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Tràm Chim đối mặt với thách thức
Chuyện gì xảy ra khi Tràm Chim, Đất ngập 
nước và các loài hoang dã biến mất? 

Có phải Tràm Chim chỉ có chim và tràm? 
Bao la rừng Tràm
Hoa Sen - Loài hoa “quốc dân”
Lúa ma có đáng sợ không?
Cỏ Năng kim bé nhỏ
Những nàng hoa đất phèn

Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 
mỗi ngày 
Bạn có thể làm cho thế giới sạch hơn

ĐẤT NGẬP NƯỚC 

ĐẤT NGẬP NƯỚC ĐANG KÊU CỨUTRÀM CHIM 
ĐỒNG THÁP MƯỜI THU NHỎ 

HÀNH ĐỘNG NHỎ, Ý NGHĨA LỚN

Gặp gỡ “cư dân” của Tràm Chim
Những người bạn phương xa
Thuỷ chung Sếu đầu đỏ
Lóng lánh cá Tháp Mười
“Xóm” đất ngập nước
Về Đồng Tháp nhớ ghé Tràm Chim!
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Mục lục
Cuốn sách được hoàn thành với sự đóng góp 

của các tổ chức và doanh nghiệp

Vườn Quốc gia Tràm Chim
Quỹ Coca-Cola

Và các cá nhân 

Tăng A Pẩu
PGS. Ts. Lê Anh Tuấn
Nguyễn Danh Nhân

Đinh Hữu Hoà
Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Hoàng Minh Hải
Trần Hào Hiệp

Nguyễn Văn Hùng
Đỗ Hoài Anh

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Hồng Trâm Anh

Phạm Thị Ngọc Mai
Đào Quốc Bình

Nguyễn Thái Bình
Hoàng Việt

Nguyễn Thuý Quỳnh

WWF-Việt Nam trân trọng cảm ơn!
Tháng 12 năm 2022
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Bạn thân mến,

Bạn có nhận thấy thiên nhiên quanh ta thật kỳ diệu 
và độc đáo. Trên mặt đất, những cánh rừng hùng vĩ 
chở che cho chim trời, muông thú. Dưới mặt nước, 
thế giới của các loài thủy sinh nhộn nhịp và bí ẩn. 
Nhưng có thể bạn chưa biết, có những nơi mà “đất” 
và “nước” hòa nhau làm một, ngó lên trên là rừng 
tràm xanh bát ngát, ngó xuống dưới là sông nước 
mênh mang, quanh năm chim cò ríu rít, cá lội tung 
tăng. Đó là Đất ngập nước (ĐNN), một hệ sinh thái 
đặc biệt và đáng tự hào ở Việt Nam chúng ta.

Vậy nhưng các vùng ĐNN ở Việt Nam như Vườn 
Quốc gia (VQG) Tràm Chim đang dần mất đi sự trù 
phú vốn có, phần lớn là do tác động của con người. 
Nguồn nước ngọt ngày càng cạn kiệt, đất rừng bị 
thu hẹp, chim chóc không còn chỗ để về.

Thật đáng buồn phải không!

Hãy tham gia cùng WWF-Việt Nam, Quỹ Coca-Cola 
và VQG Tràm Chim giải cứu các vùng đất ngập 
nước! Có trong tay quyển bí kíp này, nghĩa là bạn 
đã được chọn vào “Biệt đội cứu hộ Tràm Chim” với 
sứ mệnh giải cứu ngôi nhà của Cò, Sếu đầu đỏ, Cá, 
Sen, Lúa ma,... và rất nhiều người bạn thiên nhiên 
khác nữa!

Nào, cùng bắt đầu thôi!

Lời nói đầu
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Bạn có bao giờ tự hỏi nước ngọt có từ đâu?

Nước bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất nhưng trong số đó chỉ có 3% là nước ngọt mà con 
người có thể sử dụng được. 

Nguồn nước ngọt được bổ sung thông qua vòng tuần hoàn nước, quá trình bốc 
hơi, ngưng tụ, tạo mưa, băng tuyết, sau đó ngấm lại vào tầng nước ngầm, lưu 
trữ ở những hồ chứa hoặc theo các dòng sông bổ sung cho các vùng đồng 
bằng hạ lưu. Nước ngọt có thể bị mất đi trong quá trình sử dụng, canh 
tác, nuôi trồng hay bị ô nhiễm.

zzzzzzzv
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Cuộc phiêu 
lưu của nước



Các vùng đất ngập nước có vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo sự sống và 
nguồn cấp nước cho Trái Đất thông qua 
quá trình thu giữ và lưu trữ nước mưa, bổ 
sung vào các tầng nước ngầm, điều tiết 
nước, cân bằng môi trường, cung cấp nước 
ngọt an toàn một cách tự nhiên. ĐNN có 
sự đa dạng sinh học cao nhất trong tất cả 

Đất ngập nước
Người hùng thầm lặng của hành tinh

các hệ sinh thái, là nhà của nhiều loài sinh vật. 
ĐNN được coi là người hùng thầm lặng của 
cuộc khủng hoảng khí hậu bởi khả năng lưu 
trữ carbon nhiều hơn bất kỳ hệ sinh thái nào 
khác, ĐNN hấp thụ lượng nước dư thừa, giúp 
hạn chế  lũ lụt và hạn hán, là một giải pháp vô 
giá để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu dựa 
vào thiên nhiên.

