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LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây nguồn lợi thủy sản vùng đồng bằng sông 
Cửu Long biến động và suy giảm rất lớn do tác động của biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng, ảnh hưởng nguồn nước từ thượng nguồn sông 
Mê Kông và những tác động khác của con người, kết quả nghiên cứu của 
tác giả Nguyễn Thanh Tùng có ý nghĩa quan trọng là nguồn tài liệu tham 
khảo tốt cho nhiều đối tượng khác nhau như phục vụ công tác giảng dạy 
tại các trường đại học, các nhà nghiên cứu kể cả cho các nhà hoạch định 
chính sách tham khảo rất có giá trị.

Tác giả của cuốn sách - TS. Nguyễn Thanh Tùng - là một nhà khoa 
học chuyên ngành thủy sản đã có nhiều năm nghiên cứu về nguồn lợi 
các loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung cuốn sách 
mới này “Bảo vệ và phát triển nguồn lợi các loài cá nước ngọt đồng 
bằng sông Cửu Long - Protection and development of resources for 
freshwater fisheries in the Mekong delta”. được tái bản dựa trên cơ sở 
cuốn sách “Nguồn lợi các loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu 
Long - Freshwater fisheries resources in the Mekong delta” của tác giả 
đã được bổ sung phân tích về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên đồng bằng 
sông Cửu Long, trình bày mô tả chi tiết 186 loài cá phổ biến phân bố ở 
vùng đồng bằng này, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn lợi cá 
tự nhiên ĐBSCL, đề xuất biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long.

Tác giả hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn tham khảo tốt các nhà 
nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, sinh viên các trường đại học và rất hữu 
ích với nhiều đối tượng độc giả.

Hà Nội, tháng 5/2019
Người giới thiệu

  GS.TS. Mai Đình Yên
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LỜI NÓI ĐẦU

Nguồn lợi thủy sản nói chung, nguồn lợi cá nói riêng có vai trò, vị trí 
rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Không những nó cung 

cấp nguồn thực phẩm hàng ngày cho người dân mà còn đem lại cho 
họ nguồn thu rất đáng kể từ việc bán ra thị trường đến xuất khẩu. Đối 
với đất nước đó là nguồn tài nguyên vô giá, là nơi lưu giữ nguồn gen để 
khai thác, nuôi trồng, lai tạo để phát triển kinh tế và nghiên cứu khoa 
học đồng thời là nơi cân bằng hệ sinh thái. Đối với đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) có nguồn lợi thủy sản đa dạng và phong phú với vị trí địa 
lý, điều kiện thiên nhiên khí hậu, thổ nhưỡng khá thuận lợi cho phát triển 
nông nghiệp nói chung, thủy sản nói riêng, đặc biệt là phát triển nuôi 
trồng và khai thác thủy sản. Chính vì vậy, thủy sản vùng ĐBSCL đã giữ 
một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của ngành thủy sản Việt 
Nam. Giải pháp chuyển đổi sinh kế bền vững cho ĐBSCL trong thời gian 
sắp tới Chính phủ đã định hướng “Phát huy lợi thế so sánh của ĐBSCL 
trong điều kiện BĐKH, tái cơ cấu dựa trên các trụ cột tăng trưởng kinh tế 
theo thứ tự (1) thủy sản, (2) trái cây, (3) lúa gạo. Trong đó lấy thủy sản và 
trái cây làm chủ lực cùng với phát triển lúa gạo hợp lý làm nền tảng cho 
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, tạo động lực 
tăng trưởng bền vững nhằm đưa ĐBSCL thành vùng nông nghiệp hàng 
đầu Châu Á, có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và năng suất lao động 
cao tương đương với các vùng nông nghiệp tiên tiến của khu vực.

Hệ thống sông Mê Kông chảy vào ĐBSCL qua hai nhánh sông: sông 
Tiền và sông Hậu, cuối cùng đổ ra biển Đông với 9 cửa biển. Ngoài 
ra, ĐBSCL còn có một số sông lớn khác như: hệ thống sông Vàm Cỏ, 
sông Sở Thượng và Sở Hạ đều bắt nguồn từ Campuchia (CPC), sông 
Mỹ Thanh, sông Cái Lớn và Cái Bé. Tất cả những sông này cùng với hệ 
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thống kênh chằng chịt ở ĐBSCL có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc 
thoát lũ cũng như nguồn lợi và khai thác thủy sản nội địa ở vùng này. 
Bên cạnh đó, hệ thống sông kênh rạch này cũng góp phần làm cho 
nguồn lợi thuỷ sản vùng ĐBSCL đa dạng và phong phú. Tổng chiều dài 
của hệ thống sông ngòi ở ĐBSCL được ước tính dài khoảng 4.900 km. 
ĐBSCL là vùng đất vừa chịu tác động trực tiếp của chế độ thủy văn sông 
Mê Kông vừa chịu tác động trực tiếp của biển. Do đó ĐBSCL có nhiều 
vùng sinh thái rất đặc trưng. Vùng sinh thái được phân bố dựa vào điều 
kiện tự nhiên chủ yếu của vùng & sự thích nghi của sinh vật thủy sản đối 
với việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng như quy 
hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản.

Để bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vùng ĐBSCL trong 
điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay cũng như ý thức người dân về thực thi 
các luật có liên quan đến thủy sản công tác kiểm tra, giám sát và thực thi 
pháp luật là công tác hết sức quan trọng nhằm tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, thực thi pháp luật trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi 
thủy sản tự nhiên. 

Tính chất mùa vụ trong nguồn lợi thủy sản tự nhiên vùng ĐBSCL thể 
hiện rất rõ rệt, mùa vụ xuất hiện cá bột và cá con kéo dài từ tháng 5 đến 
tháng 9 nhưng tập trung nhiều nhất vào tháng 6 đến tháng 7 hàng năm. 
Trong khoảng thời gian này các địa phương cần xem xét cấm các ngư 
cụ khai thác có mắt lưới bé, cho phép các ngư cụ khai thác có tính chọn 
lọc cao, hoặc đi đến cấm triệt để tất cả các ngư cụ khai thác trong thời 
điểm này. Vì vậy, việc kiểm soát các ngư cụ có mắt lưới bé hoặc khuyến 
cáo người dân không khai thác trong thời gian nói trên có ý nghĩa rất lớn 
trong việc bảo vệ và phát triển triển nguồn lợi thủy sản, khai thác hợp 
lý cá trưởng thành. Trên cơ sở đối tượng nguồn lợi thủy sản phong phú 
cần tuyển chọn phát triển các đối tượng nuôi trồng hợp lý và bền vững, 
tùy theo loại hình mặt nước trên từng địa phương mà chọn đối tượng nuôi 
phù hợp, trên các loài hình thủy vực vùng ĐBSCL, ngoài ra cần đầu tư 
chọn những loài cá bản địa trong ưu tiên nghiên cứu nhằm đa dạng hóa 
đàn cá nuôi. 

Trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên hình 
thành các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học thuỷ sản ở các khu vực bảo 
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tồn hay vườn Quốc gia như phần còn lại của Đồng Tháp Mười nguyên 
thủy, vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), vườn Quốc Gia U Minh 
Thượng (tỉnh Kiên Giang),... Rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên), Búng Bình 
Thiên (Quốc Thái, Nhơn Hội - An Phú) và 3 vực sâu (An Châu sông 
Hậu), (Hậu sông Vàm Nao), (Sông Vàm Nao) và một số vực sâu khác 
trên lưu vực sông Tiền và sông Hậu. 

Việc tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên khai thác nguồn lợi thủy sản hợp 
lý, phải  đi đôi với công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi tự nhiên. Việc thả 
tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm với các đối tượng thủy sản bản địa 
có khả năng sản xuất có ý nghĩa rất lớn nhằm phục hồi nguồn lợi tự nhiên 
trong khu vực ngày càng bị khai thác cạn kiệt, tăng sản lượng khai thác 
nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế cho tỉnh và các khu vực lân cận.

Trên cơ sở đó, để cung cấp các thông tin về nguồn lợi cá của khu vực 
ĐBSCL đến bạn đọc, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học và những 
người làm chuyên môn, người làm công tác quản lý... trên cơ sở cuốn 
sách “Nguồn lợi các loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long - 
Freshwater Fisheries resources in the MeKong delta” chúng tôi tái bản 
nâng cấp tên cuốn sách mới “Bảo vệ và phát triển nguồn lợi các loài cá 
nước ngọt đồng bằng sông Cửu Long - Protection and development of 
resources for freshwater fisheries in the Mekong delta”.

Cuốn sách này tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu thu thập mẫu vật, 
phân tích các tác động đến nguồn lợi cá tại các tỉnh ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long trong nhiều năm qua, trên cơ sở các bài báo chúng tôi đã 
đăng trên các tạp chí trong nước và ngoài nước. Cuốn sách khái quát đặc 
điểm sinh học và hiện trạng nguồn lợi của 186 loài cá thường gặp phân 
bố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đưa ra định hướng và 
một số giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi này tại ĐBSCL.

Cuốn sách chắc chắn còn nhiều khuyết điểm, rất mong được bạn đọc 
góp ý, bổ sung để cuốn sách hoàn thiện hơn. Địa chỉ gửi về: Nguyễn 
Thanh Tùng - Viện trưởng -  Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản. Số 10 
Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội.
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LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin chân thành cảm ơn các cán bộ của Ủy ban nhân dân, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với ngư dân địa phương 

các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre,… 
vùng đồng  bằng sông Cửu Long đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi trong quá 
trình triển khai nghiên cứu, thu mẫu tại địa phương. Đặc biệt anh chị 
em cán bộ Phòng Sinh thái nghề cá và Tài nguyên Thủy sinh vật thuộc 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã cùng chúng tôi thực hiện các 
nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long và có 
những ý kiến đóng góp quý báu cho cuốn sách này. Tác giả cảm ơn sâu 
sắc đến các cơ quan, đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quá 
trình hoàn thành cuốn sách.

Trân trọng cảm ơn!
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CÁC THUẬT NGỮ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
DÙNG TRONG CUỐN SÁCH

Nguồn lợi thủy sản: Nguồn lợi thủy sản là tài nguyên sinh vật trong 
vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển nghề khai 
thác, bảo tồn và phát triển (Khoản 1 Điều 2 Luật Thủy sản 2003).

