con 

Vẩy) (Hình 14), Đồi mồi dứa (Hình 15), và Quản đồng (hay còn gọi là Rùa đầu to) 

(Hình 16). Trong số này, ngoài Quản đồng chỉ kiếm ăn, các loài còn lại đều sinh sản 

trên các bãi cát tại Việt Nam.

Các hình vẽ rùa biển được trích dẫn từ tài liệu “Reseach and Management Tech-
niques for the Conservation of sea Turtle” (1999)
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Hình 15. Loài Đồi mồi dứa Lepidochelys olivace

Hình 16.  Loài Quản đồng Caretta caretta

14. Các loài rùa tại Việt Nam phân bố ở đâu?

Trước đây (trước năm 1975), các loài Rùa biển phân bố tại hầu hết các vùng biển 

Việt Nam từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên hiện nay do nhiều nguyên nhân, chúng chỉ còn 

được tìm thấy tại một số khu vực như Quảng Ninh, Quảng Trị, các tỉnh từ Quảng 

Nam đến Phú Yên, Ninh Thuận, Côn Đảo, Phú Quốc với số lượng rất ít. Các đảo xa 

bờ trước đây đã từng có nhiều rùa biển đẻ trứng và kiếm ăn như các đảo thuộc quần 

đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Thổ Chu... hiện còn số lượng rất 

ít rùa biển kiếm ăn và hầu như không còn rùa biển sinh sản (Hình 17).
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Hình 17. Phân bố rùa biển ở vùng biển Việt Nam

15. Số lượng rùa biển tại Việt Nam là bao nhiêu?

Trước những năm 80 của thế kỷ 20, số lượng rùa biển tại Việt Nam là rất lớn, nhất 

là loài Vích có thể lên đến hàng chục ngàn con lên đẻ một năm. Hiện nay, số lượng 

của chúng đã suy giảm rất nhiều. Tại Côn Đảo số lượng Vích lên đẻ hàng năm dao 

động trong khoảng từ 200 đến 300 con, tại các địa phương khác như Quảng Ninh, 

Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận,... số lượng tại mỗi địa phương là từ 10 đến 20 

con. Các loài khác như Đồi mồi, Đồi mồi dứa và Rùa da số lượng còn ít hơn, ước 

tính có ít hơn 10 cá thể mỗi loài sinh sản hàng năm trên toàn vùng biển Việt Nam. 

Tất cả các loài rùa biển đều có trong Sách Đỏ Việt Nam (bảng 1). 
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Bảng 1: Danh sách các loài Rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam

Loài
Tên 

tiếng 
Việt

Hiện trạng 
trên toàn 

cầu

Hiện trạng 
tại Việt Nam

IUCN 
Redlist

Sách 
đỏ 
VN

Họ Cheloniidae

Caretta caretta Quản 
đồng Suy giảm Suy  giảm EN CR

Chelonia mydas Vích Giảm 48-
67% Giảm 75% EN EN

Eretmochelys 
imbricata Đồi mồi Giảm 84-

87% Giảm 90% CR EN

Lepidochelys 
olivacea

Đồi mồi 
dứa

Giảm 31-
36% Giảm 90% VU EN

Họ Dermochelyidae

Dermochelys  
coriacea Rùa da Giảm 70% Giảm  99% CR CR

(Ghi chú: CR: Rất nguy cấp, EN: Nguy cấp, VU: Sẽ nguy cấp – Theo tài liệu IUCN 

Redlist 2012)

16. Rùa biển phân bố tại các sinh cảnh nào?

Nhìn chung, các loài rùa biển đều có thể sinh sống tại hầu khắp các vùng nước nông 

gần bờ và nước sâu xa bờ (như loài Rùa da), miễn là khu vực đó có điều kiện môi 

trường trong sạch, ít bị ô nhiễm và ít có sự tác động của con người. Các rạn san hô, 

thảm cỏ biển, rạn đá, vùng biển sâu xa bờ hay các bãi cát... đều là nơi sinh sống 

của rùa biển. Tuy nhiên, do mỗi loài có loại thức ăn riêng nên mỗi loài rùa biển có 

các sinh cảnh ưa thích riêng.

17. Sinh cảnh sống ưa thích của các loài rùa biển là gì?

Loài Vích là loài rùa biển duy nhất ăn thực vật, thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ biển 

và rong biển nên địa điểm chúng thường phân bố là các thảm cỏ biển và rạn san hô. 

Tại Việt Nam, các thảm cỏ biển xung quanh các đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú 

Quý, Bạch Long Vỹ và Trường Sa... là nơi thường xuyên có sự xuất hiện của Vích.

Các loài Đồi mồi, Đồi mồi dứa, Quản đồng lại là loài ăn động vật. Thức ăn ưa thích 

của chúng là San hô mềm, Hải miên, động vật giáp xác nhỏ như tôm cua, các loài cá, 
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ốc ... (loài Đồi mồi dứa và Quản đồng) nên khu vực phân bố chính của chúng là các 

rạn san hô, rạn đá và vùng biển nông gần bờ. Tại Việt Nam có thể nhìn thấy chúng 

ở các rạn san hô tại Trường Sa, Côn Đảo hoặc Phú Quốc.

Loài Rùa da có thức ăn ưa thích là sứa biển nên chúng thường sinh sống tại các 

vùng biển nước sâu, nơi có nhiều sứa biển phân bố. Tại Việt Nam có thể bắt gặp 

Rùa da tại các vùng biển trong Vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Quảng Trị.

18. Vòng đời của rùa biển?

Rùa biển được ước tính có vòng đời khá dài, trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗi 

một giai đoạn chúng lại sống ở một sinh cảnh khác nhau và thức ăn khác nhau. Ví 

dụ khi rùa con vừa mới sinh (0 – 10 năm tuổi), chúng sống trôi nổi theo các dòng hải 

lưu, thức ăn chủ yếu là sinh vật phù du, sứa và cá nhỏ. Khi đạt đến giai đoạn sắp 

trưởng thành (11 – 30 năm tuổi) chúng bắt đầu di chuyển vào khu vực nước nông, 

các rạn san hô và thảm cỏ biển. Chúng bắt đầu ăn thức ăn ở dưới nền đáy bao gồm 

các loại động vật không xương sống cỡ nhỏ, cá, sứa…Đến khi đạt độ tuổi trưởng 

thành mỗi loài lại có một loại thức ăn riêng và bắt đầu di cư để kiếm ăn, giao phối 

và sinh sản.            

19. Rùa biển thở bằng gì?

Hình 18. Một chú Vích ngoi lên mặt nước thở tại Akumai,
 Mexico © Alejandro Fallabrino 

Tuy là loài sống hoàn toàn dưới nước (trừ con cái phải lên bờ để đẻ trứng trong thời 

gian ngắn) nhưng các loài rùa biển đều thở bằng phổi và phải ngoi lên mặt nước để 

thở. Chúng có hệ thống hô hấp phát triển, phổi có khả năng chứa được lượng lớn 
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ô xy, giúp cho rùa biển có khả năng nín thở trong nhiều giờ (phụ thuộc vào mức độ 

hoạt động của chúng). Trong thời gian nghỉ ngơi, Rùa biển có thể nằm dưới nước 

4-7 giờ mà không cần ngoi lên để thở. Tuy nhiên, khi bị mắc câu hay mắc lưới, rùa 

biển sẽ vùng vẫy rất mạnh và sẽ nhanh chóng tiêu hao hết lượng oxy tích lũy trong 

cơ thể, làm cho chúng có thể bị chết đuối chỉ trong 40-60 phút.

20. Rùa biển nghỉ ngơi như thế nào?

Rùa biển có thể ngủ khi nổi lên trên mặt nước hoặc dưới vùng nước sâu tại các rạn 

đá và rạn san hô. Nhiều ngư dân đã quan sát thấy rùa biển ngủ trong các hang hốc 

trong các rạn san hô tại vùng biển Việt Nam. Lúc này, chúng rất dễ bị đánh bắt vì 

hầu như không nhận biết được xung quanh. Thời gian rùa biển ngủ dưới nước có 

thể lên đến 4-7 giờ tùy thuộc vào loài và kích thước cá thể do mọi hoạt động đều 

giảm nên tiêu thụ ít khí oxy hơn khi thức. Rùa biển con thì thường ngủ trôi nổi trên 

mặt nước, đặc biệt là nơi có các đám rong biển hoặc khúc gỗ trôi dạt trên biển. Rùa 

con khi ngủ thường co hai chân bơi trước lên trên lưng và thò mũi lên trên bề mặt để 

thở. Qua quan sát rùa biển được nuôi tại đảo Cayman, người ta thấy rằng khi nghỉ 

ngơi rùa biển thường mở mắt hoàn toàn hoặc nhắm mắt một nửa, còn khi ngủ mắt 

của rùa biển sẽ thay đổi thường xuyên từ trạng thái nhắm hoàn toàn và mở mắt một 

nửa, giúp cho rùa biển có thể phản ứng khi bị kẻ thù tấn công. 

21. Rùa biển có thể nhìn và nghe thấy tiếng động khi lên bờ đẻ trứng không?

Rùa biển có hệ thống thị giác và thính giác tương đối phát triển. Mắt của rùa biển 

có thể nhìn rất rõ ràng dưới nước nhưng lại rất hạn chế khi lên trên cạn, thậm chí 

chúng còn có thể phân biệt  được màu sắc khác nhau. Chúng nhạy cảm với các 

màu sắc có bước sóng ngắn như tím (bước sóng 400 nm), màu xanh (500 nm) và 

kém nhạy cảm hơn với màu cam (600 nm) và đỏ (700 nm). Do đó, khi đi tuần tra 

trên các bãi đẻ của rùa biển, nên sử dụng đèn có ánh sáng màu đỏ để hạn chế ảnh 

hưởng đến chúng. 

Rùa biển có hệ thống thính giác nhưng là tai trong, được che phủ bởi một lớp da 

mỏng. Cấu tạo tai trong của rùa biển giúp cho chúng có thể nghe tốt trong môi 

trường nước biển, do các dao động của âm thanh truyền trong nước tốt hơn môi 

trường không khí trên cạn. 

Rùa biển còn cảm nhận các rung động xung quanh chúng trong môi trường nước 
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bằng hệ thống tai trong, giúp nó phòng tránh được kẻ thù khi bị tấn công. Qua một 

số nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các loài rùa biển có khả năng nghe 

tốt các âm thanh ở tần số từ 200 đến 750 Hz và không nghe thấy âm thanh có tần 

số lớn hơn 1000 Hz. Do đó, cũng giống như các loài rùa trên cạn, rùa biển sẽ nghe 

rất kém khi lên trên bờ và hầu như không nghe thấy tiếng nói của con người (có tần 

số phổ biến là từ 80 đến 250Hz).

22. Tuổi trưởng thành của rùa biển là bao nhiêu?

Mỗi loài rùa biển có tuổi trưởng thành khác nhau. Thời gian từ lúc con non sinh ra 

cho đến khi sẵn sàng để đẻ trứng của loài Vích là 20-30 năm, Quản đồng 25-30 

năm, Đồi mồi và Đồi mồi dứa 15-20 năm. Khi đạt độ tuổi trưởng thành và thành thục 

sinh sản, rùa biển sẽ di cư về khu vực giao phối và đẻ trứng tại nơi mà chúng đã 

từng sinh ra.

