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1. Mở đầu

BĐKH, mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn
cầu và mực nước biển dâng (MNBD), là một trong
những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. BĐKH
đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất,
đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới;
nhiệt độ tăng, MNBD gây ngập lụt, nhiễm mặn
nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi
ro lớn đối với kinh tế - xã hội. 

Theo nghiên cứu đánh giá của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, nếu MNBD 1m, sẽ có khoảng 39% diện
tích Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trên 10%
diện tích vùng Đồng bằng sông Hồng và Quảng
Ninh, trên 2,5% diện tích thuộc các tỉnh ven biển
miền Trung và trên 20% diện tích Thành phố Hồ Chí
Minh có nguy cơ bị ngập. Trong bối cảnh đó, 78
trong số 286 “sinh cảnh sống tự nhiên trọng yếu”,
46 khu bảo tồn, 9 khu đa dạng sinh học có tầm
quan trọng quốc gia và quốc tế và 23 khu đa dạng
sinh học khác ở Việt Nam sẽ bị tác động nghiêm
trọng. Nhiều loài động thực vật hoang dã sẽ phải
chịu áp lực ngày càng tăng do phải thay đổi nơi cư
trú, nguồn thức ăn bị thay đổi và thiên tai như lũ lụt,
hạn hán và mưa bão sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Chính vì vậy, việc lồng ghép các thông tin dao động
và BĐKH, gọi tắt là các thông tin khí hậu vào quy
hoạch ĐDSH là một việc làm rất quan trọng để một
mặt xác định mức độ ảnh hưởng của BĐKH tới
ĐDSH, mặt khác xác định vai trò của ĐDSH với giảm
thiểu tác động của BĐKH, tiến tới thích ứng với
BĐKH. Tuy nhiên, khi triển khai việc lồng ghép và
tích hợp các thông tin khí hậu vào ĐDSH hiện nay

thường gặp một số khó khăn như sau:
- Thiếu cơ sơ dữ liệu và các tiêu chí khí hậu, sinh

học và các ngưỡng tác động phục vụ đánh giá tác
động của dao động và BĐKH đối với các hệ sinh
thái;

- Số liệu khí hậu chưa đủ chi tiết để đánh giá cho
các vùng cụ thể;

- Mới chỉ có những hướng dẫn chung (policy guid-
ance) về lồng ghép vấn đề BĐKH vào các chiến lược
mà thiếu các phương pháp lồng ghép cụ thể;

- Chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm
chuyên gia khí hậu, sinh học và bảo tồn;

- Chưa có sổ tay hướng dẫn sử dụng thông tin khí
hậu và BĐKH phục vụ quy hoạch và quản lí các vùng
bên ngoài và bên trong các khu bảo tồn ĐDSH.

Thực tế nghiên cứu và quản lí các khu bảo tồn
ĐDSH cho thấy:

- Cần chú trọng bảo tồn bên trong và bên ngoài
các khu bảo tồn;

- Một khu bảo tồn sẽ rất khó khăn, thậm chí
không thể nào bảo vệ được các giá trị ĐDSH của
mình nếu sự hoạch định chiến lược cho việc bảo
tồn và phát triển của nó không tính đến sự phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phương;

- Việc đánh giá những tác động có thể có của
dao động và BĐKH về mặt nhiệt độ và lượng mưa
đối với một khu bảo tồn thường bao gồm ba yếu
tố: Các mức trung bình quá khứ (lịch sử), vùng quá
khứ, và trung bình tương lai. Vì các hệ sinh thái và
các loài khác nhau tồn tại ở những vùng nhiệt độ
và vùng mưa khác nhau, nên phải xem xét "vùng an
toàn" của từng khu vực;
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Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Hiện nay, việc đánh giá những tác động có thể có của dao động và biến đổi khí hậu (BĐKH) về mặt
nhiệt độ và lượng mưa đối với một khu bảo tồn thường bao gồm ba nội dung: Các mức trung
bình quá khứ, vùng quá khứ và trung bình tương lai. Vì các hệ sinh thái và các loài khác nhau tồn

tại ở những vùng nhiệt độ và vùng mưa khác nhau, nên phải xem xét "vùng an toàn" của từng khu vực. Bài báo
này giới thiệu và đề xuất chỉ số mức độ khắc nghiệt của BĐKH (Climate Change Severity Index - CCSI) trong việc
xác định các vùng khí hậu an toàn đối với đa dạng sinh học (ĐDSH). 