Tài nguyên thủy sản: Là tài nguyên sinh vật (động vật, thực vật hay 
vi sinh vật) sống ở các vùng nước tự nhiên (vùng nước nội địa và vùng 
biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam), có giá trị kinh 
tế (chế biến, sử dụng), giá trị khoa học (nghiên cứu đa dạng sinh học). 
Tài nguyên thủy sản là một loại tài nguyên có thể phục hồi, có khả năng 
tái tạo, nhưng không phải là vô tận cần phải khai thác trong giới hạn trữ 
lượng cho phép, tránh sự tuyệt chủng và gây mất cân bằng sinh thái.

Cá kinh tế: Là những loài cá trong tự nhiên có giá trị sử dụng đồng thời 
có sản lượng cao tạo thu nhập kinh tế cao cho ngư dân khai thác.

Hình ảnh và mẫu vật: Tất cả các hình ảnh cá trong cuốn sách này được 
chụp trong suốt quá trình nghiên cứu nguồn lợi thủy sản nội địa vùng 
đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2004 - 2010. Tất cả các mẫu cá 
trình bày trong cuốn sách này được lưu trữ tại Phòng bảo tàng Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2, số 116 Nguyễn Đình Chiểu, Q.I, 
TP. Hồ Chí Minh.

Trong quá trình phân tích xác định tên các loài cá dựa theo kinh nghiệm 
bản thân và theo các tài liệu phân loại cá như Hướng dẫn nghiên cứu cá 
của Pravdin: Định loại các loài cá nước ngọt Nam Bộ của Mai Đình Yên 
& nnk (1992) - Định loại cá nước ngọt vùng đồng bằng sông Cửu Long 
của Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993); Cá nước ngọt Việt 
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Nam, tập 1 của Nguyễn Văn Hảo & Ngô Sỹ Vân (2001); Cá nước ngọt 
tập II, III Nguyễn Văn Hảo (2005); Mô tả định loại cá đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam của Trần Khắc Định, Shibukawa K., Nguyễn 
Thanh Phương, Hà Phước Hùng, Trần Xuân Lợi, Mai Văn Hiếu, Utsugi 
K., (2013); Rainboth, W.J.1996. Fishes of the Cambodian Mekong. 
FAO Rome…

Hệ thống phân loại: Hệ thống phân loại đến bộ và họ được sắp xếp theo 
hệ thống phân loại cá thế giới của William N. Eschmeyer, 1998 Viện Hàn 
lâm Khoa học California US và Fishbase 2017. Tất cả các loài có tên 
gọi theo tên địa phương (tên thường gọi ở ĐBSCL), tên khoa học và tên 
tiếng Anh.
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CÁC TỪ VIẾT TẮT

CPC:  Campuchia

ĐBSCL:  Đồng bằng sông Cửu Long

IUCN:  Hiệp hội quốc tế Bảo vệ thiên nhiên

KTTS:  Khai thác thủy sản

KÝ HIỆU MỨC ĐỘ LOÀI BỊ ĐE DỌA, CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG (IUCN) 

- GIÁ TRỊ SỬ DỤNG: 

EX (Extinct): Tuyệt chủng, khi cá thể cuối cùng của loài bị tuyệt chủng

EW (Extinct in the Wild): Tuyệt chủng trong hoang dã 

CR (Critically Endangered): Rất nguy cấp, hiểm họa tuyệt chủng trong tương lai gần 

EN (Endangered): Nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng và tồn tại bị đe dọa

VU (Vulnerable): Sắp nguy cấp, mức đe dọa lớn, hiểm họa tuyệt chủng 
trong tương lai 

LR (Lower Risk): Hiểm họa thấp, được đánh giá nhưng không ở các mức 
độ trên

DD (Data Deficient): Thiếu số liệu, chưa đủ thông tin để đánh giá.

NE (Not Evaluated): Chưa đánh giá, loài chưa hề đánh giá theo  
tiêu chuẩn nào

KT: Các loài cá có giá trị kinh tế

N: Các loài cá nuôi có nguồn gốc trong nước

Nng: Các loài cá nuôi được nhập vào

XH: Các loài ngoại lai xâm hại

CC: Các loài cá nuôi và có thể nuôi làm cá cảnh.
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PHẦN I 
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ SÔNG RẠCH  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL)

ĐBSCL giới hạn từ vĩ độ 8o30’ - 10o40’ Bắc và kinh độ 104o26’ - 106o40’ 
Đông. ĐBSCL có tổng diện tích gần 4 triệu ha: chiếm khoảng 5% diện 
tích lưu vực sông Mê Kông và 12% diện tích lãnh thổ Việt Nam. ĐBSCL 
như một bán đảo, Bắc giáp tỉnh Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, Đông và 
Đông Nam giáp Biển Đông và Biển Tây, phía Tây giáp với Campuchia 
(CPC). ĐBSCL khá bằng phẳng với đại bộ phận diện tích có độ cao 
từ 0,5 - 1,5 m so với mặt biển, độ nghiêng (dốc) theo hướng chính Bắc - 
Nam. ĐBSCL gồm 13 tỉnh - thành (Hình 1.1). Trong đó tỉnh Kiên Giang là 
tỉnh có diện tích lớn nhất trong khu vực (6.299 km2), gấp 4 lần so với diện 
tích tỉnh Cần Thơ (tỉnh có diện tích nhỏ nhất vùng ĐBSCL 1.389 km2). 
Điều kiện tự nhiên được xem là có liên quan chặt chẽ đến sự phân bố 
các loài thủy sản.

ĐBSCL với vị trí địa lý, điều kiện thiên nhiên khí hậu và thổ nhưỡng khá 
thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng, đặc 
biệt là phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Chính vì vậy, thủy sản 
ở ĐBSCL giữ một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của ngành 
thủy sản Việt Nam.
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1.2. Điều kiện khí hậu

ĐBSCL thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa với đặc điểm nóng ẩm quanh năm.

Nhiệt độ: Thay đổi theo mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình trong năm 
khoảng 27 - 28oC, trung bình cao nhất 30 - 31oC và trung bình thấp nhất 
24 - 25oC. Biến động nhiệt độ ngày đêm khá lớn, mùa khô 7 - 10o và mùa 
mưa 4 - 6oC.

Mưa: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến 
tháng 4. Lượng mưa phân bổ không đều: Rạch Giá - Hà Tiên: khoảng 
1.900 - 2.000 mm, biển Tây Cà Mau: 2.000 - 2.300 mm, Đông Cà Mau 
giảm xuống còn 1.800 - 1.900 mm, Sóc Trăng - Trà Vinh: 1.600 - 1.700 
mm và Gò Công - Cần Giờ: 1.400 - 1.500 mm. Mùa mưa chiếm đến 90% 
lượng mưa hàng năm.

Độ ẩm và bốc hơi: Độ ẩm trung bình mùa mưa: 83 - 88%. Độ bốc hơi 
trung bình năm khoảng 1.000 - 1.400 mm.

Hình 1.1. Bản đồ vị trí ĐBSCL
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1.3. Hệ thống sông ngòi

Hệ thống sông Mê Kông có chiều dài lớn nhất trong khu vực 
Đông Nam Á và là một trong những sông lớn nhất trên thế giới 
(4.800 km; lưu lượng nước: 475 tỷ m3 nước hàng năm). Sông bắt 
nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua sáu quốc gia (Trung Quốc, 
Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam). Lưu vực sông 
Mê Kông khoảng 795.000 km2, trong đó Trung Quốc chiếm 21%, 
Myanmar (3%), Thái Lan (23%), Lào (25%), Campuchia (20%) và 
Việt Nam (8%). Vùng hạ lưu sông Mê Kông bao gồm bốn quốc gia 
(Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) với khoảng 60 triệu người 
(MRC, 2005). Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam qua 2 nhánh sông: 
sông Tiền và sông Hậu với chiều dài mỗi sông khoảng 230 km tạo nên 
một lưu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với tổng diện tích 
gần 40.000 km2, chiếm khoảng 12% diện tích của cả nước. Ngoài ra, 
ĐBSCL có một hệ thống sông - kênh rạch dày đặc với tổng chiều dài 
khoảng 4.900 km (Lê Song Giang, 2004).

Hệ thống sông Mê Kông chảy vào ĐBSCL qua hai nhánh sông: sông 
Tiền và sông Hậu, cuối cùng đổ ra biển Đông với 9 cửa biển. Ngoài 
ra, ĐBSCL còn có một số sông lớn khác như: hệ thống sông Vàm Cỏ, 
sông Sở Thượng và Sở Hạ đều bắt nguồn từ Campuchia (CPC), sông 
Mỹ Thanh, sông Cái Lớn và Cái Bé. Tất cả những sông này cùng với hệ 
thống kênh chằng chịt ở ĐBSCL có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc 
thoát lũ cũng như nguồn lợi và khai thác thủy sản nội địa ở vùng này 
(Nguyễn Văn Trọng & ctv., 2006). Bên cạnh đó, hệ thống sông kênh 
rạch này cũng góp phần làm cho nguồn lợi thuỷ sản vùng ĐBSCL đa 
dạng và phong phú. Tổng chiều dài của hệ thống sông ngòi ở ĐBSCL 
được ước tính dài khoảng 4.900 km (Lương Song Giang, 2004);

Hệ thống sông rạch tự nhiên dày đặc vùng ĐBSCL giúp cho các loài 
thủy sản di cư dễ dàng từ thủy vực này qua thủy vực khác để sinh trưởng 
và phát triển. Đặc biệt là nhóm cá trắng, đầu mùa lũ chúng thường di 
cư từ sông vào vùng ngập lũ để sinh trưởng, cuối mùa lũ chúng lại di cư 
ngược ra sông để tìm nơi cư trú thích hợp trong mùa khô. Trong khi đó 
một số loài cá đen sẽ lưu lại tại những vùng trũng như vùng đầm lầy để 
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trú ngụ trong mùa khô, số còn lại di cư ra các sông kênh rạch để trú ngụ.

Hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ thủy văn 
sông Mê Kông như chế độ thủy triều và chế độ ngập lụt, chỉ có 4 tỉnh: 
Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Long An là ít bị ảnh hưởng hơn. 

