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(c) Thanh Ph ¬ng

§¸nh gi¸ T¸c ®éng cña BiÕn §æi KhÝ HËu ë cÊp TØnh:
Cµ Mau, ViÖt Nam

TØnh Cµ Mau, ViÖt Nam

Cà Mau, điểm địa đầu cực nam của Việt Nam

Dải ven biển tiểu vùng sông Mekong
là

ùng này sẽ bị tác ộ
ào, cần phải nghiên cứu

các ã hội và môi
tr

ình Kinh tế Vĩ mô của WWF
Quốc tế, phối hợp thực hiện một
nghiên cứu thí

à những tác
ùng ven

biển. Hai tỉnh ã àm
nghiên cứu à Krabi ở Thái Lan
và Cà Mau ở Việt Nam với các

à
kinh tế. ên

đặc biệt dễ bị tổn thương do các
tác động của biến đổi khí hậu. Để
dự đoán các v đ ng
như thế n

điều kiện kinh tế x

điểm nhằm đánh giá
sự tổn thương do biến đổi khí hậu
(BĐKH) v động của nó
đến phát triển kinh tế ở các v

đ được lựa chọn l
điểm l

đặc
tính khác nhau về địa mạo ven bờ v

Điểm đặc biệt của hai nghi

ường nơi đây.

Đầu năm 2008, WWF Greater
Mekong (GMP) với sự hỗ trợ của
Chương tr

là vùng ù sa

ày hay bờ kia của Cà Mau là rất nhỏ thì ng
ã rất mong manh - toàn bộ diện tích

5.329 km của tỉnh n ình cao
h .

ã
à quy

hoạch ở Cà Mau cũng trông ành
công nghiệp và xây dựng trong 2 thập kỷ tới.

Tỉnh Cà Mau đất ph được bồi đắp bởi hệ thống sông
Mekong bắt nguồn từ Tây Tạng. Nhưng ngay cả khi sự xâm lấn của biển
đến bờ n

đóng góp khoảng 50% sản lượng kinh tế của tỉnh (2005). Các nh
đợi sự phát triển nhanh chóng của các ng

ưỡng an toàn cho 1,2
triệu người dân sinh sống ở đây đ

ơi địa đầu cực Nam của Việt Nam chỉ trung b
ơn 1m so với mực nước biển

Trồng lúa và đánh bắt thủy sản, và gần đây là sự phát triển mạnh mẽ của
nghề nuôi tôm sú ở Cà Mau, là những lĩnh vực phát triển mạnh nhất, đ

2

cứu này là à lần ên các bên liên quan ở ùng tham gia trong việc nghiên cứu những
tác ên các ngành kinh tế khác nhau bằng cách áp dụng các mô hình dự báo biến

ên các quy hoạch phát triển ở

àng Thế giới vào tháng 02 n ã xếp Việt Nam, với dân số 86 triệu ng vào

đây l đầu ti địa phương sẽ c
động tiềm ẩn của BĐKH l đổi

khí hậu ở cấp khu vực l địa phương.

Một báo cáo của Ngân h ăm 2007 đ ười,
danh sách các nước sẽ bị tổn thương cao nhất do tác động của BĐKH.
Nghiên cứu của WWF tại Cà Mau đ

ương tr

ã không những cung cấp thông tin
cho những nhà quy hoạch à khu vực, mà còn giúp cho
nhóm xây dựng Ch ình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) về ứng phó
với B

ên liên quan, trong ành viên chủ chốt
trong nhóm xây dựng CTMTQG về ứng phó với B ã tham dự hội
thảo tại Cà Mau vào tháng 6/2008

ên cứu này.

địa phương v

ĐKH của Việt Nam có một bức tranh cụ thể một địa phương. Hơn
50 đại biểu từ các b đó có các th

ĐKH, đ
để tham vấn đánh giá đề cương

nghi

(c) Sinhcafe-JSC
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Tóm lại, nghiên cứu này nhấn mạnh các thách thức lớn mà B KH cho tỉnh Cà Mau.
Việc lập quy hoạch một cách cẩn thận chính x

ể
của tỉnh.

