
 

Thông Tin Về Đất Ngập Nước Ramsar 

(RIS) 

Các phân hạng được phê duyệt theo Nghị Quyết 4.7 (1990), được chỉnh sửa theo Nghị 

Quyết VIII.13 của Hội Nghị lần thứ 8 của các quốc gia thành viên (2002) và Nghị 

Quyết IX.1, Phụ Lục B, IX.6, IX.21 và IX.22 của Hội Nghị lần thứ 9 của các quốc gia 

thành viên (2005).  

Ghi chú đối với cơ quan tổng hợp thông tin: 

1.  Điền đầy đủ vào bản thông tin theo đúng hướng dẫn của Bản giải thích và Hướng 

dẫn việc hoàn thành bản thông tin về khu Ramsar đính kèm. Người tổng hợp nên 

đọc hướng dẫn này trước khi điền vào bản thông tin (RIS).  

2.  Thông tin thêm và hướng dẫn hỗ trợ cho các khu được công nhận là Khu Ramsar 

được cung cấp tại Khung và Hướng dẫn xây dựng Danh sách các vùng Đất ngập 

nước có tầm quan trọng quốc tế (thuộc bộ Sổ tay Sử dụng Đất ngập nước Khôn khéo 

số 14). 

3.  Sau khi hoàn tất, nộp bản RIS (và các bản đồ đính kèm) cho Ban Thư Ký Ramsar. 

Những người soạn thảo nên cung cấp một bản RIS bằng bản Word và bản mềm số 

hóa của các bản đồ. 

 

1. Tên và địa chỉ của cơ quan tập họp thông tin: 

Trần Ngọc Cường 

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học  

Tổng cục Môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: Tầng 5, 99 Lê Duẩn, Hà Nội 

Tel: +84 4 39412025 Fax: +84 4 39412028 

Email: tranngoccuong1962@gmail.com, 

tcuong@nea.gov.vn 

 

2. Ngày hoàn tất bản này: 

Ngày  7  tháng  01   năm 2012 

 

3. Quốc gia: Việt Nam 

 

4. Tên của Khu Ramsar: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (Mũi Cà Mau) 
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5. Đề nghị Khu Ramsar mới hay là cập nhật Khu đã được công nhận: 

Bản RIS này là nhằm (đánh dấu vào một ô vuông): 

a) Đề nghị Khu Ramsar mới: ; hoặc  

b) Cập nhật thông tin cho một Khu đã được công nhận:   

 

6. Chỉ dành cho cập nhật, các thay đổi của Khu Ramsar từ khi công nhận hoặc 

lần cập nhật gần đây nhất: 

a) Diện tích và ranh giới của khu: 

Diện tích và ranh giới của Khu Ramsar thay đổi:   

hoặc 

Nếu ranh giới Khu Ramsar thay đổi: 

i) ranh giới được xác định lại chính xác hơn: ; hoặc 

ii) ranh giới được mở rộng  ; hoặc  

iii) ranh giới bị thu hẹp**    

** Ghi chú quan trọng: nếu ranh giới và/hoặc diện tích của Khu Ramsar đã được 

công nhận bị thay đổi hoặc giảm, Quốc gia thành viên cần thực hiện theo trình tự thủ 

tục nêu trong Nghị Quyết IX.6 của Hội nghị các quốc gia thành viên lần thứ 9 (COP9) 

và cung cấp một báo cáo theo đoạn 28 của Phụ Lục đó, trước khi nộp bản RIS cập 

nhật. 

b) Mô tả những thay đổi chính về đặc điểm sinh thái của khu Ramsar, bao gồm 

việc áp dụng các tiêu chí, từ lần cập nhật trước của khu này: 

 

7. Bản đồ: 

Xem Phụ Lục III của phần Ghi chú và Hướng dẫn, để biết hướng dẫn chi tiết về việc 

cung cấp bản đồ phù hợp, bao gồm bản đồ số. 

a) Một bản đồ của Khu, với ranh giới rõ ràng, được đính kèm như sau: 

i) bản in (bắt buộc phải có): ;  

ii) bản điện tử: (Thí dụ. bản JPEG hoặc ArcView image ;  

iii) File GIS cung cấp các vector có tham chiếu địa lý và các bảng thuộc tính . 

b) Mô tả ngắn gọn loại ranh giới áp dụng: 

Thí dụ: ranh giới là giống với ranh giới của khu bảo tồn hiện hữu (khu bảo tồn thiên 

nhiên, Vườn quốc gia, v.v), hoặc theo ranh giới của lưu vực, hoặc theo ranh giới địa lý 

thí dụ ranh giới hành chính, hoặc theo ranh giới vật lý như đường xá, hoặc theo đường 

bờ biển của một vùng mặt nước,..v.v. 

Ranh giới của khu Ramsar là ranh giới hiện tại của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, như 

trong bản đồ. Ranh giới này lấy theo đường bờ biển từ cửa Bảy Háp qua các cửa Ông 

Trang, Cái Mòi, Vàm Xoáy đến đầu rạch Trương Phi. Ranh giới trong nội địa được lấy 

theo hệ thống kênh, rạch giáp với các Ban quản lý rừng phòng hộ Năm Căn, Trảng Sáo 

và Đất Mũi. 
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8. Tọa độ địa lý (Kinh độ/Vĩ độ, thể hiện bằng độ và phút): 

Cung cấp tọa độ địa lý của điểm trung tâm của khu này và/hoặc các điểm giới hạn của 

khu này. Nếu khu này bao gồm từ hai khu riêng biệt trở lên, thì cung cấp toạ độ của 

mỗi khu. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có tọa độ như sau: 8°32' - 8°49'N, 104°40’ - 104°55’E 

 

9. Vị trí khái quát: 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm ở cực Nam của Việt Nam. Vùng đất ngập nước Vườn 

quốc gia Mũi Cà Mau nằm trên địa bàn hành chính của các xã: Đất Mũi, Viên An 

(huyện Ngọc Hiển), Lâm Hải và Đất Mới (huyện Năm Căn), tỉnh Cà Mau. Cách thành 

phố Cà Mau 100 km về phía Tây Nam.  

 

10. Cao trình (mét: trung bình và/hoặc tối đa & tối thiểu) 

Cao trình cao nhất là 1,5 m 

Cao trình thấp nhất là 0,5 m 

 

11. Diện tích: (ha)  

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có tổng diện tích tự nhiên là 41.862 ha, trong đó diện tích 

đất liền: 15.262 ha, diện tích phần ven biển: 26.600 ha. 

 Các phân khu chức năng trên phần đất liền và trên biển: 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là:  12.203 ha 

- Phân khu phục hồi sinh thái là:  2.859 ha 

- Phân khu dịch vụ hành chính là:  200 ha 

- Phân khu bảo tồn biển là:   26.600 ha 

 

12. Tổng quan về khu này: 

Viết một đoạn ngắn tóm tắt mô tả các đặc tính sinh thái chính và tầm quan trọng của 

khu đất ngập nước. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm ở cực Nam của Việt Nam. Trước đây, khu vực này là 

rừng ngập mặn với ưu thế thuộc về loài Đước Rhizophora apiculata. Phần lớn diện tích 

rừng đã bị tàn phá trong thời gian chiến tranh và sau đó do việc chuyển đổi thành đất 

canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Hầu hết các ao đầm nuôi trồng thuỷ sản 

hiện nay đã bị bỏ hoá và đang được tái xâm thực bởi các loài cây ngập mặn. Trong khu 

vực có các bãi bồi rộng lớn và cũng đang diễn ra quá trình xâm thực tự nhiên của rừng 

ngập mặn. Vùng này vẫn đang tiếp tục phát triển do sự bồi lấn dọc bờ biển, một số nơi 

đạt tới 50 m mỗi năm (Buckton et al. 1999). Mũi Cà Mau là địa đầu phía Nam của Việt 
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Nam, nơi lưu trữ các giá trị sinh thái đặc trưng của các vùng đất mới đang bồi lấn ở đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi tiếp giáp giữa biển Đông và Tây, tạo nên chế độ thủy 

triều đặc trưng cho vùng Mũi Cà Mau. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam chịu đồng thời 

hai chế độ thủy triều khác nhau: bờ biển phía Đông chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều 

bán nhật triều không đều và bờ biển phía Tây chịu tác động của chế độ thủy triều nhật 

triều không đều. Với hai chế độ thủy triều đã tạo cho khu vực Mũi Cà Mau có sự bồi lấn 

biển hàng năm tạo thành bãi bồi xung quanh Mũi Cà Mau. Vùng bãi bồi với sự bồi lắng 

của phù sa và dinh dưỡng cho các loài thủy sinh vật phát triển. Vườn quốc gia Mũi Cà 

Mau là nơi cư trú rất quan trọng của các loài chim nước. 

 

13. Các tiêu chí của Ramsar: 

Đánh dấu vào ô vuông dưới mỗi Tiêu chí áp dụng cho việc công nhận Khu Ramsar. 

Xem Phụ Lục II của Ghi chú và Hướng dẫn về các Tiêu chí và hướng dẫn áp dụng 

(theo Nghị Quyết VII.11). Tất cả các Tiêu chí được áp dụng nên được đánh dấu. 

 1 •  2 •  3 •  4 •  5 •  6  •  7   •   8  •   9 

                  

 

14. Giải trình về việc áp dụng các tiêu chí trong mục 13 ở trên: 

Giải trình cho từng Tiêu chí, và xác định rõ ràng Tiêu chí nào phù hợp (xem Phụ Lục 

II về Hướng dẫn giải trình). 

Tiêu chí 1: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu là 

mẫu chuẩn về sự độc đáo, hiếm, và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc 

gần với tự nhiên có trong vùng địa lý sinh học đặc biệt. 

Hầu hết diện tích gần 1,6 triệu héc-ta cảnh quan đất ngập nước của vùng bán đảo Cà 

Mau trước đây đã bị chuyển thành đất canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Chịu 

ảnh hưởng nặng nề nhất là sinh cảnh rừng ngập mặn tự nhiên và các bãi bồi cửa sông ven 

biển. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi lưu giữ được những phần còn tự nhiên nhất của 

khu vực này. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có diện tích lớn bãi bùn ngập triều và rừng ngập mặn với 

các loài chiếm ưu thế như các loài Mắm Avicennia alba, A. officinalis, A. marina, Đước 

Rhizophora apiculata, Trang Kandelia candel. Các loài khác như Vẹt Bruguiera sp. và 

Bần Sonneratia sp. xuất hiện rải rác trong khu vực (Buckton et al. 1999). Trong vườn 

quốc gia còn tồn tại một số diện tích nhỏ rừng đước già. Loại hình thảm thực vật này 

trước đây có lẽ che phủ hầu hết diện tích trong khu vực. Hiện nay, còn nhiều dấu vết khai 

thác quá mức của các cơ sở khai thác gỗ Đước. Tuy trong vùng còn lại một số cây gỗ lớn 

trên 20 năm tuổi, nhưng nhìn chung sinh cảnh rừng đã bị suy thoái. Hiện đã ghi nhận 
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được nhiều dấu hiệu tái sinh của rừng ngập mặn trong khu vực. Rừng đước trồng với các 

độ tuổi khác nhau cũng có diện tích lớn tại vườn quốc gia (Buckton et al. 1999). 

Ngoài ra, đây là khu vực duy nhất ở Việt Nam có 3 mặt giáp với biển, chịu tác động của 

hai chế độ thủy triều (nhật triều của biển Tây và bán nhật triều ở biển Đông). Phía Bắc 

giáp tỉnh Kiên Giang, phía Đông và Đông Nam giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với 

vịnh Thái Lan, là cửa ngõ phía Đông Nam của Việt Nam. Do nằm ở vị trí địa lý đặc biệt 

này, hệ sinh thái biển và ven biển ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng cung cấp các điều kiện phù hợp cho sự di cư, sinh trưởng và sinh sản của một số 

loài thủy sản và là điểm dừng chân và trú đông rất quan trọng của nhiều loài chim nước 

di cư. 

Tiêu chí 2: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó là 

nơi phân bố của các loài cực kỳ nguy cấp, nguy cấp, hoặc sắp nguy cấp, hoặc các 

quần xã sinh thái đang bị đe dọa. 