1.4. Tình hình ngập lũ ở ĐBSCL

Mùa mưa bắt đầu vào khoảng cuối tháng 5, nhưng phải đến cuối tháng 6 
đầu tháng 7, nước ở ngoài sông bắt đầu dâng cao và tràn vào trong nội 
đồng tạo nên một vùng ngập lụt rộng lớn trong suốt mùa lũ. Mực nước 
lũ cao nhất xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10. Đây là thời gian vùng 
ĐBSCL bị ngập lụt nhiều nhất, điều này đồng nghĩa với môi trường sống 
của các loài thuỷ sản nước ngọt được mở rộng thêm. Mực nước giảm dần 
vào cuối mùa lũ và bắt đầu vào mùa khô. Khoảng tháng 3 đến tháng 5 
là thời gian khắc nghiệt nhất đối với các loài thuỷ sản, bởi vì môi trường 
sống bị thu hẹp nhỏ lại ở những con sông và vực sâu.

Ngập lũ là một trong những đặc trưng quan trọng nhất ở ĐBSCL và  có 

Hình 1.2. Hệ thống sông ngòi vùng ĐBSCL
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ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nguồn lợi thủy sản nội địa của vùng. 
Vùng ngập lũ ĐBSCL có diện tích khoảng 2 triệu ha (chiếm khoảng 50% 
diện tích ĐBSCL) năm có lũ lớn, và khoảng 1,4 triệu ha năm có lũ nhỏ 
với các mức độ ngập khác nhau ở các vùng khác nhau từ 0,5 - 4,0 m.  
Tuy nhiên, diện tích đất để sản xuất lúa vụ ba hiện nay khá phổ biến ở 
vùng ĐBSCL. Việc xây dựng các hệ thống đê bao khép kín để bảo vệ 
không bị ngập lụt trong suốt mùa lũ, không những ảnh hưởng đến sản 
lượng lúa vì đất đai kém màu mỡ và sâu bệnh xuất hiện nhiều, mà còn làm 
giảm chất lượng lẫn số lượng môi trường sống cho các loài động thủy sản. 

1.5. Đặc điểm nguồn lợi thủy sinh vật tác động đến 
nguồn lợi thủy sản ĐBSCL
1.5.1. Đặc điểm thuỷ sinh vật

ĐBSCL là vùng đất vừa chịu tác động trực tiếp của chế độ thủy văn sông 
Mê Kông vừa chịu tác động trực tiếp của biển. Do đó ĐBSCL có nhiều 
vùng sinh thái rất đặc trưng. Vùng sinh thái được phân bố dựa vào điều 
kiện tự nhiên chủ yếu của vùng & sự thích nghi của sinh vật thủy sản đối 
với việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng như quy 
hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản sau này. Có thể phân chia ĐBSCL 
thành 2 vùng sinh thái lớn là: vùng sinh thái nội đồng và vùng sinh thái 
cửa sông ven biển. Theo đặc trưng phân vùng này, nguồn lợi thủy sinh 
vật cũng có sự khác biệt, cụ thể:

1.5.1.1. Vùng sinh thái nội địa

Toàn vùng sinh thái nước ngọt khu vực ĐBSCL có hệ thủy sinh vật đa 
dạng và phong phú. Nguồn sinh vật lượng dồi dào, chủ yếu là sinh vật 
phù du và động vật đáy là cơ sở thức ăn tự nhiên thích hợp cho nhiều 
loài động vật thủy sinh khác tạo nên sự đa dạng về thành phần loài và 
sự giàu có về sản lượng của các loài cá nơi đây.

1.5.1.2. Vùng sinh thái cửa sông ven biển

Khác với vùng sinh thái nội địa, vùng cửa sông ven biển có tính chất đặc 
trưng là các yếu tố môi trường biến động liên tục theo không gian và thời 
gian mà trong đó chỉ số môi trường có tính chất quyết định nhất đến đời 



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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sống sinh vật là độ mặn. Về mặt thời gian, độ mặn biến động theo mùa. 
Về mặt không gian, độ mặn biến động theo hướng tăng dần từ cửa sông 
ra biển và theo chiều từ trên xuống dưới. Chính vì thế  nhiều nhóm loài 
sinh vật khác nhau đã thay nhau tồn tại và phát triển thịnh vượng tại vùng 
cửa sông tạo nên một hệ sản xuất có năng suất sinh học cao có tính biến 
đổi theo mùa. Cụ thể là nhóm sinh vật nước ngọt khi vùng sinh thái hoàn 
toàn ngọt hóa vào mùa lũ, sau đó là nhóm sinh vật nước lợ khi tương tác 
sông - biển tương đối cân bằng và cuối cùng là nhóm sinh vật nước mặn 
khi quá trình xâm nhập mặn chiếm ưu thế vào mùa khô. Đặc biệt là sự 
tồn tại của nhóm loài sinh vật rộng sinh thái đặc biệt là “rộng muối ”, đây 
là nhóm sinh vật đặc trưng thích nghi với môi trường sống đầy biến động 
vùng cửa sông ven biển.

Tại vùng sinh thái này, khu hệ sinh vật thủy sinh trong rừng ngập mặn 
cũng rất phong phú. Rừng ngập mặn phân bố ở các đầm lầy nước mặn 
ven biển và cửa sông, hiện nay rừng ngập mặn ở ĐBSCL phân bố tập 
trung ở vùng bán đảo Cà Mau, một phần ở ven biển Trà Vinh và Bến 
Tre. Thảm thực vật rừng ngập mặn ở vùng ĐBSCL gồm trên 40 loài cây 
chịu mặn. Đây là nơi cư trú và nơi kiếm ăn quan trọng cho các loài thủy 
sinh vật với nguồn vật chất hữu cơ phong phú. Đồng thời do ít sóng gió, 
nhiều nơi ẩn náu, rừng ngập mặn không chỉ là bãi đẻ và nơi lý tưởng cho 
sự sinh trưởng của nhiều loài thủy sản còn non, mà còn được xem như 
nơi cung cấp tôm giống, cá giống tự nhiên với số lượng  lớn cho các vùng 
cửa sông ven biển. 

1.6. Nguồn lợi thuỷ sản nội địa ĐBSCL

Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt nên ĐBSCL có nguồn lợi thủy 
sản rất phong phú và đa dạng. Nguồn lợi thuỷ sản vùng ĐBSCL có thể 
chia thành hai loại chính là nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt và nước lợ - mặn.

1.6.1. Nguồn lợi thủy sản nước ngọt

Theo Mai Đình Yên và Nguyễn Văn Trọng khảo sát (1985) đã xác định 
ĐBSCL có 255 loài cá nước ngọt (thuộc 43 họ, 130 giống), trong đó 
có 55 loài cá kinh tế (32,5%). Họ cá chép (Cyprinidae) có nhiều loài 
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nhất là 83 loài (32,5%). Trong 255 loài này, có 145 loài cá tương tự với 
Campuchia (56,86%). Đây là 2 quốc gia kế bên nhau và cùng có hệ 
thống sông Mê Kông chảy qua, nên thành phần loài cá giống nhau: họ 
cá chép (Cyprinidae); họ cá chiên (Bagridae); họ Schibeidae;  họ cá rô 
(Anabantidae); họ cá lóc (Ophiocephalidae); họ cá nheo (Siluridae); họ 
cá trê (Clariidae); họ cá thát lát (Notopteridae). Thậm chí một số loài có 
nguồn gốc nước lợ mặn như họ cá trích (Clupeidae) và họ cá Engraulidae 
đi sâu vào vùng nước ngọt ĐBSCL và vượt biên giới qua Campuchia. 
Điều này cho thấy nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt vùng ĐBSCL có mối liên 
hệ chặt chẽ với nguồn lợi thuỷ sản Campuchia.

Do điều kiện sinh thái đa dạng của các thủy vực làm phát sinh các đặc 
điểm sinh lý và phân bố khác nhau của cá ở ĐBSCL. Những loài cá 
thuộc các họ: Cyprinidae, Schibeidae, Siluridae, Bagridae sống ở sông, 
kênh, rạch nước chảy, nước ít phèn và hàm lượng oxy cao, ngược lại 
các loài cá thuộc các họ: Ophiocephalidae, Anabantidae và Clariidae 
thường sống ở các vùng ngập, lung bàu nơi có hàm lượng oxy trong 
nước thấp và chịu đựng được nước phèn như các vùng Đồng Tháp Mười, 
Tứ Giác Long Xuyên, rừng U Minh. Nhiều loài cá ở cửa sông ven biển 
cũng thường xuyên xuất hiện sâu trong nội địa thuộc các họ: Clupeidae, 
Engraulidae, Ariidae, Tetraodontidae, Cynoglossidae.

Nguồn lợi cá nước ngọt ĐBSCL có thể chia thành 2 nhóm lớn là: 
Nhóm cá nước ngọt sống trong sông, thường được gọi là nhóm “cá trắng” 
và nhóm cá sống nước tĩnh, còn gọi là “cá đen” sống ở các ao hồ, đồng 
ruộng, đầm lầy với đặc điểm nổi bật là khả năng chịu phèn và các điều 
kiện khắc nghiệt khác.

Nhóm cá trắng: Là những loài cá di cư xa, thường sống ở kênh rạch 
nước chảy, nước ít phèn và hàm lượng oxy hoà tan cao. Hàng năm nhóm 
cá này di cư ngược/xuôi dòng để sinh sản và sinh trưởng. Một loại di cư 
khác là di cư ngang từ ngoài sông chính vào trong vùng ngập lũ để sinh 
trưởng và phát triển trong mùa lũ. Một số họ cá trắng tiêu biểu được nêu 
trong hình 4 thuộc họ Cyprinidae, Pangasiidae; Bagridae và Siluridae. 
Đây là nhóm cá quan trọng đối với nghề cá sông tự nhiên ĐBSCL.
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Cá linh (Henicorhynchus sp.) Cá hô (Catlocarpio siamensis)

Cá cày (Cyclocheilichthys armatus) Cá đỏ mang (Systomus orphoides)

Cá kết (Kryptopterus cryptopterus)

Cá lòng tong (Rasbora dusonensis) Cá vồ đém (Pangasius larnaudii)

Cá lăng (Mystus nemurus)

Hình 1.3. Một số loài cá trắng tiêu biểu vùng ĐBSCL



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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Nhóm cá đen: Là những loài cá không di cư xa nhưng chúng có khả 
năng chịu đựng được môi trường khắc nghiệt như hàm lượng oxy hoà 
tan thấp và độ phèn cao, thường sống ở vùng ngập lụt, lung, bàu, ao 
đìa tự nhiên. Khi mực nước lũ rút xuống, chúng thường lưu lại trong các 
môi trường nước tù như đầm lầy, ao đìa trong mùa khô. Một số cá đen 
điển hình được nêu trong Hình 1.4 như cá lóc đồng (Channa striata),  lóc 
bông (Channa micropeltes) cá rô đồng (Anabas testudineus) và sặt rằn 
(Trichogaster pectoralis)...

