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Hệ sinh thái (HST) cỏ biển là một trong ba HST biển quan trọng ở biển (rừng ngập mặn, cỏ 
biển, san hô), là nơi sinh sống đối với nhiều nhóm sinh vật biển, trong đó có tuyến trùng. Các 
thảm cỏ biển có vai trò ổn định nền đáy, giảm tác động của sóng và dòng chảy, tăng lắng đọng 
trầm tích, cung cấp môi trường và thức ăn cho các loài động, thực vật biển. Ngoài ra HST cỏ 
biển còn là chỉ thị cho môi trường nước biển.  

Hiện nay trên thế giới có 58 loài cỏ biển phân bố hẹp trên 600.000 km2. Theo Cao Văn 
Lương và cs (2012, 2014) tại các tỉnh ven biển Tây vịnh Bắc Bộ đã xác định 6 loài cỏ biển là: 
Zostera japonica, Halophila beccarii, H. ovalis, H. Decipiens, Halodule pinifolia và Ruppia 
maritima. Diện tích phân bố của cỏ biển ở vùng nghiên cứu tăng từ 2.210 ha (năm 2002-2004) 
lên 2.858 ha (năm 2013-2014). Trong đó, Quảng Ninh có 1.450 ha, Hải Phòng (490 ha), Quảng 
Bình (350 ha). Các tỉnh còn lại trung bình có khoảng 100 ha. Đặc biệt là đã xác định thêm 2 
vùng có cỏ biển mới là Hoàng Tân (Quảng Ninh) với khoảng 400 ha và Cửa Hội (Nghệ An) với 
khoảng 100 ha. Tại vùng biển ven bờ Hải Phòng đến nay chỉ còn phân bố 4/5 loài cỏ biển là cỏ 
Xoan Halophila ovalis xuất hiện chủ yếu trong các đầm nuôi thủy sản huyện Cát Hải; cỏ Xoan 
đơn Halophila decipiens được tìm thấy ở một số vụng, áng tại các đảo khu vực quần đảo Cát 
Bà; cỏ Nàn Halophila beccarii và cỏ Kim Ruppia maritima chủ yếu xuất hiện trong các vùng 
đầm nuôi tôm và vùng đất ngập nước, 2 loài không tìm thấy là: Halophila decipiens và Zostera 
japonica. 

Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào về nhóm tuyến trùng sống tự do ở các thảm cỏ biển 
ven bờ. Bài báo này cung cấp một số kết quả nghiên cứu bước đầu về cấu trúc quần xã tuyến 
trùng ở các bãi cỏ biển ở huyện Cát Bà, Hải Phòng. 

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Trong năm 2014, chúng tôi tiến hành 2 đợt thu mẫu (tháng 4/2014 và 10/2014) tại 4 địa điểm 

thuộc xã Phù Long (3 mẫu, ký hiệu là PL1, PL2 và PL3) và thị trấn Cát Hải (1 mẫu, ký hiệu là 
CH1) như trong hình 1. Tại mỗi địa điểm chúng tôi thu 3 mẫu lặp lại. 

2. Phương pháp thu mẫu 

Xác định các điểm có cỏ biển, chụp ảnh và phân loại tại chỗ tên các loài cỏ biển. Dùng ống 
nhựa dài 40 cm,  = 3,5 cm cắm nhẹ xuống lớp trầm tích khoảng 10 cm, đậy chặt nắp phía trên 
ống để rút nhẹ ống mẫu lên, sau đó dùng nắp thứ 2 đậy phía dưới để giữ mẫu. Các mẫu được 
bảo quản trong lọ nhựa có ghi nhãn và cố định bằng dung dịch formalin 10%, nóng. Các mẫu 
thu được lặp lại 3 lần tại mỗi vị trí. 
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Hình 4: Sơ đồ thu mẫu tuyến trùng tại đảo Cát Bà, Hải Phòng 

3. Phương pháp xử lý và phân tích mẫu 
Tách lọc mẫu: Mẫu cho nước đến đủ 1 lít khuấy đều, cho qua rây có lỗ 1 mm để loại bỏ cặn 

thô, phần dịch qua rây cho thêm nước tới 5 lít. Dùng tay khuấy nhẹ và để lắng trong 10 giây, 
tiếp tục đổ qua rây lọc 40 μm để loại bỏ cặn trong sô. Quá trình gạn lọc này tiến hành 10 lần. 
Sau đó, tiến hành tách tuyến trùng bằng dung dịch Ludox TM50 (với tỉ trọng d = 1,18) theo 
phương pháp của Heip (1985). Chuyển cặn tuyến trùng vào cốc đong 250 ml hòa với Ludox 
TM50, ít nhất khoảng 3 lần thể tích so với lượng mùn đã thu được. Dùng đũa thuỷ tinh khuấy 
cho đều và để lắng 45 phút, sau khi để lắng, đổ lượng dung dịch phía trên qua rây 40 µm, dùng 
bình tia rửa nhẹ phần trên rây và cố định bằng dung dịch FAA, quá trình này được lặp lại 3 lần. 

