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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng nguồn lợi rong biển phân bố tại vùng biển ven quần đảo 

Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trong bốn chuyến điều tra, khảo sát của ba năm từ 2017 đến 2019, sử 

dụng phương pháp điều tra thực địa lặn sâu có khí tài SCUBA, kết hợp với thu mẫu, kết quả nghiên cứu đã xác định 

được 96 loài rong biển thuộc 51 chi, 35 họ, 20 bộ của 4 ngành rong; phát hiện được 1 loài rong cùi bắp cạnh 

(Tubinaria decurrens) thuộc danh mục các loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ trong Sách Đỏ Việt 

Nam (2007). Kết quả đánh giá độ phủ rong biển tại các trạm khảo sát đạt giá trị trung bình 17,0 ± 3,8%; với sinh 

lượng trung bình đạt 1.946 ± 217 g/m
2
. Trữ lượng nguồn lợi rong biển phân bố tập trung trên diện tích khoảng 90ha 

quanh quần đảo ước tính đạt 1.751 ± 195 tấn tươi. Một số chi rong biển chiếm ưu thế về nguồn lợi như chi rong loa 

(Turbinaria), rong mơ (Sargassum), rong quạt (Padina), rong mào gà (Palisada)… Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ 

sở khoa học cho việc định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển tại vùng biển ven quần đảo này. 

Từ khoá: Nguồn lợi, rong biển, quần đảo Nam Du, Kiên Giang. 

Resources of Seaweed around Nam Du Archipelago, Kien Giang Province, Vietnam 

ABSTRACT 

The study was conducted to assess the status of seaweed resources distributing around Nam Du archipelago, 

Kien Hai district, Kien Giang province. In four trips in three years from 2017 to 2019, using the field survey method of 

deep diving with SCUBA, combined with sampling, the research team identified 96 seaweed species belonging to 51 

genera, 35 families, 20 orders of 4 seaweed phyla. Our results also recorded 1 seaweed species (Tubinaria 

decurrens) belonging to the list of endangered, precious and rare species that needs priority protection in the Vietnam 

Red Book (2007). The average coverage at the survey stations was 17.0 ± 3.8% and average biomass weas  

1,946 ± 217 g/m
2
. The fresh seaweed resources were estimated at 1,751 ± 195 tons on 90 hectares around the 

archipelago. Some seaweed genera were predominant on the island, such as Turbinaria, Sargassum, Padina, 

Palisada etc. The results provide an essential scientific basis for the development orientation and management of 

seaweed resources in the coastal region around Nam Du archipelago, Kien Giang province. 

Keywords: Seaweed resources, Nam Du archipelago, Kiên Giang province. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quæn đâo Nam Du nìm về phía Đông Nam 

đâo Phú Quốc trong vðnh Thái Lan, cách bờ 

biển Räch Giá 65 hâi lý, có toä độ đða lý trung 

tâm: 9°41′8″ vï độ Bíc, 104°20′47″ kinh độ Đông. 

Quæn đâo nìm dþới sự quân lý cûa xã đâo An 

Sơn và xã đâo Nam Du thuộc huyện Kiên Hâi, 

tînh Kiên Giang. Quæn đâo có diện tích khoâng 

10,54km2 gồm 21 đâo lớn nhó, trong đò đâo Nam 

Du có diện tích lớn nhçt khoâng 4,4km2. Do nìm 

về phía Tây Nam cûa Tổ quốc nên quæn đâo Nam 

Du có vð trí đða lý vô cùng quan trọng trong chiến 

lþợc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc 

phòng biển đâo nþớc ta. Khu vực này nìm trên 

đþờng hàng hâi quốc tế nối giữa Thái Bình 

Dþơng và Ấn Độ Dþơng, rçt giàu có về nguồn tài 

nguyên thiên nhiên nhþ dæu mó, khí đốt và tài 

nguyên sinh vêt, tuy vêy các nghiên cứu về vùng 

biển quæn đâo này chþa nhiều (Lê Đức An, 2008). 

mailto:doanhduy.vhs@gmail.com
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BA%A1ch_Gi%C3%A1_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang


Nguồn lợi rong biển quần đảo Nam Du, Kiên Giang 

312 

Tổng hợp các kết quâ nghiên cứu về tài 

nguyên, môi trþờng biển liên quan đến quæn 

đâo Nam Du cho thçy mới có một số công trình 

nhþ: Về nghiên cứu phát triển du lðch biển có 

công bố cûa Lê Thð Tố Quyên & cs. (2018; 2019); 

về nuôi trồng thûy sân trên biển có nghiên cứu 

cûa Lý Vën Khánh & cs. (2015); về cçu trúc đða 

chçt có nghiên cứu cûa Vü Ngọc Bình & cs. 

(2021); về môi trþờng biển có nghiên cứu cûa 

Lþu Ngọc Thiện & cs. (2021)... Các công trình 

nghiên cứu về đa däng sinh học và nguồn lợi 

sinh vêt biển täi quæn đâo này tÿ trþớc đến nay 

cñn ít, trong đò nghiên cứu về đa däng thành 

phæn loài, các loài rong biển kinh tế và đặc điểm 

phân bố cûa rong biển mới có công bố cûa Đỗ 

Anh Duy & cs. (2019), tuy nhiên trong công bố 

này, một số loài mới xác đðnh đến tên chi, do đò 

cæn tiếp týc nghiên cứu, thu méu để xác đðnh 

đến loài. Bên cänh đò, các nghiên cứu về độ phû, 

sinh lþợng và trữ lþợng nguồn lợi rong biển täi 

đåy vén chþa đþợc công bố, đåy là cơ sở để đề 

xuçt các giâi pháp quân lý và khai thác bền 

vững nguồn lợi rong biển täi quæn đâo này. Các 

kết quâ nghiên cứu cûa bài viết, ngoài công bố 

về đa däng thành phæn loài, độ phû, sinh lþợng, 

trữ lþợng nguồn lợi rong biển, kết quâ nghiên 

cứu còn cung cçp một phæn dữ liệu cho việc đề 

xuçt thành lêp khu bâo tồn biển quæn đâo Nam 

Du, trong đò cò bâo tồn, bâo vệ những loài rong 

biển quý, hiếm, cò nguy cơ đe dọa tuyệt chûng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

 Phạm vi không gian: Là vùng biển quanh 

các đâo thuộc quæn đâo Nam Du đến độ sâu 

khoâng 12-15m nþớc trở vào, têp trung vào các 

khu vực rong biển phân bố. 