Đ sẽ đem đến

đ
trên cơ sở khoa học ác và có sự tham gia của tất cả

các bên liên quan sẽ là cơ sở chắc chắn bảo đảm phát triển bền vững cho người dân và các hệ
sinh thái

Tiếp tục xác các ph ng án di tản khẩn cấp (vd: xây dựng hệ thống cảnh báo sớm
ạch ậ ình bị tác ộng lên các

vùng ất cao h n với các dịch vụ iệ

Xây dựng chiến ợc quản lý ớc dựa trên các "cấu trúc mềm" (ví dụ: phục hồi cá
ái phủ xanh t trống, rừng ngập mặn).

Nâng cao hiểu biết về các quá trình thuỷ - a học tự nhiên và n ó
thể à Mau; và

Nâng cao hiểu biết về vai trò của các dịch vụ sinh thái rừng ở cấp
h kinh tế mà một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh em lại.

định , giáo dục
cộng đồng, quy ho p trung cho các hộ gia đ đ

đ đ

đụn
đấ

đị
gây tổn hại đến các hệ sinh thái của C

đ

ươ
di cư) cũng như tái định cư t

ơ n, nước sạch và thoát nước hiệu quả.

lư nư t, tạo ra các
vùng ngập nước, t

hững hoạt động của con người c

địa phương và toàn lưu vực trong
việc thích ứng với BĐKH, nhất là những lợi íc

Quy hoạch thích ứng với biến ổi khí hậu

.

đ sẽ cần phải iều chỉnh một cách triệt ể so với hiện
nay. Cần phải có sự hợp tác ở tầm khu vực vì các ranh giới hành chính không trùng khớp với các ranh
giới thủy v n Nghiên cứu này có một số xuất i với các nhà quy hoạch nh sau:

được

ư

đ đ

ă đề đố

Cà Mau b nh minh

WWF cũng sẽ thúc ự hợp tác ở cấp khu vực, l u vực ệc
sử dụng t sẽ giảm tác ộng của B ến ọc, và (ii) Nguồn phù sa
của toàn bộ l u vực sông Mekong sẽ tiếp tục những vùng còn lại của

sự .

đẩy s để đảm bảo rằng (i) thay đổi trong vi
đấ đ ĐKH đ

ư
cộng đồng và đa dạng sinh h

ư được đưa đến Cà Mau và
đồng bằng sông Mekong để chống lại các ảnh hưởng của dâng cao mực nước biển

WWF Greater Mekong
ng trình Việt NamChươ

39 Xuân Diệu, Tây Hồ
Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84 43 7193049
Fax : +84 43 7193048
viet.hoang@wwfgreatermekong.org

panda.org/greatermekong



(c) Elizabeth KEMF / WWF-Canon

Rừng bị phá để làm đầm nuôi tôm phục vụ xuất khẩungập mặn

Sè ng êi mÊt nhµ
tÝnh theo x·

<1000

1,001-2,500

2,501-7,500

7,501-15,000

>15,000

Nguån: ICEM

Ho Chi Minh
City

§ång b»ng s«ng mª K«ng§ång b»ng s«ng mª K«ng
số người bị mất nhà ở khi nước biển dâng cao 1m

Khi có sự dâng cao mực nước
biển thì khu vực nội ê cấp 2 và các con
kênh sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất. Theo các kịch
bản mực nước biển dâng cao, hầu hết các con

ùa
mưa.

Nhìn chung,người dân ở thành thị có khả
n à cơ sở hạ tầng
tốt hơn do vậy họ sẽ ít bị tổn thương do BĐKH hơn
những người sống ở nông thôn. Tuy nhiên, cả những
người sống ở thành thị và nông thôn ở Cà Mau ều
sẽ bị ảnh hưởng mạnh theo các kịch bản mực nước
biển dâng cao. Người nghèo có nhiều khả năng sẽ
phải chịu những hậu quả tồi tệ của các trường hợp
thời tiết cực đoan và nước biển dâng cao, như: thiếu
nước ngọt cho sinh hoạt hàng ngày, các điều kiện
sống mất vệ sinh, mất mùa và suy thoái hệ sinh thái.

Cơ sở hạ tầng.

Dân cư.

đồng, đ

đường đều sẽ không sử dụng được trong m

ăng tiếp cận các dich vụ y tế v

đ

Ảnh hưởng và khắc phục
N

Phục hồi rừng ngập mặn là cực kỳ quan trọng.