23. Tuổi thọ của Rùa biển là bao nhiêu?

Hiện tại chúng ta chưa xác định được chính xác tuổi thọ của rùa biển. Dựa vào số 

liệu theo dõi rùa mẹ di cư lên đẻ trứng tại các bãi biển, các nhà khoa học đã ước tính 

tuổi thọ trung bình của rùa biển là khoảng 50 năm, một số loài có tuổi thọ cao như 

Vích, Quản đồng, Rùa da lên đến 70-80 năm. 

24. Kích thước rùa trưởng thành là bao nhiêu?

Kích thước rùa trưởng thành rất khác nhau tùy từng loài. Loài Rùa da có kích thước 

lớn nhất, chiều dài mai lên đến 2m và nặng khoảng 800kg; loài Vích có kích thước 

nhỏ hơn, chiều dài mai khoảng 85-120 cm và trọng lượng khoảng 80 đến 190kg; Đồi 

mồi dứa có kích thước nhỏ nhất, chỉ dài khoảng 60-70cm và nặng khoảng 35-50kg.

25. Rùa biển di cư như thế nào?

Khi rùa biển đạt đến độ tuổi sinh sản rùa biển sẽ di cư về khu vực nơi chúng được 

sinh ra để đẻ trứng. Khoảng cách từ nơi chúng sinh sống đến các bãi đẻ có thể lên 

đến hàng nghìn cây số. Quá trình di cư kéo dài hàng tháng do rùa biển vừa di cư 

vừa kiếm ăn vào ban ngày, còn ban đêm sẽ vào các rạn san hô và rạn đá để nghỉ 

ngơi. Sau khi giao phối, con đực sẽ lập tức trở về khu vực kiếm ăn, còn con cái sẽ 

di chuyển xung quanh khu vực đẻ trứng trong khoảng 2 tháng để đẻ trứng, sau đó 

mới quay về nơi chúng sinh sống. Loài Vích có thể duy trì tốc độ bơi 44km/ngày và 
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chiều dài lên đến 3,410 km từ Gielop (Micronesia) đến Majuro (Đảo Marshall). Rùa 

cái trưởng thành như loài Vích và Đồi mồi thường làm tổ tại những bãi biển cách xa 

khu vực chúng kiếm ăn, trong khi đó một số loài khác như Rùa lưng phẳng lại chỉ 

lên đẻ trứng tại các bãi biển xung quanh khu vực chúng sinh sống. Qua kết quả của 

các dự án gắn thẻ theo dõi rùa biển tại vùng Ca-ri-bê thì không có một con rùa đã 

được gắn thẻ tại Tortuquero, Costa Rica lại được tìm thấy lên đẻ trứng ở nơi khác 

trong suốt 22 năm theo dõi. Điều này cho thấy rằng những con rùa đó chỉ làm tổ ở 

một nơi trong suốt cuộc đời.  

Tại Việt Nam, qua theo dõi bằng vệ tinh do Vườn Quốc Gia Côn Đảo thực hiện, 

người ta đã xác định được rùa biển tại đây sau khi đẻ trứng đã di cư đến các vùng 

biển như Phú Quý, Phú Quốc, Trường Sa (Việt Nam) và đảo Palawan (Philippin), 

đảo Pahang (Malaysia), đảo Nautuna (Indonesia). Ngược lại, đảo Bạch Long Vỹ và 

Côn Đảo cũng là điểm đến của rùa biển sinh sản tại Hồng Kong (Trung Quốc) và đảo 

Ko Kham Ya (Thái Lan) (Hình 19).

Hình 19.  Đường di cư của rùa biển tại Việt Nam © Internet
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26. Tại sao phải gắn thẻ cho rùa 

Từ những thông tin thu được từ những con rùa biển đeo thẻ qua theo dõi trong một 

thời gian dài, chúng ta có thể biết được những đặc điểm về hành vi, đường di cư 

cũng như ước tính về số lượng, tỷ lệ tử vong. Sự chính xác của những số liệu thu 

được từ thẻ phụ thuộc vào vật liệu chế tạo, chất lượng, vị trí và kỹ thuật gắn thẻ vào 

rùa biển.  

27. Có các loại thẻ nào được sử dụng trong nghiên cứu rùa biển?

Trước đây, các nhà khoa học khi nghiên cứu rùa biển đã sử dụng hàng loạt các 

phương pháp gắn thẻ khác nhau như khắc, đánh dấu chữ V hoặc bôi sơn lên mai…

Tuy nhiên, hiện tại các loại thẻ bằng nhựa tổng hợp (cho loài Rùa da) hoặc hợp kim 

(titan hoặc inconel) được sử dụng phổ biến nhất. 

Hiện nay, loại thẻ PIT – thẻ có gắn thiết bị thu phát tín hiệu tích hợp thụ động hoặc 

thẻ microchip được sử dụng để đánh dấu các cá thể rùa biển. Ngoài ra, rùa biển 

còn được gắn thiết bị theo dõi vị trí tự động qua vệ tinh (Hình 20). Mục tiêu của các 

nghiên cứu gắn thẻ và ghi nhận vị trí qua vệ tinh là nhằm xác định các chặng đường 

di cư từ nơi kiếm ăn đến khu vực giao phối và đẻ trứng cũng như các thông tin về 

sinh học khác của các loài rùa biển.

Hình 20. Thẻ đánh dấu bằng kim loại và thẻ theo dõi vị trí tự động qua vệ tinh © Internet

28. Rùa mẹ đẻ bao nhiêu ổ trứng trong một mùa sinh sản?

Thông thường, rùa mẹ đẻ từ 2 đến 5 ổ trứng trong một mùa tùy thuộc vào sự thành 

thục sinh sản và lượng dinh dưỡng mà chúng tích lũy được. Rùa mẹ đã từng đẻ 

trứng nhiều lần và sinh sống tại khu vực có nguồn thức ăn dồi dào thì sẽ đẻ nhiều 

trứng hơn so với con mới trưởng thành hoặc sinh sống tại nơi có ít thức ăn hơn.
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29. Thời gian giữa hai lần đẻ trứng là bao lâu?

Rùa mẹ phải chờ khoảng 2 tuần giữa hai lần đẻ trứng để cho trứng phát triển đầy 

đủ. Trong thời gian này, rùa biển nghỉ ngơi trong các rạn đá, rạn san hô gần nơi đẻ 

trứng và hoàn toàn không ăn hoặc tìm kiếm thức ăn. Trong giai đoạn này vỏ trứng 

sẽ được hình thành bao bọc xung quanh noãn hoàng và phôi. 

30. Thời gian giữa hai mùa đẻ là bao lâu?

Rùa mẹ phải mất từ 2 đến 5 năm để tích lũy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho mùa 

sinh sản tiếp theo. Thời gian giữa hai mùa sinh sản cũng phụ thuộc vào độ tuổi, độ 

thành thục sinh sản và chất lượng thức ăn tại nơi chúng sinh sống.

31. Hiện tượng arribada là gì?

Hình 21. Hiện tượng rùa biển lên đẻ hàng loạt tại Costa Rica © Internet

Arribada (nghĩa là “đến nơi” theo tiếng Tây Ban Nha) là hiện tượng Rùa biển tập 

hợp thành nhóm hàng trăm đến hàng ngàn cá thể lên đẻ trên một bãi biển nhỏ trong 

một đêm. Các bãi biển tại La Escobilla, Mexico; Ostional, Costa Rica; và Orissa (Ấn 

Độ) có số lượng lên đến hàng trăm ngàn con. Đây là hiện tượng sinh sản đặc biệt 

nhất trong thế giới tự nhiên và chỉ hai loài rùa biển thuộc giống Lepidochelys là Rùa 

Kempi và Đồi mồi dứa. Mặc dù nguyên nhân của hiện tượng này còn chưa được 

nghiên cứu đầy đủ nhưng người ta cho rằng đây là cách mà các loài Rùa biển giảm 

thiểu tỷ lệ tử vong của con non.
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Hình 22. Cán bộ IUCN đang bảo vệ một ổ trứng rùa (149 quả) 
tại Vườn Quốc gia Côn Đảo © IUCN Việt Nam 

32. Rùa mẹ đẻ bao nhiêu quả trứng trong một mùa?

Mỗi tổ trứng thường có từ 50 đến 150 quả trứng. Một mùa sinh sản rùa mẹ có thể 

đẻ từ 2 đến 5 ổ trứng. Rùa Mai phẳng có số lượng trứng ít nhất (50-70 quả/ổ trứng), 

Đồi mồi có số lượng nhiều nhất khoảng 200 quả/ổ trứng. 

33. Bao nhiêu trứng sống sót và nở thành rùa trưởng thành?

Số lượng trứng có thể được ấp nở thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong 

đó yếu tố môi trường nơi rùa biển đẻ trứng là quan trọng nhất. Khu vực không bị ô 

nhiễm, không có hoặc ít địch hại và có nhiệt độ bãi cát, độ ẩm phù hợp sẽ có tỷ lệ 

thành công cao hơn. Trong tự nhiên, rùa mẹ sẽ tự tìm kiếm và đào ổ để đẻ trứng ở 

nơi có điều kiện thích hợp nhất. Tỷ lệ nở thành công của ổ trứng còn tùy thuộc vào 

loài, trong đó Rùa da có tỷ lệ thấp nhất là dưới 50% còn các loài khác thông thường 

dao động trong khoảng 70-85%.

34. Trứng rùa biển có thể ấp nhân tạo được không?

Trứng rùa biển có thể được ấp nở trong các hồ ấp nhân tạo, tuy nhiên công việc 

này phải được những người đã được đào tạo thực hiện. Các nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng nếu trứng rùa biển được di chuyển và đưa vào hồ ấp nhân tạo trong vòng 3 

tiếng sau khi đẻ thì sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến khả năng nở của chúng. Sau 

khoảng thời gian này, trứng cần di chuyển cẩn thận hơn để tránh bị va đập nhằm 

giảm tỷ lệ trứng bị hỏng.  
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Trong ấp nhân tạo trứng rùa biển thì nhiệt độ của hồ ấp rất quan trọng. Nhiệt độ 

trong hồ phải tương đương với nhiệt độ bên trong các tổ ấp ngoài tự nhiên để đảm 

bảo được tỷ lệ cân bằng giữa rùa đực và rùa cái. Các nghiên cứu được thực hiện ở 

Ma-lai-xia (Sabah, Sarawak, Redang và Rantau Abang), Phi-líp-pin và Thái lan cho 

thấy các hồ ấp không được che phủ sinh ra 100% là rùa cái, hồ ấp trong bóng râm 

sinh ra 100% là rùa đực, trong khi tại các tổ tự nhiên tỷ lệ này là 80% rùa cái và 20% 

rùa đực. 