 Phạm vi thời gian: Trong ba nëm  

2017-2019, triển khai 4 chuyến khâo sát thực 

đða, đäi diện cho các mùa gió và mùa chuyển 

tiếp: Mùa gió Tây Nam (chuyến 1 tÿ ngày 

29/7/2017-09/8/2017; chuyến 3 tÿ ngày 

09/9/2018-22/9/2018); mùa chuyển tiếp (chuyến 

2 tÿ ngày 22/4/2018-03/5/2018); mùa giò Đông 

Bíc (chuyến 4 tÿ ngày 03/3/2019-29/3/2019). 

Đối tượng nghiên cứu: Têp trung nghiên 

cứu vào nguồn lợi các loài rong biển có kích 

thþớc lớn (marine macroalgae) thuộc 4 ngành 

rong (Lam, Lýc, Đó và Nâu). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trạm vị điều tra, khâo sát: Tổng số träm 

khâo sát là 24 träm/chuyến (Hình 1). Täi mỗi 

träm khâo sát đặt tÿ 1-2 dây mặt cít chính dài 

100m. Đối với khu vực vùng triều, các mặt cít 

râi vuông góc với đþờng bờ, đäi diện cho khu vực 

triều cao, triều giữa và triều thçp. Đối với khu 

vực vùng dþới triều, các mặt cít râi vuông góc 

với đþờng bờ, đäi diện cho đới mặt bìng rän, 

sþờn dốc rän và chân rän. 

Phương pháp điều tra, thu mẫu: Điều tra, 

thu méu vùng triều dựa theo Quy phäm täm 

thời điều tra tổng hợp biển, phæn rong biển cûa 

Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuêt Nhà nþớc (1981). 

Điều tra, thu méu vùng dþới triều dựa theo tài 

liệu hþớng dén cûa English & cs. (1997) có sử 

dýng thiết bð lặn sâu Scuba. 

Phương pháp định loại loài: Đðnh loäi các 

taxon tới loài bìng phþơng pháp hình thái so 

sánh: Méu vêt đþợc phân tích ngoài thực đða và 

trong phòng thí nghiệm täi Phòng Thí nghiệm 

Khoa học biển, Viện Nghiên cứu Hâi sân. Các 

bþớc phân loäi đþợc tiến hành nhþ sau: 

- Nghiên cứu hình thái ngoài: Quan sát, mô 

tâ các đặc điểm hình thái ngoài nhþ hình däng 

tân, kích thþớc thân, cách phân nhánh, hình 

däng gốc nhánh, khoâng cách các nhánh, bàn 

bám, đế, phao, gai lá, ổ lông, màu síc rong… 

- Nghiên cứu cçu trúc dþới kính hiển vi: 

Tiêu bân méu vêt đþợc cít bìng tay với dao lam 

(méu cít dọc và cít ngang), sau đò lát cít đþợc 

soi dþới kính hiển vi Leica DMLB với độ phóng 

đäi tÿ 40 đến 400 læn để nghiên cứu, phân tích 

cçu trúc tế bào. 

Đðnh loäi loài dựa theo các tài liệu chính 

cûa các tác giâ Phäm Hoàng Hộ (1969); Nguyễn 

Hữu Dinh & cs. (1993); Nguyễn Hữu Đäi (1997; 

2007); Tsutsui & cs. (2005); Nguyễn Vën Tiến 

(2007); Lê Nhþ Hêu và Nguyễn Hữu Đäi (2010); 

Taylor (1960); Segawa (1962); Tseng (1983); Teo 

& Wee (1983); Khanjanapaj & Hisao (1995); 

Yoshida (1998); Trono (1998); Abbott (1999); 

Abbott & Huisman (2004); Kraft (2007; 2010); 

Huisman (2015; 2018). 
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Hình 1. Sơ đồ các trạm điều tra, khâo sát 

Phương pháp đánh giá độ phủ: Trên mỗi 

träm khâo sát, đặt ngéu nhiên 3 khung đðnh 

lþợng (kích thþớc khung: chiều dài × chiều rộng 

= 1m × 1m) täi các vð trí khác nhau trên dây 

mặt cít. Ghi chép đæy đû các thông tin về loài, 

độ phû, sinh lþợng cûa tÿng loài trong khung 

đðnh lþợng. Tiến hành đánh giá độ phû rong 

biển theo thang 5 bêc cûa Saito & Atobe (1970) 

theo công thức: 

C% = (Qn5 × C5) + (Qn4 × C4) + (Qn3 × C3) + 

(Qn2 × C2) + (Qn1 × C1) 

Trong đò: C1-5 là hệ số độ phû theo thang 5 

bêc, có giá trð tÿ 0,1875 đến 3; Qn là số ô đếm 

đþợc cûa bêc n trong khung đðnh lþợng. 

Phương pháp xác định các loài/nhóm loài ưu 

thế: Để đánh giá loài/nhòm loài rong biển þu 

thế, thþờng thçy làm cơ sở đánh giá sinh lþợng, 

trữ lþợng nguồn lợi rong biển, bài viết sử dýng 

phþơng pháp đánh giá theo mô tâ cûa Đàm Đức 

Tiến (2002) dựa trên tî lệ phæn trëm (%) xuçt 

hiện cûa loài/nhóm loài rong biển trong các ô 

tiêu chuèn (kích thþớc: chiều dài × chiều rộng = 

1m × 1m) trên các mặt cít khâo sát. Cý thể, 

nhóm rong biển þu thế có tî lệ phæn trëm xuçt 

hiện > 70%; nhòm thþờng thçy (40-70%); ít gặp 

(10-30%); hiếm gặp (< 10%). 

Phương pháp đánh giá sinh lượng tức thời: 

Sinh lþợng tþơi tức thời cûa rong biển đþợc 

đánh giá theo phþơng pháp cûa Michael (1995) 

trên khung đðnh lþợng. 

1 2 n
b b ... b

b
n

  
  

Trong đò: b là sinh lþợng trung bình (kg/m2, 

g/m2); b1, b2,..., bn là sinh lþợng ở mỗi điểm thu 

méu 1, 2,..., n (kg/m2, g/m2). 

Phương pháp đánh giá trữ lượng tức thời: 

Rong biển có mối quan hệ chặt chẽ với nền đáy, 
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phân bố trên nền đáy. Do đò để đánh giá trữ 

lþợng cûa rong biển, áp dýng phþơng pháp tính 

theo diện tích phân bố cûa rong biển theo 

Michael (1995). 

