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TÓM TẮT
Cấu trúc quần xã tảo silic bám Hồ Tây được khảo sát năm 2011. Sáu họ tảo silic chính
được xác định ở Hồ Tây bao gồm: Naviculaceae, Nitzchiaceae, Centrophycidineae,
Surirellaceae, Monoraphidineae, Brachyraphidineae, Araphidineae. Quần xã tảo silic bám tại Hồ
Tây chủ yếu là các loài có phân bố rộng với các đại diện gồm các loài nhiệt đới và cận nhiệt đới
Nitzschia palea, Gomphonema parvulum, (GPAR), Cyclotella meneghiniana, Aulacoseira
granulata, Fragilaria capucina, Cocconeis placentula, Achnanthidium minutissimum,
Aulacoseira granulata, Achnanthidium minutissimum…
Từ khóa: quần xã tảo silic bám, ô nhiễm hữu cơ, Hồ Tây
1. MỞ ĐẦU
Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất trong các hồ thuộc đồng bằng sông Hồng,
là một hệ sinh thái thủy vực nước ngọt đặc thù. Hồ Tây không chỉ có ý nghĩa về du lịch
cảnh quan, giải trí cho người dân Thủ Đô và khách du lịch trong nước, quốc tế mà còn có
ý nghĩa quan trọng về cân bằng sinh thái. Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, phía Tây Bắc giáp
nội thành Hà Nội, phía bắc giáp đê bao Yên Phụ - Tứ Liên, phía Nam giáp đường Thụy
Khuê, phía Đông giáp đường Thanh Niên và phía Tây giáp đường Lạc Long Quân. Hồ Tây
có diện tích khoảng 526 ha, chu vi khoảng 18 km với dung tích nước khoảng 9 triệu m3 ,
sâu từ 1 – 3,5 m, tầng đáy hồ là lớp bùn cát lẫn sét dày 50 – 80 cm. Trong vài năm trở lại
đây, chất lượng nước hồ Tây chịu ảnh hưởng rất lớn từ các nguồn thải của thành phố, nước thải
sinh hoạt từ vùng lưu vực quanh hồ, đặc biệt nguồn nước thải với khối lượng lớn có nhiều hợp
chất hữu cơ từ khu dân cư phía nam và phía đông hồ thuộc các phường Thuỵ Khê, Yên Phụ (Tây
Hồ), Trúc Bạch, Quán Thánh (Ba Đình). Theo một số nghiên cứu gần đây cho thấy, chất lượng
nước Hồ Tây ở trong tình trạng phú dưỡng cao. Nhiều chỉ tiêu môi trường như hàm lượng kim
loại nặng, coliform trong nước, trầm tích và sinh vật (trai, ốc, cá chép) cao vượt mức cho phép
so với các tiêu chuẩn Việt Nam, Canada, Úc... [1]. Cho đến nay, các nghiên cứu về thủy sinh vật
Hồ Tây đã xác định nhóm chiếm ưu thế và biến động theo mùa (mùa mưa và mùa khô) của quần
xã thực vật nổi tại hồ Tây [2]. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa quần xã thực vật nổi và chất lượng
nước Hồ Tây chưa được nghiên cứu và chưa đồng bộ.
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Trong số các nhóm sinh vật chỉ thị, tảo silíc là nhóm có tính ưu việt nổi trội và thường được
sử dụng trong nhiều nghiên cứu đánh giá chất lượng nước do chúng có chu trình phát triển ngắn,
phân bố rộng, phản ứng nhanh với các thay đổi của các điều kiện môi trường, tài liệu phân loại
rất phong phú... Chính vì vậy, điều tra thành phần loài tảo silic có ý nghĩa lớn, không chỉ phản
ánh tính đa dạng sinh học tảo silic bám Hồ Tây mà còn xác định phân bố sinh thái của chúng
nhằm sử dụng tảo silic trong các nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các mẫu tảo silíc bám trên thực vật thủy sinh được thu tại một số vị trí tại hồ Tây vào tháng
4,5 và tháng 8/2011. Sau khi thu, mẫu được cố định bằng formol 4 % (Formaldehyde 37 %
Prolabo, France). Loại bỏ chất bẩn trên bề mặt vỏ và nội chất của tảo silíc bằng cách đốt trong
dung dịch H2O2 (30 %) và axit HCl (37 %). Mẫu tảo làm sạch được dán trên lam kính trong môi
trường có độ khúc xạ cao (Naphrax, Brunel Microscopes Ltd, UK; RI = 1,74). Phân loại tảo silíc
được tiến hành bằng phương pháp so sánh hình thái dưới kính hiển vi quang học Olympus BX ở
độ phóng đại 1000 lần. Để định danh các loài tảo silíc, chúng tôi sử dụng khóa phân loại của
Krammer và Lange-Bertalot [3].
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả phân tích thành phần tảo silic bám thu từ các mẫu thực vật bám tại một số vị trí tại
Hồ Tây đã xác định được 64 loài và dưới loài thuộc 6 họ khác nhau. 6 nhóm họ bắp gặp trong
quá trình điều tra gồm: Naviculaceae, Nitzschiaceae, Centrophycideae, Surirellaceae,
Monoraphideae, Araphideae. Họ Naviculaceae chiếm số lượng loài lớn nhất (36 loài). Các chi
có số loài lớn như: Navicula (8 loài), Nitzschia (9 loài), Gomphonema (9 loài)…. Hầu hết các
loài bắt gặp trong nghiên cứu này là những loài có phân bố rộng và gặp hầu hết tại các thủy vực
ô nhiễm hữu cơ .
Trong 64 loài và dưới loài tảo silic được ghi nhận, 6 loài với độ phong phú lớn hơn 15 %
trong quần xã tảo silic được trình bày ở hình 1.
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Hình 1. Độ phong phú của 7 loài trong quần xã tảo silic bám tại Hồ Tây (> 15 %)
(Nitzschia palea (NPAL), Gomphonema parvulum (GPAR), Cyclotella meneghiniana
(CMEN), Aulacoseira granulata (AUGR), Fragilaria capucina (FCAP), Cocconeis
placentula (CPLA), Achnanthidium minutissimum (ADMI))
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Trong quần xã tảo silic bám khảo sát tại Hồ Tây loài Nitzschia palea (NPAL) chiếm tỉ lệ
lớn nhất (39,7%). Ngoài ra, nhóm các loài Gomphonema parvulum (GPAR), Cyclotella
meneghiniana (CMEN), Aulacoseira granulata (AUGR), Fragilaria capucina (FCAP),
Cocconeis placentula (CPLA), Achnanthidium minutissimum (ADMI) với các tỉ lệ 29,7 %;
20,7 %; 19,5 %; 18,2 % và 17,6 % tương ứng. Trong số các loài kể trên GPAR được mô tả là
loài tảo silic thích nghi với điều kiện sống ô nhiễm hữu cơ cao [4, 5]. Ngoài ra, loài này cũng có
khả năng chống chịu với kim loại nặng [6]. Ngoài ra, một số loài thích nghi với môi trường giàu
dinh dưỡng như Cyclotella meneghiniana (CMEN), Nitzschia paleae (NPAL) cũng xuất hiện với
mức độ phong phú cao. Những loài này cũng được băt gặp tại sông Tô Lịch với tần xuất rất lớn
[4]. FCAP (Fragilaria capucina) xuất hiện với tần xuất lớn tại Hồ Tây. Theo Gold và cs. [7],
FCAP thường có mặt tại nơi có hàm lượng kim loại nặng cao đặc biệt là Cd và Zn. Hơn nữa,
dạng bất thường của loài này cũng được ghi nhận tại một số vị trí thu mẫu ở Hồ Tây.
Thành phần loài tảo silic tại các điểm nghiên cứu ở hồ Tây không có sự khác biệt lớn về
thành phần loài. Tuy nhiên, tỉ lệ các nhóm loài chiếm ưu thế tại các điểm nghiên cứu và thời
gian thu mẫu có sự khác biệt (hình 2).
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Hình 2. Mức độ phong phú của 6 loài tảo silic (> 15 %) tại các điểm nghiên cứu theo thời gian tại
Hồ Tây (Nitzschia palea (NPAL), Gomphonema parvulum (GPAR), Cyclotella meneghiniana (CMEN),
Aulacoseira granulata (AUGR), Fragilaria capucina (FCAP), Cocconeis placentula (CPLA),
Achnanthidium minutissimum (ADMI))