ĐNN có giá trị to lớn cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
Chúng ta hãy cùng xem các giá trị này là gì nhé!

Việt Nam đã có 47 vùng đất ngập nước được quy hoạch trên phạm vi toàn quốc, 
trong đó có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới. Hiện nay, 
rất nhiều nơi trên thế giới đang bị thiếu nước nghiêm trọng, có đến hàng trăm triệu 
người không có nước sạch để uống.

Hãy cùng Tiết kiệm nước và Không xả rác bừa bãi để bảo vệ nguồn nước và các 
vùng đất ngập nước nhé.

Bạn có biết 
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TRÀM CHIM

•

•

•

•

•

Khu bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim 
được thành lập từ năm 1991 nhằm 
bảo tồn loài Sếu đầu đỏ. 

Trở thành Vườn Quốc gia năm 1998. 

Năm 2012, trở thành khu Ramsar thứ 
2000 của thế giới và thứ 4 của 
Việt Nam. 

Đây cũng được coi như phần còn sót lại 
của “Đồng Tháp Mười” ngày xưa. 

Hiện nay, diện tích Tràm Chim khoảng 
7.313 ha, tương đương 10.000 sân 
bóng đá.

VQG Tràm Chim
 

rất dễ nhận biết 
với hình cánh 

quạt đặc trưng

Tràm Chim 
Đồng Tháp Mười
thu nhỏ
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QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

Côn Đảo

Đảo 
Phú Quốc



Hoàn toàn không phải vậy!

Tràm Chim là vương quốc của  231 loài chim, 130 loài cá, 24 loài nhện, 349 loài thực vật 
nổi, 132 loài động vật nổi. Trong đó có hơn 130 loài thực vật bậc cao, với 6 kiểu quần xã 
đặc trưng: Quần xã sen, lúa trời, năng, mồm mốc, cỏ ống và quần xã rừng tràm. 

Có những loài được ưu tiên bảo tồn như: Lúa ma, Năng kim, Cỏ bắc,…
(Theo số liệu thống kê của VQG 2018-2019).

Thực vật thân lớn, mọc trên mặt đất rễ hút nước 
từ lớp nước ngầm tầng nông hoặc lớp nước sát bờ 
sông rạch, ao hồ (cây tràm, chuối, sậy,...)

Thực vật có rễ bám vào đất dưới lòng nước, lá nổi 
trên mặt nước hoặc vươn lên trời (môn, mái dầm, 
cỏ nến, sen, súng,...)

Thực vật mọc chìm 
trong nước (rong 
tảo các loại,...)

Thực vật mọc nổi trên mặt 
thoáng nước (tảo, bèo tấm, bèo 
tai chuột, lục bình,...)

Có phải Tràm Chim 
chỉ có chim và tràm?

12 13© WWF-Viet Nam / Le Anh Tuan



Rừng Tràm là thảm thực vật thân gỗ có diện tích lớn 
nhất VQG Tràm Chim, chiếm khoảng 2.500 ha. Rừng 
Tràm là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của hàng trăm loài động 
vật hoang dã, bao gồm cả chim, thú, bò sát, lưỡng cư, cá, 
côn trùng và nhiều loài thủy sinh. Thân cây Tràm có lớp 
vỏ dày hàng trăm lớp; hạt Tràm được bao bọc bởi lớp vỏ 
dày và cứng bên ngoài, do đó Tràm chống chịu rất tốt với 
lửa. Đôi khi, nhờ thời tiết nóng cao, hoặc thậm chí là lửa 
cháy mà hạt Tràm được bung tách, phát tán dễ dàng hơn 
ra môi trường để tạo nên một thế hệ Tràm tiếp theo. 

Tràm ở VQG Tràm Chim là loài cây được bảo vệ và 
không được xâm phạm! Cũng nhờ đó mà ở Tràm Chim 
có nhiều cây Tràm lớn, tồn tại, thi gan cùng năm tháng.

Bao la rừng Tràm

14 15© WWF-Viet Nam / Cham Team
Tràm nước

 (Melaleuca cajuputi)

Cây Tràm mang lại nhiều giá trị cho đời sống con người.
Người dân đã phát triển nhiều mô hình sinh kế dựa vào 
cây Tràm như gác kèo ong, chiết xuất tinh dầu Tràm, 
một loại dược liệu quý, có nhiều công dụng trong chăm 
sóc sức khỏe. Cây Tràm cũng là một trong những loại 
vật liệu tốt trong các công trình xây dựng.

Bạn có biết 



Hoa Sen - Loài hoa “quốc dân”
Hoa Sen được xem là “quốc hoa” 
ở Việt Nam?