Vườn quốc gia là nơi có ghi nhận nhiều loài đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu theo IUCN 

2010, trong đó nổi bật là các ghi nhận về các loài rái cá và linh trưởng, các loài chim, các 

loài bò sát và các loài cá bị đe dọa (xem bảng bên dưới). 

Tên thường gọi và tên khoa học IUCN CITE

S 

CMS SĐVN 

Lớp Thú Mammalia     

1. Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides VU II  VU 

2. Rái cá lông mũi Lutra sumatrana EN II  EN 

3. Rái cá vuốt bé Aonyx cinerea VU II  VU 

4. Cầy giông sọc Viverra megaspila VU   VU 

5. Mèo cá Prionailurus viverrinus EN II  EN 

6. Tê tê java Manis javanica EN II  EN 

Lớp Chim Aves     

7. Cò thìa Platalea minor1 EN II I EN 

8. Cò trắng Trung Quốc Egretta eulophotes VU  I  

9. Choắt mỏ cong hông nâu Numenius 

madagascariensis 

VU    

Lớp Bò sát Reptilia     

10. Hổ mang chúa Ophiophagus hannah VU II  CR 

11. Rùa batagu Batagur baska CR I   

12. Rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis VU II  VU 

13. Rùa răng Hieremys annandalii EN II  EN 

14. Rùa ba gờ Malayemys subtrijuga VU II  VU 

15. Rùa cổ bự Siebenrockiella crassicollis VU II   

16. Cua đinh Amyda cartilaginea VU II  VU 

                                                 

1 Ít nhất 03 cá thể được ghi nhận vào tháng 11-12/2010, trong đó có 1 cá thể có gắn thiết bị định vị vệ tinh trong 

chương trình hợp tác Nhật Bản / Hàn Quốc (Lê Trọng Trải pers. Comm.). 
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Lớp Cá sụn Chondrichthyes     

17. Cá đuối bồng hoa trắng Himantura gerrardi VU    

Lớp Cá xương Actinopterygii     

18. Cá ngựa đen Hippocampus kuda VU II  EN 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi phân bố của một số loài cá được đánh giá là đang bị 

đe dọa cao và rất cao theo fishbase.org (xem thêm tiêu chí 8 và mục 22). Ngoài ra, có 

thông tin ghi nhận của người dân địa phương là Bò biển Dugong dugon (VU) vẫn xuất 

hiện hàng năm ở các bãi bồi trong 5 năm nay (Hàn Thanh Phong pers. comm.). Theo 

thông tin không chính thức, có ghi nhận loài Voọc bạc Đông Dương Trachypicthecus 

germaini (EN) tại Mũi Cà Mau, tuy nhiên cần có thêm thông tin kiểm chứng mới có thể 

khẳng định sự phân bố của loài này tại các vùng rừng ngập mặn bên trong khu Ramsar 

(Hoàng Minh Đức pers. comm.2). 

Tiêu chí 6: Một vùng đất ngập nước được cho là có tầm quan trọng quốc tế nếu là nơi 

cư trú thường xuyên của hơn 1% số lượng quần thể của một loài hoặc phân loài chim 

nước. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi thường xuyên có một vài loài hoặc dưới loài có số 

lượng vượt quá ngưỡng 1% quần thể trên toàn thế giới. 

Tên Việt 

Nam 

Tên khoa học Số 

lượng 

Năm Mùa/nguồn thông tin  Ngưỡng 

1%* 

Cò trắng 

Trung 

Quốc 

Egretta eulophotes 83 3/2000 Winter (Moore and 

Nguyen Phuc Bao Hoa 

2000) 

Nguyen Duc Tu per. 

comm3. 

26 

36 12/200

0 

43 2007 

Choắt mỏ 

cong lớn 

Numenius arquata 

orientalis (S&SE 

Asia) 

416 1999 Winter (Buckton et 

al.1999) 

350  

* Theo Wetland International 2006 

Ngoài ra một loài khác là Choắt chân màng lớn Limnodromus semipalmatus cũng có số 

lượng tương đối lớn với một lần đếm 160 cá thể trong một lần đếm vào năm 1999 

(Buckton at al. 1999) gần đạt ngưỡng 1% quần thể là (230 cá thể theo Wetland 

International 2006). Mũi Cà Mau rất có thể là nơi trú chân của hơn 1% quần thể toàn cầu 

của loài này. 

Tiêu chí 8: Khu đất ngập nước được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó cung cấp 

nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng và/hoặc đường 

                                                 

2 Một mẫu Voọc bạc được Trương Minh Hoạt thu tại Mũi Cà Mau vào năm 1977. Năm 2007, Hoàng Minh Đức 

ghi nhận một cá thể nuôi nhốt tại Đất Mũi, chủ nhân cho biết cá thể này bắt được trong rừng Mũi Cà Mau. 
3 Phiếu Thông tin Kiểm kê Chim nước Châu Á, 2007 
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di cư mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi nảy nở tại khu đất ngập nước hay ở nơi 

khác tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là nơi lưu giữ các hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên và 

bán tự nhiên rất đa dạng, trong đó có các bãi bùn ngập triều và rừng ngập mặn ở các độ 

tuổi khác nhau. Các sinh cảnh của vườn quốc gia cung cấp bãi đẻ và nơi sống quan trọng 

cho cá bột của các loài cá, đặc biệt là các loài thuộc bộ cá Vược (Perciformes) chiếm đến 

50% số loài cá ghi nhận tại vườn (FFI 2007).  

 

15. Vùng địa lý sinh học (bắt buộc khi áp dụng Tiêu chí 1 và/hoặc 3 và/hoặc 2) 

Tên của vùng địa lý sinh học tương ứng mà khu Ramsar nằm trong đó, và xác định hệ 

thống phân vùng địa lý sinh học được áp dụng. 

a. Vùng địa lý sinh học: 

Vùng này nằm trong vùng IM1402 (Vùng Rừng ngập mặn Đông dương), trong vùng 

rừng ẩm lá rộng nhiệt đới và bán nhiệt đới Indo-Malayan. 

Theo hệ thống phân loại vùng sinh thái nước ngọt, Mũi Cà Mau thuộc vùng 729 (Châu 

thổ sông Mekong) trong vùng Nam Á. 

Phần biển thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm trong vùng 116 (Nam Việt Nam), 

thuộc nền Sunda trong vùng Trung Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của hệ thống phân 

loại vùng sinh thái biển. 

b. Hệ thống phân vùng địa lý sinh học (bao gồm Tài liệu Tham Khảo): 

Hệ thống phân loại vùng địa lý-Sinh học dựa vào: phân loại vùng sinh thái của WWF 

(http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/item1847.html). 

Olson et al. (2001) Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth. 

Abell et al. (2008) Freshwater Ecoregions of the World: A New Map of Biogeo-graphic 

Units for Freshwater Biodiversity Conservation. 

Spalding et al. (2007) Marine Ecoregions of the World: A Bioregionalization of Coastal 

and Shelf Areas. 

 

16. Đặc điểm tự nhiên của khu Ramsar: 

Mô tả, nếu phù hợp, đặc tính địa chất; địa mạo; nguồn gốc-tự nhiên hoặc nhân tạo; 

thủy văn, loại đất; chất lưọng nước; độ sâu ngập nước; nước cố định; biến thiên mực 

nước; biến thiên triều; vùng hạ lưu; khí hậu khái quát... 

http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/item1847.html
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Địa chất và địa mạo: 

Trầm tích: 

Mũi Cà Mau là vùng bãi bồi trẻ, toàn bộ bề mặt trầm tích của vùng này được hình thành 

trong thời kỳ biển tiến thuộc kỷ Holocen giữa. Từ đất liền ra biển có các dạng diện mạo 

sau: Bề mặt tích tụ biển - đầm lầy: thuộc các xã Đất Mũi, Viên An và Lâm Hải, Đất Mới. 

Bề mặt được tạo thành từ các vật liệu trầm tích từ sông mang tới, đọng trong môi trường 

biển ven bờ dần chuyển sang môi trường đầm lầy biển. Bề mặt tích tụ bãi bồi cửa sông, 

rải rác có cây rừng ngập mặn kéo dài từ Bãi Bồi đến cửa sông Bảy Háp. Cấu trúc từ 

những thành phần sét bột xám. Bề mặt tích tụ biển sông được hình thành do lắng đọng 

vật liệu sông, biển, phân bố ở phía Tây và các xã Lâm Hải, Đất Mới. 

Đặc điểm hóa tính chung của đất:  

 Đất có phản ứng trung tính 

 Độ mặn cao: 20 đến 30 ppt.  

 Hàm lượng Mg2
+ trao đổi khá cao: 14 – 15 mg/100 g đất 

 Hàm lượng ion Al3
+ hoạt tính rất thấp 

 Hàm lượng P2O5 trung bình thấp: 0,08 – 0,09% 

 Hàm lượng K2O trung bình khá: 1,25 – 1,35%  

Đất ngập mặn có phản ứng trung tính, độ mặn cao, độ phì trung bình khá, nhìn chung 

chưa phát hiện tầng sinh phèn. 

Mặt khác ở phía bờ biển Đông, do động lực của sóng bờ biển bị xói lở mạnh, các vật liệu 

được đưa ra phía biển hình thành bãi bồi lộ ra khá rộng, hình thành bãi bồi phía Đông. 

Mức xói lở hàng chục mét mỗi năm. Sóng biển và dòng chảy ở ven biển bào mòn lớp đất 

và thực vật ở ven bờ hình thành những rìa đất thấp ở bờ biển với các vật liệu là cát thô và 

các mảnh vụn, sò, ốc, hạt rất nhỏ lẫn với các tàn tích thực vật. Do xói lở, mỗi năm hàng 

trăm ha rừng và đất rừng ở ven bờ biển Đông đã bị mất đi. 

Thủy văn: 

Đây là vùng bãi triều đặc biệt chịu ảnh hưởng cả hai chế độ thủy triều: Bán nhật triều 

biển Đông và nhật triều biển Tây. Biên độ thủy triều dao động trong ngày từ 0,8 – 1,0 m. 

Tiếp giáp bên trong vùng dự án là đất liền với mạng lưới sông rạch dày đặc. Do ảnh 

hưởng bởi biên độ thủy triều biển Đông cao hơn biên độ triều biển Tây, nên dòng triều 

thường chảy theo hướng từ Đông sang Tây. 

Thông thường, mực thủy triều phía biển Đông luôn luôn cao hơn ở phía Tây, nên các 

rạch tự nhiên thường có xu thế chảy từ phía Nam (biển Đông) lên phía Bắc (sông Cửa 

Lớn), đồng thời sông Cửa Lớn dốc dần từ Đông sang Tây tạo nên dòng chảy từ sông Bồ 

Đề (phía biển Đông) sang phía Tây (Vịnh Thái Lan). 

Chế độ thủy triều đóng vai trò quan trọng, quyết định dòng chảy của kênh rạch và sự vận 

chuyển phù sa ở trong vùng. Quá trình bồi lắng phù sa tạo ra một lượng lớn các vật liệu 

được chuyển tải từ biển Đông sang Vịnh Thái Lan theo sông Cửa Lớn bồi lắng tại vùng 

cửa sông Ông Trang với lượng phù sa trung bình khoảng 70-80 mg/l trong mùa khô và 
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30 mg/l trong mùa mưa. Theo ước tính, hàng năm sông Cửa Lớn mang lượng phù sa là 

1,03 triệu tấn từ phía biển Đông sang phía Vịnh Thái Lan. 

Mạng lưới kênh rạch chằng chịt thuận lợi cho việc giao thông đường thủy. Tuy nhiên, 

chế độ dòng chảy của các kênh rạch trong khu vực này rất phức tạp do chịu ảnh hưởng 

của các chế độ thủy triều. Điều kiện tự nhiên và chế độ thủy văn trong khu vực có tác 

động tích cực đến môi trường đất, môi trường sinh thái của vùng và các hoạt động kinh 

tế xã hội trong khu vực. 

Khí hậu 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm trong đới gió mùa cận xích đạo, với lượng mưa cao, 

tổng nhiệt lượng khác cao so với những vùng khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long. 

Mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 11, mưa tập trung nhiều vào tháng 8 và tháng 9. 

