




Rừng ngập mặn được tìm thấy ở đâu? 

Dọc theo ven biển vùng
nhiệt đới và cận nhiệt

đới

Dọc theo ven biển ôn 
đới

Dọc rạn đá ve biển
Dọc theo ven biển Bắc 

cực



–

Rừng ngập mặn được tìm thấy ở đâu? 

Dọc theo ven biển vùng
nhiệt đới và cận nhiệt

đới.

Dọc theo ven biển ôn 
đới.

Dọc rạn đá ve biển.
Dọc theo ven biển Bắc 

cực.



Có thể sinh sống hoàn 
toàn dưới nước

Có thể sản xuất những trụ 
mầm với khả năng di 

chuyển trên cạn

Có chiều cao từ 1.5m đến
7m

Được phát triển những 
khả năng đặc biệt để thích 

nghi trong môi trường 
nước lợ

Đặc điểm nào sau đây được coi là nổi bật nhất của cây 
ngập mặn?



–

Đặc điểm nào sau đây được coi là nổi bật nhất của cây 
ngập mặn?

Có thể sinh sống hoàn 
toàn dưới nước

Có thể sản xuất những trụ 
mầm với khả năng di 

chuyển trên cạn

Có chiều cao từ 1.5m đến
7m

Được phát triển những 
khả năng đặc biệt để 
thích nghi trong môi 

trường nước lợ



Ngăn chặn sóng thần Vườn ươm cho tôm cá

Bể chứa carbon Tăng diện tích đất liền

Rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng gì?



–

Ngăn chặn sóng thần Vườn ươm cho tôm cá

Lọc khí cacbon điôxít
(CO2)

Tăng diện tích đất liền

Rừng ngập mặn đóng vai trò quan trọng gì?



Chim diệc Chim cốc

Chim bồ nông Chim cánh cụt

Tất cả những loài chim này đều được tìm thấy trong Rừng 
ngập mặn, trừ:



–

Chim diệc Chim cốc

Chim bồ nông Chim cánh cụt

Tất cả những loài chim này đều được tìm thấy trong Rừng 
ngập mặn, trừ:



Chiến tranh, phá rừng lấy
gỗ, làm ao nuôi tôm, ô 

nhiễm, phân bón hóa học

Nước biển dâng, bão, 
động đất

Sâu bệnh, động vật ăn rễ
cây

Rừng ngập mặn bị phá hủy chủ yếu do những nguyên nhân
nào?



–

Chiến tranh, phá rừng lấy
gỗ, làm ao nuôi tôm, ô 

nhiễm, phân bón hóa học

Nước biển dâng, bão, 
động đất

Sâu bệnh, động vật ăn rễ
cây

Rừng ngập mặn bị phá hủy chủ yếu do những nguyên nhân
nào?





2 khu rừng ngập mặn ở Việt Nam mà bạn biết? Tìm
những tranh ảnh về 2 khu rừng này và chia sẻ với bạn
bè. Sau đó, hãy kể một số hoạt động bạn có thể làm để
bảo về rừng ngập mặn.