 

 

 

Cá sặt bướm  
(Trichogaster trichopterus)

Cá sặt rằn  
(Trichogaster pectoralis)

Cá lóc đồng (Channa striata) Cá rô đồng (Anabas testudineus)

Cá dày (Channa lucius) Cá lóc bông (Channa micropeltes)

Hình 1.4. Một số loài cá đen tiêu biểu vùng ĐBSCL
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24

Ngoài ra, theo số liệu điều tra về nguồn lợi tôm ở ĐBSCL đã ghi nhận 
18 loài tôm nước ngọt Caridea được xác định bao gồm các họ tôm gai 
Palaemonidae, tép gạo Atyidae và tôm gõ mõ Alpheidae. Trong nhóm 
này  họ tôm gai được chú ý hơn do đặc điểm thành phần loài đa dạng, 
phân bố rộng rãi ở khắp các thủy vực và sản lượng khai thác lớn. Đối 
với nhóm động vật thân mềm, khoảng 200 loài đã được xác định ở 
vùng nội địa ĐBSCL, phần lớn trong số đó là nguồn thức ăn của các 
loài cá, nhiều loài nhuyễn thể còn là đối tượng khai thác có giá trị kinh 
tế quan trọng.

1.6.2. Nguồn lợi thủy sản nước lợ - mặn ven biển vùng ĐBSCL

Ở đây chúng ta không xét đến nguồn lợi hải sản xa bờ mà chủ yếu đề 
cập đến sự phong phú của nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông ven biển 
của khu vực ĐBSCL bao gồm nhóm cá sống trong vùng mặn - lợ và 
các vùng hạ lưu cũng như các kênh rạch liên quan chịu sự chi phối của 
thủy triều.

Nằm trong vùng chuyển tiếp sông - biển với hoạt động mạnh của thủy 
triều, điều kiện môi trường vùng cửa sông ven biển ĐBSCL biến đổi rõ 
rệt và nhanh theo không gian và thời gian, nhất là độ mặn. Bên cạnh đó, 
vùng cửa sông ven biển ĐBSCL lại có nguồn dinh dưỡng rất cao thể hiện 
qua hệ động thực vật phù du rất phong phú giúp cho sự phát triển về số 
lượng và sinh vật lượng của nhiều loài sinh vật sống trong thủy vực, đồng 
thời là nơi nuôi dưỡng các ấu thể, nơi đẻ trứng và vỗ béo của nhiều loài 
sinh vật biển khác. Khu hệ cá cửa sông có 155 loài thuộc 58 họ và 15 
bộ mà cấu trúc chủ yếu là các loài có nguồn gốc biển như bộ cá Vược, 
cá Trích, cá Bơn và cá Đối. Phần lớn các loài thuộc nhóm rộng nhiệt và 
rộng muối. Một số loài cá tiêu biểu nước lợ vùng cửa sông được trình bày 
trong Hình 1.5.
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Cá bống cát 
(Glossogobius aureus)

Bống kèo 
(Pseudapocryptes lanceolatus)

Cá bống (Acentrogobius canius) Cá mặt quỷ (Halophryne diemensis)

Cá sửu (Boesemania microlepis) Cá phèn (Polynemus longipectoralis)

Hình 1.5. Một số loài cá nước lợ tiêu biểu vùng ĐBSCL

Ngoài ra, một số loài cá có nguồn gốc nước mặn nhưng cũng bắt gặp 
ở môi trường cửa sông và một số loài đi sâu vào trong nội địa lên tới 
tỉnh Vĩnh Long. Một số loài tiêu biểu được nêu trong Hình 1.6 thuộc 
một số họ như Scatophagidae; Terapontidae; Mugilidae; Ariidae và 
Centropomidae.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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Cá nâu (Scatophagus argus) Cá lưỡi búa (Terapon jarbua)

Cá đối (Mugil cephalus) Cá úc (Arius maculatus)

Cá chẽm (Lates calcarifer) Cá nhụ (Eleuthronema tetradactylum)

Hình 1.6. Một số loài cá nước mặn tiêu biểu di cư vào vùng cửa sông

1.6.3. Đặc điểm sinh thái cá nước ngọt ĐBSCL

Đặc điểm sinh thái cá ở ĐBSCL liên quan chặt chẽ với chế độ thủy văn 
của sông Mê Kông. Vào mùa mưa lũ, ĐBSCL trở thành vùng ngập lũ 
rộng lớn thì cá ở các sông, kênh, rạch và lung bàu di cư lên vùng ngập 
nước để bắt mồi và sinh sản; một số loài cá sống ở sông di cư ngược 
dòng Mê Kông lên thượng nguồn sông hoặc vùng ngập của Campuchia 
để sinh sản. Cá con ở thượng nguồn sông Mê Kông hoặc vùng ngập của 
CPC trôi dạt về các vùng ngập ở ĐBSCL qua các sông, rạch hoặc nước 
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lũ tràn bờ. Trong thời gian này một số loài cá biển xâm nhập sâu vào nội 
địa mùa khô lại di cư ra cửa sông ven biển (Trần Thanh Xuân & CTV, 
1998, Viện KT QHTS, 2006). Di cư là đặc điểm quan trọng của hầu hết 
cá nước ngọt vùng ĐBSCL. Có 3 loại di cư chính sau:

- Di cư sinh sản: Có 3 dạng di cư: (1) di cư với cự ly dài để lên thượng nguồn 
sông Mê Kông (Campuchia) để sinh sản như cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus); cá basa (Pangasius bocourti); cá vồ đém (Pangasius 
larnaudi); cá chài (Leptobarbus hoevenii). (2) các loài cá di cư đẻ trứng 
ở vùng ngập lụt hai bên sông và các kênh rạch bao gồm một số loài như 
cá mè vinh (Barbodes gonionotus); cá he vàng (Barbodes altus); cá 
dảnh trắng (Puntioplites protozysron). (3) các loài cá di cư từ nơi cư trú 
ra các đầm lầy, ao hồ, vùng trũng không bị khô hạn trong mùa khô đến 
những vùng nập lụt trong mùa lũ như cá thát lát (Notopterus notopterus); 
cá lóc đồng (Channa striata); lóc bông (Channa micropeltes); rô đồng 
(Anabas testudineus) và cá bống tượng (Oxyeleotris marlorata). Tập tính 
di cư sinh sản này của đa số các loài cá Mê Kông xảy ra cùng với đầu 
mùa lũ. Rất nhiều loài cá kinh tế sinh trưởng ở ĐBSCL, nhưng đẻ trứng 
ở Campuchia và Lào. Sau đó trứng cá hoặc cá bột được dòng nước trôi 
dạt về vùng hạ lưu sông Mê Kông và ĐBSCL.

- Di cư sinh trưởng: Cá sinh trưởng ở sông chưa tới tuổi sinh sản thì di 
cư lên các vùng ngập lũ để bắt mồi trong thời gian đầu mùa lũ. Những 
vùng ngập lụt ven sông rất giàu thức ăn tự nhiên do đất nông nghiệp 
canh tác trong mùa khô bị ngập lụt trong mùa lũ nên có nhiều chất hữu 
cơ tạo nên nguồn dinh dưỡng đa dạng và phong phú. Nhiều loài cá ăn 
thịt động vật cũng theo vào các vùng ngập lũ để bắt mồi đàn cá con hay 
những côn trùng khác. Trong mùa khô, do nước mặn xâm nhập vào nội 
địa nên nhiều loài cá nước lợ và mặn cũng di cư vào sông kênh rạch để 
bắt mồi.

- Di cư cư trú: Vào cuối mùa lũ, nhóm cá đen có khả năng chịu được với 
môi trường khó khăn như thiếu oxy hoà tan, nước phèn di chuyển đến 
các lung bàu trong các vùng ngập còn tồn tại rong mùa khô. Trong khi 
đó, nhóm cá trắng lại di cư ngược lên thượng nguồn để sinh trưởng và cư 



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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trú trong mùa khô trên dòng sông chính hoặc kênh rạch nhỏ. Một số loài 
di cư xa (như cá tra, cá hô) di chuyển lên vùng Kratie hoặc Strung Treng 
ở dưới thác Khone trú ẩn trong những vưhc sâu trên dòng chính và chuẩn 
bị cho mùa sinh sản vào đầu mùa lũ. Tóm lại, cá Mê Kông di cư ngược 
dòng lên thượng nguồn và tìm nơi cư trú ở những vực sâu trong mùa khô. 
Vào đầu mùa lũ chúng sinh sản, cá bột và cá con trôi dạt xuống vùng hạ 
lưu để sinh trưởng và phát triển. Nếu xét về hướng di cư thì cá Mê Kông 
có 2 loại di cư: (1) di cư dọc (lên & xuống hay ngược & xuôi dòng) và 
(2) di cư ngang (di cư từ sông chính vào vùng ngập lụt đầu mùa lũ và di 
chuyển ngược trở ra sông vào cuối mùa lũ). 

Sự di cư ngược dòng của cá trưởng thành lên thượng nguồn để sinh sản 
cùng với sự di cư xuôi dòng của cá bột và cá con là một quá trình bổ sung 
cho sự duy trì nguồn lợi thuỷ sản đa dạng và phong phú ở ĐBSCL và 
Campuchia. Sự di cư này có mối quan hệ mật thiết đối với chế độ thuỷ 
văn sông Mê Kông. Vào đầu mùa nước lũ, mức nước dâng cao và làm 
ngập 1 vùng rất rộng lớn thì cá ở sông, kênh rạch và lung bàu di cư lên 
vùng ngập nước để sinh sản, bắt mồi và sinh trưởng. 