W = b × S 

Trong đò: W là trữ lþợng tþơi tức thời rong 

biển (tçn, kg); b là sinh lþợng trung bình (kg/m2, 

g/m2); S là diện tích bãi rong biển (ha, m2). 

Các số liệu, kết quâ khâo sát, đánh giá đþợc 

phân tích, xử lý, vẽ sơ đồ, biểu đồ bìng phþơng 

pháp thống kê PivotTable và PivotChart trong 

Microsoft Excel 2010; phân tích PCA (Principal 

Component Analysis) trong Primer v.7; phân 

tích Pie Charts trong MapInfo Professional v.11. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Sơ lược về thành phần loài rong biển 

Các kết quâ nghiên cứu về thành phæn loài 

rong biển phân bố täi vùng biển ven quæn đâo 

Nam Du, huyện Kiên Hâi, tînh Kiên Giang 

trong 4 chuyến điều tra khâo sát cûa ba nëm tÿ 

2017-2019, một phæn đã đþợc công bố bởi các 

nghiên cứu cûa tác giâ Đỗ Anh Duy & cs. (2019, 

2020), trong đò ghi nhên đþợc tổng cộng 96 loài 

rong biển thuộc 51 chi, 35 họ, 20 bộ cûa 4 ngành 

rong (Bâng 1 và Phý lýc bài viết). Thành phæn 

loài đa däng nhçt thuộc về ngành rong Đó 

(Rhodophyta) với 44 loài (chiếm 45,83% tổng số 

loài đþợc xác đðnh); tiếp đến là ngành rong Lýc 

(Chlorophyta) với 25 loài (chiếm 26,04%); ngành 

rong Nâu (Ochrophyta) với 23 loài (chiếm 

23,96%) và thçp nhçt là ngành rong Lam 

(Cyanobacteria) với 4 loài (chiếm 4,17%). Tî lệ 

thành phæn loài rong biển giữa các ngành rong 

đþợc thể hiện ở hình 2. 

Trong tổng số 20 bộ rong biển đþợc xác 

đðnh, bộ rong lông hồng (Ceramiales) có số loài 

đþợc xác đðnh nhiều nhçt với 14 loài (chiếm 

14,58% tổng số loài); tiếp đến là bộ rong võng 

(Dictyotales) và bộ rong lông chim 

(Bryopsidales) cùng xác đðnh đþợc 11 loài (cùng 

chiếm 11,46%); bộ rong lông cứng 

(Cladophorales) xác đðnh đþợc 10 loài (chiếm 

10,42%); bộ rong nâu (Fucales) và bộ rong san 

hô (Corallinales) cùng xác đðnh đþợc 9 loài (cùng 

chiếm 9,38%); bộ rong cäo (Gigartinales) xác 

đðnh đþợc 6 loài (chiếm 6,25%); 13 bộ còn läi có 

26 loài, mỗi bộ xác đðnh đþợc tÿ 1-4 loài, trung 

bình đät 2 loài/bộ (chiếm 27,08% tổng số loài). 

Trong 35 họ rong biển, họ rong tùng tiết 

(Rhodomelaceae) có số loài đþợc xác đðnh nhiều 

nhçt với 12 loài (chiếm 12,5% tổng số loài); tiếp 

đến là họ rong võng (Dictyotaceae) 11 loài (chiếm 

11,46%); họ rong mơ (Sargassaceae) 9 loài (chiếm 

9,38%); họ rong thäch (Lithophyllaceae) 6 loài 

(chiếm 6,25%); họ rong lông cứng 

(Cladophoraceae) 5 loài (chiếm 6,25%). Các họ 

còn läi xác đðnh đþợc tÿ 1 đến 4 loài, trong đò 24 

họ chî xác đðnh đþợc tÿ 1-2 loài/họ. 

Trong tổng số 51 chi rong biển đþợc xác 

đðnh, các chi có số loài rong biển đþợc xác đðnh 

nhiều bao gồm: chi rong thäch lựu Amphiroa (6 

loài), chi rong mơ Sargassum (5 loài), chi rong 

quät Padina (4 loài), chi rong tóc Chaetomorpha 

(4 loài), chi rong guột Caulerpa (4 loài), chi rong 

vú bò Laurencia (4 loài), chi rong loa Tubinaria 

(4 loài)… Các chi rong biển còn läi xác đðnh đþợc 

tÿ 1-3 loài/chi, trong đò 25 chi chî xác đðnh đþợc 

1 loài. Danh mýc thành phæn loài rong biển cý 

thể täi tÿng chi, họ, bộ, ngành đþợc thể hiện täi 

phý lýc bài viết. 

 

Hình 2. Tỉ lệ thành phần loài rong biển giữa các ngành rong 
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Bâng 1. Số lượng các loài rong biển được xác định trong các ngành rong 

Tên khoa học 
Số lượng 

loài 
 Tên khoa học 

Số lượng  
loài 

Ngành CYANOBACTERIA - CYANOPHYCEAE   Ngành RHODOPHYTA  

Bộ Nostocales   Bộ Nemaliales  

Họ Nostocaceae 1  Họ Galaxauraceae 1 

Bộ Oscillatoriales   Bộ Corallinales  

Họ Oscillatoriaceae 3  Họ Corallinaceae 3 

Ngành OCHROPHYTA-PHAEOPHYCEAE   Họ Lithophyllaceae 6 

Bộ Dictyotales   Bộ Bonnemaisoniales  

Họ Dictyotaceae 11  Họ Bonnemaisoniaceae 1 

Bộ Ectocarpales   Bộ Gigartinales  

Họ Scytosiphonaceae 3  Họ Caulacanthaceae 1 

Bộ Fucales   Họ Cystocloniaceae 2 

Họ Sargassaceae 9  Họ Phyllophoraceae 2 

Ngành CHLOROPHYTA   Họ Solieriaceae 1 

Bộ Cladophorales   Bộ Gelidiales  

Họ Boodleaceae 2  Họ Gelidiellaceae 1 

Họ Cladophoraceae 5  Họ Pterocladiaceae 1 

Họ Siphonocladaceae 2  Bộ Gracilariales  

Họ Valoniaceae 1  Họ Gracilariaceae 2 

Bộ Dasycladales   Bộ Halymeniales  

Họ Dasycladaceae 2  Họ Halymeniaceae 3 

Bộ Bryopsidales   Bộ Rhodymeniales  

Họ Bryopsidaceae 2  Họ Lomentariaceae 2 

Họ Caulerpaceae 4  Bộ Peyssonneliales  

Họ Codiaceae 2  Họ Peyssonneliaceae 3 

Họ Dichotomosiphonaceae 1  Bộ Nemastomatales  

Họ Halimedaceae 1  Họ Schizymeniaceae 1 

Họ Udoteaceae 1  Bộ Ceramiales  

Bộ Ulvales   Họ Delesseriaceae 1 

Họ Ulvaceae 2  Họ Rhodomelaceae 12 

   Họ Wrangeliaceae 1 

   Tổng cộng 96 

 