Số giờ nắng trung bình năm là 2.226 giờ. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Tháng có giờ 

nắng cao nhất là tháng 1 đến tháng 4. 

Lượng mưa trung bình năm lớn nhất là 2.390 mm, những năm mưa nhiều đạt 2.900 mm, 

tối thiểu là 2.000 mm. Lượng mưa bình quân 350 mm/tháng. Số ngày mưa trong năm 

trung bình 165 ngày, biến động trong khoảng 130 – 200 ngày. 

Số giờ nắng trung bình một ngày là 6,1 giờ. Nhiệt độ trung bình năm 26,8°C , chênh lệch 

với các tháng là 2,7°C. Nhiệt độ thấp nhất hàng năm là tháng 1 (24 – 26°C). Nhiệt độ cao 

nhất hàng năm là tháng 4 (27,5 – 28,5°C). Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm là 6,6 – 7°C; 

Độ ẩm trung bình 85,9% , dao động từ 83,5% đến 89,0% , độ ẩm lớn nhất trong năm là 

tháng 9 và tháng 10. Lượng nước bốc hơi trung bình năm là 1.074,4 mm. 

Chế độ gió Đông Bắc (gió Chướng) bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Chế độ gió 

Tây - Tây Nam từ tháng 6 đến tháng 9. Tháng 5 và tháng 10 là giai đoạn chuyển tiếp giữa 

hai chế độ gió. Tốc độ gió bình quân hàng năm từ 1,5 – 2m/s, ngoài biển là 2,5 – 3,5m/s. 

Nhìn chung, nơi đây có điều kiện rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển cho các 

loài động thực vật. 

 

17. Đặc điểm tự nhiên của vùng lưu vực: 

Mô tả diện tích bề mặt, các đặc tính địa chất khái quát, loại đất, và khí hậu (bao gồm 

loại khí hậu). 

Mũi Cà Mau nằm trong bán đảo Cà Mau thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cực 

Nam của Việt Nam. Bán đảo Cà Mau rộng 1,6 triệu ha, có chế độ thủy văn, thủy lực và 

thổ nhưỡng phức tạp, chịu tác động của cả triều biển Đông lẫn biển Tây.  

Bán đảo Cà Mau gồm 6 tiểu vùng; Tây sông Hậu, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Quản 

Lộ-Phụng Hiệp, Nam Cà Mau và ven biển Bạc Liêu-Vĩnh Châu. Khu vực bán đảo này 

tiêu nước trực tiếp ra biển qua các sông; Cái Lớn, Cái Bé, Ông Đốc, Gành Hào, Mỹ 
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Thanh, các dòng sông này có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tiêu úng. Với dòng sông 

Hậu một huyết mạch cấp nước ngọt cho khu vực bán đảo, thông qua các kênh trục và từ 

mưa, cùng với việc cấp nước, Tiểu vùng Tây sông Hậu còn có mang chức năng kiểm 

soát lũ, (chủ yếu từ Tứ giác Long Xuyên sang) tiêu úng, tăng cường khả năng cấp nước 

ngọt và kiểm soát nước mặn ở vùng tiếp giáp sông Cái Lớn, Cái Bé. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm trong tiểu vùng Nam Cà Mau là vùng sinh thái đa dạng 

và giàu tiềm năng thuỷ sản. 

Bán đảo Cà Mau được hình thành chủ yếu trong thời kỳ biển tiến Halosen. Phần lớn Bán 

đảo ưu thế bởi các loại đất nhiễm mặn, đất phèn, đất than bùn và đất bãi bồi. Trong trầm 

tích vùng bán đảo Cà Mau gặp ba khoáng vật chính là hyđromica, kaolinit và smectit (Le 

Xuan Thuyen, 1996). Tuy nhiên, đi từ vùng bờ vào nội địa thì hàm lượng smectit giảm rõ 

nét từ các trầm tích mới trong rừng ngập mặn dọc bờ biển tới trầm tích cổ hơn nằm sâu 

trong nội địa. Mẫu trầm tích ở vị trí xa nhất về phía nội địa được lấy ở gần địa điểm có 

vỏ sò được định tuổi xuất hiện cách nay 1350 ± 145 năm (Nguyễn Ngọc Hoa (ed), 1990). 

Đồng thời, mức độ kết tinh của khoáng vật sét cũng tốt hơn trong các trầm tích cổ hơn. 

Bán đảo Cà Mau thuộc lãnh thổ nội chí tuyến bắc bán cầu, gần xích đạo, đồng thời lại 

nằm trong khu vực gió mùa Châu Á. Vị trí trên, xác định tính chất cận xích đạo, gió mùa 

rất đặc trưng trong khí hậu của vùng. Đặc điểm chung của khí hậu ở đây là có nền nhiệt 

cao và ổn định, có lượng mưa lớn theo mùa và thất thường. 

Nhiệt độ của vùng nhìn chung cao và ổ định. Nhiệt độ trung bình năm thường xê dịch từ 

26 đến 27°C. Tuy nhiên đây vẫn là mức nhiệt thấp hơn so với toàn bộ đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Bán đảo Cà Mau có lượng mưa lớn nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Lương mưa trung bình năm khoảng gần 2.400 mm (Cà Mau 2.390). Mưa chủ yếu theo 

mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Lượng mưa trong mùa mưa thường chiếm 90 – 

93% lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Hoàn lưu khí quyển tầng thấp đã xác lập chế độ gió của vùng, hướng gió ở đây hoàn toàn 

không chịu sự chi phối của yếu tố địa hình. Có hai loại gió mùa chính là i) Gió mùa hạ: 

Từ tháng 6 đến tháng 9, hướng gió ưu thế là Tây và Tây Nam với tần suất gần tương 

đương; và ii) Gió mùa đông: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, hướng gió thịnh hành 

vào mùa này là gió đông. Riêng những tháng 1, 2, 3, gió đông chiếm từ 50 đến hơn 60%. 

Bên cạnh hướng gió chính này còn có gió đông bắc (tháng 11, 12), gió đông nam (vào 

những tháng 2, 3, 4), và gió bắc (tháng11, 12). Ngoài chế độ gió do hoàn lưu trong khu 

vực lớn, Cà Mau còn có chế độ gió địa phương: gió đất, gió biển do sự chênh lệnh về khí 

áp giữa lục địa và biển trong ngày. Gió địa phương ở ven biển hoạt động khá mạnh giữa 

thời gian chuyển tiếp ngày và đêm hoặc thời kỳ chuyển tiếp mùa. 

Ngoài ra vùng bán đảo Cà Mau còn là nơi hay xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường 

như Dông: nhiều vào tháng 5-8, mức gió mạnh cấp 7-8, có lúc lên trên cấp 10, thường 

kèm theo sấm sét và mưa lớn, gió giật có thể tới 40m/giây; Vòi rồng: thường xuất hiện 

vào đầu mùa mưa và mỗi năm thường xuất hiện 3 đến 5 lần; và Bão: thường tập trung 
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vào tháng 11 và 12, tuy nhiên, tần suất bão không cao, chỉ khoảng 4% số các cơn bão đổ 

vào Việt Nam có ảnh hưởng đến bán đảo Cà Mau. 

 

18. Các giá trị thủy văn: 

Mô tả chức năng và giá trị của đất ngập nước trong việc cung cấp nước ngầm, kiểm 

soát lũ, tích tụ phù sa, ổn định bờ… 

Do mũi Cà Mau là nơi giao thoa của hai chế độ thủy triều biển Đông và Tây, mức thủy 

triều phía biển Đông cao hơn biển Tây nên thủy triều từ biển Đông sang biển Tây thông 

qua hệ thống sông, rạch của khu vực. Chế độ thủy triều đóng vai trò quan trọng quyết 

định dòng chảy của kênh rạch và sự vận chuyển phù sa đến khu vực Mũi tạo nên bãi bồi 

lấn biển hàng năm, chính khu vực này tạo thêm sự đa dạng sinh cho vườn, hơn nữa nơi 

đây là bãi sinh sản, sinh trưỡng, cư trú của nhiều loài động thưc vật. Với mạng lưới sông 

ngòi chằng chịt tạo nên sự thuận lợi giao thông đường thủy, chế độ thủy văn trong khu 

vực tác động tích cực đến môi trương đất, môi trường sinh thái của vùng và hoạt động 

kinh tế xã hội trong khu vực. Ngoài ra do chế độ thủy triều lên xuống mang lượng phù sa 

tạo thành lớp đất (trung tính, hàm lượng dinh dưỡng cao,…) thay cho lớp đất sinh phèn 

từ đó điều hòa sự tích lũy độ mặn trong đất, duy trì hoạt động của sinh vật trong môi 

trường nước và đất, đồng thời cũng là môi trường vận chuyển nguồn giống thủy sản từ 

biển vào ven bờ, đặc biệt nguồn dinh dưỡng cho các loài động thực vật khu đất ngập 

nước phát triển. Sự lắng tụ phù sa tạo nên bãi bồi đã thúc đẩy quá trình lấn biển của mũi 

Cà Mau và diện tích, trữ lượng rừng tăng lên nhờ sự tái sinh tự nhiên trên bãi bồi của hệ 

quần xã Mằm và Đước. 

Khu Ramsar Mũi Cà Mau là nơi có các cửa sông đổ ra biển tây như sông Bảy Háp dài 

hơn 50 km nối sông Gành Hào với cửa Bảy Háp, sông Cửa Lớn nối hai cửa Bồ Đề và 

Ông Trang dài 58 km, rộng trung bình 200 m. Ngoài ra còn có nhiều sông rạch nối các 

hệ thống sông trên. Do ảnh hưởng của biển, hầu hết hệ thống sông, rạch có vai trò như 

những lạch chuyền triều. Chế độ nước của các dòng sông phụ thuộc vào chế độ triều và 

chế độ mưa. Chất lượng nước trong các hệ thống dòng chảy tuỳ thuộc vị trí gần hay xa 

biển, mùa mưa hay mùa khô. Mùa khô độ mặn nước sông cao, đầu mùa mưa vùng xa 

biển có độ pH thấp. Hệ thống sông, rạch không có lũ lớn, nhưng khi mưa lớn vào ngày 

triều cường, mực nước sông vẫn có thể dâng cao tràn vào đồng ruộng. Mực nước lũ cao 

nhất có thể cao hơn ruộng 1 m. Song lũ rút rất nhanh. Sông, rạch của Cà Mau có vị trí 

quan trọng trong giao thông và phát triển kinh tế. Đặc biệt, thuận lợi đối với vùng nông 

thôn sâu, nơi chưa phát triển vận tải bộ. Sông, rạch còn là nơi cung cấp nguồn thuỷ sản 

rất đáng kể. 
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19. Các kiểu đất ngập nước 

a) Kiểu hình:  

Khoanh tròn hoặc gạch dưới những mã áp dụng cho các kiểu đất ngập nước Ramsar 

“Hệ Thống Phân Loại Đất Ngập Nước” có mặt ở Khu Ramsar. Mô tả từng loại mã đất 

ngập nước được cung cấp ở Phụ lục I của bản Ghi chú và Hướng dẫn. 

Biển/ ven biển 

 A B C D E F G H I J K Zk(a) 

Nội địa : 

 L M N O P Q R Sp Ss Ts U Va Vt W Xf Xp Y ZgXk(b) 

Nhân tạo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zk(c) 

b) Tính ưu thế: 

Liệt kê các kiểu đất ngập nước được xác định trong mục a) ở trên theo thứ tự trội (theo 

diện tích) trong Khu Ramsar, bắt đầu từ kiểu đất ngập nước có diện tích lớn nhất. 

A (vùng nước ngập mặn thường xuyên) - G (bãi bùn, cát hoặc đầm muối) - I (vùng đất 

ngập nước có rừng) - B (vùng dưới triều) - M (sông, suối, rạch có nước chảy thường 

xuyên) - F (các vùng nước ở cửa sông) - L (vùng châu thổ trong đất liền) - 1 (đầm nuôi 

trồng thủy sản) - 9 (kênh và hệ thống thoát nước) - D (cồn cát ven biển) 

 

20. Các đặc điểm sinh thái chính: 

Mô tả thêm, nếu phù hợp, về các loại sinh cảnh chính, loại thực vật, các quần xã động 

thực vật có mặt trong khu Ramsar, và các dịch vụ hệ sinh thái của khu này và những 

lợi ích do chúng mang lại. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có diện tích lớn bãi bùn ngập triều và rừng ngập mặn với 

các loài chiếm ưu thế như các loài Mắm Avicennia alba, A. officinalis, A. marina, Đước 

Rhizophora apiculata, Trang Kandelia candel. Các loài khác như Vẹt Bruguiera sp. và 

Bần Sonneratia sp. xuất hiện rải rác trong khu vực (Buckton et al. 1999). 