35. Kích thước và trọng lượng quả trứng là bao nhiêu?

Tùy từng loài mà kích thước và trọng lượng mỗi quả trứng khác nhau. Loài rùa Mai 

phẳng có kích thước trứng lớn nhất so với kích thước cơ thể, đường kính có thể 

lên đến 7cm và khối lượng khoảng 77 gram, tương đương với kích thước trứng của 

loài Rùa da, loài có kích thước cơ thể lớn hơn gấp nhiều lần so với Rùa mai phẳng. 

Loài Đồi mồi dứa có kích thước trứng nhỏ nhất, khối lượng chỉ trong khoảng 22-26 

gram và đường kính khoảng 3,5cm. Trứng của loài Vích có kích thước khoảng 4cm 

và nặng khoảng 40 gram.

36. Mất bao lâu để trứng nở thành con non?

Thời gian ấp trứng phụ thuộc vào nhiệt độ của bãi cát, nhiệt độ càng cao thì thời gian 

ấp càng ngắn và ngược lại. Trứng rùa biển chỉ có thể nở trong giới hạn nhiệt độ từ 

26 đến 32oC. Với nhiệt độ ấp trung bình là 26oC, trứng rùa biển sẽ nở trong khoảng 

80-82 ngày, còn nhiệt độ 32oC trứng chỉ mất 45-48 ngày để nở. Với nhiệt độ bãi cát 

là 30oC thì trứng rùa biển mất khoảng 56 ngày để nở.

37. Con non rùa biển có hình dạng và kích thước như thế nào?

Hình 23. Một chú rùa non mới nở được thả về biển © IUCN Việt Nam . 
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Rùa con sau khi mới nở có kích thước tương đối nhỏ và khác nhau tùy loài. Con non 

loài rùa da lớn nhất có chiều dài mai khoảng 6-7cm và nặng 45-50gram, tiếp theo 

là loài Vích có chiều dài mai từ 4-5cm và nặng khoảng 30gram, các loài còn lại có 

kích thước tương đương nhau, chiều dài mai dài dưới 4cm và nặng khoảng 20 gram 

(Hình 23).

38. Con non rùa biển định hướng ra biển như thế nào, tại sao người ta vẫn 

thấy con non di chuyển vào phía sâu trong đất liền?

Hình 24. Các chú rùa con hướng về biển © IUCN Việt Nam

Hình 25. Hình dạng và kích thước của con non các loài rùa biển tại Việt Nam © Internet
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Rùa con định hướng ra biển dựa vào ánh sáng của đường chân trời. Ban đêm, phía 

biển bao giờ cũng sáng hơn phía đất liền. Do đó, nếu có ánh sáng mạnh ở phía đất 

liền do con người tạo ra, rùa biển con sẽ bị nhầm lẫn và di chuyển ngược vào vùng 

có ánh sáng đó. Những con di chuyển sâu vào trong đất liền sẽ bị chết do mất nước 

và mất sức.

39. Tại sao rùa con lại nở cùng một thời điểm và di chuyển thành nhóm lớn?

Do kích thước của con non rất nhỏ và ổ trứng lại tương đối sâu (từ 50-70cm) nên 

nếu chỉ một con đơn độc sẽ không thể trèo lên trên bề mặt bãi cát được. Do đó, sau 

khi thoát khỏi lớp vỏ trứng chúng sẽ nằm yên và chờ đợi những con non khác. Khi 

tất cả trứng đã nở thì chúng đồng loạt ngoi lên bằng cách trèo lên các vỏ trứng, đào 

cát trên đầu và xung quanh cơ thể. Bằng cách sử dụng vỏ trứng và cát như là các 

“bậc thang” giúp cho rùa con trèo lên khỏi ổ một cách dễ dàng. Việc ngoi lên một 

cách đồng loạt cũng giúp tăng cơ hội sống sót của con non trước những kẻ săn mồi 

đang đợi sẵn trên bãi cát và dưới biển.

Hinh 26. Rùa non mới nở tại Vườn quốc gia Côn Đảo © Nguyễn Hải Vân 
(Tình nguyện viên bảo vệ rùa biển - IUCN Việt Nam)

40. Rùa con sinh ra nhiều như vậy thì tại sao lại phải bảo vệ chúng?

Số lượng rùa con sinh ra từ mỗi ổ trứng là nhiều, trung bình khoảng 80% số trứng 

được ấp sẽ nở thành con non, nhưng do thời gian đạt độ tuổi trưởng thành lâu (từ 

15 đến 30 năm tùy loài) và nhiều loài địch hại, nên chỉ một trong số 1000 con non 

sinh ra có thể sống sót đến tuổi trưởng thành.
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41. Các loài địch hại đối với con non là gì?

Khi con non mới sinh ra rất yếu ớt, lại phải băng qua bãi biển trống và vùng nước 

nông ven bờ, nơi có rất nhiều động vật ăn thịt sinh sống. Trên bãi biển, con non có 

thể bị các loài như kiến, cua, kỳ nhông, chó, mèo... ăn thịt. Khi xuống mặt nước và 

bơi qua vùng nước nông ven bờ thì bị các loài cá lớn, chim... ăn thịt. Ước tính chỉ 

có khoảng 40%-50% tổng số con non sinh ra trên bãi biển có thể sống sót ra đến 

đại dương.

42. Sau khi ra đến đại dương con non sẽ làm gì?

Sau khi ra đến đại dương, con non sẽ bơi liên tục trong vòng 2 đến 5 ngày không ăn 

cho đến khi gặp được dòng chảy lớn. Sau đó, con non sẽ dựa vào dòng chảy này để 

di chuyển, ăn thức ăn nổi như động vật phù du và “mất tích” từ 5-15 năm. Thời gian 

này hiện vẫn còn là bí ẩn đối với khoa học vì hầu như chưa có nghiên cứu nào hoặc 

thiết bị nào có thể theo dõi quá trình phát triển của rùa biển con ở giai đoạn này. Sau 

5-15 năm, rùa biển sẽ di chuyển vào khu vực nước nông ven bờ và bắt đầu ăn thức 

ăn dưới đáy giống như con trưởng thành

43. Làm thế nào để rùa con khi trưởng thành có thể quay lại nơi chúng sinh 

ra để đẻ trứng?

Hình 27. Rùa lên bờ đẻ trứng © Heather Brock

Hiện nay khoa học chưa hiểu rõ và thống nhất được làm thế nào mà rùa con có thể 

quay lại nơi chúng sinh ra để đẻ trứng. Tuy nhiên có một số giả thiết được nhiều 

người chấp nhận. Đó là:
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- Giả thiết 1: Cảm nhận và sử dụng từ trường của trái đất. Nhiều nghiên cứu khoa 

học đã chứng minh được rằng rùa biển có khả năng phát hiện góc độ và cường độ 

của từ trường trái đất giống như nhiều loài chim di cư. Dựa vào khả năng này, chúng 

có thể xác định được vị trí của khu vực nơi chúng sinh ra từ khoảng cách hàng trăm 

đến hàng ngàn kilomet, và điều chỉnh hướng di cư khi đến mùa sinh sản.

- Giả thiết 2: Rùa biển có khả năng hay bản năng ghi nhớ vị trí. Theo giả thiết này 

thì khi vừa mới nở và ngoi lên trên mặt bãi cát và chạy xuống biển, rùa con ghi nhận 

ngay lập tức các đặc điểm của khu vực như mùi vị, âm thanh tần số thấp (ví dụ như 

tiếng ồn của sóng), từ trường, đặc điểm dòng chảy và các dấu hiệu hóa học khác. 

Chính vì vậy, cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với rùa con khi chúng vừa nở.

- Giả thiết 3: Đặc tính bày đàn của rùa biển.Theo giả thiết này thì những con rùa cái 

mới trưởng thành sẽ di chuyển theo những con rùa già hơn, nhiều kinh nghiệm từ 

nơi kiếm ăn của chúng đến nơi sinh sản.  

44. Làm thế nào để xác định được tuổi của rùa biển?

Hình 28. Một chú vích đang bơi tại Vườn quốc gia 
đảo Virgin © Caroline Rogers

Rất khó có thể xác định được chính xác độ tuổi của rùa biển bằng các phương pháp 

thông thường. Người ta đã thử nghiệm xác định độ tuổi bằng cách đếm lớp xương 

ở mai và xương rùa biển, đặc biệt là xương chân bơi trước. Tuy nhiên, ở rùa biển 

trưởng thành, các lớp xương sau sẽ dần dần sẽ dính chặt vào lớp trước và rất khó 

để phân biệt. Do đó, phương pháp này không ổn định và rùa biển không phải năm 

nào cũng có thêm một lớp xương mới. Phương pháp khác đã được thực hiện là tiêm 
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vào trong cá thể rùa biển trưởng thành một lượng hóa chất phát quang. Khi cá thể 

đó quay lại bãi biển để đẻ trứng sau vài năm, mẫu sinh thiết từ xương chi sẽ được 

soi dưới kính hiển vi và các lớp xương quan sát được rất rõ. Nhưng phương pháp 

này không áp dụng được với những con chưa trưởng thành và con non nên cũng 

chỉ mang tính chất ước lượng.

45. Làm thế nào để xác định được giới tính của rùa biển?

Rùa con từ khi mới sinh cho đến khi gần trưởng thành có hình dạng và kích thước 

hoàn toàn tương tự như nhau giữa con đực và con cái, do đó không thể phân biệt 

được giới tính của chúng nếu chỉ dựa vào hình dạng và kích thước bên ngoài. Giai 

đoạn này chỉ có thể xác định được giới tính của rùa con bằng phương pháp nội soi 

cơ quan sinh dục (đối với con gần trưởng thành) hoặc sinh thiết tế bào ở tuyến sinh 

dục (đối với con non mới sinh). Đến giai đoạn trưởng thành con đực sẽ có chiều dài 

đuôi (đồng thời là bộ phận sinh dục) dài hơn nhiều lần so với con cái và đây là đặc 

điểm dễ dàng nhất để phân biệt giới tính của rùa biển. Một đặc điểm nữa là chỉ có 

con cái mới lên bờ để đào tổ và đẻ trứng còn con đực không bao giờ lên bờ. 

46. Có thể nuôi rùa biển trong nước ngọt được không?

Rùa biển có thể chịu đựng và sống trong môi trường nước ngọt trong thời gian ngắn. 

Trên thực tế, việc nuôi rùa biển trong nước ngọt giúp cho việc loại bỏ các sinh vật 

sống ký sinh và sống bám trên cơ thể của chúng (như các loài đỉa biển, hà biển…). 

Tuy nhiên, nếu nuôi trong thời gian dài sẽ làm thay đổi các đặc tính sinh học của rùa 

biển như hệ thống cân bằng độ muối, trao đổi chất và khả năng vận động… dẫn tới 

sự suy giảm sức khỏe và tử vong. Do đó, nếu muốn nuôi nhốt rùa biển phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu khoa học, cần phải tạo môi trường có độ muối tương tự như 

ngoài tự nhiên (25-32‰).