3.2. Các loài quý, hiếm, có nguy cơ đe doạ 

tuyệt chủng 

Đối chiếu với Sách Đó Việt Nam (2007) và 

Quyết đðnh về việc công bố Danh mýc các loài 

thûy sinh quý hiếm cò nguy cơ tuyệt chûng ở Việt 

Nam cæn đþợc bâo vệ, phýc hồi và phát triển theo 

Vën bân hợp nhçt số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 

27/4/2015 cûa Bộ trþởng Bộ NN&PTNT, trong 96 

loài rong biển đþợc xác đðnh täi quæn đâo Nam 

Du, phát hiện có 01 loài rong cùi bíp cänh 

(Turbinaria decurrens Bory de Saint-Vincent, 

1828) nìm trong danh mýc các loài cæn đþợc bâo 

vệ, phýc hồi và phát triển ở Việt Nam với mức độ 

đe dọa VU (loài cò nguy cơ tuyệt chûng lớn) 

(Hình 3). 
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Hình 3. Rong loa cùi bắp cạnh (Turbinaria decurrens) 

 

Hình 4. Độ phủ nguồn lợi rong biển tại các trạm khâo sát 

Hiện nay täi quæn đâo Nam Du, loài rong 

cùi bíp cänh (Turbinaria decurrens) phát triển 

rçt tốt, chúng täo thành các thâm rong biển 

phân bố dày, cò độ phû cao dọc ven bờ các đâo 

nhó thuộc quæn đâo Nam Du. Kết quâ khâo sát 

cho thçy, loài rong này luôn chiếm þu thế, có 

tæn suçt xuçt hiện cao, tổng ghi nhên có phân 

bố täi 23 träm trên tổng số 24 träm khâo sát, 

còn tính trên mức độ ghi nhên có phân bố täi 

các träm khâo sát trung bình cho 4 chuyến điều 

tra đät 79,2 ± 21,8%. Kết quâ nghiên cứu về các 

loài rong biển quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chûng 

góp phæn cung cçp cơ sở khoa học cho việc quyết 

đðnh tiếp týc giữ, đþa vào hoặc đþa ra khói 

danh mýc các loài rong biển quý, hiếm, cæn þu 

tiên bâo vệ, phýc hồi và phát triển ở Việt Nam. 

Hiện nay, loài rong cùi bíp cänh (Turbinaria 

decurrens) phân bố täi quæn đâo Nam Du đang 

phát triển rçt tốt với sinh lþợng cao. Nếu vén 

tiếp týc duy trì và phát triển ổn đðnh nguồn lợi 

rong biển này, có thể trong một tþơng lai gæn, 

nếu loài này vén phát triển tốt, thì đåy sẽ là 

một trong những cơ sở khoa học quan trọng để 

có thể đề xuçt đþa loài này ra khói danh mýc 

các loài rong biển quý, hiếm, cò nguy cơ tuyệt 

chûng cæn þu tiên bâo vệ, phýc hồi và phát triển 

ở Việt Nam. 

Ngoài loài rong cùi bíp cänh (Turbinaria 

decurrens) quý, hiếm nìm trong Sách Đó Việt 

Nam (2007), theo Nghð đðnh số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 cûa Chính phû quy đðnh chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luêt Thûy 

sân, kết quâ nghiên cứu còn phát hiện 3 loài 

rong biển khác nìm trong Nhóm I cûa Danh 

mýc loài nguy cçp, quý, hiếm theo Nghð đðnh 

bao gồm: Rong câu cong (Gracilaria arcuata 

Zanardini, 1858); rong hồng mäc nhën/rộng 

(Halymenia dilatata Zanardini, 1851) và rong 
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hồng mäc trơn/đốm (Halymenia maculata 

Agardh, 1885). 

3.3. Độ phủ rong biển 

Rong biển là đối tþợng sinh trþởng và phát 

triển theo mùa, chính vì đặc tính sinh thái nhþ 

vêy, do đò để có thể tính toán đþợc tþơng đối 

chính xác, phân ánh đþợc đæy đû độ phû, sinh 

lþợng, trữ lþợng nguồn lợi cûa rong biển phân 

bố täi quæn đâo Nam Du, số liệu đþợc trình bày 

dþới đåy đã đþợc đồng nhçt và tính toán cho 

nguồn số liệu thu thêp vào mùa rong phát triển 

(đợt 2 và đợt 4, tháng 3-4 nëm 2018 và 2019). 

Kết quâ đánh giá độ phû nguồn lợi rong biển 

phân bố täi các träm khâo sát bìng khung đðnh 

lþợng täi quæn đâo Nam Du cho thçy, độ phû 

rong biển có sự khác nhau ở các träm nghiên 

cứu (Hình 4). 

Nhþ vêy, độ phû rong biển täi các träm 

khâo sát trung bình đät 17,0 ± 3,8%. Trong đò 

một số träm cò độ phû cao nhþ ND20 (độ phû 

đät tới 33,8 ± 5,0%), ND15 (30,1 ± 4,9%);  

ND13 (30,0 ± 5,9%); ND19 (28,4 ± 6,0%)... một 

số träm cò độ phû rong biển thçp nhþ  

ND2 (8,6 ± 2,0%); ND7 (9,1 ± 3,0%); ND10 (9,8 ± 

2,7%); ND4 (10,5 ± 2,8%). Kết quâ đánh giá độ 

phû cao hay thçp täi các träm liên quan đến loài 

phân bố täi các träm đò. Các träm ghi nhên có 

sự phân bố þu thế cûa các chi rong loa 

(Turbinaria), rong mào gà (Palisada), rong mơ 

(Sargassum) thþờng cò độ phû phân bố cao hơn. 

