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(ANTV) - Từ năm 2009, Cù Lao Chàm thuộc thành phố Hội An, Quảng Nam được công nhận là
khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Du khách bốn phương ngày càng dồn về đây đông hơn, tạo nên bộ mặt mới cho kinh tế du lịch
địa phương, đồng thời cũng đặt ra những thách thức về bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển
bền vững hệ sinh thái biển.

Được thành lập từ 2003, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức các
chương trình bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái biển quanh các đảo.

Qua đó, đội tuần tra của Ban quản lý khu bảo tồn biển kết hợp với biên phòng Cù Lao Chàm
luôn phải xử lý các trường hợp vi phạm quy định đánh bắt trong vành đai bảo vệ sinh thái tài
nguyên biển quanh các đảo Cù Lao Chàm.

Từ khi Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009, những hoạt
động bảo tồn có điều kiện được đẩy mạnh, bao gồm việc trồng cấy san hô nhằm gây dựng lại
hệ sinh thái biển quanh các đảo.

Vài năm gần đây, khách du lịch trong nước và quốc tế biết đến Cù Lao Chàm nhiều hơn. Lượng
khách dồn về đây vừa làm khởi sắc kinh tế du lịch vùng đảo, vừa là áp lực đòi hỏi nhiều hơn
nữa những cố gắng bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Về lâu dài, chính sự thành công của các chương trình bảo tồn phát triển sinh thái biển là nền
tảng của phát triển du lịch Cù Lao Chàm. Nhiệm vụ của những người làm công tác bảo tồn,
tuần tra xử lý các hành vi xâm hại sinh thái biển càng có ý nghĩa hơn.

Sự kết hợp giữa bảo tồn và tuần tra ngăn chặn các hành vi xâm hại vùng nước được bảo vệ một
cách nghiêm ngặt đã tạo nên thành quả bước đầu. Dưới mặt nước, các rặng san hô đang được
chăm chút và phát triển. Trong tương lai, Cù lao Chàm sẽ là nơi hội tụ sinh sôi các nguồn hải
sản bảo đảm sản lượng khai thác của ngư dân, đồng thời là vùng cảnh quan đáy biển phục vụ
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tốt cho các hoạt động du lịch./.
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