47. Người ta nói ăn thịt và trứng rùa biển rất bổ, điều này có đúng không?

Điều này hoàn toàn sai. Trên thực tế, thịt rùa biển có thành phần Protein 15-20% 

tương tự thịt gà (20,2%) và thịt lợn (19,8%); hàm lượng Lipid là 0,5-1,2% thấp hơn 

nhiều so với gà (10,2%) và lợn (6,2%). Năng lượng tạo ra khi tiêu thụ 100g thịt rùa 

biển là 84-91Kcal, trong khi gà là 173Kcal và Lợn là 135Kcal. Trứng của rùa biển 

còn có chứa lượng rất lớn cholesterol, gấp 20 lần so với một quả trứng gà, chất này 

là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, 
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máu nhiễm mỡ... Nói tóm lại, thịt và trứng của rùa biển hoàn toàn không có lợi, thậm 

chí là có hại cho sức khỏe của con người, những thông tin về việc ăn thịt và trứng 

rùa biển bồi bổ sức khỏe hoàn toàn là tin đồn bịa đặt và không có cơ sở khoa học.

48. Ăn thịt rùa biển có thể gây chết người có đúng không?

Đúng là trên thế giới và Việt Nam đã từng xảy ra nhiều trường hợp tử vong do ăn thịt 

rùa biển, thậm chí người ta đã đặt tên cho loại độc này là Chelonitoxism (Ngộ độc 

thịt rùa biển). Các trường hợp ngộ độc thường do ăn thịt loài Đồi mồi mà loài này 

trong thịt có tính lũy sẵn các độc chất từ thức ăn yêu thích của chúng là hải miên và 

san hô mềm. Một số trường hợp được ghi nhận trong những năm gần đây:

- Tháng 3/2013: Ba trẻ em bị chết và 148 người khác phải vào bệnh viện điều trị 

(25 người trong tình trạng nguy kịch) sau khi ăn thịt rùa biển tại đảo Metawai quận 

Sipora Selatan (Indonesia).

- Tháng 12/2012: Ba người chết và 30 người bị ngộ độc sau khi ăn thị rùa biển trên 

đảo Moheli, Mwanli (Comoros)

- Tháng 10/2010: Sáu người chết (trong đó có 4 trẻ em) và hơn 90 người phải nhập 

viện điều trị tích cực tại đảo Murilo (Micronesia). Nguyên nhân đã được tổ chức Y tế 

Thế giới kết luận là do ngộ độc thịt rùa biển.

- Năm 2005 tại đảo Salomon: 28 người chết (trong đó có 6 trẻ em) và nhiều người 

khác bị ốm nặng sau khi ăn thịt rùa biển

- Tháng 5/1961: 18 người chết và 130 người bị bệnh nặng tại Tuticorin, Tamil Nadu, 

Ấn Độ, khi 12 gia đình tại một thôn ven biển tổ chức bữa tiệc trong đó có món Cari 

thịt rùa biển. Trường hợp này sau đó cũng được kết luận là ngộ độc do ăn thịt rùa 

biển

Bên cạnh đó, trong thịt rùa biển còn có chứa các loại ký sinh trùng có hại, độc chất 

của tảo độc mà rùa biển ăn phải, các loại bệnh tật khác có thể lây nhiễm cho con 

người mà ta không thể biết trước được.
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49. Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ rùa biển?

Hình 29. Một chú Vích tại Isla Culebra, Puerto Rico © Alejandro Fallabrino

Các loài rùa biển đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của hệ sinh 

thái, có giá trị khoa học cao, đem lại nguồn lợi cho cộng đồng từ các hoạt động du 

lịch. Rùa biển có giá trị không thể đong đếm được về văn hóa, tâm linh đối với người 

dân ven biển tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Bên cạnh đó, số lượng của các loài 

rùa biển đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng trên toàn thế giới, phần lớn là do các 

hoạt động của con người. Trong tương lai, rùa biển còn có nguy cơ chịu sự tác động 

mạnh của hiện tượng biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. 

50.  Vai trò của Vích trong việc duy trì sự ổn định của hệ sinh thái thảm cỏ biển 

như thế nào?

Loài Vích giúp duy trì sự ổn định của thảm cỏ biển bằng cách khi ăn chúng tạo ra các 

luống làm tăng sự trao đổi các chất dinh dưỡng trong thảm cỏ, loại bỏ các loài rong 

tảo, giảm mật độ các loài động vật không xương sống trong thảm cỏ. Tại nhiều khu 

vực như Mỹ và vùng Ca ri bê, người ta đã nghiên cứu trong thời gian dài và thấy mối 

tương quan thuận giữa chất lượng các thảm cỏ và năng suất của các loài cá có giá 

trị kinh tế với mật độ Vích trong khu vực.

51.  Vai trò của Đồi mồi đối với các rạn san hô là gì?

Loài Đồi mồi có bộ hàm rất mạnh có thể cắn xé bọt biển (hải miên) trong các rạn san 

hô. Nhờ có Đồi mồi, sự phân bố và số lượng Bọt biển trong hệ sinh thái rạn san hô 

được duy trì ổn định, tránh sự cạnh tranh về thức ăn và không gian sống giữa hải 
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miên với các loài san hô, tăng cường khả năng phát triển của ấu trùng san hô. Nếu 

không có Đồi mồi thì các loài bọt biển sẽ phân bố khắp các rạn, làm thay đổi cấu trúc 

của rạn san hô do các loài này có chứa độc tố nên rất ít loài có khả năng ăn và tiêu 

hóa hải miên như Đồi mồi.

52. Vai trò của các loài rùa biển với các bãi cát là gì?

Các loài rùa biển đều đào tổ và đẻ trứng trên các bãi cát. Một phần nhỏ số trứng này 

(khoảng 10-20%) sẽ không nở được. Đây chính là nguồn dinh dưỡng quý báu cho 

các loài thực vật sử dụng và phát triển. Khi thực vật phát triển thì các bãi cát sẽ giảm 

thiểu nguy cơ bị sạt lở do bão gió và sóng. 

53. Rùa biển đóng vai trò gì trong việc duy trì lưới thức ăn của biển?

Rùa da, loài rùa có kích thước lớn nhất, di chuyển xa nhất, lặn sâu và lâu nhất trong 

các loài rùa biển lại có thức ăn ưa thích là sứa. Chúng ăn rất nhiều sứa trong một 

ngày và có thể tiêu hóa được các chất độc từ sứa, điều này thì không phải loài nào 

cũng có thể làm được. Do vậy, chúng đã giúp kiểm soát số lượng sứa trong tự nhiên, 

giúp cho trứng cá và cá con (thức ăn chủ yếu của sứa) có cơ hội để phát triển. Nếu 

số lượng rùa da giảm đi sẽ dẫn đến sự tăng lên của sứa, giảm số lượng cá trong 

tự nhiên.

Ngược lại với vai trò là động vật ăn mồi, rùa biển còn là thức ăn cho các loài sinh vật 

biển lớn khác như cá mập, trứng và con non của chúng là thức ăn cho cá, chim, cua 

và các loài sinh vật khác trên mặt đất như chó, chồn cáo, thằn lằn...

Các loài ở biển có mai cứng như Vích, Đồi mồi, Quản đồng... có nhiều sinh vật sống 

bám trên nó như hầu hà, giun nhiều tơ, giun đốt..., đây lại là nguồn thức ăn cho các 

loài sinh vật như cá, tôm, cua... Công việc dọn dẹp này có lợi cho cả rùa biển và các 

sinh vật kiếm ăn trên da và mai của nó.

54. Rùa biển có vai trò gì trong nghiên cứu khoa học?

Tuy được nghiên cứu từ lâu nhưng rùa biển vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa 

học. Nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ của rùa biển vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ 

như khả năng định hướng của rùa biển khi di cư, lý do lựa chọn bãi đẻ của rùa mẹ, 

khả năng ghi nhớ vị trí của rùa con khi trưởng thành quay trở lại nơi chúng sinh ra để 

sinh sản, quá trình phát triển của rùa con khi mới sinh ra... Bên cạnh đó, các vấn đề 
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về bảo tồn, phương pháp bảo tồn và phát triển quần thể rùa biển, sinh sản nhân tạo 

rùa biển...vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo và cần thực hiện trong thời gian tới.

Hình 30. Các tình nguyện viên địa phương thả một chú Vích
 tại đảo Minh Châu, Bái Tử Long © IUCN Việt Nam 

55. Rùa biển có giá trị gì đối với người dân địa phương?

Trước đây khi chưa được bảo vệ, các loài rùa biển đặc biệt là Vích và Đồi mồi đã 

bị khai thác tận diệt tại nhiều nơi. Thịt và trứng Vích được sử dụng làm thức ăn cho 

người và gia súc, mai Vích và Đồi mồi được chế tác thành những sản phẩm thủ công 

và bán cho khách du lịch. Lợi nhuận đem lại từ các hoạt động này là rất nhỏ và chỉ 

cho một bộ phận nhỏ người dân, những người tham gia trực tiếp vào các hoạt động 

đánh bắt, chế tác và buôn bán rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển. Hiện nay, khi 

việc đánh bắt rùa biển đã bị cấm trên phạm vi toàn cầu thì những giá trị trực tiếp này 

đã không còn nữa.

Giá trị lớn hơn nhiều mà rùa biển có thể mang lại là lợi ích từ hoạt động du lịch sinh 

thái gắn với rùa biển. Tại nhiều quốc gia và khu vực như Úc, vùng Ca ri bê hay Mỹ, 

rùa biển đã mang lại nguồn thu hàng triệu đô la từ các hoạt động thăm, xem rùa biển 

tại các bãi đẻ của chúng. Người dân địa phương được tham gia vào các hoạt động 

như hướng dẫn, chuyên chở, ăn nghỉ... cho khách du lịch và hưởng lợi trực tiếp từ 

các hoạt động này. Bên cạnh đó, nguồn thu từ việc bán vé thăm quan cho khách 

du lịch, một phần được tái đầu tư vào các hoạt động bảo tồn các hệ sinh thái, một 

phần khác được sử dụng để nâng cao cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế tại địa phương 

và chính người dân cũng được hưởng lợi. Mô hình du lịch sinh thái thăm xem rùa 
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biển cũng đã bước đầu được áp dụng tại VQG Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và thu 

được những kết quả khả quan.

56. Giá trị tâm linh của rùa biển là gì?

Người dân sống tại khu vực ven biển, nhất là những người đi biển tại nhiều địa 

phương coi rùa biển là con vật linh thiêng. Các loài Rùa được coi là một trong tứ 

linh bao gồm Long, Ly, Quy và Phượng, tượng trưng cho sự trường tồn, trí thức và 

âm dương, trời đất. Có thể bắt gặp hình tượng Rùa tại nhiều huyền tích rùa thiêng: 

Rùa dâng nỏ thần cho vua An Dương Vương ở Cổ Loa, rùa đội văn bia tiến sĩ ở Văn 

Miếu, rùa đội Kiếm ở Hồ Lục Thủy nên đổi thành Hồ Gươm… Theo phong tục truyền 

thống, nếu gặp rùa biển hoặc mắc vào lưới khi đi biển người ta thường thắp hương 

cầu khấn và thả ra biển. 
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57. Ô nhiễm môi trường biển ảnh hưởng đến rùa biển như thế nào?