Có một mối liên hệ mật thiết giữa di cư của cá và lưu lượng nước. Có 2 
thời gian mà đa số cá di cư là vào đầu mùa lũ (tháng 5 đến tháng 6) và 
cuối mùa lũ (tháng 11). Cá di cư vào đầu mùa lũ được cho là di cư lên 
thượng nguồn để sinh sản, cá con và cá bố mẹ di cư xuôi dòng xuống 
vùng hạ lưu để sinh trưởng và phát triển ở vùng ngập lụt dưới vùng hạ lưu 
như vùng ĐBSCL. Ngược lại cá di cư vào cuối mùa lũ (tháng 10) là cá di 
cư ngang từ vùng ngập lụt trở ra sông chính trước khi mùa khô bắt đầu. 

1.6.4. Những đặc trưng của nguồn lợi thuỷ sản ĐBSCL

Có tính di cư cao và gắn liền với khu hệ cá vùng thượng lưu: Lưu vực 
sông Mê Kông được chia ra ba hệ thống di cư: khu vực hạ lưu, trung lưu 
và thượng lưu (Poulsen et al., 2002). Mặc dù được chia thành ba hệ thống 
di cư khác nhau, nhưng ba hệ thống này cũng có sự liên hệ với nhau về 
thành phần loài. ĐBSCL và Campuchia nằm trong cùng một hệ thống cá 
di cư. Do đó, có sự giống nhau về thành phần loài, rất nhiều loài cá di cư 
qua lại giữa ĐBSCL và Campuchia (Poulsen et al., 2004), đặc trưng là 
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các loài cá trong họ cá chép (Cyprinidae) và cá tra (Pangasiidae). Phía 
Bắc Campuchia (tỉnh Kratie và Stung Treng) được xem là nơi cư trú quan 
trọng trong mùa khô và cũng là nơi sinh sản quan trọng của rất nhiều loài 
cá. Trong khi đó vùng ngập lụt ở ĐBSCL và phía Nam Campuchia là môi 
trường sinh trưởng quan trọng và được xem là “nơi sản xuất cá” vùng hạ 
lưu sông Mê Kông.

Phụ thuộc vào chế độ ngập lũ hàng năm: Diện tích vùng ngập lũ phụ 
thuộc vào chế độ ngập lũ hàng năm. Lũ càng lớn thì diện tích ngập cũng 
tăng theo và môi trường sống cho cá cũng được mở rộng thêm. Khoảng 
40 - 50% diện tích ĐBSCL hàng năm bị ngập lụt trong mùa lũ. Một số 
nghiên cứu gần đây cho thấy chế độ ngập lũ hàng năm càng lớn thì sản 
lượng khai thác càng nhiều (Vu Vi An 2006 và Halls et al., 2007).

Nguồn lợi thuỷ sản ở ĐBSCL được bổ sung từ thượng nguồn: Hàng 
năm nguồn lợi thủy sản vùng ĐBSCL được bổ sung một lượng rất lớn cá 
bột, cá con và cá trưởng thành từ thượng nguồn di cư xuống, đặc biệt ở 
Campuchia theo dòng chính và lũ tràn qua biên giới. Rất nhiều loài cá 
sinh sản ở thượng nguồn, đặc biệt ở bên dưới thác Khone, sau đó trứng 
và cá bột cá con trôi dạt xuôi dòng xuống vùng ngập lụt Campuchia 
và ĐBSCL để sinh trưởng (Poulsen et al., 2002). Trong chương trình 
quan trắc cá bột tại Vĩnh Sương và Quốc Thái năm 1999, tiếp giáp với 
Campuchia cho thấy đã vớt được 127 loài và thời gian xuất hiện lượng 
cá bột nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 7 (Nguyễn Thanh Tùng và ctv., 
2002). Số lượng cá bột và cá con xuất hiện cao nhất đạt 2.405 cá thể/
giờ/mét lưới đáy.

Chịu tác động của nhiều ngành kinh tế khác: Cùng với ngành thủy 
sản, một số ngành liên quan khác cũng sử dụng chung nguồn nước là 
ngành nông nghiệp và ngành thủy điện. Mà những ngành này đang làm 
thay đổi chế độ ngập lụt cũng như chất lượng và số lượng môi trường 
sống mà nguồn lợi thủy sản phụ thuộc rất lớn vào những yếu tố này. 
Ngoài ra, các hoạt động thủy lợi và công trình thủy điện phía trên thượng 
nguồn rõ ràng làm hạn chế sự di cư, đặc biệt là di cư sinh sản và di cư 
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vào vùng ngập lụt để bắt mồi. 

Khai thác thủy sản ở quy mô nhỏ: Đa số người dân tham gia khai 
thác thủy sản có tính chất mùa vụ như một hoạt động kinh tế phụ, chủ 
yếu để làm thức ăn hàng ngày trong gia đình. Tỷ lệ số hộ tham gia khai 
thác rất cao: khá cao ở vùng ngập lũ đồng Đồng Tháp đạt 64% (Phạm 
Mai Phương và Nguyễn Văn Trọng, 2005) và 67% ở An Giang (AMFC, 
2001). Vì đặc điểm của nghề khai thác thủy sản vùng ĐBSCL là ở quy 
mô nhỏ, cho nên việc quản lý nghề cá gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như 
ngư dân sinh sống ngay trong vùng ngập lũ và không có bến cá cố định, 
cho nên việc giám sát cũng như việc bắt ngư dân tuân theo các quy định 
về khai thác và bảo vệ nguồn lợi như không được sử dụng như: dớn, kích 
điện là một công việc hết sức khó khăn.

1.7. Thành phần các loài cá thường gặp ở ĐBSCL

Bảng 1.1. Danh sách các loài cá nước ngọt thường gặp ĐBSCL

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Giá trị

I Bộ cá Thát lát Osteoglossiformes

1 Họ cá Thát lát Notopteridae

1 Cá Thát lát còm  
(Nàng hai)

Chitala ornata (Gray, 1831) VU

2 Cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas, 1780) N

II Bộ cá Chình Angulliformes

2 Họ cá Chình Anguillidae

3 Cá Chình hoa Anguilla marmorata Quoy and Gaimard, 1824 VU

3 Họ cá Chình rắn Ophichthidae

4 Cá Lịch cu Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)

4 Họ cá Lạc Muraenesocidae

5 Cá Lạc Muraenesox bagio (Hamilton, 1822) KT

III Bộ cá Cháo biển Elopiformes
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TT Tên Việt Nam Tên khoa học Giá trị

5 Họ cá Cháo lớn Megalopidae

6 Cá Cháo lớn Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) VU

IV Bộ cá Trích Clupeiformes

6 Họ cá Trích Clupeidae

7 Cá Cơm trích Clupeioides borneensis Bleeker, 1851

8 Cá Cơm sông Corica laciniata (Fowler, 1935)

9 Cá Cơm thường Clupeichthys aesarnensis Wongratana, 1983

10 Cá Cháy bẹ Tenualosa thibaudeaui (Durand, 1940) VU

7 Họ cá Trỏng Engraulidae

11 Cá Lành canh Coilia lindmani (Bleeker, 1852)

12 Cá Tốp Lycothrissa crocodilus (Bleeker, 1851)

V Bộ cá Chép Cypriniformes

8 Họ cá Chép Cyprinidae

13 Cá Lành canh nam Parachela siamensis (Gunther, 1868)

14 Cá Thiểu mẫu Paralaubuca typus (Bleeker, 1865)

15 Cá Thiểu nam Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935)

16 Cá Rựa sông Macrochirichthys macrochirus  
(Valenciennes, 1844)

17 Cá Mại tép Thryssocypris tonlesapensis  
(Roberts and Kottlelat, 1984)

18 Cá Lòng tong mương Luciosoma bleeker (Steindachner, 1879)

19 Cá Lòng tong sắt Esomus metallicus Ahl,1923 DD

20 Cá Lòng tong sắt Esomus longimanus (Lunel, 1881)

21 Cá Lòng tong đuôi vàng Rasbora aurotaenia Tirant, 1885

22 Cá Lòng tong kẻ Rasbora paviana (Tirant, 1885) DD

23 Cá Lòng tong đuôi đỏ Rasbora borapetensis Smith, 1934

24 Cá Lòng tong đá Rasbora spilocera (Rainboth & Kottelat, 1987) DD

25 Cá Lòng tong Rasbora tornieri Ahl, 1922 NE

26 Cá Lòng tong sợi Luciosoma setigerum (Valenciennes, 1842)
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27 Cá Dảnh giả vây Sikukia stejnegeri (Smith, 1931) NE

28 Cá Mại nam Laubuka laubuca (Hamilton, 1822)

29 Cá Trà sóc Probarbus jullieni (Sauvage, 1880) KT, VU

30 Cá Trao tráo Amblyrhynchichthys micracanthus  
Ng &Kottelat, 2004

KT

31 Cá Duồng bay Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878 KT

32 Cá Cóc không râu Cyclocheilichthys lagleri Sontirat, 1989

33 Cá Cóc Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1849) KT

34 Cá Cầy nam Anematichthys armatus (Valenciennes, 1842)

35 Cá Dảnh Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865) N

36 Cá Dảnh xám Puntioplites falcifer Smith, 1929

37 Cá Dảnh giả Scaphognathops stejnegeri Smith, 1931 NE

38 Cá He đỏ Barbonymus altus (Gunther, 1868) N

39 Cá Mè vinh Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) N

40 Cá He vàng Barbonymus chwanenfeldi (Bleeker, 1853) N

41 Cá Mè vinh giả Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)

42 Cá Ngựa nam Hampala dispar Smith, 1934 NE

43 Cá Ngựa Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt, 1823 KT

44 Cá Rằm đất Puntius brevis (Bleeker, 1860) NE

45 Cá Diếc cốc Lào Poropuntius laoensis (Gunther, 1868) NE

46 Cá Hô Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898 N

47 Cá Ba lưỡi Barbichthys nitidus (Sauvage, 1878) NE

48 Cá Duồng Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878 N

49 Cá Trôi mrigal Cirrhinus mrigalla (Hamilton, 1822) N, ng

50 Cá Linh rìa xiêm Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881) KT

51 Cá Linh rìa xiêm Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) KT

52 Cá Linh rìa đuôi vàng Henicorhynchus lobatus Smith, 1945 KT

53 Cá Linh đỏ Labeo erythropterus (Valenciennes, 1842)
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54 Cá Linh Labeo indranontri (H.M.Smith, 1945)