Độ phû trung bình cûa hai chi rong này täi các 

träm khâo sát trung bình đät 9,5 ± 2,3% đối với 

chi rong loa (Turbinaria); 2,3 ± 1,0% đối rong 

mào gà (Palisada); 2,0 ± 0,8% đối với chi rong 

mơ (Sargassum). Trong các khu vực, khu vực 

phía Đông quæn đâo Nam Du cò độ phû rong 

biển cao hơn khu vực phía Bíc cûa quæn đâo bởi 

điều kiện nền đáy khu vực này thuên lợi cho sự 

phát triển cûa các loài rong biển þu thế. 

 

Hình 5. Sinh lượng nguồn lợi rong biển tại các trạm khâo sát 
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Hình 6. Đặc trưng phân bố các chi rong biển ưu thế 

3.4. Sinh lượng nguồn lợi rong biển 

Kết quâ đánh giá sinh lþợng nguồn lợi rong 

biển phân bố täi quæn đâo Nam Du trung bình 

đät 1.946 ± 217 g/m2 và rçt khác nhau täi các 

träm khâo sát. Trong đò träm ND20 là khu vực 

cò sinh lþợng nguồn lợi rong biển trung bình cao 

nhçt, đät đến 3.687 ± 486 g/m2; tiếp đò là các 

träm ND19 (3.586 ± 333 g/m2); ND13 (3.202 ± 

377 g/m2); ND22 (2.705 ± 256 g/m2)… Thçp nhçt 

ghi nhên đþợc täi träm ND21, chî đät 1.017 ± 

144 g/m2; träm ND5 (1.031 ± 145 g/m2); ND8 

(1112 ± 202 g/m2)… (Hình 5). Nếu tính trên diện 

tích phân bố 90ha, các chi rong biển þu thế góp 

phæn chính vào sinh lþợng nguồn lợi rong biển 

quæn đâo Nam Du nhþ: Turbinaria (1.056 ± 

177,2 g/m2), Palisada (293,0 ± 136,1 g/m2), 

Amphiroa (109,1 ± 85,3 g/m2), Lychaete (79,0 ± 

75,6 g/m2), Sargassum (72,0 ± 55,3 g/m2), Padina 

(62,0 ± 39,1 g/m2), Jania (52,9 ± 21,4 g/m2), 

Corallina (40,6 ± 22,2 g/m2), Caulacanthus  

(14,2 ± 8,9 g/m2). Đåy là các kết quâ nghiên cứu 

mới về sinh lþợng nguồn lợi rong biển phân bố 

täi quæn đâo Nam Du, cò ý nghïa quan trọng 

góp phæn trong việc đánh giá trữ lþợng nguồn 

lợi rong biển täi quæn đâo này. 

Kết quâ phån tích đánh giá các nhòm loài 

rong biển phân bố þu thế täi các träm khâo sát 

bìng phþơng pháp PCA thông qua sinh lþợng 

nguồn lợi rong biển cho thçy, đặc trþng phån bố 

các nhóm loài rong biển phân bố täi các träm 

khâo sát thể hiện khá rõ. Täi quæn đâo Nam Du, 

đặc trþng phån bố phổ biến nhçt là chi rong loa 

(Turbinaria) đþợc thể hiện khá rõ, có sinh 

lþợng cao täi träm ND20 (3.680 g/m2), ND15  

(2.508 g/m2); kế tiếp là chi rong mào gà (Palisada) 

täi träm ND19 (2.712 g/m2), ND18 (1.923 g/m2); 

chi rong thäch lựu (Amphiroa) täi träm ND13 

(1.519 g/m2), ND11 (1.408 g/m2)... Các chi rong þu 

thế khác nhþ chi rong quät (Padina), rong san hô 

(Corallina), rong mơ (Sargassum), rong lông cứng 

(Lychaete), rong bäch giác (Jania), rong sýn gai 

(Caulacanthus)… cò sinh lþợng nhþng thçp hơn 

täi các träm (Hình 6). 

3.5. Trữ lượng nguồn lợi rong biển 

Täi quæn đâo Nam Du, dựa vào đặc tính 

sinh thái phân bố cûa rong biển, rong biển 

thþờng phân bố têp trung ở vùng triều thçp đến 

độ sâu 4-5m nþớc so với 0m hâi đồ, do đò để 

đánh giá diện tích phân bố cûa rong biển, cën cứ 

vào đþờng đîng sâu täi khu vực này, kết hợp với 

phþơng pháp lội khâo sát đối với vùng triều và 

phþơng pháp kéo Malta-tow đối với vùng dþới 

triều; bçm điểm xác đðnh tọa độ ranh giới tiếp 

giáp giữa vùng phân bố và không phân bố cûa 

rong biển bìng thiết bð đðnh vð vệ tinh GPS đeo 

tay; nhêp số liệu vào phæn mềm Mapinfo để giâi 

đoán bân đồ, xác đðnh diện tích phân bố cûa 

rong biển và các loài rong biển þu thế. Kết quâ 
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tính toán diện tích phân bố và trữ lþợng tþơi tức 

thời cûa rong biển täi quæn đâo Nam Du đþợc 

thể hiện ở bâng 2. 

Kết quâ tính toán trữ lþợng nguồn lợi rong 

biển tþơi tức thời täi quæn đâo Nam Du vào 

khoâng 1.751 ± 195 tçn tþơi, trên vùng diện tích 

phân bố khoâng 90ha. Trong đò, tổng trữ lþợng 

tþơi tức thời cûa 9 nhóm loài rong biển þu thế 

täi quæn đâo Nam Du þớc tính đät 1.481 tçn 

tþơi, các nhòm khác vào khoâng 270 tçn tþơi. 

Nhþ vêy, trữ lþợng tþơi tức thời cûa 9 nhóm loài 

rong biển þu thế chiếm đến 84,6% tổng trữ 

lþợng þớc tính cûa tçt câ các loài/nhóm loài rong 

biển phân bố täi quæn đâo Nam Du. Trong số 

nhóm loài rong biển chiếm þu thế về trữ lþợng, 

chi rong loa (Turbinaria, đặc trþng là loài rong 

cùi bíp cänh Turbinaria decurrens) có trữ lþợng 

þớc tính cao nhçt, vào khoâng 935,9 ± 192,1 tçn 

tþơi (chiếm khoâng 53,4% trữ lþợng rong biển 

toàn quæn đâo); tiếp đến là chi rong mào gà 

Palisada khoâng 140,7 ± 62,1 tçn tþơi (chiếm 

8,0%); chi rong thäch lựu Amphiroa khoâng 

128,3 ± 54,9 tçn (chiếm 7,3%); chi rong mơ 

Sargassum khoâng 97,2 ± 72,0 tçn tþơi (chiếm 

5,6%)… Việc xác đðnh đþợc trữ lþợng các nhóm 

loài rong biển þu thế sẽ góp phæn cho việc đðnh 

hþớng khai thác, quân lý và phát triển bền vững 

nguồn lợi rong biển täi quæn đâo này. 