Các loài rùa biển sống hoàn toàn trong môi trường nước biển và chịu tác động trực 

tiếp từ các chất ô nhiễm trong nước biển. Nước biển càng ô nhiễm thì rùa biển càng 

có nguy cơ mắc bệnh càng cao như bệnh khối u Fibropapilloma, bệnh đường tiêu 

hóa và hô hấp... Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường đồng thời làm suy thoái sinh cảnh 

sống của rùa biển như rạn san hô hoặc thảm cỏ biển.

58. Sự suy giảm chất lượng hoặc phá hủy các hệ sinh thái cỏ biển và rạn san 

hô ảnh hưởng thế nào đến rùa biển? 

Rùa biển sinh sống và kiếm ăn trong rạn san hô và thảm cỏ biển tại vùng biển ven 

bờ và hải đảo. Sự giảm chất lượng và diện tích các khu vực này sẽ làm giảm lượng 

thức ăn của rùa biển, làm cho chúng không tích lũy đủ năng lượng để di cư và đẻ 

trứng. Qua nhiều năm quan sát người ta đã thấy rằng tỷ lệ chết của rùa biển (ở tất 

cả các độ tuổi) và chất lượng sinh sản của rùa mẹ thay đổi theo chất lượng các thảm 

cỏ biển và rạn san hô nơi chúng sinh sống. Những năm có lũ lụt hoặc bão lớn gây 

chết cỏ biển hoặc san hô tại nơi rùa biển sinh sống thì năm sau đó số lượng rùa 

biển bị chết tăng, số lượng rùa mẹ di cư về sinh sản giảm và số lượng trứng cũng 

suy giảm theo.

59. Rác thải và túi nylon ảnh hưởng thế nào đến rùa biển?

Hình 31. Một chú rùa ăn nhầm túi nylon vì nghĩ 
đó là sứa © Alejandro Fallabrino
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Hình 32. Một chú quản đồng bị mắc vào ghế tại đảo Kiawah, Hoa Kỳ © DuBose Griffin 

Hầu hết các loài rùa biển, đặc biệt là loài rùa da đều ăn sứa. Khi ở dưới nước, hình 

dạng của các túi nylon trôi nổi giống hệt với sứa biển. Do đó, các loài rùa biển sẽ ăn  

nhầm túi nylon nhưng không thể tiêu hóa được. Sau một thời gian, túi nylon tích lũy 

lại làm tắc ruột, rùa biển không ăn được và sẽ chết. Hơn thế nữa, thời gian để túi 

nylon phân hủy được trong môi trường nước biển là rất lâu. Do đó nguy cơ để rùa 

biển ăn phải túi nylon là rất lớn.

Các loại rác thải, đặc biệt là lưới ma (lưới bị hỏng trôi nổi trên mặt nước hoặc vướng 

vào các rạn san hô) là những cái bẫy gần như vô hình đối với rùa biển. Khi rùa biển 

vướng vào lưới và không tự thoát ra được, sẽ bị chết đuối vì không thể ngoi lên mặt 

nước để thở. Các loại rác thải trên bãi biển là những vật cản ngăn chặn rùa biển 

đào tổ và đẻ trứng.

60. Khai thác cát, khai thác khoáng sản có ảnh hưởng thế nào đến rùa biển?

Việc khai thác cát và khoáng sản trên các bãi biển có rùa biển lên đẻ sẽ làm giảm 

diện tích của bãi, tăng khả năng xói lở của bờ biển, làm ô nhiễm môi trường các bãi 

cát. Bên cạnh đó, tiếng động và ánh sáng tạo ra từ các thiết bị cơ khí máy móc phục 

vụ cho việc khai thác cát sẽ làm cho rùa biển sợ và không lên đẻ tại khu vực đó nữa.

61. Đánh bắt rùa biển có chủ ý ảnh hưởng thế nào đến rùa biển

Đánh bắt rùa biển phục vụ cho nhu cầu thực phẩm, chế tác các sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ bán trong nước hoặc xuất khẩu đi nước ngoài là nguyên nhân chính gây 
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ra sự suy giảm số lượng rùa biển tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Trước đây, do 

đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn và rùa biển chưa được quan 

tâm bảo vệ đúng mức, người dân tại khu vực bờ biển các đảo và đất liền thường 

đi đánh bắt rùa biển có chủ đích, phục vụ cho nhu cầu thực phẩm của bản thân và 

cộng đồng. Do đó, rùa biển bị đánh bắt một cách tận diệt, từ trứng cho đến con non, 

con trưởng thành. Tại một số khu vực dân cư sống sát bãi rùa đẻ hoặc trên các đảo, 

gần như 100% trứng rùa bị đào và rùa mẹ lên đẻ bị bắt. Việc này kéo dài qua vài 

chục năm và hậu quả là hiện nay còn rất ít khu vực còn rùa biển lên đẻ tại Việt Nam.

62. Đánh bắt rùa biển không chủ ý có ảnh hưởng gì đến rùa biển?

Khai thác hải sản tại các vùng biển xa bờ, đặc biệt là nghề kéo giã cào và câu cá ngừ 

đại dương thường xuyên có rùa biển mắc vào lưới hoặc lưỡi câu. Do thời gian từ lúc 

bị vướng lưới cho đến lúc phát hiện ra kéo dài nên phần lớn rùa biển bị mắc lưới đều 

chết. Theo các nghiên cứu gần đây thì khoảng 50% số tàu câu cá ngừ đại dương 

đánh bắt được rùa biển một cách không chủ ý. Do đó, với số lượng tàu thuyền làm 

các nghề khai thác hải sản lớn như hiện nay thì đây là một nguy cơ rất lớn đến các 

quần thể rùa biển tại Việt Nam.

63. Tại sao rùa biển hay bị vướng vào lưới hoặc mắc câu?

Cá và các loài hải sản khác khi mắc lưới sẽ trở thành mồi ngon cho các loài rùa biển. 

Khi rùa biển nhìn thấy thức ăn, chúng lập tức bơi đến và đớp thức ăn đó mà không 

cần biết nó có nguy hiểm hay không. Do đó, rất nhiều rùa biển bị mắc vào lưới hoặc 

nuốt lưỡi câu đi kèm với con mồi. Nếu không được kịp thời giải thoát khỏi lưới thì 

rùa biển sẽ bị hết ô-xy và chết ngạt. Còn nếu nuốt phải lưỡi câu thì hệ thống tiêu 

hóa của rùa biển sẽ bị tổn thương và hậu quả là chúng sẽ bị chết sau một khoảng 

thời gian nhất định.

64. Các hoạt động giao thông trên biển và quân sự có ảnh hưởng đến rùa biển 

không?

Có hàng triệu tàu thuyền hoạt động trên biển như các tàu du lịch, thương mại, đánh 

bắt thủy hải sản… đều có thể đâm và va chạm với rùa biển, đặc biệt là với Vích khi 

chúng thường hay nằm phơi nắng trên mặt nước và bị va vào tàu, thuyền khi chúng 

không kịp nhận ra hoặc không kịp tránh. Ở Australia, trung bình có 14% số rùa biển 

bị mắc cạn ở bở biển Queensland bị tàu thuyền hoặc chân vịt va phải.
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Hình 33. Một chú rùa được vớt bằng lưới trong vụ tràn dầu năm 2010 
tại Vịnh Mexico © Blair Witherington

Tác động tiềm tàng bắt nguồn từ các hoạt động quân sự bao gồm việc cho nổ chất 

nổ, sử dụng vũ khí, sử dụng hệ thống định vị siêu âm dưới nước hoặc các thiết bị 

âm thanh khác. Sóng lực do các vụ nổ có thể làm rùa biển chết hoặc bị thương, hoặc 

gây ra tình trạng chuyển nơi sinh sống của rùa biển;

65. Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí có ảnh hưởng đến rùa biển không?

Khai thác các mỏ dầu, khí ngoài khơi dẫn đến tình trạng dầu loang ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến rùa biển. Dầu dính trên da, mai có thể ảnh hưởng đến chức năng 

hô hấp và bài tiết cũng như thành phần hóa học của máu rùa biển. Nuốt nhầm phải 

các tảng nhựa đường cũng là một nguy cơ đáng kể. 

66. Sự tăng nhiệt độ toàn cầu có ảnh hưởng gì đến rùa biển

Các loài rùa biển đều có giới tính do nhiệt độ ấp trứng quy định, nhiệt độ càng cao 

thì càng nhiều con cái sinh ra và ngược lại. Do đó, nếu nhiệt độ tăng lên trong tương 

lai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giới tính của con non sinh ra. Điều này sẽ gây ra 

sự mất cân bằng giới tính trong quần thể và dần làm suy giảm số lượng của quần 

thể rùa biển.

Sự tăng nhiệt độ còn làm giảm chất lượng của nơi sinh sống của rùa biển như hệ 

sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, từ đó làm giảm lượng thức ăn cho rùa biển.

67. Nước biển dâng có ảnh hưởng gì đến rùa biển?

Nước biển dâng sẽ làm giảm diện tích của các bãi đẻ của rùa biển. Một số khu vực 
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có độ cao thấp so với mực nước biển như các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Côn 

Đảo... có nguy cơ bị biến mất hoàn toàn khi nước biển dâng thêm 1 mét so với hiện 

tại. Do đó, rùa biển sẽ không còn nơi để đẻ trứng và buộc phải di cư tới các khu 

vực khác, khu vực có thể không hoàn toàn phù hợp với việc làm tổ và đẻ trứng của 

chúng.

68. Bão lụt bất thường có ảnh hưởng gì đến rùa biển?

Bão và lụt là những nguyên nhân tự nhiên phổ biến nhất gây ra sự suy giảm số 

lượng của rùa biển. Nước to và sóng lớn có thể nhấn chìm toàn bộ bãi đẻ của rùa 

biển, phá hủy hoàn toàn các tổ trứng rùa biển, làm mặn hóa hoặc gây xói lở bãi cát.
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Hình 34. Sản phẩm làm từ rùa bày bán trái phép 
tại Hồ Chí Minh, Việt Nam © TRAFFIC Đông Nam Á, 2008

69. Việc bảo vệ Rùa biển được quy định trong các văn bản pháp luật nào?

- Luật đa dạng sinh học 13/11/2008, Điều 7 quy định nghiêm cấm săn bắt, đánh bắt, 

khai thác bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, mua, bán trái phép loài thuộc 

danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ 

trái phép sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ.

- Luật bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014, Ðiều 7 quy định nghiêm cấm  khai thác, 

kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định..

- Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định 

loài và chế độ quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

- Bộ luật Hình sự, Điều 190: Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh 

mục loài nguy cấp, quý,hiếm được ưu tiên bảo vệ.

- Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Điều 42: Vi phạm quy định về loài thực 

vật hoang dã, giống cây trồng, nấm, vi sinh vật hoặc bộ phận cơ thể, sản phẩm của 

loài động vật hoang dã, giống vật nuôi thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ

- Các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như: CITES (Công ước quốc tế về 

buôn bán các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng), Biên bản thỏa 
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thuận về bảo tồn và bảo vệ rùa biển tại khu vực Đông Nam Á tháng 9/1999, Biên bản 

thoả thuận về bảo tồn và quản lý rùa biển và nơi sinh sống của chúng tại khu vực Ấn 

Độ Dương và Đông Nam Á tháng 7/2001.

