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Thực vật nổi là nguồn thức ăn chủ yếu cho các loài động vật thủy sinh như: động vật nổi, cá, 
giáp xác, hai mảnh vỏ và thú biển. Vì vậy, chúng là mắc xích không thể thiếu trong lưới thức ăn 
của thủy vực. Bên cạnh đó, một số nhóm trong thực vật phù du khi gặp điều kiện thuận lợi 
thường phát triển quá mức hay nở hoa gây nhiều ảnh hưởng xấu lên chất lượng môi trường 
nước, cân bằng hệ sinh thái thủy vực. 

Hồ Tuyền Lâm nằm ở trung tâm khu du lịch, diện tích mặt nước 350 ha với nhiều nhánh ăn 
sâu vào đất liền theo dạng lông chim, chia cắt địa hình thành nhiều bán đảo với diện tích khá 
rộng, đủ để xây dựng sân golf. Một số đồi có hướng nhìn về hồ đẹp, thuận lợi để xây dựng các 
khu nghỉ dưỡng, làng biệt thự ven hồ… Các nhánh nhỏ của hồ có phong cảnh trữ tình thuận tiện 
bố trí các điểm câu cá. Bán đảo giữa hồ có vị trí đẹp, diện tích khá rộng, có thể xây dựng thành 
một khu vui chơi, giải trí cao cấp [7]. 

Theo Phạm Thế Anh (2013) cho biết, chất lượng nước mặt ở hồ Tuyền Lâm đang bị suy thoái và 
ô nhiễm do tình trạng xả nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, hoạt động du lịch không được xử lý 
đạt quy chuẩn và cho chảy vào các kênh mương, sông suối và hồ gây nên hiện tượng phú dưỡng 
hóa, tảo Lam xuất hiện, thiếu hụt ôxy làm cho nhiều loại thủy sinh không thể tồn tại [1]. Với đặc 
điểm môi trường như trên, hệ thực vật nổi trong hồ Tuyền Lâm sẽ có những biến động nhất định 
phản ánh sự da dạng cũng như độ phong phú thực vật nổi tại thời điểm nghiên cứu. 

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu hệ thực vật nổi hồ Tuyền Lâm 
trong mùa mưa và mùa khô năm 2013. 

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Công tác thực địa 

Mẫu định tính: Sử dụng lưới hình chóp, kích thước mắt lưới 25 µm kéo với chiều dài khoảng 
5-10 m, lặp lại 3-5 lần/mẫu, với vận tốc khoảng 0,3 m/s, khi kéo miệng lưới phải ngập dưới mặt nước. 

Mẫu định lượng: Dùng xô có thể tích 10 lít để múc và lọc qua lưới hình chóp có kích thước 
mắt lưới 25 µm. Mỗi mẫu định lượng múc 01 xô đầy (đạt thể tích 10 lít) lọc qua lưới. 

Bảng 2 
Vị trí khảo sát hồ Tuyền Lâm năm 2013 

Ký 
hiệu Mô tả vị trí 

Tọa độ VN2000 
Vĩ độ Bắc Kinh độ Đông 

TL1 Khu vực tại tiểu lưu vực phía Bắc của hồ 872969,2027 1318734,059 
TL2 Khu vực phía Bắc của hồ, thuộc phía Tây của đập 873431,0553 1317903,559 
 TL3 Khu vực đập 873964,3852 1317837,559 

TL4 Khu vực phía Nam, nhánh trái của hồ và phía trái 
của đập 874090,8448 1317331,560 

TL5 Khu vực trung tâm, thuộc nhánh chính của hồ 872958,2062 1317062,060 
TL6 Khu vực phía Nam, thuộc nhánh chính của hồ 872606,3185 1316556,060 
TL7 Khu vực phía Nam, thuộc nhánh chính của hồ 871809,0728 1315423,060 
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Hình 2: Bản đồ lấy mẫu thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm 

Các mẫu thực vật nổi sau khi kéo và lọc, lắc nhẹ phần chứa nước ở chóp lưới để giảm thể 
tích mẫu từ 200-300ml trước khi cho vào thẩu nhựa. Mẫu sau khi cho vào thẩu nhựa, cần cố 
định ngay bằng Formol, thể tích Formol sử dụng khi cố định phải đạt từ 5% trở lên so với thể 
tích mẫu. 