Gần gũi nhưng không kém phần 
thanh cao, hoa Sen trong tâm thức 
của người Việt là biểu tượng của sự 
thuần khiết, trong sáng. Hoa Sen 
được nhiều người xem là quốc hoa 
Việt Nam, tượng trưng cho khí phách, 
bản sắc tâm hồn Việt.

Sen có mặt ở mọi miền đất nước 
nhưng Sen ở Đồng Tháp vẫn bao 

hàm những câu chuyện văn hóa ấn 
tượng nhất. Với người dân Đồng Tháp, 
Sen không chỉ là cây trồng dùng làm 
cảnh hay mang lại nguồn thu kinh 
tế, mà đã trở thành một người bạn 
trong nhịp sống sinh hoạt hằng ngày. 
Ở vùng đệm xung quanh VQG Tràm 
Chim, người dân đã và đang  khai thác 
rất tốt tài nguyên Sen để phát triển 
sinh kế, từ thu hoạch ngó sen, củ sen, 
hạt sen,... cho đến việc tạo ra sản 
phẩm cao cấp như lụa tơ sen có giá trị 
thẩm mỹ và kinh tế cao.

Người dân Đồng Tháp yêu Sen là thế, chính quyền 
của nhân dân cũng vì thế mà yêu Sen. Năm 2007 
tỉnh Đồng Tháp đã công bố biểu tượng của tỉnh là 
hình tròn cách điệu từ hoa Sen và chim Sếu.

Bạn có biết 
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Sen
(Nelumbo nucifera)
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© VQG Tram Chim

Bạn có biết 
Lúa ma là một trong những yếu tố đảm bảo chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ĐNN Tràm 
Chim không bị đứt gãy trong mùa nước nổi. Với khả năng chịu phèn, chịu hạn, vượt nước, 
chín nhanh và giữ được sức nảy mầm lâu, Lúa ma là cơ sở lai tạo giống lúa thích nghi 
cho vùng ngập sâu và phèn nặng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Lúa ma 
có đáng sợ không?
Chắc chắn là không nhé!

Gọi là lúa ma vì lúa thường chín ban đêm, 
mặt trời lên là rụng. Muốn gặt lúa phải đi 
khuya, căng đệm lác hai bên xuồng ba lá, 
dùng cần tre đập cho lúa ngã và rớt hạt 
vào xuồng. Hột Lúa ma sống lâu trong 
đất, khi mùa lũ về sẽ nảy mầm lớn lên, 
nước lên đến đâu thì thân lúa ma vươn 
lên đến đó, mỗi ngày Lúa ma có thể cao 
lên khoảng 10 cm. Lúa ma khó tính, mỗi 
bông chỉ vài hột chắc nên quý hiếm và 
dinh dưỡng rất cao. Hột Lúa ma nhỏ hơn 
hột lúa thông thường, dài, thơm, dẻo, nấu 
cơm chín có vị ngọt thanh.

Lúa ma không đáng sợ nhưng cũng 
“không phải dạng vừa đâu” nhé. Lúa ma 
có “râu” rất dài nên chim chóc và các loài 
sinh vật ăn hạt cũng phải dè chừng vì 
không dễ nuốt. Sợi râu dài này cũng giúp 
hột lúa trôi được xa hơn theo dòng nước 
lũ, giúp phát tán và duy trì nòi giống.

Lúa ma hay còn gọi là lúa trời, 
lúa hoang 
(Oryza rufipogon)(cm)
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Hình dáng nhỏ nhắn chỉ như cây kim khâu, lại không có cành nhánh, cỏ Năng 
kim không có khả năng cạnh tranh với các loài thực vật khác. Năng kim 
(Eleocharis ochrostachys) chỉ sống được ở những nơi khắc nghiệt đất nhiễm 
phèn nặng, độ chua và độc chất cao hơn bình thường, nơi mà các loài cây 
khác không thể tồn tại được.

Năng kim có một sức sống phi thường. Khi mùa khô bắt đầu, lượng nước 
trong đất giảm đi nhanh chóng do nắng, gió, hơi nóng. Độ phèn, độc tố trong 
đất  gia tăng. Hạt Năng kim tranh thủ mọc mầm, cố gắng vươn lên, nhân thêm 
mật độ, tích lũy chất dinh dưỡng để ra hoa, kết trái và tạo củ trong đất. Chỉ 
trong hai tháng của mùa khô, cỏ Năng kim đã kịp hoàn tất một vòng đời! Đây 
cũng là lúc mà mặt đất đã bị khô khốc, trông chẳng khác gì một vùng đất chết.

Trong giai đoạn khắc nghiệt đó, củ cỏ Năng kim là nguồn thức ăn duy nhất 
cho toàn bộ hệ sinh thái, những loài sinh vật bé nhỏ như kiến, dế, chuột và 
cả Sếu đầu đỏ, cũng phải cặm cụi đào tìm những củ Năng kim nhỏ li ti để làm 
thức ăn sinh sống qua ngày. 