- Các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành có liên quan về danh mục loài 

thủy sinh nguy cấp, quý, hiếm và loài thủy sản cấm khai thác.

70. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như thế nào?

Hình 35. Những người đánh bắt rùa Việt Nam bị bắt cùng với xác con đồi mồi 
tại Phi-lip-pin © WWF Phi-lip-pin, 2008

Theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), 

hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép rùa biển hoặc vận 

chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của rùa biển sẽ bị xử 

phạt tối đa lên đến 7 năm tù giam. 

Riêng hành vi lưu giữ sản phẩm, bộ phận của rùa biển có thể bị xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định tại Điều 42 Nghị định 179/2013/NĐ-CP với mức xử phạt 

tối đa lên đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức.

71. Ngư dân không đánh bắt rùa biển nhưng rùa biển vướng vào lưới, thì có 

vi phạm pháp luật không?

Việc rùa biển vướng vào lưới một cách ngẫu nhiên không chủ ý không bị coi là hành 

vi vi phạm pháp luật. 
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72. Rùa biển chết trong lưới liệu có được mang vào bờ và ăn không?

Khi phát hiện rùa biển trong lưới, nếu còn sống thì phải lập tức thả ra biển, rùa biển 

đã chết thì phải mang đi tiêu hủy và báo cho chính quyền địa phương. Việc mang 

rùa biển vào bờ để bán, giết thịt hoặc ăn là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo 

Nghị định 31/2010.

73. Rùa biển phá lưới, nếu mang vào bờ và nuôi sống chúng thì nhà nước có 

chính sách đền bù thiệt hại gì không?

Theo các quy định hiện hành thì chúng ta không được phép nuôi nhốt, vận chuyển 

rùa biển vào bờ. Do đó, nếu vận chuyển rùa biển vào bờ và nuôi nhốt thì không 

những không được đền bù mà còn bị xử phạt hành chính và bị buộc phải vận 

chuyển rùa biển ra khu vực đánh bắt được để thả. 

74. Đánh bắt rùa biển ở vùng biển nước ngoài, có vi phạm pháp luật không?

Tất cả các hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến rùa biển và các sản 

phẩm từ rùa biển đều vi phạm pháp luật bất kể nó được đánh bắt từ đâu. Đánh bắt 

rùa biển ở nước ngoài, ngoài việc bị xử phạt theo pháp luật của nước đó, khi trở về 

Việt Nam còn bị xử phạt theo luật pháp của Việt Nam.
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75. Việc bảo vệ rùa biển là việc của nhà nước, tại sao chúng tôi phải tham gia?

Bảo tồn rùa biển là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó mỗi cá nhân đóng vai trò 

rất quan trọng. Bảo vệ rùa biển hôm nay chính là bảo vệ môi trường sinh thái, đem 

lại lợi ích thiết thực cho chính bản thân chúng ta và là món quà vô giá dành cho các 

thế hệ con cháu sau này.

76. Nếu thấy rùa biển lên đẻ trứng thì chúng ta phải làm gì?

Khi phát hiện thấy rùa biển lên bãi cát đào tổ để đẻ trứng thì việc đầu tiên cần làm là 

tránh không chuyển động hay rọi đèn làm kinh động đến rùa biển. Sau khi rùa biển 

đẻ trứng xong có thể đến gần và thực hiện việc đo đạc kích thước, phân loại rùa mẹ, 

đánh dấu ổ trứng. Sau đó có thể thông báo, cung cấp thông tin cho chính quyền địa 

phương hoặc Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản của tỉnh. Tuyệt đối không giữ rùa 

biển lại qua đêm.

77. Làm thế nào để phân loại rùa biển?

Dựa vào các đặc điểm hình thái mai, số vảy bên và vảy trước trán có thể dễ dàng 

phân loại các loài rùa biển tại Việt Nam. Hình dạng các loài rùa biển được mô tả 

trong các hình vẽ (Hình 36a đến Hình 36g).
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Các hình ảnh từ 36a-36g được dựa theo CJ Limpus,  
Marine turtles of Indo Pacifie

Hình 36a. Khóa phân loại rùa biển tại Việt Nam
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Hình 36b. Loài Rùa da (Dermochelys coriacea)
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Hình 36c. Loài Vích (Chelonia mydas)
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Hình 36d. Loài Đồi mồi (Eretmochelys imbricata)
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Hình 36e. Loài Đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea) 
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Hình 36g. Loài Quản đồng (Caretta caretta)
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78. Nếu không phát hiện thấy rùa lên đẻ nhưng thấy dấu vết của nó, làm thế 

nào để biết nó có đẻ hay không?

Để nhận biết con rùa đó có đẻ trứng hay không khi chỉ phát hiện thấy dấu vết của 

nó trên bãi biển là công việc tương đối khó, nhất là với những người chưa có kinh 

nghiệm về rùa biển. Tuy nhiên, có thể quan sát kỹ theo hình dưới đây (Hình 37 và 

38) và sử dụng que sắt (thăm) để chọc nhẹ xuống bãi cát khu vực nghi ngờ có ổ 

trứng. Nếu khi chọc xuống cảm thấy bị hẫng và trên đầu mũi thăm có nhớt thì nơi 

đó chắc chắn có trứng rùa.

A-đường đi lên của rùa mẹ
B-lớp cát mỏng do rùa biển tạo ra khi lấp tổ
C-dấu lấp ổ tạo thành đống với nhiều cát vương 
vãi xung quanh – đây chính là ổ trứng của rùa biển
D-đường đi xuống của rùa mẹ
E-mực nước thủy triều thời điểm rùa mẹ bò lên và 
bò xuống

Các hình từ 37 - 41 được trích dẫn từ tài liệu Research and Management 
Techniques for the Conservation of Sea Turtles (1999)

Hình 37. Dấu vết rùa mẹ đẻ thành công

Hình 38. Dấu vết rùa mẹ đẻ không thành công (A-không tìm được vị trí thích hợp để đào tổ; 
B-bị quấy rối khi bắt đầu bò lên; C,D,E-không đào tổ được cho dù đã thực hiện công đoạn 

làm sạch khu vực đào tổ hoặc có dấu vết đào nhưng không có tổ không được lấp lại; E- mực 
nước thủy triều.
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79. Làm thế nào để phân loại các loài rùa biển dựa vào hình dạng dấu vết bò 

trên bãi biển?

Thông thường khi bò lên đẻ, rùa biển dùng hai chân trước cào mạnh lên nền cát, từ 

đó để lại các dấu bò rất rõ nét. Có hai dạng dấu vết là:

a. Dạng dấu đối xứng nhau:

Là dạng dấu có hình dạng đối xứng nhau qua trục ở giữa (Hình 39). Dạng này bao 

gồm 2 loài là Vích và Rùa da

• Vích: có chiều rộng dấu chân khoảng 100-110 cm (có thể lên đến 130 cm), dấu sâu 

và rõ nét, dấu ở trục giữa do đuôi tạo thành liên tục hoặc đứt quãng. Bãi đẻ thường 

được lựa chọn rất đa dạng, từ bãi lớn thoáng đãng cho đến những bãi nhỏ khuất. 

Số lượng trứng từ 110 đến 130 quả, kích thước trứng 40-46 mm.

• Rùa da: có chiều rộng dấu khoảng 150 đến 200 cm (có thể lên đến 230 cm), là 

loài có kích thước lớn nhất và dấu chân rộng nhất, dấu rất sâu và rộng, trục giữa 

do đuôi tạo thành rất sâu là liên tục. Bãi đẻ thường rộng, dài, có độ dốc lớn, nền cát 

sâu không có đá, có nước hoặc bùn mềm dưới đáy tổ. Kích thước trứng trung bình 

vào khoảng 51-55 mm, mỗi tổ có khoảng 80-90 quả trứng (có thể lên đến tối đa 120 

quả/tổ).

Hình 39. Dạng dấu đối xứng qua trục giữa 

b. Dạng dấu xen kẽ

Là dạng dấu xen kẽ nhau qua trục giữa của dấu (Hình 40). Có 3 loài rùa biển có dấu 

vết bò lên đẻ dạng này là Đồi mồi, Đồi mồi dứa và Quản đồng. Nhìn chung dấu của 

ba loài này là tương đối giống nhau, tuy nhiên loài Quản đồng không sinh sản tại 
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Việt Nam; loài Đồi mồi dứa và Đồi mồi lại lựa chọn những bãi đẻ có đặc điểm tương 

đối khác biệt.

Hình 40. Dạng dấu xen kẽ qua trục giữa

• Đồi mồi: có chiều rộng dấu khoảng 70-85 cm, dấu nông và xen kẽ nhau nhưng 

vẫn sâu hơn so với loài đồi mồi dứa, dấu trục giữa thường rất mờ hoặc không có, 

thường đào tổ tại khu vực dưới gốc cây có bóng râm. Bãi đẻ lựa chọn thường có 

diện tích nhỏ ở các đảo hoặc đất liền, xung quanh bãi có các rạn san hô. Bãi đẻ của 

đồi mồi thường riêng biệt, cách xa khu vực đào tổ của các loài rùa biển khác. Trứng 

có kích thước nhỏ từ 32-36mm, mỗi tổ trứng có 70-90 quả.

• Đồi mồi dứa: chiều rộng dấu từ 70-80 cm, dấu mờ và nông, dấu đuôi hầu như 

không quan sát thấy. Khu vực lên đẻ thường nằm trong đất liền gần cửa sông. Kích 

thước trứng từ 37 đến 42mm, mỗi tổ có từ 105 đến 120 quả trứng.

80. Đo chiều dài mai rùa biển như thế nào?

Đối với rùa biển có mai cứng như Vích, Đồi mồi, Đồi mồi dứa và Quản đồng thì có 

thể đo chiều dài mai từ rìa ngoài cùng phía trước của mai đến điểm xa nhất phía sau 

của mai. Riêng loài rùa da đo từ điểm giữa phần lõm đến điểm cuối cùng xa nhất 

của mai. Chỉ số chiều dài trung bình được sử dụng phổ biến nhất và là chỉ số tiêu 

chuẩn cho các nghiên cứu sinh học rùa biển trên thế giới. Chiều rộng mai được đo 

tại điểm rộng nhất của mai.Tư thế đo chiều rộng và chiều dài mai của rùa biển được 

mô tả trong Hình 41.
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Hình 41. Tư thế đo chiều dài và chiều rộng mai rùa biển

81. Nếu phát hiện thấy rùa con thì phải làm gì?

Khi thấy rùa con chạy trên bãi biển thì cần xem xét loài rùa đó là gì, đếm số lượng 

rùa nở và sau đó thông báo cho chính quyền địa phương hoặc Chi cục bảo vệ nguồn 

lợi. Không giữ rùa con lại hoặc thả rùa con vào trong bể nước ngọt.

82. Sau nhiều năm tôi không còn thấy rùa biển lên đẻ tại các bãi biển nữa, vậy 

tôi có phải bảo vệ các bãi biển này?