4. KẾT LUẬN
Đã xác định được 64 loài và dưới loài thuộc 6 họ Naviculaceae, Nitzschiaceae,
Centrophycideae, Surirellaceae, Monoraphideae và Araphideae.
363

Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh

Các loài tảo silic bắt gặp trong quá trình khảo sát chủ yếu là các loài thích nghi với điều
kiện giàu dinh dưỡng hay ô nhiễm hữu cơ.
Không có sự khác biệt đáng kể về thành phần loài tảo silic giữa các điểm nghiên cứu.
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The community structure of peryphytic diatom in the Ho Tay lake was investigated during
the year 2011. Periphytic diatoms were sampled in the Ho Tay lake and six diatom famillies
(Naviculaceae,
Nitzchiaceae,
Centrophycidineae,
Surirellaceae,
Monoraphidineae,
Brachyraphidineae, Araphidineae) were indentified. They are mainly cosmopolitan taxa, with
some tropical, subtropical such as Nitzschia palea, Gomphonema parvulum, (GPAR), Cyclotella
meneghiniana, Aulacoseira granulata, Fragilaria capucina, Cocconeis placentula,
Achnanthidium minutissimum, Aulacoseira granulata, Achnanthidium minutissimum…
Keywords: peryphitic diatom, community, pollution, Ho Tay lake.
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