55 Cá Trôi ấn Labeo rohita (Hamilton, 1822) N, ng

56 Cá Ét mọi Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) KT

57 Cá Mè hôi Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852)

58 Cá Mè lúi Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) NE

59 Cá Linh nút Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)

60 Cá Chài Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) KT

61 Cá Trắm cỏ Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) N, ng

62 Cá Mè trắng Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) N, ng

63 Cá Mè hoa Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) N, ng

64 Cá Chép Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) N

9 Họ cá Heo Cobitidae

65 Cá Heo sọc Syncrossus helodes (Sauvage, 1876) DD

66 Cá Heo vạch Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864) DD

67 Cá Heo bạc Yasuhikotakia lecontei (Fowler, 1937) DD

68 Cá Heo râu Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes, 1846) CC

69 Cá Heo eos Yasuhikotakia eos (Taki, 1972) CC

70 Cá Heo sông Ambastaia sidthimunki (Klausewitz, 1959)

71 Cá Khoai sông Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) DD

10 Họ cá May Gyrinocheilidae

72 Cá Bám đá Gyrinocheilus pennocki (Fowler, 1937) DD

73 Cá May Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) NE

VI Bộ cá Hồng nhung Characiformes

11 Họ cá Chim Characidae

74 Cá Chim nước ngọt Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) N, ng

VII Bộ cá Da trơn Siluriformes

12 Họ cá Tỳ bà Loricariidae

75 Cá Tỳ bà (Lau kiếng) Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991) C, XH
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13 Họ cá Nheo Siluridae

76 Cá Trèn răng Belodontichthys truncatus Kottelat & Ng, 1999

77 Cá Trèn mỡ Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851) KT

78 Cá Trèn bầu Ompok siluroides Lacepède, 1803 KT, EN

79 Cá Trèn xám Kryptopterus cheveyi Durand, 1940 KT

80 Cá Trèn đá Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851) KT

81 Cá Leo Wallago attu (Bloch &Schneider, 1801) KT

82 Cá Kết bạc Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864)

83 Cá Leo dóc Wallago leerii Bleeker, 1851 VU

84 Cá Trèn mo Micronema moorei (Smith, 1945)

85 Cá Trèn mắt Ompok hypophthalmus (Bleeker, 1846)

86 Cá Trèn Hemisilurus Mekongensis (Bornbusch &  
Lundberg, 1989)

14 Họ cá Ngát Plotosidae

87 Cá Ngát Plotosus canius (Hamilton, 1822) KT

15 Họ cá Trê Claridae

88 Cá Trê trắng Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) N

89 Cá Trê vàng Clarias macrocephalus (Gunther, 1864) N

90 Cá Trê lai Clarias hybrid

91 Cá Trê phi Clarias gariepinus (Burchell, 1815) N, ng

16 Họ cá Tra Pangasiidae

92 Cá Tra (xác) chuột Helicophagus leptorhunchus Ng & Kottelat, 2000 KT

93 Cá Tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) N

94 Cá Basa Pangasius bocourti Sauvage, 1880 N

95 Cá Hú Pangasius conchophilus Roberts &  
Vidthayanon, 1991

N

96 Cá Vồ đém Pangasius larnaudii Bocourt, 1866 N

97 Cá Bông lau Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1949 KT
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98 Cá Dứa Pangasius elongatus Pouyaud,  
Gustiano & Teugels, 1880

99 Cá Sát sọc Pangasius macronema Bleeker, 1850 KT

100 Cá Sát bay Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878)

17 Họ cá Úc Ariidae

101 Cá Úc chấm Arius maculatus (Thunberg, 1792) KT

102 Cá Úc nâu Hemiarius stormii (Bleeker, 1858) KT

103 Cá Úc thiều Netuma thalassina (Rüppell, 1837) KT

104 Cá Úc thép Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)

18 Họ cá Lăng Bagridae

105 Cá Chốt chuột Bagrichthys macracanthus (Bleeker, 1853)

106 Cá Chốt bông Pseudomystus siamensis (Regan, 1913) NE

107 Cá Lăng tối Bagrichthys obscurus Ng, 1999 KT

108 Cá Chốt giấy Mystus albolineatus Roberts, 1994 NE

109 Cá Chốt vàng Mystus atrifasciatus Fowler, 1937 DD

110 Cá Chốt sọc Mystus mysticetus Robert, 1992 KT

111 Cá Chốt trắng Mystus gulio (Hamilton, 1822) NE

112 Cá Lăng Hemibagrus spilopterus Ng & Rainboth, 1999 N

113 Cá Lăng nam Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840)

114 Cá Chốt Mystus wolffii (Bleeker, 1851)

115 Cá Chốt xám Mystus singaringan (Bleeker, 1846)

116 Cá Lăng sợi Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949)

117 Cá Lăng nha Hemibagrus wyckioides (Fang & Chaux, 1949)

19 Họ cá Chiên Sisoridae

118 Cá Chiên Glyptothorax lampris Fowler, 1934 NE

119 Cá Chiên Bagarius bagarius (Hamilton, 1822) NT

20 Họ cá Tra xiêm Schilbeidae

120 Cá Tra xiêm Laides hexanema (Bleeker, 1852)
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TT Tên Việt Nam Tên khoa học Giá trị

VIII Bộ cá Bạc đầu Cyprinodontiformes

21 Họ cá Bạc đầu Aplocheilidae

121 Cá Bạc đầu Apolocheilus panchax (Hamilton, 1822) NE

22 Họ cá Bảy màu Poecilidae

122 Cá bảy màu Poecilia reticulata Peters, 1859 NE

123 Cá Ăn muỗi Gambusia affinis (Baird and Girard, 1853) Ng, XH

IX Bộ cá Nhái Beloniformes

22 Họ cá Lìm kìm Hemiramphidae

124 Cá Kìm bên Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) DD

125 Cá Lìm kìm ao Dermogenys siamensis Fowler, 1934 CC

23 Họ cá Nhái Belonidae

126 Cá Nhái Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) DD

X Bộ cá Chìa vôi Gasterosteiformes

24 Họ cá Chìa vôi Syngnathidae

127 Cá Ngựa xương Doryichthys boaja (Bleeker, 1850) N

XI Bộ cá Mang liền Synbranchiformes

25 Họ Lươn Synbranchidae

128 Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) N

129 Lịch đồng Ophisternon bengalense M’Clelland, 1845 DD

26 Họ cá Chạch sông Mastacembelidae

130 Cá Chạch xiêm Macrognathus siamensis (Gunther, 1861) N

131 Cá Chạch bông (sông) Mastacembelus armatus (Lacepède, 1800) N

132 Cá Chạch lấu Mastacembelus favus (Hora, 1923)

133 Cá Chạch khoang Macrognathus taeniagaster (Fowler, 1935)

134 Cá Chạch lửa Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850

XII Bộ cá Hàm ếch Batrachoilidae

27 Họ cá Hàm ếch Batrachoididae

135 Cá Hàm ếch Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) CC
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XIII Bộ cá Vược Perciformes

28 Họ cá Đối Mugilidae

136 Cá Đối đất Mugil cephalus Linaeus, 1857 KT

29 Họ cá Sơn Ambassidae

137 Cá Sơn bầu Parambassis wolffi (Bleeker, 1850)

138 Cá Sơn xiêm Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

30 Họ cá Chẽm Latidae

139 Cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) KT

31 Họ cá Liệt Leiognathidae

140 Cá Liệt lớn Leiognathus equulus (Forsskal, 1775) DD

32 Họ cá Hường vện Lobotidae

141 Cá Hường Datnioides microlepis (Bleeker, 1853) VU

142 Cá Hường vện Datnioides polota (Hamilton, 1822) VU

33 Họ cá Nhụ Polynemidae

143 Cá Phèn vàng Polynemus melanochir Valenciennes, 1831 KT

144 Cá Phèn trắng Polynemus dubius (Bleeker, 1853) KT

34 Họ cá Đù Sciaenidae

145 Cá Sửu Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) KT

146 Cá Đù Pama pama (Buchanan & Hamilton, 1822)

35 Họ cá Mang rổ Toxotidae

147 Cá Mang rổ Toxotes chatareus (Hamilton, 1822) CC

36 Họ cá Rô biển Pristolepididae

148 Cá Rô biển Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) KT

37 Họ cá Rô phi Cichlidae

149 Cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) N, ng

150 Cá Rô phi đen Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) N. ng

151 Cá Điêu hồng Oreochromis hybrid
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38 Họ cá Nâu Scatophagidae

152 Cá Nâu Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) CC

39 Họ cá Rô đồng Anbantidae

153 Cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1792) N

40 Họ cá Hường Helostomatidae

154 Cá Hường Helostoma temmincki Cuvier, 1829

41 Họ cá Tai tượng Osphronemidae

155 Cá Sặc điệp Trichopodus microlepis (Gunther, 1861) NE

156 Cá Sặc rằn Trichopodua pectoralis Regan, 1909 N

157 Cá Sặc bướm Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) CC

158 Cá Bã trầu Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)

159 Cá Tai tượng Osphronemus gouramy (Lacepède, 1802) N, ng

160 Cá Lia thia Betta taeniata Regan, 1910 CC

42 Họ cá Quả (Lóc) Channidae

161 Cá Chành dục (Lóc đen) Channa gachua (Hamilton, 1822) KT

162 Cá Lóc bông Channa micropeltes (Cuvier, 1831) N

163 Cá Quả (Lóc đồng) Channa striata (Bloch, 1793)

43 Họ cá Đàn lia Callionymidae

164 Cá Đàn lia Tonlesapia tsukawakii Motomura & Mukai, 2006

44 Họ cá Chai Platycephalidae

165 Cá Chai Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) KT

45 Họ cá Bống đen Eleotridae

166 Cá Bống trứng Eleotris melanosoma Bleeker, 1853 KT

167 Cá Bống tượng Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) N

168 Cá Bống cấu (trân) Butis butis (Hamilton, 1822) NE

169 Cá Bống dừa Oxyeleotris urophthalmus (Bleeker, 1851) KT

46 Họ cá Bống trắng Gobiidae

170 Cá Bống cát Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 KT
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171 Cá Bống cát tối Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) VU

172 Cá Bống cát trắng Glossogobius sparsipapillus Akihito &  
Meguro, 1976

KT

173 Cá Bống mắt tre Brachygobius sabanus Inger, 1958

174 Cá Bống vẩy Pseudogobius javanicus (Bleeker, 1856)

175 Cá Bống trứng Pseudogobiopsis oligactis (Bleeker, 1875)

176 Cá Bống điếu Brachygobius aggregatus Herre, 1940

177 Cá Bống xệ Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)

178 Cá Bống sao Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)

179 Cá Bống rễ cau Taenioides gracilis (Valenciennes, 1837)

180 Cá Bống kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) KT

181 Cá Thòi lòi Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)

XIV Bộ cá Bơn cát Pleuronectiformes

47 Họ cá Bơn sọc Soleidae

182 Cá Bơn lưỡi mèo Brachirus harmandi (Sauvage, 1878)

183 Cá Bơn lưỡi mèo sọc Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)

48 Họ cá Bơn lưỡi bò Cynoglossidae

184 Cá Bơn lưỡi trâu Cynoglossus microlepis (Bleeker, 1851)

185 Cá Bơn lưỡi bò Cynoglossus felmanni (Bleeker, 1854) KT

XV Bộ cá Nóc Tetraodontiformes

49 Họ cá Nóc Tetraodontidae

186 Cá Nóc Tetraodon cochinchinensis (Steindachner, 1866) CC
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Phần II 
CÁC LOÀI CÁ KINH TẾ VÀ CÁ THƯỜNG GẶP  

Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

A. BỘ CÁ THÁT LÁT OSTEOGLOSSIFORMES

Bộ cá Thát lát có đặc điểm: Khe mang riêng biệt mỗi bên. Lưỡi và răng 
rất phát triển. Có 6 - 16 tia nắp mang. Không có râu, vảy nhỏ, vây hậu 
môn rất dài và nối liền với vây đuôi.