Không giống như nhiều loài động vật khác, rùa biển có vòng đời rất dài và tuổi thọ 

cũng rất cao. Điều này có nghĩa là cho dù không thấy rùa biển lên đẻ trên các bãi 

cát nghĩa là rùa biển đã hoàn toàn bị tuyệt chủng tại khu vực đó. Rất có thể sau một 

thời gian ngắn nữa rùa biển sẽ tiếp tục trở lại lên bờ đẻ trứng trên các bãi cát tại đây. 

Do đó, cho dù không nhìn thấy rùa biển, chúng ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ các bãi 

biển, tránh các hoạt động gây tổn hại đến khu vực sinh sản của rùa biển, đặc biệt 

là vào ban đêm. 

83. Nếu rùa biển vướng vào lưới hoặc mắc vào lưỡi câu thì phải làm gì?

Nếu rùa biển vẫn sống thì lập tức phải gỡ lưới hoặc lưỡi câu giải thoát cho rùa biển. 

Trong trường hợp rùa bị thương nặng hoặc chết thì mang lên bờ và thông báo cho 

chính quyền địa phương hoặc Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh.

84. Làm thế nào để tháo lưỡi câu ra khỏi miệng rùa biển?

Khi phát hiện rùa biển bị mắc câu, đặc biệt trong nghề khai thác cá ngừ đại dương, 

chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận vị trí rùa biển bị mắc câu. Sau đó, chúng ta thực 

hiện lần lượt các thao tác như sau:
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1. Xác định kích thước của rùa biển mắc câu. Nếu 

nó có kích thước quá lớn không thể mang lên 

thuyền được thì phải thực hiện thao tác cắt lưỡi câu 

ngay trên mặt nước. Nhẹ nhàng kéo rùa biển vào 

gần thuyền nhưng tránh kéo mạnh tay làm lưỡi câu 

cắm sâu hơn. Sau đó, cắt dây câu tại vị trí càng 

gần lưỡi câu càng tốt và loại bỏ các sợi dây câu bị 

vướng quanh cơ thể trước khi rùa biển bơi đi. 

2.  Nếu con rùa biển bị mắc câu có kích thước nhỏ 

thì có thể nhẹ nhàng mang nó lên thuyền để thực 

hiện các thao tác tháo lưỡi câu. 

3. Khi đã đưa lên thuyền, dùng một thanh gỗ nhỏ 

chặn ngang miệng rùa biển. Sau đó, nếu lưỡi câu 

nằm ngay ngoài khoang miệng và có thể nhìn thấy 

rõ thì trước tiên dùng kìm cắt cắt phần ngạnh của 

lưỡi câu, sau đó tháo lưỡi câu ra khỏi miệng rùa 

biển một cách cẩn thận, tránh làm cho rùa biển bị tổn thương thêm.

4. Trong trường hợp không nhìn thấy lưỡi câu do bị rùa biển nuốt xuống quá sâu mà 

không có dụng cụ chuyên dụng để tháo, biện pháp tốt nhất là cắt dây câu càng sâu 

càng tốt, hạn chế tối đa độ dài dây câu còn trong miệng của rùa biển.
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5. Kiểm tra tình trạng sức khỏe của rùa biển trước khi thả. Nếu rùa biển không hoạt 

động khi đưa lên thuyền thì có thể nó đã bị ngạt nước. Khi đó cần kênh hai chân sau 

của rùa biển lên trên cao 20-30cm so với mặt thuyền để nước từ trong bụng rùa biển 

chảy ra ngoài. Trong thời gian chờ đợi rùa biển hồi phục, cần thường xuyên tưới 

nước hoặc phủ vải ẩm lên mai, không dội nước trực tiếp vào mặt hoặc phủ khăn ẩm 

lên mũi của nó. 

6. Thả rùa biển xuống nước và ghi chép lại (nếu có điều kiện) các thông tin về loài, 

kích thước, khu vực bị mắc lưới hoặc mắc câu...

85. Có thể nuôi rùa biển trong bể để bảo vệ chúng được không?

Theo các quy định pháp luật của Việt Nam, tất cả các hành vi nuôi, nhốt, vận chuyển, 

giết mổ hoặc tiêu thụ rùa biển và các sản phẩm từ rùa biển đều bị cấm. Do đó, nếu 

chúng ta nuôi nhốt rùa biển, đây vừa là hành vi vi phạm pháp luật vừa ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe của rùa biển. Lý do là vì khi nuôi nhốt rùa biển sẽ bị 

nhiễm nhiều bệnh do nguồn nước không bảo đảm, nguồn thức ăn không đầy đủ và 

đảm bảo vệ sinh và các bản năng tự nhiên sẽ dần bị mai một. 

86. Có thể mang trứng rùa biển từ Côn Đảo ra Quảng Ninh để ấp trứng được 

không?

Việc vận chuyển trứng và các sản phẩm khác từ rùa biển là trái pháp luật nếu không 

được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, trứng của rùa 

biển rất nhạy cảm với sự thay đổi của điều kiện môi trường và dễ dàng bị hỏng trong 

khi vận chuyển. Do đó, nếu sự di dời trứng rùa biển nhằm mục đích bảo tồn chuyển 

vị là cần thiết thì cũng phải được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng và do người có 

chuyên môn thực hiện. Vì vậy, không nên tự ý vận chuyển trứng của rùa biển từ nơi 

này sang nơi khác vì bất kỳ mục đích gì.  

87. Nếu phát hiện thấy có người vận chuyển, giết mổ rùa biển thì phải làm gì?

Việc đầu tiên cần làm là thuyết phục người đó không vận chuyển hoặc giết mổ rùa 

biển rồi sau đó thông báo cho các cơ quan chức năng để có các biện pháp xử lý 

tiếp theo.

88. Nếu phát hiện ra rùa biển có gắn thẻ chúng ta phải làm gì?

Nếu phát hiện ra rùa biển có gắn thẻ chúng ta cần ghi lại thông tin trên cả 2 mặt của 
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thẻ bao gồm số thẻ, tên đơn vị phát hành thẻ cùng địa chỉ và số điện thoại, email của 

đơn vị đó. Sau đó chúng ta tiến hành đo chiều dài mai, cân nặng (nếu có điều kiện), 

ghi lại vị trí phát hiện ra cá thể rùa biển đó. Các thông tin này có thể gửi trực tiếp cho 

đơn vị phát hành thẻ dựa vào các thông tin ghi trên thẻ, hoặc có thể gửi cho các cơ 

quan quản lý thủy sản tại địa phương hoặc các viện nghiên cứu.

89. Những cơ quan/tổ chức nào chịu trách nhiệm chính về bảo vệ, bảo tồn và 

quản lý rùa biển?

Cơ quan quản lý nhà nước: Cục Bảo tồn, Tổng cục Biển và Hải đảo – Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Tổng cục Thủy sản – 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cảnh sát Môi trường – Bộ Công An, Bộ đội 

Biên Phòng – Bộ Quốc phòng và các Chi cục, các đồn biên phòng và đơn vị khác 

tại địa phương.

Tổ chức Quốc tế và Phi chính phủ: Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN – 

Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã WWF, Tổ chức TRAFFIC về vấn đề 

buôn bán động vật hoang dã, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV...

Cơ quan nghiên cứu: Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Hải dương học Nha 

Trang, Viện Nghiên cứu Hải sản...
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90. Rạn san hô là gì?

Rạn san hô là cấu trúc do các cá thể san hô tạo rạn và các sinh vật khác với cấu 

tạo cơ thể chứa cacbonat canxi tạo thành qua rất nhiều thế hệ. Mỗi một “cây” san 

hô là một tập đoàn gồm rất nhiều polip. Khi san hô sinh trưởng, nó tạo một cấu trúc 

xương bao quanh mỗi polip mới. Sóng, các loài sinh vật (như cá vẹt, nhím biển, hải 

miên), và các lực khác làm vỡ các bộ xương san hô thành các mảnh nhỏ lấp các chỗ 

trống trong cấu trúc rạn. Nhiều sinh vật khác trong hệ sinh thái rạn san hô cũng đóng 

góp bộ xương cacbonat canxi của mình một cách tương tự như các loài tảo san hô 

(Coralline algae), bằng cách tiết đá vôi thành từng lớp phủ lên bề mặt của rạn, nhờ 

đó làm tăng tính đồng nhất về cấu trúc của rạn.

91. San hô là động vật hay thực vật?

Hình 42. Rùa biển sống trong rạn san hô © Internet

San hô là động vật. Mỗi một tập đoàn san hô bao gồm nhiều polip. Các polip san hô 

không quang hợp mà có quan hệ cộng sinh với loại tảo đơn bào có tên zooxanthel-

lae. Từ trong các mô của polip san hô, các tế bào tảo thực hiện quang hợp và tạo 

dinh dưỡng dư thừa mà polip san hô sử dụng. Do mối quan hệ cộng sinh này, các 

rạn san hô phát triển nhanh hơn trong các vùng nước trong, nơi nhận được nhiều 

ánh sáng mặt trời. Các loài san hô tạo rạn chỉ được tìm thấy ở những vùng có ánh 

sáng (độ sâu tối đa 50 m), độ sâu đủ ánh sáng mặt trời cho sự quang hợp. Do đó, 

nếu không có tảo cộng sinh hoặc tảo cộng sinh bị chết đi vì lý do nào đó, san hô 

sẽ sinh trưởng quá chậm để có thể hình thành các cấu trúc rạn lớn thậm chí có thể 

chết trong một thời gian ngắn. Khi nhiệt độ nước biển tăng lên hoặc độ mặn giảm 
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sẽ làm chết tảo cộng sinh và gây ra hiện tượng san hô chết hàng loạt, còn gọi là tẩy 

trắng san hô.

92. Vì sao rùa biển thích sống trong rạn san hô?

Các rạn san hô được ví như rừng nguyên sinh dưới nước, là khu vực có đa dạng 

sinh học cao với nhiều loài động vật không xương sống, cá, san hô mềm, hải miên... 

là những thức ăn yêu thích của nhiều loài rùa biển. Bên cạnh đó, các hang hốc tự 

nhiên trong rạn là nơi trú ẩn tự nhiên cho rùa biển để tránh kẻ thù hay nghỉ ngơi vào 

ban đêm. Do đó, nếu rạn san hô bị suy thoái do tự nhiên hoặc con người gây ra thì 

số lượng rùa biển cũng bị suy giảm theo.

93. Vì sao rạn san hô bị suy thoái?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của rạn san hô. Nguyên nhân tự 

nhiên như bão làm gãy chết hàng loạt san hô cành tại Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ 

Chu...; lũ lụt làm nước biển bị ngọt hóa gây chết san hô hàng loạt tại Côn Đảo... 

Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do con người gây ra. Hiện tượng đánh bắt hải sản 

bằng phương pháp hủy diệt như thuốc nổ, xung điện, chất độc... trong rạn san hô 

đã làm cho san hô bị chết hàng loạt trong một thời gian dài. Phát triển công nghiệp, 

xây dựng cơ sở hạ tầng đổ thải trực tiếp ra biển làm ô nhiễm môi trường sống của 

san hô đã diễn ra tại nhiều địa phương... Khai thác quá mức nguồn lợi hải sản cũng 

là một trong những nguyên nhân gây suy thoái hầu hết các rạn san hô tại vùng biển 

Việt Nam. 