Trong vườn quốc gia còn tồn tại một số diện tích nhỏ rừng đước già. Loại hình thảm thực 

vật này trước đây có lẽ che phủ hầu hết diện tích trong khu vực. Hiện nay, còn nhiều dấu 

vết khai thác quá mức của các cơ sở khai thác gỗ Đước. Tuy trong vùng còn lại một số 

cây gỗ lớn trên 10 năm tuổi, nhưng nhìn chung sinh cảnh rừng đã bị suy thoái. Hiện đã 

ghi nhận được nhiều dấu hiệu tái sinh của rừng ngập mặn trong khu vực. Rừng đước 

trồng với các độ tuổi khác nhau cũng có diện tích lớn tại vườn quốc gia. Mật độ rừng 

trồng biến động từ 1 đến 6 cây/m2 (Buckton et al. 1999). 

Sinh cảnh đặc biệt quan trọng ở vườn quốc gia là các bãi bùn lầy, các khu rừng ngập mặn 

già còn lại và tái sinh là những sinh cảnh lý tưởng cho các loài chim nước di cư (Buckton 
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et al. 1999). Cùng với sự gia tăng của các sinh cảnh bãi triều, vườn quốc gia sẽ tiếp tục là 

nơi trú chân, kiếm ăn quan trọng cho các loài chim nước di cư (Buckton et al. 1999). 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là một khu vực quan trọng đối với các loài chim nước di cư. 

Hiện nay, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được xác định có hai vùng chim quan trọng là Đất 

Mũi VN002 và Bãi Bồi VN001 (Tordoff, 2002). Vườn quốc gia Mũi Cà Mau cũng được 

Chính phủ Việt Nam công nhận là vườn quốc gia vào năm 2003, và được xác định là một 

trong các vùng lõi của Khu dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau (UNESCO-MAB 2009)4. 

 

21. Hệ thực vật đáng chú ý:  

Cung cấp thông tin thêm về các loài cụ thể và tại sao chúng lại đáng chú ý (mở rộng 

thông tin ở mục 14 nếu cần. Giải trình về việc áp dụng Tiêu chí), chỉ ra thí dụ như 

loài/quần xã nào độc đáo, hiếm, bị đe dọa, và quan trọng về mặt địa lý sinh học vân 

vân. (Không kèm danh sách phân loại loài ở đây-có thể cung cấp thêm trong phần phụ 

lục) 

Nghiên cứu của FFI (2007) đã ghi nhận 60 loài thực vật bậc cao có mặt tại Vườn quốc 

gia Mũi Cà Mau, trong đó có 26 loài cây ngập mặn chủ đạo tham gia vào việc hình thành 

thảm thực vật rừng ngập mặn (xem Phụ lục 5). Không có sự khác biệt quá lớn giữa rừng 

hỗn giao, rừng Đước đôi và rừng Mắm, điều đó cho thấy các kiểu rừng ở đây đang phát 

triển khá ổn định và đồng đều. Loài Đước đôi (Rhizophora apiculata) và Mắm trắng 

(Avicennia alba) là hai cây ngập mặn chính cấu trúc nên các quần xã thực vật rừng ngập 

mặn ở đây. Ngoài ra còn có sự tham gia của một số loài thực vật ngập mặn khác như 

Avicennia officinalis, A. marina, Trang Kandelia candel, các loài Vẹt Bruguiera spp và 

Bần Sonneratia spp. (BirdLife International 2004). 

Ngoài ra, rừng ngập mặn tại Mũi Cà Mau là ví dụ sống cho diễn thế tự nhiên của rừng 

ngập mặn ưu thế bởi Mắm và Đước, đặt biệt tại các cửa sông. Nếu đi theo chiều từ biển 

vào, ta có thể gặp thảm thực vật thuần các loài Mắm Avicennia spp phát triển trên nền 

đất mềm, vào sâu hơn Đước Rhizophora apiculat  bắt đầu xuất hiện tạo thảm thực vật 

hỗn giao Mắm-Đước, vào sâu hơn nữa phía trong nội địa, trên nền đất rắn hơn, Mắm dần 

biến mất và chỉ còn thảm thực vật ưu thế Đước (Buckton et al. 1999). 

 

22. Hệ động vật đáng chú ý:  

Cung cấp thông tin thêm về các loài cụ thể và tại sao chúng lại đáng chú ý (mở rộng 

thông tin ở mục 12 nếu cần. Giải trình về việc áp dụng Tiêu chí), chỉ ra thí dụ như 

loài/quần xã nào độc đáo, hiếm, bị đe dọa, và quan trọng về mặt địa lý sinh học, vân 

vân. Không kèm danh sách phân loại loài ở đây-có thể cung cấp thêm trong phần phụ 

lục) 

                                                 

4 http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=VIE+07&mode=all 



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 14 

 

Theo FFI (2007) và WWF (2010), tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã có ghi nhận 26 loài 

thú, 93 loài chim, 43 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 137 loài cá nước lợ và cá biển. 

Ngoài các loài bị đe dọa toàn cầu đã liệt kê ở phần tiêu chí 2, đây còn là nơi ghi nhận 

nhiều loài ở các cấp gần bị đe dọa (NT) hoặc chưa đủ dẫn liệu (DD), cụ thể là Thú: Dơi 

ngựa lớn Pteropus vampyrus (NT), Cầy giông Viverra zibetha (NT); Chim: Bồ nông 

chân xám Pelecanus philippensis (NT), Điêng điểng Anhinga melanogaster (NT), Giang 

sen Mycteria leucocephala (NT), Quắm đầu đen Threskiornis melanocephalus (NT), 

Choắt mỏ thẳng đuôi đen Limosa limosa (NT), Choắt mỏ cong lớn Numenius arquata 

(NT), và Choắt chân màng lớn Limnodromus semipalmatus (NT); Bò sát: Trăn đất 

Python molurus (NT), Rắn bồng không tên Enhydris innominata (DD), và Rắn bồng gia 

gô Enhydris jagori (DD); Cá: Cá đuối điện một dây lưng Narke dipterygia (DD), Cá đuối 

ngói Himantura imbricata (DD), Cá bơn khoang Zebrias crossolepis (DD), và các loài 

cá bị xác định là đang bị nguy hiểm ở cấp độ cao và rất cao theo fishbase là Cá nhám hổ 

Heterodontus zebra, Cá dưa Muraenesox cinereus, Cá măng biển Chanos chanos, Cá úc 

thường Arius thalassinus, Cá ngát chó Plotosus canius, Cá bông lau Pangasius krempfi, 

Cá đối vẩy to Liza macrolepis, Cá chẽm Lates calcarifer, Cá hồng vẩy ngang Lutjanus 

johnii, Cá đù mõm đen Atrobucca nibe, Cá đường Otolithoides biauritus, Cá chét 

Eleutheronema tetradactylum, và Cá hố dài Trichiurus lepturus.  

 

23. Các giá trị văn hóa và xã hội:  

a) Mô tả nếu khu này có những giá trị văn hóa và xã hội thí dụ: thủy sản, lâm nghiệp, 

tầm quan trọng về tôn giáo, các điểm khảo cổ, mối quan hệ xã hội với đất ngập nước... 

Phân biệt giữa tầm quan trọng lịch sử/khảo cổ/tôn giáo với các giá trị kinh tế xã hội 

hiện tại: 

Ngày nay hầu hết các diện tích đất ngập nước tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long 

nói chung và của bán đảo Cà Mau nói riêng đã được chuyển sang canh tác nông nghiệp 

và nuôi trồng thủy sản. Khu Ramsar Mũi Cà Mau là mảnh duy nhất còn lưu lại các 

cảnh quan rừng ngập mặn và bãi bồi tương đối tự nhiên cuối cùng của bán đảo Cà 

Mau. Hơn nữa, đây là điểm cực Nam của Tổ Quốc, nơi có mốc giới tọa độ cuối cùng 

phía nam của quốc gia, vì vậy đây là một khu di sản thiên nhiên và văn hóa có giá trị, 

một trong những nét độc đáo của sông nước miền tây cần phải được lưu giữ cho các 

thế hệ mai sau. Cảnh quan đẹp của mũi Cà Mau đã thu hút nhiều khách trong nước và 

quốc tế đến thăm quan và là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác thơ ca, âm nhạc, văn 

chương và phim ảnh. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, rừng Cà Mau là chiến khu của 

quân và dân miền Nam, là một trong những nơi tiếp nhận các đoàn tàu không số vận 

chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho miền Nam. Do vậy, đây là mảnh đất mang 

nhiều giá trị lịch sử, là hiện trường giáo dục truyền thống có các lớp con cháu mai sau. 

Tổng dân số sống trong vùng lõi và vùng đệm của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (thuộc 

các xã Đất Mũi, Viên An, Đất Mới, Lâm Hải) là 13.468 hộ với 57.910 người, trong đó,  
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dân tộc Khmer chiếm 2,5% (337 hộ với 1.350 nhân khẩu) (Anon. 2011). Tuy là vùng 

đất mới với dân cư mới hình thành trong vòng một vài thế kỷ, nơi đây lưu giữ những 

đặc trưng văn hóa điển hình của người dân khai căn lập địa của các cộng đồng Kinh và 

Khmer. Một số lễ hội truyền thống như hội nghinh ông cũng đã được hình thành và 

duy trì hàng trăm năm nay. 

Rừng ngập mặn trong Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có vai trò đặc biệt quan trọng trong 

việc cung cấp thực phẩm, dược liệu và các sản phẩm khác phục vụ cho cuộc sống của 

các cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh vườn. Rừng ngập mặn cũng là vành đai 

tự nhiên bảo vệ các hệ sinh thái bên trong khỏi các thiên tai, các biến cố thời tiết như 

bão, lũ lụt. Các loài cá, cua, ốc, nghêu, sò, vọp… cũng gắn liền đời sống của chúng với 

thức ăn từ rừng ngập mặn. Đặc biệt, đây là nơi sinh sản và tăng trưởng của các loài động 

vật thủy sinh: như các loài tôm, cua, cá kèo… đều đẻ trong các bãi triều có rừng ngập 

mặn rồi vào trong đất liền qua các kinh rạch để sinh sống. 

Hệ sinh thái nơi đây cung cấp sinh cảnh quan trọng cho các loài chim, thú, bò sát lưỡng 

cư và các loài động vật không sống khác có giá trị bảo tồn cao… 

b. Ngoài những giá trị sinh thái, khu này có phải được xem là có tầm quan trọng quốc 

tế vì có những giá trị văn hóa quan trọng, vật chất hoặc phi vật chất, liên quan đến 

nguồn gốc, bảo tồn và/hoặc chức năng sinh thái của chúng? 

Nếu có, đánh dấu vào ô vuông  và mô tả tầm quan trọng theo các loại sau đây: 

i) Các khu có sự trình diễn mô hình sử dụng đất ngập nước, trình diễn sự áp dụng 

các phương pháp và kiến thức truyền thống trong việc quản lý và sử dụng có thể 

duy trì đặc tính sinh thái của đất ngập nước: 

Cộng đồng sống trong và xung quanh vườn quốc gia là cộng đồng dân nghèo có cuộc 

sống phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên đất ngập nước. Trong thời gian chiến 

tranh, người dân ở đây có cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chim trời, cá nước. Hòa 

bình lập lại, các công cuộc khai thác bắt đầu, nhiều vùng đất ngập nước mặn và phèn 

bị rửa chua thau mặn thành đất trồng lúa. Một số vùng đất rừng sau khi khai thác có trữ 

lượng chất hữu cơ dầy, không trồng được rừng trở lại nên một số hộ dân bao bờ tháo 

mặn, phèn chuyển sang trồng hoa màu (khoai môn, bí, dưa, bắp,…), vùng đất này 

không trồng được lúa vì không cho hạt do đất quá giàu dinh dưỡng. Sau một thời gian 

chất hữu cơ bị phân hủy và giảm dần, đủ điều kiện thì tiến hành trồng lại rừng. Cuối 

những năm 1980, phong trào nuôi tôm phát triển mạnh dẫn đến những diện tích lớn 

rừng ngập mặn bị phá hủy. Sự thoái trào của nghề nuôi tôm và việc thành lập VQG, 

rừng ngập mặn và các bãi bồi tự nhiên bắt đầu được phục hồi. Nhận thức của các cộng 

đồng địa phương về việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên cũng dần tăng lên. 