Năng kim tuy nhỏ bé nhưng lại là nhân tố không thể thay thế, đảm bảo 
sự sống trong mùa khô của hệ sinh thái Tràm Chim.

Cỏ Năng kim bé nhỏ

Có ít nhất hai loại cỏ năng ở Tràm Chim: Năng ống, Năng kim. Diện tích Năng kim vào 
mùa khô hiện nay chỉ còn khoảng 35 ha, cùng với sự xâm lấn của những loại thực vật 
ngập nước thường xuyên cũng như thời gian khô hạn không đủ để Năng kim hoàn tất 
chu kỳ sống đã gây nên áp lực rất lớn cho quần thể này.

Trong đó khi đó Năng ống chiếm nhiều diện tích hơn do thay đổi về môi trường. Để 
kiểm soát Năng ống, VQG Tràm Chim đã tổ chức cho các nông dân trồng kiệu vào thu 
hoạch Năng ống mang về phục vụ canh tác, góp phần kiểm soát các loài thực vật trong 
Tràm Chim vừa góp phần cải thiện sinh kế của bà con trong vùng đệm, qua đó giảm 
thiểu các tác động không mong muốn từ cư dân phía ngoài vào VQG.

Bạn có biết 

Năng ống (Eleocharis dulcis)
© WWF-Viet Nam / Dao Quoc Binh



Những nàng hoa 
đất phèn

Hoàng đầu ấn
(Xyris indica)

Nhĩ cán vàng
(Utricularia aurea)

Nhĩ cán tím
(Utricularia punctata)

Người ta hay nói về ai đó “thuở còn phèn” là khi 
họ còn chưa rực rỡ. Nhưng Hoàng đầu ấn, Nhĩ cán 
tím, Nhĩ cán vàng lại chỉ rực rỡ khi có đất phèn.

Hoàng đầu ấn 

Người xưa gặp Hoàng đầu ấn là sợ vì trồng lúa 
trên vùng đất có loài hoa này rất cực khổ, phải 
mất nhiều công sức, chi phí cải tạo đất nhiều 
mùa, thậm chí nhiều năm. Những cánh hoa nhỏ 
bé tuyệt đẹp này cũng “đỏng đảnh”, khó gặp như 
những nàng tiên trong cổ tích vậy. Hoàng đầu ấn 
chỉ nở vào mùa khô, khi đất có đủ độ pH thích hợp. 
Hoa cũng chỉ nở từ 9h sáng tới 14h chiều, sau đó 
khép nụ. Hiện tại Hoàng đầu ấn chỉ còn phát triển 
ở VQG Tràm Chim. Phải nhiều năm mới có một lần 
những cánh hoa này nở rộ tạo nên những cánh 
đồng hoa rực rỡ, say đắm lòng người.

Nhĩ cán vàng và Nhĩ cán tím 

Cũng là những nàng hoa chỉ sinh 
sống tại những nơi có địa hình thấp 
ngập nước chua phèn. Hoa Nhĩ cán 
chỉ nở một lần trong năm, Nhĩ cán 
vàng sẽ ra hoa từ tháng 10 đến 
tháng 2, còn Nhĩ cán tím muộn hơn 
từ tháng 2 đến tháng 4. Hai loài hoa 
rong bản địa mỗi khi nở rộ sẽ tạo 
nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp 
tại vùng đất Tràm Chim.

22 23

© KDL Tram Chim

Cánh đồng hoa Hoàng đầu ấn 
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VQG Tràm Chim là nơi cư trú của hơn 231 loài chim. 
Ước tính, khoảng 1/4 số loài chim có ở Việt Nam 
đang trú ngụ tại đây. Có rất nhiều loài chim 
đã chọn Tràm Chim là ngôi nhà của mình, 
tạo nên những bãi chim sinh sản ồn 
ào, náo nhiệt. Vào mùa sinh sản, các 
loài chim làm tổ, đẻ trứng, nuôi con 
trên những cánh rừng tràm, những 
cặp chim bố mẹ thay phiên nhau 
bay ra các đồng cỏ, ruộng lúa 
và các vũng cá để tìm thức 
ăn, chăm sóc con non.

Gặp gỡ “cư dân” 
của Tràm Chim
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Trích Cồ
(Porphyrio poliocephalus)

Gà lôi nước Ấn Độ là loài chim khá dạn dĩ, 
bạn có thể dễ dàng bắt gặp gà lôi khi đến 
thăm Tràm Chim. Chim trưởng thành có 

đôi cánh vàng óng khi ngược ánh nắng 
mặt trời và mày trắng đặc trưng. Thức 

ăn của chúng là thực vật thủy sinh, 
côn trùng và động vật không xương 
sống. Gà lôi nước Ấn Độ sống theo 

chế độ mẫu hệ, con trống thực hiện 
hầu như gần hết các phần công việc 

từ làm tổ, ấp trứng cho đến chăm sóc 
các chim non kể cả cho chúng ăn. Ngược 

lại, con mái sau khi đẻ trứng sẽ chịu trách 
nhiệm bảo vệ khu vực sinh sản chống lại 

những kẻ ăn thịt.