A.1. HỌ CÁ THÁT LÁT NOTOPTERIDAE

Họ cá Thát lát thuộc nhóm cá xương có các đặc điểm như sau: Đầu 
và thân dẹp bên, cá có dạng hình lưỡi dao; vây hậu môn dài nối liền với 
vây đuôi; tia vây lưng mịn; vây ngực nhỏ. Có 2 loài: 
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1. Cá Thát lát còm (Nàng hai) Chitala ornata (Gray, 1831)

Tên tiếng Anh: Clown featherback

Mô tả: Đầu lượn xuống; miệng to, hàm kéo dài qua sau mắt; vảy trên má 
rất nhỏ; có nhiều đốm tròn trên thân.

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phổ biến ở các vực nước: sông, ao.

Kích thước: Cá lớn đạt 61cm, khối lượng 4.700g. Cỡ cá tối đa đạt 100cm. 

Đặc điểm sinh học: Cá thường hoạt động về đêm. Thức ăn là các loài 
côn trùng, giáp xác, thân mềm, động vật đáy và các loài cá con. Có thể 
di chuyển vào các nhánh sông nhỏ trong mùa lũ và quay trở lại dòng 
sông chính khi lũ rút. Cá đẻ trứng trên giá thể ngập nước, thời gian từ 
tháng 3 đến tháng 7, con cái bảo vệ trứng. Cơ thể cá có rất nhiều mỡ, 
khối lượng nội tạng chiếm 5,23% khối lượng cơ thể.

Giá trị kinh tế: Là loài cá có giá trị kinh tế cao, thịt thường được dùng 
làm chả. Ngoài ra, đây còn là loài cá cảnh rất được ưa chuộng hiện nay.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Cào, lưới kéo, dớn. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 3 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Sẽ nguy cấp 
(VU - Sách Đỏ Việt Nam). Hiện đã cho sinh sản nhân tạo thành công và 
đã trở thành đối tượng nuôi ở nhiều tỉnh của ĐBSCL.
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2. Cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas, 1780)

Tên tiếng Anh: Bronze featherback

Địa điểm thu mẫu: Trên sông chính của sông Tiền và sông Hậu thuộc 
tỉnh An Giang như các huyện Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Châu Phú, 
Chợ Mới.

Phân bố: Cá sống nơi nước sâu vừa phải của các sông chính, suối và ở 
vùng nước đứng hoặc chảy yếu như hồ, vùng đất ngập nước, kênh và ao.

Kích thước: Kích thước tối đa 40cm. Cá thu được có kích thước 24cm, 
khối lượng 200g.

Đặc điểm sinh học: Cá thuộc nhóm ăn tạp, thức ăn là các loài cá con, 
giáp xác, côn trùng, giun và rễ cây thủy sinh. Cá thành thục khi kích 
thước vào khoảng 35cm. Mùa vụ sinh sản của chúng từ tháng 5 đến 
tháng 7. Số lượng trứng trung bình 10.000 trứng/cá cái. Ở 33oC sau 5 - 6 
ngày thì trứng nở. Trứng đẻ bám vào đáy được cá đực bảo vệ. 

Giá trị kinh tế: Là loài cá có giá trị kinh tế cao. Thịt cá ngon có thể dùng ăn 
tươi hoặc làm chả. Ngoài ra, loài cá này có thể thuần hóa để nuôi làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Lưới, chài, đăng, cào. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 4 và tháng 8.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo 
thành công và là đối tượng nuôi kinh tế của khu vực ĐBSCL. Sản lượng 
khai thác cá ngoài tự nhiên khá cao.
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B. BỘ CÁ CHÌNH ANGUILLIFORMES

Thân rất dài, hình trụ. Không có xương mỏ quạ giữa xương thái dương 
sau và xương bướm gốc. Thường không có xương liên kết. Xương hàm 
trước không tách đôi mà đa phần ghép lại với xương sàng giữa thành 
cụm xương răng. Cụm xương này cùng với xương hàm trên làm thành 
vành miệng hàm trên. Đốt sống rất nhiều có thể lên đến 260 cái. Thân 
không có vảy hoặc vảy rất bé nằm sâu dưới da. Khe mang rất hẹp, 
không có mang giả. Vây lưng và vây hậu môn rất dài; các tia vây thường 
được bao bọc bởi da liền với vây đuôi hoặc không liền với vây đuôi. Vây 
lưng không có gai. Không có vây bụng.

B.1. HỌ CÁ CHÌNH ANGUILLIDAE

Thân có hình trụ rất dài dạng rắn. Thân không có vảy. Khe mang rất bé, 
thẳng đứng. Lưỡi trong miệng tự do. Xương nắp mang nở nang. Xương 
hàm ở trên có hình răng kim. Vây lưng và vây hậu môn dài và thấp. Vây 
kề liền với nhau và khởi điểm vây lưng ở phía xa sau đầu. Các tia vây 
hình tròn trứng.
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3. Cá Chình hoa Anguilla marmorata Quoy and Gaimard, 1824

Tên tiếng Anh: Giant mottled eel

Địa điểm thu mẫu: Thủy vực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Đã gặp ở một vài thủy vực gần nơi nuôi.

Kích thước: Kích thước thường gặp từ 50 - 70cm ứng với khối lượng 
từ 0,6 - 1,5kg, có thể đạt đến chiều dài trên 1m ứng với khối lượng từ 
7 - 12kg.

Đặc điểm sinh học: Thân dài, dạng rắn, phía sau dẹp bên. Mõm nhọn, 
miệng khá rộng, rạch miệng kéo dài về phía sau tới quá viền sau của 
mắt. Răng trên xương gian hàm và xương lá mía tạo thành một dải rộng 
ở phía trước, hẹp dần ở phía sau và kết thúc bởi đuôi nhọn. Khởi điểm 
vây lưng ở trước khởi điểm vây hậu môn. Vây lưng, vây đuôi và vây hậu 
môn liền với nhau. Đây là loài cá dữ, thức ăn chủ yếu là các loài động vật 
không xương sống và cá con... Cá sống ở môi trường nước ngọt nhưng 
khi thành thục sinh dục, cá bố mẹ di cư ra biển sâu để sinh sản. Cá con 
nở thành ấu trùng dạng lá, nhờ hải lưu và sóng biển đưa từ biển khơi vào 
bờ. Sau khi biến thái thành cá chình con, cá di cư vào nước ngọt sinh 
sống. Cá gặp ở ĐBSCL đều nhập giống từ miền Trung Việt Nam.

Giá trị kinh tế: Thịt thơm ngon, là loài đặc sản, có giá trị kinh tế. 

Khai thác: Ngư cụ: Cào. Mùa vụ khai thác: Vào tháng 7 - 9 hàng năm. 
Khai thác ngoài tự nhiên sản lượng rất thấp, chủ yếu sản lượng do 
nuôi bè.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng nuôi bè của ngư dân 
vùng ĐBSCL nhưng con giống là trở ngại lớn trong việc phát triển đối 
tượng này. Hiện vẫn chưa chủ động được nguồn giống.
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B.2. HỌ CÁ CHÌNH RẮN OPHICHTHIDAE

Họ cá này có chót đuôi cứng và nhọn, nhiều loài không có vây đuôi; 
nhiều loài có vây ngực; lỗ mũi nằm thấp, ngay giữa ở môi trên.

4. Cá Lịch cu Pisodonophis boro (Hamilton, 1822).

Tên tiếng Anh: Rice paddy eel

Địa điểm thu mẫu: Trên các khu vực nội đồng của các nhánh sông nhỏ, 
kênh, rạch, ruộng, ao của toàn khu vực tỉnh An Giang. Mẫu được thu 
nhiều ở huyện Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn, Tịnh Biên…

Phân bố: Lịch cu sống chủ yếu ở các nhánh sông nhỏ, ao, hồ, kênh, 
rạch và vùng trũng. 

Kích thước: Cỡ cá tối đa đạt 100cm.

Đặc điểm sinh học: Thân rất dài; chót đuôi cứng và nhọn, không có vây 
đuôi; răng thấp, dạng hạt; gốc vây lưng bắt đầu sau chót vây ngực. Loài 
này có nguồn gốc ở biển, nhưng đi sâu vào nước lợ. Chúng phổ biến ở 
vùng cửa sông. Loài này thường sống ở các vùng cửa sông tiếp giáp với 
biển. Cá Lịch cu thường hoạt động về đêm, ăn các loài cá con. Sinh sản 
ở nơi đồng ruộng trong suốt mùa mưa. 

Giá trị kinh tế: Cá được dùng làm thức ăn tươi hoặc phơi khô, chủ yếu 
tiêu thụ trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, chỉa, trúm, cào. Mùa vụ 
khai thác: Những tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng khai thác không cao, 
chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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B.3. HỌ CÁ LẠC MURAENESOCIDAE

Họ cá Lạc có một cặp nắp mang rộng đến gần giữa mặt bụng; răng cửa 
to ở hàm dưới; vây ngực tương đối dài.