Hiện tại, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đang có các hoạt động phối hợp với chính quyền 

và người dân địa phương qua đó cho phép người dân tham gia vào công tác bảo tồn 

cũng như được sử dụng khôn khéo một số tài nguyên đất ngập nước, ví dụ như lâm sản 

phi gỗ và các loài thủy sản dưới tán rừng. Trong giai đoạn tới, Vườn quốc gia Mũi Cà 

Mau sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác này để thành lập các nhóm cộng đồng           
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tham gia vào quản lý, sử dụng vườn quốc gia và tham gia vào hoạt động du lịch sinh 

thái (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 2008). 

ii) Các khu có các truyền thống văn hóa đặc biệt hoặc dấu tích của các nền văn minh 

trước đây có ảnh hưởng đến đặc tính sinh thái của đất ngập nước. 

iii) Các khu có đặc tính sinh thái của đất ngập nước phụ thuộc vào sự tương tác giữa 

các cộng đồng địa phương hoặc người bản địa. 

iv)  Các khu có các giá trị phi vật chất như các khu linh thiêng và sự có mặt của 

chúng được liên kết chặc chẽ với sự gìn giữ đặc tính sinh thái đất ngập nước. 

 

24. Chủ quyền/sở hữu đất đai: 

a) Bên trong khu Ramsar: 

100% diện tích của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau thuộc sở hữu của nhà nước. Các hoạt 

động trên phạm vi của Vườn quốc gia do Ban quản lý Vườn quốc gia Mũi Cà Mau chịu 

trách nhiệm quản lý và điều hành. 

b) Ở vùng xung quanh: 

Đất xung quanh Vườn quốc gia Mũi Cà Mau do các tư nhân và các hộ nông dân sử dụng. 

 

25. Hình thức sử dụng đất hiện tại (bao gồm nước): 

a) Bên trong khu Ramsar:  

100% diện tích của khu Ramsar này là vườn quốc gia được sử dụng như là một khu bảo 

vệ cho mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Người dân được phép 

khai thác một cách hạn chế và sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài nguyên dưới sự 

giám sát và hướng dẫn của vườn quốc gia.  

b) Ở vùng xung quanh: 

Vùng xung quanh Vườn quốc gia Mũi Cà Mau canh tác nông – lâm – ngư thuộc sở hữu 

tư nhân của các hộ nông dân.  

Ngày nay hầu hết đất bên ngoài được sử dụng cho trồng rừng hoặc nuôi thủy sản. Sự 

phát triển các công trình cơ sở hạ tầng cho việc định cư của con người đã có tác động 

tiêu cực lên đặc tính sinh thái của vùng này. Rất may mắn là chính quyền các cấp đã 

nhận ra nhu cầu bảo tồn phần đất ngập nước và đã có sự phối hợp với ban quản lý vườn 

quốc gia. 
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26. Các yếu tố (quá khứ, hiện tại, tiềm năng) có ảnh hưởng tiêu cực đến đặc tính 

sinh thái của khu này, bao gồm những thay đổi về sử dụng đất (kể cả nước) và các 

dự án phát triển: 

a) Bên trong khu Ramsar: 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã có một số vấn đề ảnh hưởng đến hệ sinh thái, bao gồm: 

 Áp lực của dân số cao, sự đói nghèo, lạc hậu và họ chưa nhận thức đúng tầm quan 

trọng của nguồn tài nguyên mà tất cả chúng ta cần phải bảo vệ; 

 Tình trạng xâm nhập trái phép, kể cả vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt để khai thác 

tài nguyên động, thực vật làm ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học và môi trường 

thiên nhiên; 

 Tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã trong khu vực chưa được 

kiểm soát chặt chẽ; 

 Khai thác cây gỗ để xây dựng nhà ở, hầm than, chất đốt,…làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến diện tích và trữ lượng rừng; 

 Dụng cụ, phương tiện hỗ trợ, chức năng và nhân lực không đủ sức trấn áp các đối 

tượng vi phạm; 

 Sự kết hợp của vườn với cơ quan địa phương trong công tác quản lý bảo vệ chưa 

đạt hiệu quả cao. 

b) Ở vùng xunh quanh: 

Một số vấn đề ở phạm vi rộng lớn hơn cũng ảnh hưởng đến sinh thái của vườn quốc gia, 

bao gồm: 

 Vấn đề nghèo và phụ thuộc vào tài nguyên đầt ngập nước của cộng đồng xung 

quanh cũng tạo ra một áp lực lớn lên Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. 

 Hầu hết những người sống trong vùng đệm của vườn là nông dân khai thác và nuôi 

thủy sản, đây là vùng đang phát triển, điều kiện cơ sở hạ tầng và công trình công 

cộng hạn chế. Trình độ dân trí nơi đây còn thấp, thiếu các điểm vui chơi giải trí, 

tỷ lệ dân di cư tự do còn chiếm tỷ lệ khá cao, đời sống tạm bợ, thiếu điều kiện 

học hành đến nơi đến chốn, điều kiện về y tế cộng đồng cũng còn nghèo nàn. 

 Việc xâm nhập trái phép vào vườn quốc gia để khai thác tài nguyên động thực vật 

là một vấn đề nghiêm trọng. Chính quyền các cấp đang cố gắng thực hiện những 

chương trình để nâng mức sống người dân và giảm áp lực lên đất ngập nước. 

 Do dân di cư từ các địa khác đến khai thác giống vào mùa vụ, tỷ lệ dân nhập cư có 

lúc chiếm trên 50% (khoảng 2.000 người). 
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27. Các biện pháp bảo tồn đã tiến hành: 

a) Liệt kê loại hình khu bảo tồn theo hệ thống quốc tế hoặc quốc gia, bao gồm quan hệ 

ranh giới với khu Ramsar: 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là vườn quốc gia, là hạng cao nhất của hệ thống bảo tồn của 

Việt Nam. Trong thời gian Pháp chiếm đóng, một phần của khu vực hiện tại là Vườn 

quốc gia Mũi Cà Mau được thiết kế là rừng cảnh Tam Giang. Năm 1983, phần phía nam 

của khu vực được Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập khu Bảo tồn thiên nhiên 

Đất Mũi. Năm 1986, khu bảo tồn thiên nhiên Đất Mũi được chính thức công nhận theo 

Quyết định số 194/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày 09/08/1986 (Bộ 

NN&PTNT, 1997). Năm 1990, ban quản lý được thành lập và chịu sự quản lý của Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau. Trước năm 2003, phần phía bắc của khu vực được thiết kế 

xây dựng Rừng phòng hộ ven biển Bãi Bồi với mục đích ngăn chặn tình trạng xói mòn 

đất ven biển và bảo vệ đất liền khỏi lũ lụt cũng như các điều kiện thiên tai khắc nghiệt 

khác. Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Bãi Bồi được thành lập dưới sự quản lý của 

Chi cục Kiểm lâm Cà Mau. 

Năm 2003, theo Quyết định số 142/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/07/2003, 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được thành lập trên cơ sở kết hợp hai khu bảo tồn thiên Đất 

Mũi, Rừng phòng hộ ven biển Bãi Bồi cùng một số vùng sinh cảnh tự nhiên liền kề. 

b) Nếu phù hợp, liệt kê loại khu bảo vệ theo IUCN (1994) được áp dụng cho khu này 

(đánh dấu vào ô vuông nào phù hợp): 

Ia ; Ib ;  II  ;  III ; IV ; V ;  VI  

c) Khu này có Kế Hoạch Quản Lý được chính thức công nhận không và có đang được 

thực hiện không? 

Dự án đầu tư Bảo vệ và Phát triển Vườn quốc gia Mũi Cà Mau giai đoạn 2004-2010 của 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã được thực hiện một phần, đang điều chỉnh sang giai đoạn 

2012 - 2020.  

Dự thảo dự án nâng Phân khu bảo tồn biển thành bảo tồn biển cấp Quốc gia đã được 

soạn thảo, trình qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đang trình Chính phủ 

phê duyệt. 

d) Mô tả các hình thức quản lý hiện tại: 

Vào năm 2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có Quyết định đầu tư Dự án đầu tư Bảo 

vệ và Phát triển Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, 63,7 tỷ đồng giai đoạn 2004-2010 của 

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã được thực hiện một phần, đang điều chỉnh sang giai 

đoạn 2012 – 2020 với số vốn đầu tư 167 tỷ đồng. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được chia làm các phân khu chức năng: Phân khu bảo vệ 

nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính dịch vụ. Các hoạt 

động quản lý cụ thể đã được qui định cụ thể cho từng vùng. Dự án đầu tư bao gồm các 

chương trình: Quản lý bảo vệ, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái ... 



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 19 

 

Công tác giám sát chất lượng nước, thủy văn, thực vật, chim nước và thủy sản đang được 

tiến hành. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để phát triển những cách quản lý bền 

vững. Các kế hoạch cho việc bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài 

nguyên thủy sản, quản lý nước, du lịch sinh thái, phát triển cộng đồng, giáo dục môi 

trường, nghiên cứu khoa học và giám sát môi trường. 

Từ năm 1998, trong khuôn khổ Chương trình 661 (Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 

29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ), vườn quốc gia đã có những hoạt động sau: 

 Điều tra thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng 

 Xây dựng bộ tiêu bản thực vật của vườn. 

 Theo dõi quá trình bồi, lở ven biển Đông và Tây. 

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình khoanh tạo 60 ha rừng ở bãi bồi theo tinh thần đã 

ký kết với Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học. 

Theo dõi định kỳ, thu thập dữ liệu các loài chim, cá di cư và các loài động vật hoang dã. 

Chính quyền địa phương, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước đã thực 

hiện một số hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo tồn cho cộng đồng địa 

phương.  

 

28. Các biện pháp bảo tồn đã được đề nghị nhưng chưa được thực hiện: 

Thí dụ: Kế hoạch Quản lý đang soạn thảo, Kiến nghị thành lập khu bảo tồn, vân vân. 

Dự án Đầu tư Bảo vệ và Phát triển Vườn quốc gia Mũi Cà Mau giai đoạn 2012-2016 đã 

được soạn thảo điều chỉnh và trình Uỷ  ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Trong đó bao gồm 

một số chương trình đề xuất như: 

 Chương trình bảo tồn rừng ngập mặn; 

 Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học; 

 Chương trình xây dựng khu bảo tồn biển; 

 Chương trình du lịch sinh thái; 

 Chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng; và 

 Các chương trình cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý và bảo vệ. 

 

29. Phương tiện nghiên cứu khoa học hiện tại: 

Thí dụ: các dự án nghiên cứu khoa học, bao gồm giám sát đa dạng sinh học, các trạm 

nghiên cứu thực địa, vân vân. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau chưa có Phòng Nghiên cứu Khoa học, các cán bộ vườn 

quốc gia cũng chưa được trang bị kiến thức và thiết bị để quan trắc chất lượng môi 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%8Bnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/29_th%C3%A1ng_7
http://vi.wikipedia.org/wiki/1998
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trường. . Hoạt động quan chắc chủ yếu chỉ tập trung vào mảng phòng chống cháy rừng 

và thực thi pháp luật bảo vệ rừng. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu là kết hợp với một số trường, viện thực hiện 

một số dự án nghiên cứu như: 

 Dự án xây dựng tiêu bản thực vật vùng Mũi Cà Mau 

 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng Mũi Cà Mau 

 Tiếp tục theo dõi quá trình bồi, lở ven biển Đông và Tây. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình khoanh tạo 60 ha rừng ở bãi bồi theo tinh thần 

đã ký kết với Cục Bảo tồn đa dạng sinh học. 