Chim Cổ rắn hay Điên điển là những thợ 
lặn chuyên nghiệp, chúng có thể lặn trong 
một khoảng thời gian dài để tìm kiếm 
thức ăn. Khi bơi, loài chim này giữ toàn 
bộ cơ thể của chúng chìm trong nước, 
chỉ có cổ và đầu ngoi lên mặt nước, trông 
giống một con rắn đang bơi. Chim Cổ rắn 
bắt mồi bằng cách phóng mỏ xuyên qua 
thân cá, sau đó nổi lên, hất mồi lên trời 
và há miệng nuốt trọn con mồi rơi xuống. 
Không giống như các loài chim nước 
khác, bộ lông của chim Cổ rắn bị thấm 
nước và cần phải được hong khô. Cổ rắn 
là loài chim quý hiếm đang có trong sách 
đỏ đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng, 
cần được bảo vệ.

Trích cồ có thể được dễ dàng nhận 
ra với bộ lông màu xanh dương rực 
rỡ và mỏ đỏ chói, Trích cồ sống quần tụ 
với nhau, tạo nên những “xóm Trích cồ” 
cùng nhau kiếm ăn, làm tổ. Những cặp chim 
bố mẹ Trích cồ sống bình đẳng, cùng nhau 
chia sẻ việc ấp trứng, kiếm ăn và chăm sóc 
con non. Thức ăn của chúng rất đa dạng 
phong phú từ cua cá đến lúa gạo và các 
loại thủy sinh.

Một số loài chim được coi là 
những “vận động viên bơi lặn tài 
tình”, bạn có biết tại sao không? 

Hãy kể tên một số loài mà bạn 
biết nhé?

Chim Cổ rắn
(Anhinga melanogaster)

Hãy cùng gặp gỡ một số loài phổ biến 
của Tràm Chim nhé.

Gà lôi nước Ấn Độ
(Metopidius indicus)

Bạn có biết 
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Nằm trên đường bay Đông Á – Úc Châu 
kéo dài từ Viễn Đông đến New Zealand, 
Việt Nam là nơi cư trú của hơn 250 triệu cá 
thể chim di cư, với khoảng 36 loài đang bị 
đe dọa toàn cầu (Nguồn: EAAPF). Đặc biệt, 
VQG Tràm Chim với diện tích rộng lớn, đã 
trở thành một điểm dừng chân “lý tưởng” 
của nhiều loài chim di trú khác nhau.

Cùng “điểm mặt” ba trong số rất nhiều loài 
chim hay tới “làm khách” tại VQG Tràm 
Chim nhé.

Cò trắng Trung Quốc chủ yếu phân bố tại 
Nam Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), di cư 

về phương Nam vào mùa đông. Thức ăn của 
chúng rất đa dạng: tôm cá, côn trùng, giun, 

giáp sát,... Trên đường di cư, loài cò này thường 
bị đe dọa bởi hành vi đặt bẫy, săn bắn, ngoài 

ra, do sự suy giảm diện tích các bãi bồi ven 
biển, cửa sông do hoạt động của con người 
cũng ngày càng đe dọa đối với loài sinh vật 

này. Do sự suy giảm số lượng, Cò trắng Trung 
Quốc được xếp hạng “Sắp nguy cấp - VU” (theo 

phân loại của IUCN), cần được bảo vệ. 

Giang sen hay Cò lạo Ấn Độ là loài chim 
lớn, thuộc nhóm chim lang thang, rất dễ 
nhận biết bởi bộ lông cánh phớt hồng cánh 
sen tuyệt đẹp. Giang sen là loài có vùng 
phân bố tương đối rộng, có thể tìm thấy ở Ấn 
Độ, Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Thái 
Lan và Việt Nam. Thức ăn chính là cá sống 
cùng một số động vật khác như tép, nhái, cua 
nhỏ. Do bị săn bắn cùng với tác động của việc 
canh tác trên đất ngập nước cũng như biến đổi 
khí hậu những năm gần đây, số lượng loài này 
đã suy giảm nghiêm trọng. Ghi nhận trên thế 
giới còn hơn 10.000 con. Đây là loài chim có trong 
Sách đỏ Việt Nam và xếp hạng “Sắp bị đe doạ - NT” 
(theo phân loại của IUCN).

Te vàng là loài chim đến từ phía bắc 
Trung Quốc, di cư về phương Nam vào 
mùa đông. Thức ăn của chúng là côn 
trùng, giun và động vật thân mềm ở vùng 
nước nông. Loài chim này đặc biệt bởi 
quãng đường di cư rất xa, hàng ngàn km, 
mặc dù thân hình chúng khá nhỏ bé. 

Những người bạn 
phương xa

Te vàng 
(Vanellus cinereus)

Cò trắng Trung Quốc
(Egretta eulophotes)

Giang sen
(Mycteria leucocephala)
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Hàng năm, cứ khi gió đông lạnh ùa về, hàng trăm triệu chú chim trời lại 
“nghiêm chỉnh” xếp đội hình chữ V, “cần mẫn” thực hiện chuyến hành trình di 
cư dài hàng ngàn cây số về phương Nam để tránh rét và tìm kiếm thức ăn.