ăng lực thể chế. Việc Cà Mau sẽ bị tổn thương nghiêm trọng do các tác à khá rõ
ràng, nhưng những tác à quy hoạch của tỉnh có những
hành ứng xử ngay từ bây giờ. Hơn 2000 n dân Việt Nam ã luôn phải chống chọi với
những hậu quả từ gió mùa gây lũ lụt, và những cơn bão thường xuyên tàn phá đường bờ biển dài của
đất nước này. Truyền thống liên kết cộng ào các kiến thức chuyên môn của à hệ
thống quản lý tập trung cho thấy rằng một khi có đồng lòng, nhất trí từ trên xuống dưới, thì các
chiến lược thích hợp sẽ à hiệu quả.

Nếu chỉ gia cố đê và hệ thống thoát nước của tỉnh thì
sẽ không thể đủ ể tránh ợc các tác ộng do BĐKH. Biện pháp hứa hẹn nhất là tận dụng chức n

ệ của các hệ sinh thái tự nhiên. Các cánh rừng ngập mặn sẽ là vùng ệm giúp dải ven biển Cà
Mau chống lại các cơn bão. Các trận lũ theo mùa cần phải ợc duy trì nhằm cung cấp lớp ất phù sa
giàu dinh dưỡng và rửa trôi các chất nhiễm bẩn trong ất ở Cà Mau.

Tại Cà Mau, nhiều vạt rừng ngập mặn lớn đã bị thay thế bởi những ầm nuôi tôm. Nuôi tôm
ững lợi ích kinh tế to lớn cho tỉnh,đảm bảo và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ nông dân,

nhưng nó cũng làm cho Cà Mau gặp nhiều rủi ro hơn khi có bão lớn. Đã có những thảm hoạ như cơn

động của BĐKH l
động đó cũng có thể được giảm thiểu nếu các nh

động ăm qua, người đ

đồng, dựa v địa phương v
được sự

được thực thi nhanh chóng v

đ đư đ ăng
bảo v đ

đư đ
đ

đ đem lại
nh

Công trình xây dựng. Trong các kịch bản mực nước biển dâng cao, các bệnh viện, trạm xá hiện tại của
Cà Mau sẽ có thể bị ngập trong nước. Tương tự, ngành công nghiệp của tỉnh đều nằm tập trung ở các
vùng ất thấp, gây ra mối lo ngại về tình trạng nhiễm độc nguồn nước do các chất gây ô nhiễm công
nghiệp.

đ

bão Linda n ão Linda quét qua
àn tỉnh, nó ã san phẳng nhiều ngôi làng, làm
cho hàng chục ngàn người mất nhà cửa, tàn
phá những cánh ồng lúa chín phá hỏng
nhiều con ờng, đê và cầu cống.

Việc kết hợp chức năng làm vùng ệm và cung
cấp các dịch vụ sinh thái thiết yếu khác của hệ
sinh thái ven biển để giảm thiểu những tác
ộng do BĐKH là một việc làm cấp thiết
trong quá trình xây dựng quy hoạch ở tỉnh
Cà Mau. Vì khi mực nước biển dâng cao
sẽ ẩy rừng ngập mặn lấn vào sâu trong
lục ịa, do đó cần phải chú ý khi xây dựng các
con đường và các hạ tầng quản lý nước, để
có chỗ cho sự dịch chuyển của rừng ngập mặn.

ăm 1997, khi b địa
b đ

đ
đư

đ

đ

đ
đ
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Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam 0 25 50

Vườn quốc gia Cà Mau là nơi cư trú của các loài động vật quý hiếm,
bao gồm khỉ đuôi dài và bồ nông chân xám

Mực nước vào mùa mưa ở Cà Mau trong bối cảnh
nước biển dâng cao 50cm, được thể hiện ở đây,
có thể còn tăng lên nữa nếu như có bão lớn

Nếu không có khả năng thích ứng và biện pháp giảm thiểu các
tác ộng tiêu cực thì BĐKH sẽ ảnh hưởng trực tiếp

ành kinh tế của tỉnh. Nhìn chung, nghiên cứu ã chỉ ra:
với kịch bản mực nước biển dâng thấp (25cm) thì các tác ộng
có thể quản lý ợc trong khuôn khổ quy hoạch phát triển hiện
tại của tỉnh, nhưng với một cảnh báo quan trọng: phải chú ý duy
trì các hệ thống quản lý nước "cứng" và "mềm" và các kỹ thuật
nuôi trồng thủy sản và canh tác nông nghiệp phải có khả năng
thích ứng. Với các kịch bản khi mực nước biển dâng cao (50 cm),
thì sẽ cần phải thay đổi đáng kể quy hoạch phát triển của tỉnh.

