Hôm nay ngày 2/5 tàu nghiên cu bin mang tên ‘Vin s Oparin’ bt u khi hành chuyn nghiên cu, kho
sát vùng bin nc ta, trong ó c bit chú trng vùng Trng Sa. Chuyn nghiên cu s c tin hành hn 1 tháng.

PGS.TS Bùi Minh Lý, Vin trng Vin Nghiên cu và ng dng công ngh Nha Trang, Vin Hàn lâm khoa hc
và công ngh Vit Nam, ã thông báo vi t Vit nh trên.
Con tàu nghiên cu bin lu ng ln này mang theo 22 nhà khoa hc ca Vin Hàn lâm khoa hc Nga và 12
nhà khoa hc ca Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam. Ngoài ra còn có oàn thy th 32 ngi.
Các nhà khoa hc s tp trung iu tra toàn din v a dng sinh hc và sinh hóa trên toàn vùng bin Vit Nam,
bao gm nghiên cu các cng ng rn san hô, thu thp và xác nh các loi rong bin, sinh vt và vi sinh vt bin
tìm kim ngun các cht chuyn hóa có hot tính sinh hc mi.
Giáo s, Tin s Châu Vn Minh, y viên Trung ng ng, Ch tch Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit
Nam cho bit, ngoài vic nghiên cu là iu tra toàn din v a dng sinh hc và sinh hóa ca bin ông, chuyn
kho sát còn nhm cng c, tng cng mi quan h truyn thng, hp tác toàn din gia Vin Hàn lâm Khoa hc và
Công ngh Vit Nam và Vin Hàn lâm khoa hc Nga.
Theo TS Minh, các vin chuyên ngành thuc Phân vin Vin ông - Vin Hàn lâm khoa hc Nga, vn là các
c s nghiên cu bin hàng u th gii v Thái Bình Dng, trong ó có bin ông nhm phát trin khoa hc - công
ngh và ào to cán b nghiên cu v bin cho Vit Nam. ‘Vic kho sát, nghiên cu bin góp phn khng nh, bo v
ch quyn bin, o ca Vit Nam’, GS Minh nói.

ây là ln th t các nhà khoa hc hai nc kho sát chung v bin Vit Nam trên tàu ‘Vin s Oparin’, sau các
chuyn c thc hin nm 2005, 2007 và 2010.
TS Châu Vn Minh cho bit, so vi ba chuyn trc, chuyn kho sát chung này có phm vi nghiên cu rng
hn, các vùng bin nghiên cu xa hn có th ánh giá tng th hn tim nng v a dng sinh hc ca bin Vit Nam.
Tng lai chc chn s còn nhiu chuyn kho sát chung gia hai bên.

Kt qu nghiên cu trc ó ã thp 935 mu ng vt không xng sng và to bin, phân lp 916 chng vi sinh vt, dch
chit các mu thu c th nghim hot tính kháng u, chp hn 2.500 bc nh v ng vt bin và rn san hô…

Kt qu các chuyn kho sát ã b sung thêm các d liu v a dng sinh hc và a ra các bin pháp bo tn rn san
hô trong vùng bin Vit Nam. Các nghiên cu hóa sinh c bit là theo nh hng các cht chuyn hóa có hot
tính sinh hc làm dc liu ã bt u c phía Vit Nam ch ng quan tâm và y mnh hp tác nghiên cu sâu.
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