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Khu vực biển nhiệt đới Khu vực biển ôn đới

Cả hai khu vực trên

Các rạn san hô được hình thành nhiều nhất trong khu vực 
nào?
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Polyp san hô San hô con

San hô mẹ San hô bố

San hô là tập hợp của hàng nghìn, hàng triệu cá thể nhỏ bé 
giống hệt nhau, những cá thể nhỏ bé này được gọi là gì?
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Vi tảo San hô khác

Sinh vật phù du Sao biển

Nguồn thức ăn chính cho san hô đến từ đâu?
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Cá sú mì Cá mập

Sinh vật nào ăn san hô
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Vô tính và hữu tính
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Ở Việt Nam có khoảng bao nhiêu loài san hô?
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Sử dụng mìn và hóa chất
để đánh bắt thủy sản

Lượng trầm tích đổ xuống
biển lớn do các hoạt động

xây dựng trên bờ

Hiện tượng nước biển ấm
lên

Tất cả các đáp án trên

Những hiện tượng/hoạt động nào sau đây có thể phá hủy 
các rạn san hô?
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