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1. The current status of mangroves and the characteristics of mangroves in the
coastal area of Nghe An province have been fully investigated and statistics
for the first time.
2. The appropriate levels of ecological factors were assessed for 6 species of
mangrove plants: Avicennia marina, Phizophora apiculate, Kandelia candel,
Sonneratia caseolaris, Bruguiera gymnorhiza, Aegiceras corniculatum. in the
coastal area of Nghe An province for the first time.
3. The spatial orientation of mangroves development is proposed based on the
results of the assessment of the appropriate levels of ecological factors for the
mentioned mangrove plant species in the coastal area of Nghe An province for
the first time.
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