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Vườn quốc gia và khu bảo tồn biển 

Các vườn quốc gia và khu bảo tồn biển bảo vệ hợp 
pháp các loài thực vật và động vật biển đa dạng của 

Victoria và môi trường sống của chúng. 
 

 

Các vườn quốc gia và khu bảo tồn này chiếm khoảng 5,3% diện tích mặt biển của Victoria. 
Chúng bổ sung cho hệ thống công viên và khu bảo tồn trong đất liền của chúng ta, là một phần 
không thể tách rời của cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta. 

Kiến thức sâu rộng của các nhà khoa học biển trong nhiều thập kỷ đã giúp xác định các khu 
vực nằm trong vườn quốc gia và khu bảo tồn biển. Họ sử dụng video quay dưới nước, lấy mẫu 
và phân tích dữ liệu để tiếp tục bổ sung cho kiến thức của chúng ta về môi trường biển đa 
dạng. 

Vườn quốc gia biển 

 

1. Vườn Quốc gia Biển Vịnh Discovery 

2. Vườn Quốc gia Biển Twelve Apostles 

3. Vườn Quốc gia Biển Point Addis 

4. Vườn Quốc gia Biển Port Phillip Heads 

5. Vườn Quốc gia Biển Vịnh Westernport 

6. Vườn Quốc gia Biển Bunurong 

7. Vườn Quốc gia Biển Wilsons Promontory 

8. Vườn Quốc gia Biển Corner Inlet 

9. Vườn Quốc gia Biển Ninety Mile Beach 

10. Vườn Quốc gia Biển Point Hicks 

11. Vườn Quốc gia Biển Cape Howe 



 

Vườn quốc gia và khu bảo tồn biển 

 

Khu bảo tồn Biển 

 

1. Khu bảo tồn Biển Merri 

2. Khu bảo tồn Biển The Arches 

3. Khu bảo tồn Biển Marengo Reefs 

4. Khu bảo tồn Biển Eagle Rock 

5. Khu bảo tồn Biển Point Danger 

6. Khu bảo tồn Biển Barwon Bluff 

7. Khu bảo tồn Biển Point Cooke 

8. Khu bảo tồn Biển Jawbone 

9. Khu bảo tồn Biển Ricketts Point 

10. Khu bảo tồn Biển Mushroom Reef 

11. Khu bảo tồn Biển Beware Reef 
 

Nếu quý vị cần sự hỗ trợ, vui lòng liên lạc với Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS) 

để được giúp đỡ trong việc biên dịch và thông dịch 

Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) hoặc truy cập 
www.tisnational.gov.au 

 

 

http://www.tisnational.gov.au/

