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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Khung phân tích Áp lực- Hiện trạng- Lợi ích- Phản hồi và quy trình xây dựng chỉ thị đa dạng sinh học 

(ĐDSH) cho khu bảo tồn được đề xuất với bộ tiêu chí lựa chọn chỉ thị ĐDSH bao gồm 3 tiêu chí chính, 

11 tiêu chí phụ và hệ thống đánh giá theo phương thức cho điểm. 

- Cập nhật được cơ sở dữ liệu nền về ĐDSH cho Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, bao gồm mô tả 

được 7 kiểu hệ sinh thái đất ngập nước, lập danh lục các loài của VQG với 1616 loài thuộc các nhóm 

thực vật, sinh vật nổi, rong-cỏ biển, động vật không xương sống ở nước, cá, côn trùng, bò sát, ếch 
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-   Đã đề xuất được 24 chỉ thị ĐDSH cho VQG Xuân Thủy, bao gồm 6 chỉ thị tình trạng, 6 chỉ thị áp 

lực, 5 chỉ thị lợi ích và 7 chỉ thị phản hồi phục vụ cho công tác quan trắc ĐDSH nhằm quản lý hiệu quả 

VQG Xuân Thủy. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Bộ chỉ thị ĐDSH của VQG Xuân Thủy được đề xuất có thể sử dụng để quan trắc hiệu quả của công 

tác quản lý ĐDSH của VQG Xuân Thủy. 
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- Tiếp tục nghiên cứu khả năng áp dụng phương pháp luận xây dựng chỉ thị ĐDSH đã được xác định 

cho các khu bảo tồn. 

- Cần nghiên cứu tiếp một số chỉ thị, thông số ĐDSH (sự phân mảnh, chỉ số khác biệt thực vật (NDVI: 

Normalized Difference Vegetation Index), sinh khối rừng ngập mặn). 
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