 

30. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền liên quan đến hoặc mang lại lợi ích cho 

khu này: 

Vd. Trung tâm du khách, các đường mòn cho du khách, tờ bướm, phương tiện cho học 

sinh tham quan, vân vân. 

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có chương trình tuyên truyền bảo tồn cho cộng đồng địa 

phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo tồn đất ngập nước. Hàng năm, 

Ban quản lý vườn quốc gia và chính quyền địa phương tổ chức các cuộc tuyên truyền 

đến các trường học để nâng cao nhận thức các em học sinh trong công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

 

31. Du lịch và nghỉ dưỡng: 

Khu này có được sử dụng cho du lịch/nghỉ dưỡng không? loại du lịch gì? Và tần suất? 

Là điểm tận cùng của tổ quốc nên khu du lịch sinh thái Đất Mũi thu hút khách du lịch 

trong và ngoài nước đến tham quan, nhưng do giao thông chưa thuận lợi nên phát triển 

du lịch còn nhiều hạn chế. Khách du lịch chỉ đến tham quan và rất ít khách nghỉ lại qua 

đêm do các dịch vụ phục vụ cho khách du lịch chưa phát triển đúng mức cần thiết để 

phục vụ. 

Trụ sở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có 12 phòng nghỉ. Khách du lịch đến vườn quốc gia 

chủ yếu khách nghiên cứu khoa học. Trong năm 2009, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đón 

31.200  khách, trong đó có 2.100 khách quốc tế, năm 2010 có 35.600 khách, 2.700 khách 

quốc tế. 
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32. Quản lý hành chính: 

Khu này thuộc vùng quản lý của Vùng, Tiểu Bang, hoặc Đơn vị Hành Chính nào thí dụ 

thuộc Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, vân vân. 

Vườn quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước và đã được Chính phủ giao quyền quản lý cho 

tỉnh Cà Mau. Công việc quản lý hằng ngày do Ban quản lý Vườn quốc gia thực hiện. 

 

33. Chức trách quản lý: 

Tên và địa chỉ của cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý vùng đất ngập 

nước này. Cung cấp tên và chức danh của người cụ thể, nếu được. 

Cơ quan quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 

Ông Trần Quốc Tuấn: Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. 

Địa chỉ: Đường Lâm Thành Mậu, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Điện thoại di động: 0913.893541 

Điện thoại cố định cơ quan: 07803.824625 

 

34. Tài liệu tham khảo: 
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Phụ lục 1. Danh lục thú Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (theo FFI 2007) 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tình trạng 

  I. INSECTIVORA  BỘ ĂN SÂU BỌ  

  1. Soricidae  Họ Chuột chù  

1 Suncus murinus  Chuột chù  

  II. SCANDENTIA  BỘ NHIỀU RĂNG  

  2. Tupaiidae  Họ Đồi  

2 Tupaia belangeri  Đồi   

  III. CHIROPTERA  BỘ DƠI  

  3. Pteropodidae  Họ Dơi quả  

3 Pteropus  vampyrus  Dơi ngựa lớn NT 

  IV. PRIMATES  BỘ LINH TRƯỞNG  

  4. Cercopithecidae Họ Khỉ, Voọc  

4 Macaca arctoides  Khỉ mặt đỏ VU 

5 Macaca fascicularis  Khỉ đuôi dài  

  V. CARNIVORA  BỘ ĂN THỊT  

  5. Mustelidae  Họ Chồn  

6 Aonyx cinerea  Rái cá vuốt bé (rái cá cùi) VU 

7 Lutra sp. Rái cá (rái cá móng)  

  6. Viverridae Họ Cầy  

8 Paradoxurus hermaphroditus  Vòi đốm, vòi hương  

9 Viverra megaspila  Cầy giông đốm lớn (cáo ngựa) VU 

10 Viverra zibetha  Cầy giông (cáo ngựa) NT 

11 Viverricula indica Cầy hương   

12 Herpestes javanicus  Lỏn tranh  

  7. Felidae  Họ Mèo  

13 Prionailurus bengalensis  Mèo rừng (cáo mèo)  

14 Prionailurus  viverrinus  Mèo cá (cáo cộc) EN 

 VI. ARTIODACTYLA BỘ GUỐC CHẴN  

 8. Suidae Họ Lợn  

15 Sus scrofa Lợn rừng, heo rừng  

 VII. PHOLIDOTA  BỘ TÊ TÊ  

 19. Manidae  Họ Tê tê  

16 Manis javanica  Tê tê java, trút EN 

 VIII. RODENTIA  BỘ GẬM NHẤM  

 10. Sciuridae  Họ Sóc cây  

17 Tamiops rodolphei Sóc chuột lửa  

18 Callosciurus finlaysonii  Sóc đỏ  

19 Menentes bermorei  Sóc vằn lưng  

 11. Muridae  Họ Chuột  

20 Bandicota indica  Chuột đất lớn  

21 Rattus norvegicus  Chuột cống  

22 Rattus mollicullus  Chuột đàn  

23 Rattus argentiventer Chuột đồng lớn  

24 Rattus andamanensis Chuột rừng  

25 Rattus rattus  Chuột nhà  
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tình trạng 

26 Rattus  exulans  Chuột lắt  

27 Mus musculus  Chuột nhắt nhà  
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Phụ lục 2. Danh lục chim Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (theo FFI 2007) 

TT Tên khoa học Tên phổ thông Tình trạng 

 I. PELECANIFORMES BỘ BỒ NÔNG  

 1. Pelecanidae Họ Bồ nông  

1 Pelecanus philippensis Bồ nông chân xám, chàng bè NT 

 2. Pharacrocoracidae Họ Cốc  

2 Phalacrocorax carbo Cốc đế  

3 Phalacrocorax niger Cốc đen  

 3. Anhingidae Họ Cổ rắn  

4 Anhinga melanogaster Cổ rắn, điêng điểng NT 

 II. CICONIIFORMES BỘ HẠC  

 4. Ardeidae Họ Diệc  

5 Ardea cinerea Diệc xám  

6 Ardea purpurea Diệc lửa  

7 Casmerodius albus Cò ngàng lớn  

8 Mesophoyx intermedia Cò ngàng nhỏ  

9 Egretta garzetta Cò trắng  

10 Egretta eulophotes Cò trắng trung quốc VU 

11 Bubulcus ibis Cò ruồi**  

12 Ardeola bacchus Cò bợ  

13 Ardeola speciosa Cò bợ java  

14 Butorides striatus Cò xanh  

15 Nycticorax nycticorax Vạc   

16 Ixobrychus sinensis Cò lửa lùn  

 5. Ciconiidae Họ Hạc  

17 Mycteria leucocephala Cò lạo ấn độ, giang sen NT 

18 Anastomus oscitans Cò nhạn, cò ốc  

19 Ciconia episcopus Hạc cổ trắng, khoang cổ  

 6. Threskiornithidae Họ Cò quăm  

20 Threskiornis melanocephalus Quắm đầu đen NT 

21 Plegadis falcinellus Quắm đen  

 III. ANSERIFORMES BỘ NGỖNG  

 7. Anatidae Họ Vịt  

22 Dendrocygna javanica Le nâu  

 IV. FALCONIFORMES BỘ CẮT  

 8. Pandionidae Họ Ó cá  

23 Pandion haliaetus Ó cá (ó biển)  

 9. Accipitridae Họ Ưng  

24 Elanus caeruleus Diều trắng  

25 Haliastur indus Diều lửa  

 10. Falconidae Họ Cắt  

26 Falco peregrinus Cắt lớn  
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 V. GALLIFORMES BỘ GÀ  

 11. Rallidae Họ Gà nước  

27 Gallirallus striatus Gà nước vằn   

28 Amaurornis phoenicurus Cuốc ngực trắng   

29 Gallicrex cinerea Gà đồng (cúm núm)  

 VI. CHARADRIIFORMES BỘ RẼ  

 12. Recurvirostridae Họ Cà kheo  

30 Himantopus himantopus Cà kheo  

 13. Charadriidae Họ Choi choi  

31 Vanellus cinereus Te vàng  

32 Pluvialis fulva Choi choi vàng  

33 Pluvialis squatarola Choi choi xám  

34 Charadrius mongolus  Choi choi mông cổ  

35 Charadrius leschenaultii Choi choi lưng hung  

36 Charadrius sp. Choi choi?  

 14. Scolopacidae Họ Rẽ  

37 Limosa limosa Choắt mỏ thẳng đuôi đen NT 

38 Numenius phaeopus Choắt mỏ cong bé  

39 Numenius arquata Choắt mỏ cong lớn NT 

40 Numenius madagascariensis Choắt mỏ cong hông nâu VU 

41 Tringa totanus  Choắt nâu  

42 Tringa stagnatilis Choắt đốm đen  

43 Tringa nebularia Choắt lớn  

44 Tringa glareola Choắt bụng xám  

45 Tringa sp. Choắt?  

46 Xenus cinereus Choắt chân màng bé  

47 Actitis hypoleucos Choắt nhỏ  

48 Heteroscelus brevipes Choắt lùn đuôi xám  

49 Arenaria interpres Rẽ khoang  

50 Limnodromus semipalmatus Choắt chân màng lớn NT 

51 Calidris ferruginea Rẽ bụng nâu  

 15. Laridae Họ Mòng bể  

52 Larus brunnicephalus Mòng bể đầu nâu  

53 Chlidonias hybridus Nhàn đen  

54 Gelochelidon nilotica  Nhàn chân đen  

55 Hydroprogne caspia Nhàn Caxpia  

56 Sterna hirundo  Nhàn  

 VII. COLUMBIFORMES BỘ BỒ CÂU  

 16. Columbidae Họ Bồ câu  

57 Streptopelia tranquebarica Cu ngói  

58 Streptopelia chinensis Cu gáy  

59 Treron bicincta  Cu xanh khoang cổ  
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 VIII. CUCULIFORMES BỘ CU CU  

 17. Cuculidae Họ Cu cu  

60 Cacomantis merulinus Tìm vịt  

61 Eudynamys scolopacea Tu hú  

62 Phaenicophaeus tristis Phướn, Coọc  

63 Centropus sinensis Bìm bịp lớn  

64 Centropus bengalensis Bìm bịp nhỏ  

 IX. APODIFORMES BỘ YẾN  

 18. Apodidae Họ Yến  

65 Hirundapus caudacutus Yến đuôi cứng hông trắng  

 X. CORACIIFORMES BỘ SẢ  

 19. Alcedinidae Họ Bói cá  

66 Alcedo atthis Bồng chanh  

67 Pelargopsis capensis  Sả mỏ rộng  

68 Halcyon smyrnensis Sả đầu nâu**  

69 Halcyon pileata Sả đầu đen  

70 Todiramphus chloris Sả khoang cổ  

 20. Picidae Họ Gõ kiến  

71 Dendrocopos macei Gõ kiến nhỏ mày trắng  

72 Picus vittatus Gõ kiến xanh bụng vàng  

73 Picus sp. Gõ kiến?  

74 Chrysocolaptes lucidus Gõ kiến vàng lớn  

 XI. PASSERIFORMES BỘ SẺ  

 21. Hirundinidae Họ Nhạn  

75 Hirundo rustica Nhạn bụng trắng  

 22. Motacillidae Họ Chìa vôi  

76 Motacilla cinerea Chìa vôi núi  

77 Motacilla alba Chìa vôi trắng  

78 Anthus novaeseelandiae Chim manh lớn  

 23. Pycnonotidae Họ Chào mào  

79 Pycnonotus jocosus Chào mào  

 24. Irenidae Họ Chim xanh  

80 Aegithina tiphia Chim nghệ ngực vàng  

 25. Turdidae Họ Chích  chòe  

81 Copsychus saularis Chích  chòe  

 26. Sylviidae Họ Chim Chích  

82 Acrocephalus orientalis Chích  đầu nhọn phương đông  

83 Orthotomus sutorius  Chích  đuôi dài  

84 Orthotomus ruficeps Chích bông nâu**  

85 Phylloscopus fuscatus  Chim chích  nâu  

 27. Monarchidae Họ Rẻ quạt  

86 Rhipidura javanica Rẻ quạt java  

 28. Nectariniidae Họ Hút mật  

87 Nectarinia jugularis Hút mật họng tím  
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 29. Zosteropidae Họ Vành khuyên  