Mẫu được bảo quản trong dung dịch FAA. Tiến hành nhặt ngẫu nhiên ít nhất 200 cá thể/mẫu 
(hoặc tất cả tuyến trùng nếu số lượng cá thể tuyến trùng nhỏ hơn 200 cá thể). Xử lý tuyến trùng 
để làm tiêu bản theo phương pháp của Seinhorst (1959). Định loại tuyến trùng đến loài hoặc đến 
giống dựa trên khoá định loại về hình ảnh của Platt & Warwick (1983, 1988) và Warwick et al. 
(1998). 

Các số liệu phân tích và tính toán các chỉ số đa dạng sinh học được thực hiện trên các phần 
mềm như Statistica 7.0 và PRIMER VI. Các chỉ số đa dạng sinh học của tuyến trùng gồm: Chỉ 
số đa dạng sinh học Shannon – Wiener (H’); Chỉ số đa dạng loài Margalef (d); Chỉ số cân bằng 
Peilou (J’). 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thành phần loài và độ phủ của các loài Cỏ biển tại địa điểm nghiên cứu. 

Qua 2 đợt khảo sát, đã xác định 3 loài cỏ biển tại khu vực nghiên cứu diện tích phân bố và độ 
che phủ được thống kê ở Bảng 1 dưới đây: 

Bảng 5 
Thành phần loài và độ che phủ của cỏ biển tại các địa điểm nghiên cứu 

Địa điểm Thành phần loài Diện tích (ha) Độ phủ (%) 
PL1 Halophila beccarii, Ruppia maritima 10 5 - 25 
PL2 Ruppia maritima 2 50 - 60 
PL3 Halophila beccarii, Ruppia maritima 20 95 - 100 
CH1 Halophila ovalis 50 50 - 75 
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2. Đa dạng sinh học quần xã tuyến trùng 

Số lượng trung bình tuyến trùng dao động từ 141 cá thể/mẫu (PL2) đến 1176 cá thể/mẫu 
(PL1), tương đối thấp so với kết quả nghiên cứu của Fisher (2003) tại Úc (dao động từ 1971 đến 
3084 cá thể/mẫu) và kết quả của Fisher cũng chỉ ra rằng số lượng cá thể tuyến trùng thu được 
trong mùa mưa cao hơn mùa khô (Bảng 2, Hình 2).  

Bảng 6 

Số lượng cá thể tuyến trùng qua 2 đợt thu mẫu tại Cát Hải, Hải Phòng 

ST
T 

Địa 
điểm 

Số lần 
lặp lại 

Tháng 4/2014 Tháng 10/2014 
Số cá 

thể/mẫu Trung bình Số cá 
thể/mẫu Trung bình 

1 PL1 
PL1.1 1018 

1176 ± 289 
1165 

918 ± 228 PL1.2 1000 714 
PL1.3 1509 874 

2 PL2 
PL2.1 264 

141 ± 110 
231 

212 ± 38 PL2.2 51 238 
PL2.3 107 168 

3 PL3 
PL3.1 233 

427 ± 285 
432 

332 ± 229 PL3.2 295 70 
PL3.3 755 494 

4 CH1 
CH1.1 1039 

1143 ± 327 
800 

902 ± 152 CH1.2 1509 1077 
CH1.3 879 829 

Tại các điểm PL1 và CH1 có số lượng cá thể nhiều hơn 2 địa điểm còn lại là PL2 và PL3. Sự 
sai khác này là có ý nghĩa (R = 0,84, p<0,01) giữa các địa điểm thu mẫu và giữa các mùa trong 
năm (R = 0,83, p<0,01). 

Độ đa dạng sinh học của quần xã tuyến trùng được thể hiện qua hình 3 thông qua các chỉ số 
đa dạng Shannon – Weiner (H’), mangalef (d) và Peilou (J). Độ đa dạng sinh học H’ là tương 
đối cao, dao động từ 3.1 (PL2, tháng 4/2014) đến 4.4 (CH1, tháng 10/2014). Tương tự như vậy, 
độ đa dạng sinh học d thấp nhất tại điểm PL2 (tháng 4/2014) và cao nhất tại điểm CH1 (tháng 
10/2014).  