Người đọc phản biện: PGS. TS. Nguyễn Viết Lành
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Bảng 1. Phạm vi và ý nghĩa của chỉ số CCSI [1, 4]

Khoảng 
giá trị 

Phân loại mức độ khắc nghiệt 
Liên quan đến vùng an toàn 

Mức độ Giải nghĩa 
0-0,24 Không đáng kể Mức độ khắc nghiệt thấp 

Nhiệt độ/lượng mưa trung bình 
nằm trong phạm vi lịch sử 

0,25-0,49 Thấp 
Đang tiếp cận những biến 
đổi có ý nghĩa 

0,50-0,74 Vừa phải 
Những biến đổi có ý nghĩa dao 
động trong năm 

0,75-0,99 Cao 
Các ranh giới vùng dễ chịu 
đang bị xô đẩy 

Nhiệt độ/lượng mưa trung bình nằm 
ở ranh giới phạm vi lịch sử 

1,00-1,99 Rất cao Nằm ngoài vùng dễ chịu  
Nhiệt độ/lượng mưa trung bình 
nằm ngoài phạm vi lịch sử 

 2,00 Cực kì cao Nằm xa vùng dễ chịu  
Nhiệt độ/lượng mưa trung bình 
nằm ngoài xa phạm vi lịch sử 

- Việc tích hợp dữ liệu về độ phong phú các loài
với những phân tích về mức độ khắc nghiệt của
BĐKH sẽ xác định được các khu vực tới hạn mà có
thể yêu cầu những can thiệp cụ thể để tạo điều kiện
cho sự thích nghi của các loài với BĐKH.

Để xác định các vùng an toàn về khí hậu đối với
bảo tồn ĐDSH, một số nghiên cứu gần đây phát
triển chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương của đa
dạng sinh học do BĐKH như: i) Chỉ số BĐKH (Cli-
mate Change Index - CCI) [3]; ii) Chỉ số mức độ khắc
nghiệt của BĐKH (Climate Change Severity Index -
CCSI) [1], và iii) Các không gian khí hậu đe dọa (Cli-
mate Threat Spaces - CTS) [2]. 

Dựa vào thông tin của các chỉ số trên có thể đưa
ra các đánh giá sau:

i) Mô tả các điều kiện và những rủi ro khí hậu
chủ yếu tại các vùng bảo tồn;

ii) Xác định độ phong phú của các loài và độ
phong phú tổng quát của các loài;

iii) Xác định mức độ rủi ro khí hậu, các không
gian khí hậu đe dọa đối với các vùng nông lâm
nghiệp và các loài cần được ưu tiên bảo vệ tại các
khu bảo tồn dựa theo các chỉ số CCI, CCSI và CTS được
tính theo điều kiện khí hậu hiện tại (thời kì cơ sở) và
các điều kiện khí hậu tương lai theo kịch bản BĐKH.

Mục đích của bài báo này là giới thiệu và đề xuất
phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến đa
dạng sinh học ở Việt Nam trên cơ sở CCSI. Một số
kết quả nghiên cứu đã có của chỉ số CCSI cũng được
đề cập trong bài báo nay. Thông tin của CCSI là cơ
sở quan trọng để xác định các vùng an toàn khí hậu
đối với các vùng bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt
Nam.

2. Phương pháp tính chỉ số khắc nghiệt của

BĐKH-CCSI

Khi xây dựng khung cho chỉ số môi trường dễ bị

tổn thương của BĐKH (Environmental Vunerability

of Climate Change - EVCC), CCSI đã được xây dựng

có sử dụng số liệu khí hậu đường cơ sở và các dẫn

xuất số liệu tháng. CCSI tự nó được chiết xuất từ chỉ

số mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ và

lượng mưa.

Chỉ số mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ

(CCSIT ) được tính như sau:

CCSIT = |(TTBNKB  - TTBNCS)| /TBĐNĐCS         (1)

trong đó: TTBNKB là nhiệt độ trung bình năm theo

kịch bản; TTBNC là nhiệt độ trung bình năm theo

đường cơ sở; và TBĐN là biên độ nhiệt độ đường

cơ sở.

Chỉ số mức độ khắc nghiệt của biến đổi của mưa

(CCSI R) được tính:

CCSIR= |(RNKB–RNCS)| /RBĐĐCS                        (2)

trong đó: RNKB là tổng lượng mưa năm theo kịch

bản; RNCS là tổng lượng mưa năm  theo đường cơ

sở; và RBĐĐCS là biên độ  tổng lượng mưa đường

cơ sở.