88 Zosterops palpebrosus Vành khuyên họng vàng  

 30. Ploceidae  Họ Sẻ   

89 Passer montanus Sẻ nhà**  

 31. Sturnidae Họ Sáo  

90 Acridotheres grandis Sáo mỏ vàng**  

91 Acridotheres tristis Sáo nâu  

 32. Dicruridae Họ Chèo bẻo  

92 Dicrurus macrocercus Chèo bẻo  

 33. Corvidae Họ Quạ  

93 Crypsirina temia Chim khách  
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Phụ lục 3. Danh lục các loài bò sát và lưỡng cư Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (theo FFI 

2007) 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tình trạng 

  REPTILIA LỚP BÒ SÁT  

 I. SQUAMATA I. BỘ CÓ VẨY  

 1. Gekkonidae Họ Tắc kè  

1. Gekko gecko Tắc kè  

2.  Hemidactylus frenatus Thạch sùng đuôi sần  

3.  Hemidactylus garnoti Thạch sùng đuôi dẹp  

4.  Cosymbotus platyurus Thạch sùng  

 2. Agamidae Họ nhông  

5.  Acanthosaura lepidogaster Ô rô vẩy  

6.  Calotes versicolor Nhông xanh  

7.  Draco maculatus Thằn lằn bay đốm  

 3. Scincidae Họ thằn lằn bóng  

8.  Mabuya multifasciata Thằn lằn bóng hoa  

9.  Lygosoma quadrupes Thằn lằn chân ngắn  

 4. Varanidae Họ kỳ đà  

10.  Varanus salvator Kỳ đà hoa  

 5. Xenopeltidae Họ rắn mống  

11.  Xenopeltis unicolor Rắn mống  

 6. Uropeltidae Họ rắn hai đầu  

12.  Cylindrophis ruffus Rắn trun  

 7. Boidae Họ trăn  

13.  Python molurus Trăn đất NT 

14.  Python reticulatus Trăn gấm  

 8. Colubridae Họ rắn nước  

15.  Ahaetulla prasina Rắn roi thường  

16.  Cerberus rhynchops Rắn sec be  

17.  Chrysopelea ornata Rắn cườm  

18.  Dendrelaphis pictus Rắn leo cây  

19.  Elaphe radiata Rắn sọc dưa, hổ ngựa  

20.  Enhydris bocourti Rắn bồng voi  

21.  Enhydris enhydris Rắn bông súng  

22.  Enhydris innominata Rắn bồng không tên DD 

23.  Enhydris jagori Rắn bồng gia gô DD 

24.  Enhydris plumbea Rắn bồng chì  

25.  Erpeton tentaculatum Rắn râu  

26.  Fordonia leucobalia Rắn phô đôn  

27.  Homalopsis buccata Rắn ri cá  

28.  Oligodon cyclurus  Rắn khiếm đuôi vòng  

29.  Psammodynastes pulverulentus Rắn hổ đất nâu, hổ bướm  

30.  Ptyas korros Rắn ráo thường  

31.  Ptyas mucosus Rắn ráo trâu  

32.  Xenochrophis piscator Rắn nước  

 9. Elapidae Họ rắn hổ  

33.  Bungarus fasciatus Rắn cạp nong  

34.  Naja siamensis Rắn hổ mang  

35.  Ophiophagus hannah Rắn hổ chúa, hổ đước VU 

 10. Viperidae Họ rắn lục  

36.  Trimeresurus popeorum Rắn lục miền nam  
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37.  Trimeresurus albolabris Rắn lục mép trắng  

 III. TESTUDINATA BỘ RÙA  

 11. Emydidae Họ rùa đầm  

38.  Batagur baska Rùa batagu CR 

39.  Cuora amboinensis Rùa hộp lưng đen VU 

40.  Malayemys subtrijuga Rùa ba gờ VU 

41.  Siebenrockiella crassicollis Rùa cổ bự, rùa quạ VU 

42.  Hieremys annandalii Rùa răng, càng đước EN 

 12. Trionychidae Họ ba ba  

43.  Amyda cartilaginea Cua đinh VU 

  AMPHIBIA LỚP LƯỠNG CƯ  

 I. GYMNOPHIONA I. BỘ KHÔNG CHÂN  

 1. Ichthyophiidae 1. Họ ếch giun  

1.  Ichthyophis bannanicus Ếch giun  

 II. Anura II. BỘ KHÔNG ĐUÔI  

 2. Bufonidae 2. Họ cóc  

2.  Duttaphrynus melanostictus Cóc nhà  

 3. Ranidae 3. Họ ếch nhái  

3.  Hoplobatrachus rugulosus Ếch đồng  

4.  Fejervarya cancrivora Ếch cua  

5.  Fejervarya limnocharis Ngoé, nhái  

6.  Rana macrodactyla Chàng hiu  

 4. Rhacophoridae 4. Họ ếch cây  

7.  Rhacophorus leucomystax Ếch cây mép trắng  

 5. Microhylidae 5. Họ nhái bầu  

8.  Kaloula pulchra Ễnh ương  

9.  Microhyla heymonsi Nhái bầu hây môn  
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Phụ lục 4. Danh lục cá Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (theo WWF 2010) 

TT Tên khoa học Tên tiếng Việt T.trạng 

 HETERODONTIFORMES Bộ cá nhám hổ  

 Heterodontidae Họ cá nhám hổ  

1 Heterodontus zebra Gray, 1831 Cá nhám hổ HV 

 CARCHARHINIFORMES Bộ cá mập  

 Scyliorhinidae Họ cá nhám mèo  

2 Atelomycterus macleayi Whitley, 1939 Cá nhám chấm  

 RAJIFORMES Bộ cá đuối quạt  

 Dasyatidae Họ cá đuối bồng  

3 Himantura gerrardi (Gray, 1851) Cá đuối bồng hoa trắng VU 

4 Himantura imbricata (Bloch & Schneider, 1801) Cá đuối ngói DD 

 TORPEDINIFORMES Bộ cá đuối điện  

 Narkidae Họ cá đuối điện 1 dây lưng  

5 Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801) Cá đuối điện 1 dây lưng DD 

 ELOPIFORMES Bộ cá cháo biển  

 Megalopidae Họ cá cháo lớn  

6 Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) Cá cháo lớn  

 ANGUILLIFORMES Bộ cá chình  

 Muraenesocidae Họ cá dưa  

7 Muraenesox cinereus Forskal, 1755 Cá dưa HV 

8 Congresox talabonoides (Bleeker, 1853) Cá lạc  

 Congridae Họ cá chình biển  

9 Ariosoma anago (Temminck, 1846) Cá chình bạc  

 Ophichthidae Họ cá chình rắn  

10 Pisodonophis cancrivorus (Richardson, 1848) Cá nhệch  

11 Ophichthus rutidoderma (Bleeker, 1853) Cá chình rắn  

 CLUPEIFORMES Bộ cá trích  

 Clupeidae Họ cá trích  

12 Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822) Cá mòi không răng  

13 Anodontostoma thailandiae Wongratana, 1983 Cá mòi thái lan  

14 Clupanodon thrissa Linnaeus, 1758 Cá mòi cờ hoa  

15 Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847) Cá mai  

16 Ilisha melastoma (Bloch & Schneider, 1801) Cá bẹ  

17 Dussumieria acuta Valenciennes, 1847 Cá lầm bụng dẹp  

 Engraulidae Họ cá trỏng  

18 Coilia grayii Richardson, 1845 Cá mào gà trắng  

19 Coilia macrognathos Bleeker, 1852 Cá mào gà đỏ  

20 Coilia rebentischii Bleeker, 1858 Cá lành canh  

21 Setipinna breviceps (Cantor, 1849) Cá lẹp vàng  

22 Setipinna phasa (Hamilton, 1822) Cá lẹp trắng  

23 Setipinna taty (Cuvier, 1848) Cá lẹp vây ngực dài  

24 Setipinna melanochir (Bleeker, 1849) Cá lẹp đen  

25 Stolephorus commersonii Lacepede, 1803 Cá cơm thường  

 GONORYNCHIFORMES Bộ cá sữa  

 Chanidae Họ cá măng biển  

26 Chanos chanos Forskal, 1775 Cá măng biển HV 

 SILURIFORMES Bộ cá nheo  

 Ariidae Họ cá úc  

27 Arius thalassinus (Ruppell, 1837) Cá úc thường HV 

28 Arius maculatus (Thunberg, 1792) Cá úc chấm  



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 32 

 

TT Tên khoa học Tên tiếng Việt T.trạng 

29 Arius microcephalus Bleeker, 1855 Cá úc trắng  

30 Arius sagor (Hamilton, 1822) Cá vồ chó  

31 Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758) Cá úc thép  

 Plotosidae Họ cá ngát  

32 Plotosus  lineatus (Thunberg, 1787) Cá ngát chó  

33 Plotosus canius Hamilton, 1822 Cá ngát chó HV 

 Bagridae Họ cá ngạnh  

34 Anchoa argentivittata (Regan 1904) Cá hau   

 Pangasiidae Họ cá tra  

35 Pangasius krempfi Fang & Chaud, 1949 Cá bông lau HV 

36 Pangasius polyuranodon Bleeker, 1852 Cá dứa  

 AULOPIFORMES Bộ cá mối  

 Synodontidae Họ cá mối  

37 Harpadon nehereus (Hamilton, 1822) Cá khoai  

38 Saurida tumbil (Bloch, 1795) Cá mối thường  

39 Saurida undosquamis (Richardson, 1848) Cá mối vạch  

40 Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) Cá mối dài  

 BATRACHOIDIFORMES Bộ cá cóc  

 Batrachoididae Họ cá cóc  

41 Batrachomoeus trispinosus (Günther, 1861) Cá mao  

42 Halophryne diemensis (Leseuer, 1823) Cá hàm ếch  

 GADIFORMES Bộ cá tuyết  

 Bregmacerotidae Họ cá tuyết tê giác  

43 Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840 Cá tuyết tê giác  

 MUGILIFORMES Bộ cá vây tia  

 Sphyraenidae  Họ cá nhồng  

44 Sphyraena langsar Bleeker, 1854 Cá nhồng thường  

45 Sphyraena chrysotaenia Klunzinger, 1884 Cá nhồng xanh  

46 Liza macrolepis (Smith, 1846) Cá đối vẩy to HV 

47 Liza melinoptera (Valenciennes, 1836) Cá đối vẩy cồ  

48 Liza subviridis (Valenciennes, 1836) Cá đối lưng xanh  

49 Mugil cephalus Linnaeus, 1858 Cá đối mục  

 ATHERINIFORMES Bộ cá suốt  

 Atherinidae Họ cá suốt  

50 Hypoatherina temminckii (Bleeker, 1853) Cá suốt  

 BELONIFORMES Bộ cá nhói  

 Belonidae Họ cá nhói  

51 Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823) Cá nhói đuôi chấm  

 Hemiramphidae Họ cá Kìm  

52 Hyporhamphus sindensis (Regan, 1905) Cá kìm trung hoa  

53 Hemiramphus far Forskal, 1775 Cá kìm chấm  

 SYNGNATHIFORMES Bộ cá chìa vôi  

 Syngnathidae Họ cá chìa vôi  

54 Hippocampus kuda Bleeker, 1852 Cá ngựa đen VU 

55 Ichthyocampus carce (Hamilton, 1822) Cá chìa vôi  

 SYNBRANCHIFORMES Bộ Lươn  

 Synbranchidae Họ lịch  

56 Ophisternon bengalense McLelland, 1844 Lịch  

 SCORPAENIFORMES Bộ cá mù làn  

 Synanceiidae Họ cá mao quỷ  

57 Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1801) Cá mao tiên vằn đuôi  



Phiếu thông tin Ramsar (RIS), trang 33 

 