4. THẢO LUẬN 

Nghiên cứu về rong biển täi quæn đâo Nam 

Du tÿ trþớc đến nay ít đþợc thực hiện, gæn đåy 

mới có kết quâ nghiên cứu cûa Đỗ Anh Duy & 

cs. (2019) công bố về đa däng loài và phân bố 

cûa rong biển täi vùng biển quæn đâo này. Qua 

hai chuyến điều tra, khâo sát nëm 2017 và 

2018, các tác giâ đã xác đðnh đþợc 96 loài rong 

biển, trong đò cò một số loài mới đþợc đðnh loäi 

đến chi. Tiếp nối các nghiên cứu này, trong hai 

chuyến khâo sát nëm 2018 và 2019 täi quæn đâo 

này, các tác giâ tiếp týc thu thêp méu vêt và 

đðnh loäi đæy đû đến loài, đồng thời bổ sung, cêp 

nhêt và chînh lý läi tên khoa học cûa một số loài 

theo công bố mới nhçt đến tháng 9/2021 (theo 

Guiry & Guiry, 2021). Cý thể: 1) Xác đðnh đến 

loài đối với loài Jania acutiloba (Decaisne) Kim 

J.H., Guiry & H.G. Choi 2007; Chondrophycus 

tronoi (E.Ganzon-Fortes) K.W. Nam, 1999; 2) 

Chînh lý tên khoa học các loài: Sargassum 

cristaefolium C.Agardh, 1820; Sargassum 

duplicatum (J. Agardh) J.Agardh, 1889 thành 

Sargassum ilicifolium (Turner) C.Agardh, 1820; 

Cladophoropsis sundanensis Reinbold, 1905 

thành Cladophoropsis fasciculata (Kjellman) 

Wille, 2010; 3) Bổ sung một số loài cho danh 

mýc gồm: Peyssonnelia boergesenii Weber 

Bosse, 1916; Lobophora papenfussii 

(W.R.Taylor) Farghaly, 1980; Hydroclathrus 

clathratus (C.Agardh) M.Howe, 1920. Nhþ vêy, 

kết quâ nghiên cứu đã đþa ra bức tranh tổng 

quát nhçt về thành phæn loài rong biển phân bố 

täi quæn đâo Nam Du mà tÿ trþớc đến nay còn 

ít đþợc biết đến. 

Bâng 2. Trữ lượng tươi tức thời của rong biển tại quần đâo Nam Du 

Nhóm loài Tên tiếng Việt Sinh lượng trung bình (g/m
2
) Diện tích phân bố (ha) Trữ lượng tươi tức thời (tấn) 

Turbinaria Rong loa 1.101 ± 226 85 935,9 ± 192,1 

Palisada Rong mào gà 469 ± 207 30 140,7 ± 62,1 

Amphiroa Rong thạch lựu 285 ± 122 45 128,3 ± 54,9 

Sargassum Rong mơ 216 ± 160 45 97,2 ± 72,0 

Lychaete Rong lông cứng 632 ± 593 10 63,2 ± 59,3 

Padina Rong quạt 149 ± 89 30 44,7 ± 26,7 

Jania Rong bạch giác 159 ± 46 25 39,8 ± 11,5 

Corallina Rong san hô 144 ± 79 14 20,2 ± 11,1 

Caulacanthus Rong sụn gai 113 ± 42 10 11,3 ± 4,2 

Các nhóm khác  299 ± 85 90 269,5 ± 76,5 

Tổng cộng  1.946 ± 217 90 1.751 ± 195 
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Bâng 3. So sánh mức độ đa dạng loài rong biển quần đâo Nam Du  

với một số khu vực tại vùng biển Đông, Tây Nam Bộ 

Địa điểm Năm nghiên cứu Số loài Nguồn tài liệu 

Hòn Cau 2011 69 Đỗ Anh Duy & Đỗ Văn Khương (2013a) 

Phú Quý 2010 114 Đỗ Anh Duy & Đỗ Văn Khương (2013b) 

2017, 2018 136 Đỗ Anh Duy & cs. (2019) 

Côn Đảo 2017, 2018 96 Đỗ Anh Duy & cs. (2019) 

Phú Quốc 2011 106 Đỗ Anh Duy & Đỗ Văn Khương (2013a) 

Thổ Chu 2011, 2015 57 Đỗ Anh Duy & cs. (2017) 

2017, 2018 69 Đinh Thanh Đạt & cs. (2019) 

Nam Du 2017, 2018, 2019 96 Nghiên cứu này 

Bâng 4. So sánh độ phủ và sinh lượng nguồn lợi rong biển quần đâo Nam Du  

với một số khu vực tại vùng biển Đông, Tây Nam Bộ 

Địa điểm Độ phủ (%) Sinh lượng (g/m
2
) Nguồn tài liệu 

Phú Quý 17,9 ± 3,8 1.961 ± 319 Đỗ Anh Duy & cs. (2019) 

Côn Đảo 13,2 ± 3,1 1.056 ± 283 

Thổ Chu 14,4 ± 2,7 1.772 ± 363 

Nam Du 17,0 ± 3,8 1.946 ± 217 Nghiên cứu này 

 

Để đánh giá mức độ phong phú, đa däng loài 

rong biển phân bố täi quæn đâo Nam Du với các 

khu vực lân cên trong vðnh Thái Lan nhþ Phú 

Quốc, Thổ Chu, và khu vực các đâo, quæn đâo 

vùng biển Đông Nam Bộ nhþ Côn Đâo, Phú Quý, 

Hòn Cau, bài viết tiến hành so sánh thông qua 

các nghiên cứu đþợc công bố gæn đåy (Bâng 3). 

Nhþ vêy, so với các đâo, quæn đâo khu vực 

vùng biển Đông, Tåy Nam Bộ, quæn đâo Nam 

Du là khu vực có mức độ đa däng loài rong biển 

ở mức trung bình. Tuy nhiên khi so sánh về mức 

độ đa däng các taxon, quæn đâo Nam Du cüng 

không thua kém so với Phú Quý, Phú Quốc, Côn 

Đâo mặc dù diện tích vùng triều cho phân bố 

cûa rong biển täi quæn đâo Nam Du không lớn. 