Mẫu được thu trong hai đợt, đợt thứ nhất vào tháng 5/2013 ở thời điểm mùa khô và đợt thứ 
hai vào tháng 10/2013 ở thời điểm mùa mưa tại 7 điểm nghiên cứu. 

Vị trí các mẫu quan trắc thủy sinh tại hồ Tuyền Lâm được trình bày trong Bảng 2, Hình 2. 

2. Trong phòng thí nghiệm  

Sử dụng kính hiển vi Huỳnh quang để định loại và đếm số lượng của từng loài thực vật nổi 
có trong mẫu và quy ra số lượng trong 01 lít. Các tài liệu được dùng để xác định các taxon như: 
[2], [3], [4], [5], [6]. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Cấu trúc thành phần loài 

Hệ thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm qua hai đợt khảo sát vào tháng 5 và tháng 10 năm 2013 ghi 
nhận được 73 loài thuộc 6 ngành tảo gồm có: tảo Lam (Cyanophyta), tảo Vàng ánh 
(Chrysophyta), tảo Lục (Chlorophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Mắt (Euglenophyta) và 
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tảo Giáp (Dinophyta). Trong đó, ngành tảo Lục chiếm số loài lớn nhất với 32 loài, chiếm tỷ lệ 
43,8%, tiếp đến là ngành tảo Lam ghi nhận được 20 loài chiếm tỷ lệ 27,4%. Ngành tảo Silic 
phát hiện thấy 12 loài chiếm tỷ lệ 16,4%, các nhóm ngành còn lại có số loài thấp dao động từ 2- 
4 loài/ ngành, chiếm tỷ lệ từ 2,7-5,5%.  

Bảng 3 
Cấu trúc thành phần loài thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm 

STT Nhóm ngành 
Mùa khô 
(05/2013) 

Mùa mưa 
(10/2013) Tổng 2 đợt 

Số loài Số loài Số loài Tỷ lệ % 
1 Cyanophyta 13 18 20 27,4 
2 Chrysophyta 3 4 4 5,5 
3 Chlorophyta 18 28 32 43,8 
4 Bacillariophyta 7 10 12 16,4 
5 Euglenophyta 1 2 2 2,7 
6 Dinophyta 3 3 3 4,1 

Tổng 45 65 73 100 
 

 
Hình 3: Biểu đồ thành phần loài thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm năm 2013 

Theo kết quả ghi nhận được, số lượng loài thuộc các nhóm ngành có sự thay đổi ít nhiều 
nhưng không lớn, hoặc hầu như không thay đổi giữa hai mùa. Các loài quan sát được ở hồ 
Tuyền Lâm là những loài đặc trưng phân bố trong môi trường nước ngọt, bên cạnh đó còn bắt 
gặp một hoặc hai loài có nguồn gốc lợ, nhạt thường gặp ở vùng cửa sông thuộc nhóm tảo Silic 
(chi Coscinodiscus), đây là loài có khả năng phân bố rộng sinh thái.  

Ở hồ Tuyền Lâm thường bắt gặp các loài Microcystis aeruginosa, Microcystis botrys, 
Microcystis flos - aquae, Microcystis wesenbergii, Dinobryon divergens, Staurastrum arctiscon, 
Melosira granulata, Ceratium hirundinella,… xuất hiện tại tất cả các điểm khảo sát trong cả hai 
mùa. Chúng đều là những loài sống trong môi trường nhiễm bẩn, giàu chất hữu cơ và nước 
đứng, đặc biệt một số loài thuộc chi Microcystis có khả năng tiết độc tố gây hại cho các loài 
thủy sinh trong hồ. 

2. Cấu trúc số lượng và loài ưu thế 

Mật độ tế bào thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm ghi nhận được khá cao, đạt tới hàng trăm ngàn tế 
bào/lít, mật độ dao động từ 25.537-156.349 tế bào/lít (05/2013) và dao động từ 59.927-452.569 
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tế bào/lít (10/2013). Mật độ tế bào thực vật nổi tại các điểm khảo sát đạt mức cao do sự phát 
triển mạnh của các loài tảo Lam. Kết quả phân tích cho thấy, mật độ thực vật nổi cao vào mùa 
mưa và thấp hơn vào mùa khô. Ở hồ Tuyền Lâm, vào mùa mưa xảy ra sự rửa trôi các vật chất 
vô cơ, hữu cơ từ đồi núi cộng thêm các nguồn thải từ sinh hoạt của người dân, từ các hoạt động 
du lịch, nuôi cá lồng trong hồ… làm cho nước trong hồ bị phú dưỡng hóa tạo điều kiện dinh 
dưỡng tốt cho các loài thực vật nổi phát triển. 