94. Cỏ biển là gì?

Hình 43. Loài cỏ Vích (Thalassia hemprichii) và Cỏ xoan (Halophila ovalis) là thức ăn yêu 
thích của loài Vích © http://www.seagrasswatch.org/id_seagrass.html
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Hình 44. Loài Cỏ răng cưa (Cymodocea serrulata), Cỏ kim (Halodule uninervis) 
© http://www.seagrasswatch.org/id_seagrass.html

Cỏ biển là các loài thực vật bậc cao sống thích nghi với môi trường nước biển. Cũng 

giống như thực vật trên cạn, cỏ biển có lá, rễ, hoa và hạt. Cỏ biển quang hợp để tạo 

ra thức ăn nên chúng rất cần ánh sáng. Không giống như rong biển, các loài cỏ biển 

có các mô được phân chia nhiệm vụ rõ ràng và riêng biệt, đặc biệt rễ cỏ biển là rễ 

thật có chức năng lấy các chất dinh dưỡng và khoáng chất từ trầm tích. Phần lớn 

các loài cỏ biển sinh sản hữu tính, có hoa, hạt và hạt mầm phát triển bên trong bầu.

Tại Việt Nam, theo thống kê có 14 loài cỏ biển phân bố, trong số đó có một số loài 

tương đối phổ biến và là nguồn thức ăn quan trọng cho Vích và Bò biển như: cỏ 

Vích (Thalassia hemprichii), Cỏ răng cưa (Cymodocea serrulata), Cỏ kim (Halodule 

pinifolia, Halodule uninervis) và Cỏ xoan (Halophila ovalis) 

95. Vai trò của hệ sinh thái cỏ biển là gì?

Cỏ biển có chức năng làm giảm năng lượng và sự chuyển động của nước biển, giữ 

và cố định trầm tích. Rễ và thân ngầm phát triển tạo thành một mạng lưới giữ các 

chất trầm tích lại sau một thời gian dài tạo thành gò, có vai trò ngăn cản dòng chảy 

chống xói mòn nền đáy. Đây còn là nơi trú ẩn, bãi ương nuôi, bãi đẻ cho nhiều loài 

sinh vật có giá trị kinh tế cao như tôm, cua, ghẹ...; là nơi dừng chân, trú ẩn và kiếm 

mồi của nhiều loài cá, động vật không xương sống, bò sát, thú biển.
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96. Nguyên nhân gây suy thoái thảm cỏ biển?

Cỏ biển có thể bị suy thoái do những nguyên nhân tự nhiên như lũ lụt nhưng chủ 

yếu vẫn là do con người gây ra. Tại Việt Nam, theo thống kê từ các tài liệu hiện có 

thì diện tích cỏ biển đang suy giảm từ 40% đến 50% bởi hàng loạt các hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Diện tích thảm cỏ biển vùng biển phía bắc giảm đi 

đến 90% do các hoạt động xây dựng phát triển ven bờ. Một số thảm cỏ biển Zostera 

japonica ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng đã bị biến mất hoàn toàn. Sự suy giảm 

cỏ biển đã làm thay đổi lưới thức ăn, làm suy giảm chất lượng nước biển và phá hủy 

nơi sinh cư tự nhiên của các loài sinh vật. Khi các thảm cỏ biển mất đi thì trữ lượng 

hải sản cũng suy giảm rõ rệt. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính 

những người dân đang sinh sống tại khu vực đó. 

97. Vì sao cần xây dựng những khu bảo vệ tự nhiên?

Hiện nay trên thế giới hầu như nước nào cũng quy hoạch xây dựng các khu bảo vệ 

tự nhiên bao gồm các phong cảnh thiên nhiên độc đáo, các hệ thống sinh thái điển 

hình, rừng nguyên thủy, khu bảo tồn các sinh vật quí hiếm,... Các khu vực bảo vệ tự 

nhiên vừa là nơi bảo vệ hệ thống sinh thái tự nhiên vừa là thư viện sống về các loài 

sinh vật hoang dã. Mục đích xây dựng các khu bảo vệ tự nhiên là nhằm bảo vệ một 

số hệ sinh thái tự nhiên tiêu biểu, động thực vật quí hiếm, cảnh quan tự nhiên kỳ thú 

và các di tích lịch sử nổi tiếng, tránh sự phá hoại của con người, giúp các nhà khoa 

học có điều kiện nghiên cứu khoa học và là nơi dạy học, thực tập lý tưởng cho các 

nhà khoa học trẻ tuổi.

Các khu bảo vệ tự nhiên còn là nơi tham quan giải trí cho dân chúng và khách du 

lịch, đồng thời trên cơ sở không ảnh hưởng tới mục đích bảo vệ, con người có thể 

khai thác từng phần nguồn tài nguyên quí báu của thiên nhiên để phát triển sản xuất. 

Qua đó chúng ta có thể thấy việc xây dựng các khu bảo vệ tự nhiên có ý nghĩa rất 

quan trọng đối với việc phát triển khoa học, văn hoá, bảo vệ môi trường và thúc đẩy 

sản xuất.

98. Khu bảo tồn biển (KBTB) là gì?

IUCN – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cùng với các nhà khoa học, cơ quan 

nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra khái niệm về các khu bảo tồn và 

các thứ hạng cũng như tiêu chí cơ bản cho cả hệ thống. Theo định nghĩa của IUCN 
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năm 2008 khu bảo tồn biển là “Một khu vực được xác định rõ ràng về không gian 

địa lý, được thừa nhận, được thiết kế chuyên dụng và được quản lý thông qua các 

công cụ pháp lý và bằng các phương thức hiệu quả khác, nhằm bảo tồn lâu dài tài 

nguyên thiên nhiên cùng với các dịch vụ hệ sinh thái cũng như các giá trị nhân văn 

đi kèm với nó”. 

KBTB là một phương thức hiệu quả và ít tốn kém để duy trì và quản lý nguồn lợi thủy 

sản, bảo vệ đa dạng sinh học biển và đảm bảo nhu cầu sinh kế của con người. Bên 

cạnh vai trò to lớn đối với đa dạng sinh học, các khu bảo tồn biển còn có khả năng 

thúc đẩy nền kinh tế ở các địa phương thông qua việc phát triển nghề cá, đẩy mạnh 

du lịch và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái.

99. Việt Nam có cần phải thành lập trung tâm cứu hộ rùa biển không?

Việc thành lập trung tâm cứu hộ Động vật biển nói chung và Rùa biển nói riêng là rất 

cần thiết tại Việt Nam. Trong bối cảnh số lượng tàu thuyền hoạt động khai thác thủy 

sản trên biển ngày càng nhiều, số lượng rùa biển bị tai nạn do tàu thuyền gây ra và 

bị đánh bắt không chủ ý sẽ ngày càng tăng lên. Vì vậy, việc chữa trị hay phục hồi sức 

khỏe cho rùa biển trước khi thả rùa biển về với tự nhiên là rất cần thiết. Bên cạnh đó, 

với số lượng lớn rùa biển đang bị nuôi nhốt trong thời gian dài tại các hộ dân cũng 

cần thiết phải có quá trình phục hồi các tập tính tự nhiên của rùa biển như tìm kiếm 

thức ăn, kết cặp, di cư ... để giúp cho chúng thích nghi với cuộc sống ngoài tự nhiên. 

Trung tâm cứu hộ này cần phải đặt tại các khu vực có số lượng rùa biển nhiều như 

tại Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), hoặc có số lượng tàu thuyền đánh bắt thủy sản 

nhiều như Nha Trang (Khánh Hòa).  Các trung tâm này không những cứu hộ cho rùa 

biển mà còn cho các loài động vật biển khác như Du gông, Cá voi hoặc Cá heo...

100. Bảo tồn nguyên vị (in-situ) rùa biển là gì?

Bảo tồn nguyên vị bao gồm các phương pháp và công cụ nhằm mục đích bảo vệ rùa 

biển trong điều kiện tự nhiên của nó. Để bảo tồn nguyên vị rùa biển, cần phải thành 

lập các khu bảo tồn và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Tại Việt Nam, Vườn 

Quốc gia Côn Đảo và Vườn Quốc gia Núi Chúa là hai khu vực bảo tồn nguyên vị 

quan trọng cho rùa biển sinh sản. Tuy nhiên, đối với các quần thể rùa biển kiếm ăn 

tại Việt Nam vẫn chưa có mô hình quản lý phù hợp. Do đó, rất cần thiết phải thành 

lập các khu vực bảo vệ rùa biển tại khu vực sinh sống của chúng, đặc biệt là khu 
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vực biển xa bờ. 

Ngay tại VQG Côn Đảo và VQG Núi Chúa, việc bảo tồn nguyên vị rùa biển tại đây 

cũng cần có sự thay đổi để thích nghi với điều kiện trái đất ấm lên và nước biển 

dâng trong tương lai. Bằng các biện pháp như di dời tổ trứng rùa biển lên các khu 

vực cao hơn và được che nắng tạo bóng râm, sẽ giúp cho việc duy trì tỷ lệ giới tính 

thích hợp của con non rùa biển tại đây và giảm thiểu mối đe dọa của nước biển đối 

với các tổ trứng.

101. Có thể bảo tồn chuyển vị (ex-situ) rùa biển được không?

Bảo tồn chuyển vị bao gồm các biện pháp di dời rùa biển ra khỏi môi trường sống 

thiên nhiên của chúng. Mục đích của việc di dời này là để nhân giống, lưu giữ, nhân 

nuôi vô tính hay cứu hộ trong trường hợp nơi sinh sống, sinh sản của chúng bị suy 

thoái không còn phù hợp. Bảo tồn chuyển vị rùa biển đã được thực hiện tại một số 

nơi trên thế giới như đảo Cayman và Thái Lan. Tuy nhiên, việc bảo tồn chuyển vị 

rùa biển vào các bể nuôi nhân tạo hiện đang nhận được rất nhiều sự phản đối từ 

các nhà khoa học và bảo vệ môi trường. Nuôi nhốt rùa biển trong thời gian dài sẽ 

làm cho rùa biển mất dần các tập tính tự nhiên như kiếm ăn, di cư hoặc sinh sản...

Một trong những đặc tính đặc biệt của rùa biển là con non nở ra ở đâu sẽ trở về khu 

vực đó để sinh sản khi trưởng thành. Do đó, hình thức bảo tồn chuyển vị rùa biển 

có thể áp dụng tại Việt Nam là di dời các tổ trứng về khu vực bãi đẻ trước đây của 

chúng (có thể hiện tại khu vực này không còn rùa biển lên đẻ) và ấp nở tại đây. Rùa 

con sinh ra tại bãi đẻ mới sẽ trở lại sinh sản trong tương lai và dần dần sẽ phục hồi 

lại quần thể rùa biển tại đây. Tuy nhiên biện pháp này cần phải được nghiên cứu đầy 

đủ trước khi áp dụng trong thực tế.
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