Kết quâ nghiên cứu đã chî ra, cò đến 24 họ rong 

biển đþợc xác đðnh täi quæn đâo Nam Du chî có 

tÿ 1-2 loài/họ. Thể nền đáy biển vùng triều và 

vùng dþới triều ven các đâo nhó thuộc quæn đâo 

Nam Du khá đa däng, đặc trþng nhçt là kiểu 

nền đáy đá, chû yếu là kiểu đá tâng lớn phân bố 

sát ven bờ, giúp cho việc bâo vệ, chống xói lở bờ 

đâo. Tiếp đến là kiểu nền đáy đá, đá rän san hô 

với độ gồ ghề lớn, täo ra nhiều kiểu sinh cânh 

phân bố khác nhau. Nền đáy cát, cát sói, cát 

bùn phân bố täi một số điểm täi đâo Nam Du, 

Hñn Trþớc, Hòn Ông và Hòn Bờ Đêp. Nền đáy 

bùn, bùn cát ít bít gặp, tuy nhiên một số khu 

vực nền đáy rän đá cüng bð huyền phù bao phû. 

Chính sự đa däng cûa các kiểu nền đáy này đã 

dén đến sự đa däng cûa các loài rong biển phân 

bố täi quæn đâo Nam Du. 

Về độ phû và sinh lþợng nguồn lợi, các 

nghiên cứu về rong biển thþờng cüng ít đề cêp 

đến, chû yếu têp trung nghiên cứu và công bố về 

đa däng thành phæn loài. Gæn đåy nhçt có 

nghiên cứu cûa Đỗ Anh Duy & cs. (2019) cò đề 

cêp đến độ phû và sinh lþợng nguồn lợi rong 

biển täi một số đâo tiền tiêu ở biển Việt Nam. 

Kết quâ so sánh, đánh giá độ phû và sinh lþợng 

nguồn lợi rong biển täi các đâo, quæn đâo khu 

vực vùng biển Đông, Tåy Nam Bộ đþợc thể hiện 

täi bâng 4. 

Bâng 4 cho thçy, độ phû và sinh lþợng 

nguồn lợi rong biển phân bố täi quæn đâo Nam 

Du thuộc nhóm cao so với các đâo, quæn đâo khu 

vực vùng biển Đông, Tåy Nam Bộ. Với điều kiện 

sinh thái phù hợp cho sự phát triển cûa một số 
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nhóm loài rong biển þu thế nhþ rong loa 

(Turbinaria), rong mào gà (Palisada), rong mơ 

(Sargassum), rong quät (Padina), các loài rong 

biển cò kích thþớc lớn đã täo nên độ phû và sinh 

lþợng nguồn lợi rong biển cao täi khu vực này. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về hiện träng nguồn lợi rong 

biển täi vùng biển ven quæn đâo Nam Du, tînh 

Kiên Giang đã xác đðnh đþợc 96 loài rong biển, 

trong đò cò 1 loài rong cùi bíp cänh (Turbinaria 

decurrens) quý, hiếm, cò nguy cơ đe dọa tuyệt 

chûng. Kết quâ nghiên cứu đánh giá đþợc độ 

phû rong biển trung bình đät 17,0 ± 3,8%, diện 

tích phân bố khoâng 90ha, sinh lþợng trung 

bình đät 1.946 ± 217 g/m2, trữ lþợng nguồn lợi 

tức thời khoâng 1.751 ± 195 tçn tþơi täi vùng 

biển ven quæn đâo này. 

Hiện nay, việc khai thác và sử dýng rong 

biển phýc vý phát triển kinh tế - xã hội täi quæn 

đâo Nam Du còn ít, phæn lớn các loài rong có giá 

trð làm thực phèm trực tiếp mới đþợc ngþời dân 

khai thác và sử dýng täi quæn đâo. Các mýc 

đích sử dýng khác nhþ nguyên liệu cho ngành 

công nghiệp, dþợc liệu, nhiên liệu sinh học... còn 

chþa đþợc sử dýng, do đò tiềm nëng nguồn lợi 

rong biển phýc vý cho phát triển kinh tế - xã 

hội täi quæn đâo cñn tþơng đối lớn. 
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Phụ lục. Danh mục thành phần loài rong biển phân bố tại quần đâo Nam Du, Kiên Giang 

Stt Tên khoa học  Stt Tên khoa học 

 CYANOBACTERIA - CYANOPHYCEAE   OCHROPHYTA-PHAEOPHYCEAE 

 Nostocales   Dictyotales 

 Nostocaceae   Dictyotaceae 

1 Hydrocoryne enteromorphoides (Grunow ex 
Bornet & Flahault) Umezaki & M.Watanabe, 1994 

 49 Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De Paula & De 
Clerck, 2006 

http://www.fao.org/docrep/009/w7191e/w7191e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/009/w7191e/w7191e00.pdf
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Stt Tên khoa học  Stt Tên khoa học 

 Oscillatoriales  50 Canistrocarpus crispatus (J.V.Lamouroux) De Paula & De 
Clerck, 2006 

 Oscillatoriaceae  51 Dictyota bartayresiana J.V.Lamouroux, 1809 

2 Lyngbya majuscula Harvey ex Gomont, 1892  52 Dictyota friabilis Setchell, 1926 

3 Lyngbya sordida Gomont, 1892  53 Dictyota implexa (Desfontaines) J.V.Lamouroux, 1809 

4 Phormidium corium Gomont ex Gomont, 1892  54 Lobophora papenfussii (W.R.Taylor) Farghaly, 1980 

 RHODOPHYTA  55 Lobophora variegata (J.V.Lamouroux) Womersley ex 
E.C.Oliveira, 1977 

 Nemaliales  56 Padina australis Hauck, 1887 

 Galaxauraceae  57 Padina boryana Thivy in W.R.Taylor, 1966 

5 Tricleocarpa cylindrica (J.Ellis & Solander) 
Huisman & Borowitzka, 1990 

 58 Padina gymnospora (Kützing) Sonder, 1871 

 Corallinales  59 Padina tetrastromatica Hauck, 1887 

 Corallinaceae   Ectocarpales 

6 Corallina pilulifera Postels & Ruprecht, 1840   Scytosiphonaceae 

7 Jania acutiloba (Decaisne) J.H.Kim, Guiry & H.-
G.Choi, 2007 

 60 Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier, 1851 

8 Jania spectabilis (Harvey ex Grunow) J.H.Kim, 
Guiry & H.-G.Choi, 2007 

 61 Hydroclathrus clathratus (C.Agardh) M.Howe, 1920 

 Lithophyllaceae  62 Pseudochnoospora implexa (J.Agardh) Santiañez, G.Y.Cho & 
Kogame, 2018 