Hãy kể tên những người bạn chim phải “di chuyển”  nhiều nhất để về đến 
VQG Tràm Chim nhé? 

Near Threatened (NT): Sắp bị đe dọa

The East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAPF): Chương trình Hợp tác Đường bay Đông Á - Úc Châu

The International Union for Conservation of Nature (IUCN): Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

Vulnerable (VU): Sắp nguy cấp

Bạn có biết 



Thuỷ chung Sếu đầu đỏ

Sếu đầu đỏ 
hay Sếu cổ trụi

(Grus antigone sharpii)

Đồng Tháp Mười trước đây được xem là 
vương quốc của loài Sếu đầu đỏ phương 
Đông. Những năm 1980, khi mùa khô đến, 
cỏ Năng kim bắt đầu hồi phục sau mấy tháng 
ngập chìm trong nước lũ, Sếu đầu đỏ lại về. 
Đồng Tháp Mười ngày ấy còn vắng bóng 
người, ít kênh rạch, con người không “tranh 
giành” từng mảnh đồng với các loài chim. Vậy 
nên “đất lành, chim đậu”. Chim về thành đàn, 
Sếu cũng về cả ngàn.

Sếu đầu đỏ chỉ kết đôi một lần trong đời. Nếu 
một con chẳng may mất đi, con còn lại sẽ ở 
vậy, thậm chí tuyệt thực để đi theo bạn đời. 
“Một lần chụp Sếu đầu đỏ tại Xóm Sếu Núi 
Mây, Kiên Lương, khi đàn chim đã bay hết về 
bãi ngủ, tôi vẫn thấy một cá thể Sếu bay vòng 
vòng kêu thét từng đợt. Thì ra có một cá thể 
Sếu đầu đỏ khác đang thoi thóp vì trúng thuốc 
trừ sâu,… Tôi và bà con Xóm Sếu đã chôn cất 
cá thể Sếu đầu đỏ xấu số đó nhưng không ai 
biết số phận bạn đời của nó ra sao.” Theo lời 
kể của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu.

Sếu đầu đỏ được tin là loài chim cao quý, 
mang đến những phước lành. Hình tượng chim 
hạc tôn quý trong các đình chùa của người Việt 
có nguồn gốc từ Sếu đầu đỏ.

Hãy chia sẻ câu chuyện về Sếu đầu đỏ cho 
gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh 
bạn, và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay 
bảo vệ loài chim quý này.

Cũng có những cá thể Sếu đầu đỏ thuỷ chung 
với vùng đất ngập nước Tràm Chim như “chú” 
Sếu có số vòng đeo chân 150-0364, đã luôn 
trở về VQG Tràm Chim trong suốt 20 năm. 
Năm 2018, tuy đã già yếu, khoảng 70 tuổi nếu 
quy đổi so với tuổi của người, Sếu vẫn cố gắng 
quay về để an nghỉ tại Tràm Chim.

Có 15 loài Sếu trên toàn thế giới, tất cả đều 
nổi danh với dáng vẻ kiêu hãnh và những vũ 
điệu hoang dã, quý phái. Sếu đầu đỏ phương 
Đông là loài lớn nhất trong họ Sếu, rất nhạy 
cảm với sự thay đổi của môi trường. Con trống 
trưởng thành cao khoảng 150-180 cm; sải 
cánh từ 220-250 cm, trọng lượng trung bình 
8-10 kg. Chúng có chế độ ăn tạp, có thể ăn rễ, 
củ cây, côn trùng, động vật giáp xác và một 
số loài thú có vú nhỏ. Với số lượng chưa đến 
1.000 con trên toàn cầu, loài chim quý hiếm 
này đang ở bên bờ vực tuyệt chủng.

Bạn có biết 
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Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm

Đồng Tháp Mười từ xưa đã được coi là vựa cá tôm 
của Đồng bằng sông Cửu Long. Mùa nước nổi, cá tôm 

theo con nước tràn về, làm chộn rộn cả một vùng nước 
mênh mông. 

Nước về, người dân có canh chua cá linh bông điên điển, có 
cá chốt kho tiêu; con cò, con vạc có bữa ăn no đủ để ấp trứng, 

nuôi con. Nước về, Tháp Mười mở lòng ra chứa đựng hết thảy 
cá tôm, từ mấy chú cá linh bé xíu chỉ tới trong mùa nước nổi, 

đến mấy gã cá rô gai góc, cá lóc nặng ký, cá tra khổng lồ. Lớn 
nhỏ, đỏng đảnh cỡ nào cũng có.

Khắp các tầng nước, dưới sự che chở của rừng tràm, 
trảng cỏ, rong bèo, các loài cá sinh sôi, phát triển 

thành đàn. Rừng nuôi cá, cá nuôi chim, cá mang lại 
sinh kế cho con người. Cứ thế, Tràm Chim, Đồng 

Tháp Mười miệt mài lưu giữ những nguồn gene 
bản địa sống động của đất ngập nước  ĐBSCL.

