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Nhà Cho Rùa Biển 
Tại sao phải tìm hiểu về  Nhà cho rùa biển? 

Theo kết quả nghiên cứu do IUCN và Viện Nghiên cứu Môi trường biển (IMER) 

thực hiện, số lượng rùa lên đẻ trứng tại Việt Nam đã giảm từ 10.000 cá thể mỗi 

năm (những năm 1980) xuống còn 450 cá thể (năm 2019).Trong đó, điều đáng 

lo ngại khi các bãi đẻ của rùa biển ngày càng bị xóa sổ, số liệu của IUCN cho thấy, 

hầu hết số lượng rùa lên đẻ trứng tập trung ở Côn Đảo (425 cá thể/năm) và hầu 

hết là Vích. Theo một khảo sát được thực hiện vào năm 2017, tại vùng biển các 

tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung, 2 trong số 5 loài rùa trên là Đồi mồi và 

Rùa da đã được xác nhận biến mất ở những vùng biển này. Bài học “Nhà cho rùa 

biển” cung cấp cho học sinh hiểu biết về đặc điểm sinh học và tập tính của loài 

rùa biển, đồng thời giúp học sinh nhận thức những nguy hại rùa biển gặp phải 

từ con người và ô nhiễm môi trường. Từ đó học sinh có ý thức bảo vệ các loài 

sinh vật biển và môi trường biển 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Rác đại dương: Con được cung cấp kiến thức  về đặc điểm sinh học của rùa biển 

và tác động của ô nhiễm môi trường đối với sự sống của loài rùa và các loài sinh 

vật biển khác. Con biết được rùa biển một liên họ bò sát biển trong bộ Rùa, sinh 

sống ở tất cả các đại dương trên thế giới ngoại trừ vùng Bắc Cực. Riêng loài rùa 

lưng phẳng thì chỉ được tìm thấy ở vùng biển phía bắc Australia. Rùa biển đóng 

vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương và bãi biển. Trong các đại dương, 

các loại rùa biển, đặc biệt là rùa biển xanh, là một trong số ít các loài động vật ăn 

cỏ biển (còn có lợn biển) mọc ở các vùng đáy biển. Cỏ biển không được để mọc 

quá dài, và đây là khu vực cần thiết cho nhiều loài cá và sinh vật biển khác 

- Nhà hải dương học : Con biết được hải dương học là một nhánh của các Khoa 
học về Trái Đất nghiên cứu về đại dương. Con vận dụng các kiến thức đã được 
cung cấp để tham gia hoạt động thực hành quan sát và đánh giá mức độ ảnh 
hưởng thực tế của môi trường lên các loài rùa biển. 

- Nhà cho rùa biển: Con vận dụng kiến thức STEM vào sáng tạo hang đẻ trứng cho 
rùa biển và biển cảnh báo cho con người tại khu vực của rùa biển. 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Cùng Con tham gia vào những chiến dịch chống rác thải nhựa để góp phần bảo 

vệ môi trường sống của con người và sinh vật biển. 

 