9 Amphiroa anceps (Lamarck) Decaisne, 1842   Fucales 

10 Amphiroa beauvoisii J.V.Lamouroux, 1816   Sargassaceae 

11 Amphiroa echigoensis Yendo, 1904  63 Sargassum aquifolium (Turner) C.Agardh, 1820 

12 Amphiroa foliacea J.V.Lamouroux, 1824  64 Sargassum flavicans (Mertens) C.Agardh, 1820 

13 Amphiroa fragilissima (Linnaeus) J.V.Lamouroux, 
1816 

 65 Sargassum glaucescens J.Agardh, 1848 

14 Amphiroa valonioides Yendo, 1902  66 Sargassum henslowianum C.Agardh, 1848 

 Bonnemaisoniales  67 Sargassum ilicifolium (Turner) C.Agardh, 1820 

 Bonnemaisoniaceae  68 Turbinaria conoides (J.Agardh) Kützing, 1860 

15 Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan, 1845  69 Turbinaria decurrens Bory de Saint-Vincent, 1828 

 Gigartinales  70 Turbinaria gracilis Sonder, 1845 

 Caulacanthaceae  71 Turbinaria ornata (Turner) J.Agardh, 1848 

16 Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) 
Kützing, 1843 

  CHLOROPHYTA 

 Cystocloniaceae   Cladophorales 

17 Hypnea nidulans Setchell, 1924   Boodleaceae 

18 Hypnea pannosa J.Agardh, 1847  72 Boodlea composita (Harvey) F.Brand, 1904 

 Phyllophoraceae  73 Cladophoropsis fasciculata (Kjellman) Wille, 2010 

19 Ahnfeltiopsis flabelliformis (Harvey) Masuda, 1993   Cladophoraceae 

20 Ahnfeltiopsis pygmaea (J.Agardh) P.C.Silva & 
DeCew, 1992 

 74 Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing, 1849 

 Solieriaceae  75 Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing, 1847 

21 Wurdemannia miniata (Sprengel) Feldmann & 
Hamel, 1934 

 76 Chaetomorpha indica (Kützing) Kützing, 1849 

 Gelidiales  77 Chaetomorpha linum (O.F.Müller) Kützing, 1845 

 Gelidiellaceae  78 Lychaete herpestica (Montagne) M.J.Wynne, 2017 

22 Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & Hamel, 
1934 

  Siphonocladaceae 

 Pterocladiaceae  79 Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen, 1932 

23 Pterocladiella caerulescens (Kützing) Santelices & 
Hommersand, 1997 

 80 Dictyosphaeria versluysii Weber Bosse, 1905 
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Stt Tên khoa học  Stt Tên khoa học 

 Gracilariales   Valoniaceae 

 Gracilariaceae  81 Valonia aegagropila C.Agardh, 1823 

24 Gracilaria arcuata Zanardini, 1858   Dasycladales 

25 Hydropuntia divergens (B.M.Xia & I.A.Abbott) 
M.J.Wynne, 1989 

  Dasycladaceae 

 Halymeniales  82 Neomeris annulata Dickie, 1874 

 Halymeniaceae  83 Neomeris vanbosseae M.Howe, 1909 

26 Halymenia dilatata Zanardini, 1851   Bryopsidales 

27 Halymenia harveyana J.Agardh, 1892   Bryopsidaceae 

28 Halymenia maculata J.Agardh, 1885  84 Bryopsis pennata J.V.Lamouroux, 1809 

 Rhodymeniales  85 Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh, 1823 

 Lomentariaceae   Caulerpaceae 

29 Ceratodictyon intricatum (C.Agardh) R.E.Norris, 
1987 

 86 Caulerpa brachypus Harvey, 1860 

30 Ceratodictyon scoparium (Montagne & Millardet) 
R.E.Norris, 1987 

 87 Caulerpa chemnitzia (Esper) J.V.Lamouroux, 1809 

 Peyssonneliales  88 Caulerpa cupressoides (Vahl) C.Agardh, 1817 

 Peyssonneliaceae  89 Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) 
W.R.Taylor, 1928 

31 Peyssonnelia boergesenii Weber Bosse, 1916   Codiaceae 

32 Peyssonnelia caulifera Okamura, 1899  90 Codium arabicum Kützing, 1856 

33 Peyssonnelia rubra (Greville) J.Agardh, 1851  91 Codium geppiorum O.C.Schmidt, 1923 

 Nemastomatales   Dichotomosiphonaceae 

 Schizymeniaceae  92 Avrainvillea erecta (Berkeley) A.Gepp & E.S.Gepp, 1911 

34 Titanophora weberae Børgesen, 1943   Halimedaceae 

 Ceramiales  93 Halimeda discoidea Decaisne, 1842 

 Delesseriaceae   Udoteaceae 

35 Hypoglossum barbatum Okamura, 1901  94 Rhipidosiphon javensis Montagne, 1842 

 Rhodomelaceae   Ulvales 

36 Acanthophora muscoides (Linnaeus) Bory, 1828   Ulvaceae 

37 Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen, 1910  95 Ulva lactuca Linnaeus, 1753 

38 Chondrophycus tronoi (E.Ganzon-Fortes) 
K.W.Nam, 1999 

 96 Ulva reticulata Forsskål, 1775 

39 Chondrophycus undulatus (Yamada) Garbary & 
Harper, 1998 

   

40 Laurencia filiformis (C.Agardh) Montagne, 1845    

41 Laurencia nidifica J.Agardh, 1852    

42 Laurencia obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux, 1813    

43 Laurencia tenera C.K.Tseng, 1943    

44 Melanothamnus tongatensis (Harvey ex Kützing) 
Díaz-Tapia & Maggs, 2017 

   

45 Palisada intermedia (Yamada) K.W.Nam, 2007    

46 Palisada perforata (Bory) K.W.Nam, 2007    

47 Tolypiocladia glomerulata (C.Agardh) F.Schmitz, 
1897 

   

 Wrangeliaceae    

48 Wrangelia penicillata (C.Agardh) C.Agardh, 1828    

 

 

 

https://www.algaebase.org/search/?genus=Acanthophora