© Thomas Cristofoletti / WWF-US

Cá lóc đồng
(Channa striata)

Cá chốt sọc
(Mystus mysticetus)

   Lóng lánh 
cá Tháp Mười

Cá linh tròn
(Henicorhynchus 

lobatus)
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Cá có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ĐNN, là nguồn thức 
ăn cho các loài chim bản địa, chim di cư và chim lang thang.
Một số loài cá sẽ ăn các loại côn trùng, ấu trùng nước có hại 
hoặc mang mầm bệnh cho các loài khác hoặc gây hại cho cây 
lương thực, hoa màu. Cá nhỏ cũng là thức ăn cho các loài cá lớn 
có giá trị kinh tế cao như cá lóc, cá dầy, cá lăng, cá leo,...

Bạn có biết 
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Dơi muỗi
(Pipistrellus spp.)

Rắn hổ ngựa
(Coelognathus radiatus)

Tìm và kể tên các loài động vật thuộc nhóm:
- Các loài lưỡng cư, bò sát:
- Các loài côn trùng, động vật thân mềm:
- Các loài cá:
- Các loài chim:
- Các loài thú:

Đố bạn   
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Ốc bươu đen
(Pila Polita)



Bạn đã có cơ hội đến Tràm Chim chưa?

Mỗi mùa mỗi vẻ, Tràm Chim sẽ tiếp đãi bạn với tất cả tấm chân 
tình hào sảng miền Tây. Mùa khô, Tràm Chim rực rỡ sắc vàng 
hoa Hoàng đầu ấn, Sếu đầu đỏ kiêu hãnh múa trên những cánh 
đồng năng. Mùa mưa, Tràm Chim đẫy đà cá nước, chim bay rợp 
trời, sen súng khoan khoái đội bùn khoe sắc hồng, sắc tím.

Mời bạn ghé Tràm Chim! Sớm đi thuyền xem Điên điển, Cồng cộc 
mớm mồi cho con, theo chân bà con đi thả lưới, đặt lờ, hái bông 
sen, bông súng. Trưa ghé nhà cô bác xem nhận mắm, phơi khô, 
ủ nước mắm đồng. Tối ấm lòng cá kho canh nóng, lắng tai nghe 
khúc đờn ca tài tử. 

Về Đồng Tháp nhớ ghé 
Tràm Chim!

Vẻ đẹp của VQG Tràm 
Chim không thể vài 
dòng mà kể hết, bạn 
hãy tự mình khám 
phá nhé! Thiên nhiên 
và văn hóa bản địa 
của vùng đất này, 
luôn chào đón 
bạn ghé thăm.
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Tràm Chim 
đối mặt với những thách thức
Là một phần quan trọng của hệ sinh quyển thế giới, tuy nhiên, VQG Tràm Chim đang đối mặt 
với các vấn đề bảo tồn và quản lý sinh thái nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và việc xây dựng các đập thuỷ điện trên thượng nguồn sông đã 
tác động đến đa dạng sinh học của ĐBSCL nói chung VQG Tràm Chim nói riêng. Ảnh hưởng 
đến dòng chảy sẽ làm thay đổi chế độ thủy văn, gây tác động rất lớn đến hệ động, thực vật, 
gây tình trạng lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, xói mòn, sụt lở đất, và các loài ngoại lai xâm hại, một 
số loài cá không trở về thượng nguồn sinh sản, giảm nguồn thức ăn của các loài chim nước.

ĐẤT NGẬP NƯỚC
ĐANG KÊU CỨU
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Một góc bên trong và ngoài VQG Tràm Chim
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Xiệt điện, 
Thuốc cá,  
Tận diệt cá nhỏ 
Một phần không nhỏ người 
dân sống xung quanh VQG 
chưa am hiểu về giá trị của 
tài nguyên thiên nhiên đối 
với cuộc sống con người, họ 
thường xuyên xâm nhập trái 
phép vào khu vực VQG để 
khai thác thủy sản, sử dụng 
các công cụ mang tính hủy 
diệt như xiệt điện (sử dụng 
xung điện bắt cá),… 

Bên ngoài vùng đệm, một số 
cá nhân còn sử dụng các hình 
thức đánh bắt độc hại như 
thuốc cá, thuốc tôm (đổ chất 
độc hóa học xuống sông), sử 
dụng lưới cá mắt nhỏ trái quy 
định pháp luật.