  
Hình 5: Số lượng cá thể tuyến trùng 

qua 2 đợt thu mẫu tại Cát Hải, Hải Phòng 
Hình 6: Đa dạng sinh học của quần xã 
tuyến trùng tại Cát Hải, Hải Phòng 

Độ đa dạng sinh học của quần xã tuyến trùng cũng có sự sai khác giữa các mùa và các loài 
cỏ tại các địa điểm nghiên cứu. Trong mùa mưa thì độ đa dạng sinh học của quần xã tuyến trùng 
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cao hơn mùa khô (Hình 4a). Điều này có thể giải thích bởi trong mùa mưa, lượng thức ăn và 
chất lượng nước tốt hơn nên thành phần loài và số lượng cá thể phong phú hơn. Mặc khác, độ đa 
dạng sinh học quần xã tuyến trùng ở khu vực có cỏ nàn và cỏ kim lại thấp hơn nơi xuất hiện cỏ 
Xoan (Hình 4b). 

  
Hình 7: Độ đa dạng sinh học của quần xã tuyến trùng giữa các mùa trong năm (a) và 

giữa các loài cỏ biển (b) tại Cát Hải, Hải Phòng 

2. Sự phân bố về thành phần loài tuyến trùng giữa các mùa và các loài cỏ biển 

Qua phân tích tổng hợp và sử dụng phần mềm PRIMER VI, chúng tôi nhận thấy rằng thành 
phần loài tuyến trùng có sự phân bố rõ rệt giữa 2 vùng nghiên cứu là xã Phù Long (PL1, PL2 và 
PL3) và thị trấn Cát Hải (CH1) được thể hiện qua mô hình 2D (Hình 5). Thêm vào đó, thành 
phần loài tuyến trùng cũng phân bố tương đối rõ rệt giữa mùa khô và mùa mưa trong năm thông 
qua mô mình 3D (Hình 6). 

Kết quả phân tích bằng phần mềm PRIMER-VI, cho thấy loài Bathylaimus sp. và 
Halichoanolaimus sp. phân bố chủ yếu ở các địa điểm liên quan đến sự hiện diện của loài cỏ 
Xoan. Trong khi một số loài điển hình như Oxystomina sp., Metacomesoma sp. lại phân bố chủ 
yếu ở Phù Long nơi phân bố của 2 loài cỏ Kim và cỏ Nàn.  

 
Hình 8: Sự phân bố về thành phần loài tuyến 

trùng giữa 2 vùng nghiên cứu 
Hình 9: Sự phân bố về thành phần 

loài tuyến trùng giữa 2 mùa trong năm 
Tuy nhiên, cũng có một số loài lại được tìm thấy ở cả 2 vùng cũng như ở các loài cỏ như 

Daptonema sp., Desmodora sp., Sphaerolaimus sp. và Parodontophora sp. Kết quả này cũng 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Liao và cs. (2015), trong đó, loài Daptonema sp. phân bố 
chủ yếu trong các loại thảm cỏ ở phía nam Đài Loan. 
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III. KẾT LUẬN 

Số lượng cá thể tuyến trùng trong một mẫu dao động tương đối lớn (từ 141 đến 1176 cá 
thể/mẫu. Số lượng cá thể có sự khác biệt giữa các vùng nghiên cứu và giữa các mùa trong năm. 

Độ đa dạng sinh học quần xã tuyến trùng tương đối cao, các chỉ số đa dạng sinh học vào mùa 
mưa cao hơn mùa khô và tại nơi xuất hiện cỏ Xoan (thị trấn Cát Hải) cao hơn cỏ Kim và cỏ Nàn 
(xã Phù Long). 

Hai loài Bathylaimus sp. và Halichoanolaimus sp. phân bố chủ yếu ở địa điểm Cát Hải, nơi 
mà chủ yếu loài cỏ Xoan. Trong khi đó thì 2 loài Oxystomina sp., Metacomesoma sp. lại phân 
bố chủ yếu ở các địa điểm Phù Long, nơi mà 2 loài cỏ Kim và cỏ Nàn xuất hiện.  

Ghi nhận: Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở, mã số 
IEBR.DT.08/14-15. 
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MARINE NEMATODES COMMUNITY STRUCTURE ASSOCIATED WITH 
SEA GRASS BED IN CAT HAI ISLAND, HAI PHONG 

NGUYEN DINH TU, NGUYEN THI XUAN PHUONG,  
NGUYEN THANH HIEN, CAO VAN LUONG 

SUMMARY 

In during 2014, the marine nematode community structure were studied in Cat Hai island. With 
this purpose, three stations in Phu Long (PL1, PL2 and PL3) and Cat Hai (CH1) was investigated. 
The nematode density are ranging between 141 and 1176 individuals/sample. The number of 
nematode individuals were significantly changed between the sampling sites and the seasons. 
The diversity indices were higher in rainy season than in dry season. Some nematodes species, 
as Bathylaimus sp. and Halichoanolaimus sp. were dominant in sea grass bed with Halophila 
ovalis. On the other hand, two nematode species as Oxystomina sp., Metacomesoma sp. were 
found with the dominant in sea grass bed with Halophila beccarii and Ruppia maritima. 