Khi đó CCSI được xác định:

CCSI = (CCSI T+ CCSI R)/2     (3)

Như vậy, CCSI cho thấy BĐKH có thể xảy ra ở một

địa điểm cụ thể khi so sánh với những dao động tự

nhiên mà một địa phương đã trải qua trong quá

khứ. Hay nói một cách khác, CCSI cho thấy một địa

phương sẽ bị đặt ra xa như thế nào so với vùng khí

hâu dễ chịu hiện tại. Về phạm vi địa phương, CCSI

có thể được chiết xuất theo những quy mô phụ

thuộc vào độ phân giải không gian hoặc mức độ

chi tiết của số liệu khí hậu sẵn có. Việc chiết xuất

CCSI có thể đưa ra các giá trị định lượng (bảng 1).
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Bằng việc sử dụng số liệu khí hậu thế giới
(WorldClim) có độ phân giải không gian 1 km2 và
thông tin dự tính khí hậu tương lai từ các mô hình
toàn cầu như CGCM3, CSIRO MK3, HADCM3, An-
derson. E. R. và cộng sự [1] đã tính toán CCSI ở một
số quốc gia ở châu Mỹ La tinh (hình 1-5). Các thông
tin về khả năng tác động của BĐKH đến đa dạng
sinh học có thể khai thác như:

1) Độ lệch chuẩn của nhiệt độ năm trong các
năm theo kịch bản BĐKH;

2) Độ lệch chuẩn của lượng mưa năm trong các
năm theo kịch bản BĐKH;

3) Mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ
năm đến các năm theo kịch bản BĐKH;

4) Mức độ khắc nghiệt của biến đổi lượng mưa
năm đến các năm theo kịch bản BĐKH;

5) Mức độ khắc nghiệt của BĐKH đến các năm
theo kịch bản BĐKH;

6) Chỉ số mức độ khắc nghiệt trung bình của
BĐKH đối với từng loại thảm thực vật/đất đến các
năm  theo kịch bản BĐKH;

7) Chỉ số mức độ khắc nghiệt trung bình của BĐKH
đối với các cấp độ cao đến các năm theo kịch bản BĐKH;

8) Các khu vực nguy kịch: Độ phong phú cao của
các loài và mức độ khắc nghiệt của BĐKH trong các
năm theo kịch bản BĐKH.

3. Kết luận

Với CCSI có thể đánh giá các điều kiện khí hậu
trong tương lai đối với các khu bảo tồn đa dạng
sinh học, cụ thể là: 

1) Đánh giá mức độ khắc nghiệt của BĐKH, đặc
biệt là mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ và
lượng mưa trong tương lai tại các vùng bảo tồn
ĐDSH;

2) Xác định và đánh giá độ phong phú của các
loài và độ phong phú tổng quát của các loài;

3) Xây dựng các bản đồ khí hậu và BĐKH theo
CCSI cho các vùng nông lâm nghiệp và các khu bảo
tồn đa dạng sinh học;

Các thông tin khí hậu này sẽ là những cơ sở khí
hậu quan trọng phục vụ quy hoạch các khu bảo tồn
ĐDSH. Hy vọng rằng, CCSI sẽ là một công cụ khí hậu
hữu ích góp phần đẩy mạnh sự hợp tác giữa các
chuyên gia đa dạng sinh học, khí hậu và nông lâm
nghiệp trong công tác quy hoạch các khu bảo tồn
ĐDSH ở Việt Nam.

Hình 1. Mức độ khắc nghiệt của biến đổi nhiệt độ
năm  đến các năm 2080 theo kịch bản B2 ở vùng
Trung Mỹ, Mê Xi Cô và Cộng hòa Dominican [1]

Hình 2. Mức độ khắc nghiệt của biến đổi lượng
mưa năm  đến các năm 2020 theo kịch bản B2 ở
vùng Trung Mỹ, Mê Xi Cô và Cộng hòa Domini-
can [1]

Hình 3. Mức độ khắc nghiệt của BĐKH đến các

năm 2020 theo kịch bản B2 ở vùng Trung Mỹ,

Mê Xi Cô và Cộng hòa Dominican [1]
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Hình 4. Chỉ số mức độ khắc nghiệt

trung bình của BĐKH đối với từng

loại thảm thực vật/đất năm 2020

theo kịch bản A2 ở Trung Mỹ, Mê Xi

Cô và Cộng hòa Dominican [1]

Hình 5. Chỉ số mức độ khắc nghiệt

trung bình của BĐKH đối với các

cấp độ cao năm 2020 theo kịch

bản A2 ở vùng Trung Mỹ, Mê Xi Cô

và Cộng hòa Dominican [1]

Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ sự trợ giúp từ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
“Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến sự biển đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long - BĐKH.08” thuộc
Chương trình KHCN-BĐKH/11-15.
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