Bẫy bắt, buôn bán các loài chim 
và động vật hoang dã
Tại vùng đệm, hoạt động đặt bẫy, săn bắn, giăng lưới, sử dụng thuốc độc để bắt chim cò, động 
vật hoang dã vẫn âm thầm diễn ra hàng ngày, các loài chim, động vật bị bán trái phép đi nhiều 
nơi. Thuốc diệt cỏ, trừ sâu, rác thải vẫn hàng này bị xả xuống kênh rạch, ruộng đồng,… đầu độc 
môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
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- Hàng trăm loài động thực vật sẽ mất 
“ngôi nhà” của mình, các loài chim di cư 
không còn chỗ dừng chân, các loài sinh 
vật sống sẽ bỏ đi hoặc mất đi vĩnh viễn, 
các loài côn trùng biến mất, cây trồng 
không thể thụ phấn, mùa màng thất bát, 
lương thực cạn kiệt.
 
- ĐBSCL sẽ mất đi những túi nước bồi 
hoàn để bổ sung nước ngầm, ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới việc canh tác, trồng trọt, 
sinh hoạt, điều hòa khí hậu.

 - Môi trường sống tự nhiên, mái nhà 
chung của con người và các loài sinh vật 
sớm muộn cũng sẽ biến mất.

Chuyện gì xảy ra khi 
Tràm Chim, Đất ngập 
nước và các loài 
hoang dã biến mất?

•  Nhận diện những đối tượng “khủng bố thiên nhiên” và báo cho 
nhà chức trách, cha mẹ, thầy cô, khi bạn thấy, biết những đối tượng 
đang có các hành vi xiệt điện, thuốc cá, đặt bẫy, bắt chim non.

•  Động vật hoang dã không phải thú cưng, hãy bảo vệ và để các loài 
động vật hoang dã về với tự nhiên.

•  Chia sẻ với bạn bè, người thân, cộng đồng quanh bạn cùng bảo vệ 
Tràm Chim.

Đổ rác trái phép
 xuống sông, kênh, rạch.

Làm rò rỉ dầu mỡ công nghiệp 
và hóa chất độc hại xuống nước.

Xả nước thải chưa xử lý 
vào nguồn nước.

Hành động gây 
tổn hại Tràm Chim 
Sự phát triển kinh tế, tăng dân số, dân di 
cư bên ngoài vùng đệm đang là những 
áp lực đe dọa tới sự an nguy của Tràm 
Chim. Những khu công nghiệp, khu 
dân cư, đường dân sinh đang dần 
mọc lên, mở rộng và chia cắt các 
khu vực của VQG.
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Hãy bảo vệ Tràm Chim và các khu vực đất ngập nước  



TIẾT KIỆM VÀ 
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC MỖI NGÀY 

Khóa vòi nước trong 
khi đánh răng.

Lấy nước
vừa đủ dùng.

Chọn mức nước thích hợp 
với khối lượng đồ giặt.

Thời gian tắm liên tục dưới 
vòi sen không quá 5 phút.

Tưới cây vừa 
đủ nước.

Không để nước chảy 
lãng phí.

HÀNH ĐỘNG NHỎ
Ý NGHĨA LỚN
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Rác là tài nguyên quý!



Tưới nước đã qua sử dụng
(không hóa chất độc hại)

Vòng tròn chuối
và hoa màu

Phân bón 
làm từ 

rác hữu cơ

Rác hữu cơ

Ai ve chai 
bán hôn !?

Nguồn tiền này các bạn hãy bỏ 
ống heo tiết kiệm hoặc giúp đỡ 
các bạn khác.

Năm qua bạn đã tiết kiệm được 
bao nhiêu tiền từ bán ve chai rồi?

Để giảm thiểu hãy 
phân loại và bán đi

Phân loại Rác thải 
nhựa và Rác tái chế
Ngày nay, nhựa, giấy và các vật 
liệu kim loại rất phổ biến trong 
đời sống nên lượng rác thải vào 
môi trường cũng rất lớn. Đặc 
biệt, nơi đâu cũng có thể thấy 
rác nhựa.

GIẤY

Bìa và
thùng carton

Giấy trắng,
giấy văn phòng

Sách báo,
tạp chí

NHỰA KIM LOẠI

Vỏ lonNhựa trong

Nhựa màu, 
đục mờ

Vỏ hộp sữa
bằng kim loại

Các kim 
loại khác

PVC và
nhựa cứng
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Đừng xem thường rác hữu cơ nhé. Đây sẽ là 
loại phân bón cực kỳ tốt cho cây trồng đấy. Nó 
cũng góp phần cải tạo đất đai rất tốt. 

Hãy nhìn hình Vòng tròn chuối và hoa màu: Từ 
vỏ trái cây, lá rau héo, vỏ trứng gà,... những loại 
có thể tự phân hủy được với độ ẩm hợp lý đã 
trở nên có ích như thế nào khi bổ sung dinh 
dưỡng cho bụi chuối, vườn rau quanh nhà.

Hãy hỏi thầy cô, người lớn và trao đổi với bạn 
bè xem làm thế nào để tạo ra phân hữu cơ nhé.
Đừng lãng phí Rác hữu cơ!

Đừng lãng phí Rác hữu cơ! 
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HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ TRÀM   CHIM VÀ ĐẤT NGẬP NƯỚC!
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Phục hồi thiên nhiên vì lợi ích 
con người và muôn loài 
hoang dã. 
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