Bảng 4 

Mật độ thực vật nổi và loài ưu thế ở hồ Tuyền Lâm năm 2013  

Đtm Loài ưu thế 
Tổng mật độ 
các loài/mẫu 
(tế bào/lít) 

Mật độ 
LƯT  

(tế bào/lít) 

Tỉ lệ 
LƯT(%) 

  Tháng 05 năm 2013 
TL1 Microcystis aeruginosa 45.601 18.900 41,4 
TL2 Microcystis aeruginosa 156.349 84.000 53,7 
TL3 Microcystis aeruginosa 25.537 13.110 51,3 
TL4 Microcystis aeruginosa 46.114 21.700 47,1 
TL5 Microcystis wesenbergii 63.585 31.260 49,2 
TL6 Microcystis wesenbergii 78.141 37.800 48,4 
TL7 Microcystis aeruginosa 91.882 48.900 53,2 

  Tháng 10 năm 2013 
TL1 Microcystis wesenbergii 380.031 143.130 37,7 
TL2 Microcystis flos - aquae  242.113 85.800 35,4 
TL3 Microcystis aeruginosa 293.633 116.350 39,6 
TL4 Microcystis wesenbergii 86.821 33.800 38,9 
TL5 Microcystis aeruginosa 452.569 174.200 38,5 
TL6 Microcystis aeruginosa 229.823 94.900 41,3 
TL7 Microcystis wesenbergii 59.927 17.300 28,9 

 
Hình 3: Biến động cấu trúc mật độ tế bào qua 2 đợt khảo sát năm 2013 

Phát triển mạnh và chiếm ưu thế tại các điểm thu mẫu trong cả hai đợt khảo sát là những loài 
tảo Lam độc thuộc chi Microcystis có tỷ lệ ưu thế dao động từ 41,1-53,7% vào mùa khô và từ 
28,9-41,3% vào mùa mưa (Bảng 3). Chúng là nguyên nhân gây ra hiện tượng nở hoa tảo ở hồ 
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Tuyền Lâm, không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan của hồ mà còn có khả năng tiết độc tố ra môi 
trường gây hại cho các loài thủy sinh vật khác. Do đó, cần có biện pháp cải tạo thông thoáng 
cho hồ nhằm giảm sự phát triển của các loài tảo Lam độc.  

III. KẾT LUẬN 
Hệ thực vật nổi tại hồ Tuyền Lâm trong hai mùa quan trắc có độ đa dạng và phong phú ở 

mức trung bình với 73 loài ghi nhận được. Ngành tảo Lục có thành phần loài cao nhất trong các 
ngành tảo ghi nhận được, trong khi đó ngành tảo Lam đóng vai trò chính về cấu trúc mật độ. 
Phát triển và chiếm ưu thế tại các điểm thu mẫu là các loài thuộc ngành tảo Lam như: 
Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii, Microcystis flos-aquae. Đây là nhóm tảo 
thường sống trong môi trường nước ngọt, có dòng chảy yếu và phú dưỡng, đồng thời chúng có 
khả năng sản sinh độc tố gây hại cho các loài thủy sinh khác trong hồ. Do đó, khi có hiện tượng 
nở hoa tảo xảy ra cần có các biện pháp hạn chế sự phát triển của các loài tảo Lam này.  
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PHYTOPLANKTONS OF TUYEN LAM LAKE, DA LAT, VIETNAM  

LE THI TRANG, PHAN DOAN DANG 

SUMMARY 

 Present report is the result of two surveys carried out in the year 2013. 73 species of 
phytoplanktons from Tuyen Lam lake, Dalat have been documented. These species belong to 6 
divisions viz.: Cyanophyta, Chrysophyta, Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta and 
Dinophyta. Chlorophyta was found the most dominant phylum.  