TT Tên khoa học Tên tiếng Việt T.trạng 

 Platycephalidae Họ cá chai  

58 Platycephalus arenarius Ramsay & Ogilby, 1886 Cá chai thường  

 TETRAODONTIFORMES Bộ cá nóc  

 Ostraciidae Họ cá nóc hòm  

59 Ostracion rhinorhynchos Bleeker, 1852 Cá nóc hòm trán dô  

 Tetraodontidae Họ cá nóc  

60 Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801) Cá nóc tro  

61 Tetraodon fluviatilis Hamilton, 1822 Cá nóc đốm xanh  

62 Chelonodon  patoca (Hamilton, 1822) Cá nóc răng rùa  

63 Tetraodon cutcutia Hamilton, 1822 Cá nóc  

 PLEURONECTIFORMES Bộ cá Bơn  

 Soleidae Họ cá bơn sọc  

64 Zebrias crossolepis Cheng & Chang, 1965 Cá bơn khoang DD 

 Cynoglossidae Họ cá bơn lưỡi bò  

65 Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801 Cá bơn cát vẩy to  

66 Cynoglossus lingua Hamilton, 1822 Cá bơn lưỡi trâu dài  

67 Cynoglossus microlepis (Bleeker, 1951) Cá bơn cát hình kiếm  

68 Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822) Cá lưỡi hùm  

69 Cynoglossus suyeni Fowler, 1934 Cá bơn cát vây đen  

 PERCIFORMES Bộ cá vược  

 Centropomidae Họ cá chẽm  

70 Lates calcarifer (Bloch, 1790) Cá chẽm HV 

 Ambassidae Họ cá sơn biển  

71 Ambassis gymnocephalus (Lacepède, 1802) Cá sơn đầu trần  

 Serranidae Họ cá mú  

72 Cephalopholis argus Bloch & Schneider, 1801 Cá Mú chấm nâu        

 Terapontidae Họ cá ông căng  

73 Terapon jarbua (Forsskål, 1775) Cá căng cát  

74 Terapon theraps (Cuvier, 1829) Cá căng vẩy to  

 Apogonidae Họ cá sơn  

75 Apogon fasciatus White, 1790 Cá sơn sọc  

 Sillaginidae Họ cá đục  

76 Sillago sihama (Forsskål, 1775) Cá đục bạc  

77 Sillago maculata Quoy & Gaimard, 1824 Cá đục chấm  

 Carangidae Họ cá Khế  

78 Decapterus maruadsi (Temminck 1844) Cá nục sò  

79 Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) Cá chỉ vàng  

80 Parastromateus niger (Bloch, 1795) Cá chim đen  

 Leiognathidae Họ cá liệt  

81 Leiognathus equulus (Forskal, 1775) Cá liệt lớn  

82 Leiognathus daura (Cuvier, 1829) Cá liệt sọc vàng  

83 Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835) Cá liệt mõm ngắn  

84 Secutor ruconius (Hamilton, 1822) Cá liệt vằn lưng  

 Lutjanidae Họ cá hồng  

85 Lutjanus erythropterus (Block, 1790) Cá hồng  

86 Lutjanus johnii (Bloch, 1792) Cá hồng vẩy ngang HV 

 Lobotidae Họ cá kẽn  

87 Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) Cá kẽn nâu  

 Haemulidae Họ cá sạo  

88 Pomadasys maculatus (Bloch, 1793) Cá sạo chấm  
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 Gerreidae Họ cá móm  

89 Gerres lucidus Cuvier, 1830 Cá móm bạc  

 Sciaenidae Họ cá đù  

90 Atrobucca nibe (Jordan & Thompson, 1911) Cá đù mõm đen HV 

91 Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801) Cá nạng hồng  

92 Panna microdon (Bleeker, 1849) Cá sửu răng nhỏ  

93 Otolithoides biauritus (Cantor, 1849) Cá đường HV 

94 Chrysochir aureus (Richardson, 1846) Cá đù mõm nhọn  

95 Pennahia pawak (Lin, 1940) Cá đù vây đen  

96 Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829) Cá kẽ rút xen  

97 Nibea maculata (Bloch & Schneider, 1801) Cá đù chấm  

98 Johnius amblycephalus (Bleeker, 1855) Cá uốp râu  

99 Johnius belangerii (Cuvier, 1830) Cá uốp bê lăng  

100 Johnius dussumieri (Cuvier, 1830) Cá uốp lưng cao  

 Mullidae Họ cá phèn  

101 Parupeneus barberinoides (Bleeker, 1852) Cá phèn râu     

102 Parupeneus barberinus (Lacepède, 1802) Cá phèn hồng     

 Drepaneidae Họ cá tai tượng  

103 Drepane longimana (Bloch & Schneider, 1801) Cá hiên vằn  

 Toxotidae Họ cá mang rổ  

104 Rhacochilus toxotes Agassiz, 1854  Cá mang rổ  

 Scatophagidae Họ cá nâu  

105 Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) Cá nâu  

 Polynemidae Họ cá Nhụ  

106 Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) Cá chét HV 

107 Polynemus borneensis Bleeker, 1852 Cá nhụ  

 Pomacentridae Họ cá thia  

108 Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) Cá rô thia  

 Eleotridae Họ cá bống đen  

109 Butis butis (Hamilton, 1822) Cá bống cấu  

110 Butis melanostigma (Bleeker, 1849) Cá bống chấm vây  

111 Eleotris fusca (Schneider & Forster, 1801) Cá bống đen  

112 Prionobutis koilomatodon (Bleeker, 1849) Cá bống cửa  

113 Ophiocara porocephala (Valenciennes, 1837) Cá bống sộp  

114 Acentrogobius chlorostigmatoides (Bleeker, 1849) Cá bống chấm xanh  

 Gobiidae Họ cá bống trắng  

115 Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) Cá bống tro  

116 Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849) Cá bống xệ vẩy nhỏ  

117 Pseudapocryptes borneensis (Bleeker, 1855) Cá bống lân  

118 Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) Cá kèo vảy nhỏ  

119 Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846) Cá kèo vẩy to  

120 Aulopareia janetae Smith, 1945 Cá bống vảy má  

121 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) Cá bống thụt  

122 Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 Cá bống đầu vàng  

123 Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) Cá bống cát  

124 Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770) Cá thòi lòi  

125 Rhinogobius ocellatus (Fowler, 1937) Cá bống mõm  

126 Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822) Cá bống vảy to  

127 Taenioides cirratus (Blyth, 1860) Cá nhàm xám  

128 Taenioides nigrimarginatus Hora, 1924 Cá nhàm viền đen  

129 Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) Cá rễ cau dài  
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 Siganidae Họ cá dìa  

130 Siganus javus (Linnaeus, 1766) Cá Dìa xanh   

 Trichiuridae Họ cá hố  

131 Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 Cá hố dài HV 

132 Eupleurogrammus muticus (Gray, 1831) Cá hố nhỏ  

 Scombridae Họ cá thu ngừ  

133 Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) Cá bạc má  

134 Auxis thazard Dresslar & Fesler, 1889 Cá ngừ  dẹp (chù)  

135 Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) Cá thu vạch  

 Stromateidae Họ cá chim trắng  

136 Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) Cá chim trắng  

137 Pampus chinensis (Euphrasen, 1788) Cá chim trắng vây tròn  

Ghi chú: HV = Bị đe dọa cao đến rất cao (High to very high vunarability) theo Fishbase 
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Phụ lục 5. Danh lục thực vật Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (theo FFI 2007) 

TT Tên Khoa Học Tên Thông Thường 

 Polypodiophyta Ngành Dương xỉ 

 Pteridaceae Họ Ráng 

1 Acrostichum aureum L. Ráng đại 

2 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. Dây choại 

 Magnoliophyta Ngành Ngọc Lan 

 Magnoliopsida  Lớp Ngọc lan 

 Acanthaceae Họ Ô rô 

3 Hygrophila phlomoides Nees. in Wall. Vô ích 

4 Acanthus ilicifolius L. Ô rô to 

5 Acanthus eberacteatus Vahl. Ô rô 

 Aizoaceae Họ Sam biển 

6 Sesuvium portulacastrum L. Sam biển 

 Annonaceae Họ Na 

7 Annona glabra L. Bình bát 

 Asclepiadaceae Họ Thiên lý 

8 Tylophora tenius Bl. Đầu đài mảnh 

9 Tylophora indica (Burm. f.) Merr. Đầu đài ấn 

10 Gymnanthera nitida R. Br. Lõa hùng 

 Finlaysonia aborata Wall.  

 Asteraceae Họ Cúc 

11 Wedelia bifolia (L.) DC. Sơn cúc 

12 Eclipta prostrata (L.) L. Cỏ mực 

13 Pluchea indica (L.) Lees. Lức 

 Bignoniaceae Họ Quao 

14 Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum. Quao nước 

 Combretaceae Họ Bàng 

15 Lumnitzera racemosa Willd. Cóc trắng 

 Convolvulaceae Họ Bìm bìm 

16 Ipomaea macrantha Roem. & Schult. Bìm hoa to 

 Euphorbiaceae Họ Thầu Dầu 

17 Glochidion littorale Bl. Bọt ếch 

18 Excoecaria agallocha L. Giá 

 Fabaceae Họ Đậu 

19 Derris trifolia Lour. Cóc kèn 

20 Sesbania cannabina (Retz.) Pers. Điền thanh 

21 Sesbania sesban (L.) Merr. Điên điển 

 Malvaceae Họ Bông 

22 Hibiscus tiliaceus L. Bụp tra 

23 Thespesia populnea (L.) Soland. ex Correa Tra lâm vồ 

 Meliaceae Họ Xoan 

24 Xylocyrpus moluccensis (Lamk.) Roem. Xu nhỏ 

25 Xylocarpus granatum Koen. Xu ổi 

 Myrsinaceae Họ Cơm nguội 

26 ra (L.) Blanco. Sú 
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 Rhizophoraceae Họ Đước 

27 Rhizophora apiculata Bl. Đước đôi 

 Rhizophora mucronata Poir. In Lamk. Đưng, Đước bộp 

 Kandelia candel (L.) Druce. Trang, vẹt thang 

28 Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou. Dà đen, Dà quánh 

29 Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. Dà vôi 

30 Bruguiera parviflora (Roxb.) W. & Arn. ex Griff. Vẹt tách 

31 Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk. Vẹt dù 

32 Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. in Lamk. Vẹt đen 

33 Bruguiera cylindrica (L.) Bl. Vẹt trụ 

 Rubiaceae Họ Cà Phê 

34 Psychotria serpens L. Liềm kiềm 

35 Morinda citrifolia L. var. bracteata Hook.F. Nhàu  

 Sonneratiaceae Họ Bần 

36 Sonneratia caseolaris (L.) Engl. Bần chua 

37 Sonneratia alba J.E. Bần trắng 

38 Sonneratia ovata Bak. Bần ổi 

 Verbenaceae Họ Ngũ Trảo 

39 Cleodendron inerme (L.) Gaertn. Ngọc nữ biển 

40 Avicennia alba Bl. Mắm trắng 

41 Avicennia officinalis L. Mắm lưỡi đồng, Mắm đen 

42 Avicennia marina (Forssk.) Vierh. Mắm ổi 

 Vitaceae Họ Nho 

43 Cayratia trifolia (L.) Domino. Dây vác 

 Lilioppsida  Lớp Hành 

 Arecaceae Họ Cau Dừa 

44 Nypa fructican Wurmb. Dừa nước 

45 Phoenix paludosa Roxb. Chà là 

 Cyperaceae Họ Lác 

46 Scirpus littoralis Schrab. Hến biển 

47 Fimbristylis caesia Miq. Mao thư sát 

48 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. Cỏ chác 

49 Cyperus exaltatus Retz. U du cao 

50 Cyperus castaneus Willd. Cú rơm 

51 Cypurus pumilis L. Cú nhỏ 

 Flagellariaceae Họ Mây nước 

52 Flagellaria indica L.  Mây nước 

 Poaceae Họ Cỏ 

53 Phragmites vallotaria (L.) Veldk. Sậy 

54 Eleusine indica (L.) Gaertn. Cỏ mần trầu 

55 Dactyloctenium aegyptiacum (L.) Willd. Cỏ Chân gà 

56 Chloris barbata Sw. Lục lông 

57 Panicum repens L. Cỏ ống 

58 Panicum maximum Jacq. Kê to 

59 Echinochloa crus-galli (L) P. Beauv. Cỏ Lồng vực 

60 Paspalum vaginicum Swort. Cỏ San sát 
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