. Cà Mau có 3.710km đất nông nghiệp,
và 2.720 km dành cho nuôi trồng thuỷ sản, à nuôi
tôm - một ngành có lợi nhuận kinh tế cao nhưng cũng ầy rủi ro.
Mô hình chỉ ra rằng năng suất của cả 3 vụ tôm sẽ phải chịu
các tác ộng tiêu cực lớn nếu mực nước biển dâng lên 50cm

ùng nuôi trồng thuỷ sản hiện nay sẽ bị tác ộng rất
mạnh do sự dâng cao mực nước biển.

1.460km rừng của Cà Mau, tập trung
ở bờ biển phía Tây, vùng mũi phía nam, nằm giữa bờ biển
và hệ thống ê biển trên bờ biển phía ẽ bị tác ộng
rất mạnh trong tất cả các kịch bản của BĐKH.

đ đến tất cả
các ng đ

đ
đư

đặc biệt l
đ

đ đến
Các v đ

đ đông, s đ

Ngành Nông nghiệp

Ngành Lâm nghiệp.

2

2

2

WWF chọn Cà Mau ên cứu này vì Cà Mau là một tỉnh thuộc vùng ất thấp ven biển là nơi
có à cũng là nơi có hoạt át triển mạnh, như: đánh bắt, nuôi trồng thuỷ
sản và nông nghiệp. Cần phải hiểu một cách rõ ràng về những tác ộng tiềm ẩn của BĐKH ến cuộc sống
của người dân ịa phương, nhất là những người phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ
sinh thái. Nghiên cứu à Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam
(SIWRP). Nhóm nghiên cứu ã sử dụng một mô hình thủy v cho vùng thấp để mô
phỏng các mức nước biển dâng và mức độ nhiễm mặn dựa trên các kịch bản biến được dự đoán
trong 10 và 25 n kịch bản đã được xây dựng dựa trên những dự báo về biến động của khí hậu mà
sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng nhất ở tỉnh, như: mực nước biển dâng cao, các trường hợp thời tiết
cực đoan, bão lũ. Các kịch bản này sau đó đã được phân tích để tính toán cho kế hoạch phát triển kinh tế
trong tương lai, dựa trên cơ sở là kế hoạch phát triển kinh tế hiện tại của tỉnh.

để thực hiện nghi đ
đa dạng sinh học cao v động kinh tế ph

đ đ
đ

được thực hiện dưới sự hợp tác giữa WWF v
đ ăn đồng bằng châu thổ

đổi khí hậu
ăm tới. 11

Phân vùng
ở

Cà Mau dựa trên khả n
ô

ống cấp - thoá

-

sử dụng đất cho nông nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản và những ngành nghề khác

ng kiểm soát nước
ngọt, nước lợ và nước biển, th ng qua hệ
thống kênh, đê và c t nước nhằm
cung cấp nước ngọt và bổ sung trầm tích cũng
như ngăn chặn xâm thực mặn của nước biển.
Tuy nhiên, vào mùa khô (từ tháng 1 đến tháng
4) sự thiếu hụt nước ngọt dẫn tới sự xâm thực
mặn của nước biển, và nước bị nhiễm phèn
do thẩm thấu từ các vùng than bùn dưới rừng
tràm. Do đó, tỉnh phụ thuộc rất nhiều vào nước
lũ từ sông Mekong đổ về vào mùa mưa (tháng
5 tháng 11) để rửa sạch nước mặn, đất phèn
và cung cấp nước ngọt cũng như phù sa màu
mỡ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng
thuỷ sản.

ă

Thiết kế nghiên cứu

Rừng ngập mặn của Cà Mau chiếm tới 37% diện tích rừng ngập mặn còn lại của Việt Nam. Ngoài ra,
Cà Mau còn có U Minh Hạ,

bảo vệ nghiêm ngặt
U l ột số ực vật ị
tuyệt chủng. N i y có ã

đây là một vùng than bùn ngập nước ngọt rộng lớn có rừng tràm che phủ.
22% trong tổng số 1.080km2 diện tích rừng của toàn tỉnh là khu vực được . Rừng

Minh à nơi cư trú của loài rái cá lông mũi, tê tê Java và m loài động-th đang có nguy cơ b
ơ 187 loài chim đ được ghi nhận, trong đó có 9 loài đang bị đe doạ tuyệt chủng cao.đâ

Các kết quả mô hình
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