Phụ lục: Thành phần loài thực vật nổi ở hồ Tuyền Lâm năm 2013 

STT Tên khoa học T05/2013 T10/2013 
  CYANOPHYTA     
1 Anabaena circinalis Rabenhorst ex Bornet & Flahault, 1886   + 
2 Anabaena spiroides Klebahn, 1895    + 
3 Anthrospira sp. +   
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4 Chroococcus sp. + + 
5 Gloeocapsa sp. + + 
6 Jaaginema sp. + + 
7 Merismopedia punctata Meyen, 1839  +   
8 Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, 1846 + + 
9 Microcystis botrys Teiling, 1942 + + 

10 Microcystis flos - aquae (Wittrock) Kirchner, 1898 + + 
11 Microcystis panniformis Komárek, 2002   + 
12 Microcystis protocystis Crow, 1923 + + 
13 Microcystis wesenbergii Komárek, 1968 + + 
14 Pseudanabaena cf. moniliformis Komárek et H.J. Kling, 1991   + 

15 Pseudanabaena mucicola (Naumann et Huber-Pestalozzi) 
Schwabe, 1964 + + 

16 Oscillatoria sp.   + 
17 Raphidiopsis mediterranea Skuja 1937   + 

18 Geitlerinema splendidum (Greville ex Gomont) 
Anagnostidis 1989   + 

19 Snowella sp. + + 
20 Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin, 1933 + + 
  CHRYSOPHYTA     

21 Dinobryon bavaricum Imhof 1890   + 
22 Dinobryon divergens O.E.Imhof, 1887 + + 
23 Mallomonas sp. + + 
24 Synura adamsii G.M.Smith, 1924 + + 
  CHLOROPHYTA     

25 Ankistrodesmus fusiformis Corda ex Korshikov, 1953 +   
26 Botryococcus braunii Kützing,1849   + 
27 Chlorella sp. +   
28 Closterium gracile Brébisson ex Ralfs, 1848   + 
29 Coelastrum microporum Nägeli in A.Braun 1855 + + 
30 Coenocystis planctonica Korshikov 1953   + 
31 Cosmarium contractum O.Kirchner, 1878 + + 
32 Cosmarium moniliforme Ralfs, 1848 + + 
33 Crucigenia lauterbornii Schmidle, 1900 + + 
34 Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood, 1873 + + 
35 Desmidium baileyi (Ralfs) Nordstedt, 1880   + 
36 Eudorina elegans Ehrenberg, 1832   + 
37 Gloeobotrys limneticus (G.M.Smith) Pascher 1939   + 
38 Kirchneriella lunaris (Kirchner) K.Möbius 1894   + 
39 Oedogonium sp. + + 
40 Oocystis borgei J.Snow, 1903 + + 
41 Pleurotaenium sp.   + 
42 Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat, 1902   + 
43 Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson, 1835   + 
44 Schroederia setigera (Schroed) Lemmermann, 1898 +   
45 Staurastrum arctiscon (Ehrenberg ex Ralfs) P.Lundell, 1871 + + 
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46 Staurastrum bigibbum Skuja + + 
47 Staurastrum gracilie Ralfs, 1848   + 
48 Staurastrum curvatum West, 1892  +   
49 Staurastrum natator West, 1892 + + 
50 Staurastrum dickiei Ralfs, 1848 + + 
51 Staurastrum sp1. + + 
52 Staurastrum sp2. + + 
53 Spirogyra ionia Wade, 1949 + + 
54 Spirogyra sp.   + 
55 Sphaerocystis schroeteri Chodat 1897   + 
56 Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg   + 
  BACILLARIOPHYTA     

57 Coscinodiscus asteromphalus Ehrenberg, 1844   + 
58 Coscinodiscus subtilis Ehrenberg, 1841 + + 
59 Cyclotella meneghiniana Kützing, 1844 +   
60 Cymbella sp. + + 
61 Gyrosigma sp.   + 
62 Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni, 1891  +   
63 Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs in Pritchard, 1861 + + 
64 Navicula sp. + + 
65 Pinnularia braunii (Grunow) Cleve, 1895 + + 
66 Rhizosolenia longiseta O.Zacharias, 1893   + 
67 Surirella elegans Ehrenberg, 1843   + 
68 Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg, 1832   + 
  EUGLENOPHYTA     

69 Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin, 1841   + 
70 Trachelomonas ovalis (Daday) Lemmermann, 1913 + + 
  DINOPHYTA     

71 Ceratium hirundinella (O.F.Müller) Dujardin, 1841 + + 
72 Peridinium cinctum (O.F.Müller) Ehrenberg, 1832 + + 
73 Peridinium gatunense Nygaard, 1925 + + 

Tổng số loài 45 65 

 
  