5. Cá Lạc Muraenesox bagio (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Daggertooth pike conger

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại các thủy vực giáp ranh tỉnh Trà 
Vinh, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phổ biến ở các thủy vực: Sông, kênh, rạch, vùng nước 
nhiễm lợ vào mùa khô. 

Kích thước: Kích thước thường gặp 17 - 60cm ứng với khối lượng 20 - 115g. 
Cỡ tối đa 100cm.

Đặc điểm sinh học: Cá Lạc là loài sống đáy. Thức ăn của cá Lạc là các 
loài cá con, giáp xác và côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, kích thước to, có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới. Mùa vụ khai thác: Tháng 3 và tháng 8 
trong năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là loài cá kinh tế.
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C. BỘ CÁ CHÁO BIỂN ELOPIFORMES

Cá có đường bên, vảy tròn, vây đuôi đồng hình. Hàm trên do xương hàm 
trước và xương hàm trên hợp thành. Trên hai xương hàm, xương khẩu 
cái, xương lá mía và lưỡi đều có răng. Có xương dưới vây đuôi và 3 - 4 
đôi xương trên vây đuôi.

C.1. HỌ CÁ CHÁO LỚN MEGALOPIDAE

Họ cá Cháo lớn thuộc nhóm cá xương có tấm họng rộng; vảy tương đối 
lớn; miệng rộng, kéo dài qua sau mắt; tia cuối vây lưng dài, dạng sợi.
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6. Cá Cháo lớn Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)

Tên tiếng Anh: Indo - Pacific tarpon

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được ở sông Tiền và sông Hậu.

Phân bố: Chúng thường sống trong các vũng, vịnh nhỏ và cửa sông.

Kích thước: Kích thước tối đa đạt 90 - 120cm, khối lượng đạt 10kg.

Đặc điểm sinh học: Việc sinh sản của chúng diễn ra ngoài biển nhưng 
cá bột lại di cư vào các vùng nước lợ ven bờ. Thức ăn chủ yếu của chúng 
là các loài cá nhỏ hay động vật gáp xác như tôm, tép. Thân hình thon 
và có tiết diện hình ôvan; mắt lớn và được che phủ một phần bởi các mí 
mắt dày nhiều mỡ. Cá bột có đầu hẹp - trông giống như dải ruy băng và 
trong suốt. Sau phát triển ban đầu chúng co ngắn lại và biến hóa thành 
dạng giống như cá trưởng thành.

Giá trị kinh tế: Có giá trị thương phẩm tương đối.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới, câu. Mùa vụ: Vào tháng 9.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Rất ít gặp, khoảng 5 năm gần đây 
đã trở nên đặc biệt hiếm do khai thác triệt để. Cần có kế hoạch bảo vệ 
cá bố mẹ và cá con trong mùa sinh sản.
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D. BỘ CÁ TRÍCH CLUPEIFORMES

Thân dài, dẹp bên, lườn bụng bén, có một hàng gai nhọn. Có một vây 
lưng, không có vây mỡ. Xương hàm và xương trước hàm liền với mép của 
miệng. Thân phủ vảy tròn, mỏng, dễ rụng, không có đường bên.

D.1. HỌ CÁ TRÍCH CLUPEIDAE

Thân dài, dẹp bên hoặc hơi tròn. Miệng rộng nằm ở mút mõm, không có 
răng hoặc răng rất bé. Xương hàm trên ngắn. Màng nắp mang tách rời 
nhau và không liền với eo. Có mang giả. Vây lưng nằm ở giữa thân. Vây 
hậu môn ngắn ít hơn 30 tia vây. Vây đuôi phân thùy rõ. Các lớp vảy gai 
dưới lườn bụng; hàm rộng vừa phải, không kéo dài đến mí sau mắt.
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7. Cá Cơm trích Clupeioides borneensis Bleeker, 1851

Tên tiếng Anh: Borneo river sprat

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được rất nhiều trên các sông chính ở 
huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Đốc, Chợ Mới…

Phân bố: Là loài cá rất phổ biến ở nhiều cửa sông, vùng triều các sông 
lớn. Chúng phân bố khắp nơi trên các thủy vực.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, tối đa đạt đến 8cm thường gặp cỡ 
4 - 5cm.

Đặc điểm sinh học: Vây hậu môn có các tia không tách rời nhau;  
18 - 24 lược mang ở nhánh dưới của cung mang thứ nhất; vây đuôi 
thường vàng nhạt và phần rìa đen. Thức ăn chính của cá là sinh vật phù 
du. Đây là loài cá không có hiện tượng di cư. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế nhất định. Phần lớn sản lượng cá khai 
thác được dùng làm thức ăn tươi sống cho các loài cá nuôi, một phần tiêu 
thụ trong gia đình. 

Khai thác: Là loài chiếm ưu thế trong khai thác tự nhiên, sản lượng khai 
thác được tương đối cao. Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới cá cơm, lưới 
vây, lưới bén, đáy, cào... Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về đối 
tượng này. Cần khai thác hợp lý.
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8. Cá Cơm sông Corica laciniata Fowler, 1935

Tên tiếng Anh: Bangkok river sprat

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được rất nhiều trên các sông chính với 
ngư cụ là lưới cá cơm ở huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Đốc, 
Chợ Mới…

Phân bố: Loài cá này phân bố khắp nơi trên các dòng chính sông Mê Kông, 
vùng triều của các con sông lớn, vùng ngập lũ.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, lớn nhất có thể đạt đến 7cm, nhưng 
thường gặp cỡ 4 - 5cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng mặt thường tập trung thành từng 
đàn với số lượng lớn. Thức ăn chính của cá là sinh vật phù du, giáp xác.

Giá trị kinh tế: Là đối tượng kinh tế, chiếm ưu thế trong khai thác 
tự nhiên.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới cá cơm, lưới vây, lưới bén, 
đáy, cào… Mùa vụ khai thác: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Phần lớn sản lượng cá khai thác 
được dùng làm thức ăn tươi sống cho các loài cá nuôi và một phần tiêu 
thụ trong gia đình. Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.
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9. Cá Cơm thường Clupeichthys aesarnensis Wongratana, 1983

Tên tiếng Anh: Thai river sprat

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở các sông, kênh, rạch, hồ chứa…

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, thường gặp 4 - 6cm ứng với khối 
lượng 1 - 3g. Kích thước lớn nhất có thể đạt đến 7cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn chính của cá là sinh vật phù du, giáp xác. 
Loài này sống về đêm, có xu tính hướng sáng.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng khai thác cao, dùng làm 
nguyên liệu chế biến nước mắm, làm mắm, ngoài ra còn dùng làm thức 
ăn tươi sống cho nuôi cá lồng bè.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, cào, lưới vây, lưới cá cơm, đáy. Mùa vụ khai 
thác: Vào các tháng 2 - 5, 8 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu, các 
thông tin về đặc điểm sinh học của loài cá này còn rất ít. Vì vậy, cần có 
nhiều nghiên cứu hơn nữa để phát triển nguồn lợi này.
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10. Cá Cháy bẹ Tenualosa thibaudeaui (Durand, 1940)

Tên tiếng Anh: Laotian shad

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại An Phú thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Loài cá này được bắt gặp ở vùng hạ lưu sông, các sông chính.

Kích thước: Cá có kích thước trung bình 11cm ứng với khối lượng 13g.

Đặc điểm sinh học: Loài cá này có tính ăn lọc. Thức ăn của cá chủ yếu 
là các loài phù du thực vật hay vi khuẩn. Cá sinh sản vào đầu mùa mưa 
từ tháng 5 đến tháng 6. Trứng và ấu trùng được lũ mang đến vùng ngập. 
Khi mùa khô bắt đầu vào tháng 10, nước rút là lúc cá di cư ra dòng chính 
để tìm nơi trú ẩn.

Giá trị kinh tế: Là đối tượng quan trọng đối với nghề cá.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: lưới vây, cào, lưới rê…

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng cá khai thác giảm 
rất nhiều trong vài thập kỷ gần đây do đánh bắt quá mức, đặc biệt 
bằng lưới rê gây tổn thất lớn về sản lượng loài. Mức độ: Sắp nguy cấp  
(VU - IUCN).
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D.2. HỌ CÁ TRỎNG ENGRAULIDAE

Họ cá trỏng có thân hình thoi, dẹp bên. Xương hàm trên rất dài. Xương 
hàm giữa lồi ra đến trước xương lá mía. Cá có vảy gai dưới lườn bụng; 
hàm rất rộng, kéo dài qua sau hốc mắt.

11. Cá Lành canh Coilia lindmani Bleeker, 1852

Tên tiếng Anh: Longjaw grenadier anchovy

Tên gọi địa phương: Cá Mào gà

Địa điểm thu mẫu: Cá được thu mẫu tại tất cả các huyện thuộc tỉnh An 
Giang, ở vùng phụ cận giáp ranh tỉnh Trà Vinh, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tuy 
nhiên, vào tháng 4, 5, cá xuất hiện nhiều ở các sông thuộc huyện Chợ 
Mới và TP. Long Xuyên.

Phân bố: Loài cá này được tìm thấy chủ yếu ở các con sông lớn, ít gặp 
hơn ở cửa sông, vùng ngập.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, thường từ 7 - 10cm. Chiều dài cá 
đực thường là 20cm khi bị bắt bán trên thị trường, nhưng cũng có thể lớn  
như 26cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loài tảo, phù du động 
vật, giáp xác cỡ nhỏ và côn trùng. Trứng thụ tinh trong bụng con cái, con 
cái trực tiếp đẻ khi trứng trưởng thành, cá con biết bơi liền.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, đáy, lưới giăng…

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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12. Cá Tốp Lycothrissa crocodilus (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Sabretoothed thryssa

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu trên sông Hậu thuộc địa bàn tỉnh 
An Giang tại các huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân…, trên các sông, 
kênh, rạch vùng phụ cận giáp ranh tỉnh Trà Vinh.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở dòng chảy chính của sông, ít gặp trên các 
nhánh sông nhỏ cũng như khu vực nội đồng.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 10 - 15cm ứng với khối lượng 3 - 17g. 
Cỡ cá tối đa đạt 30cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loại giáp xác và cá 
con. Cá sống chủ yếu ở vùng nước lợ cửa sông, di cư vào vùng ngập 
nước trong mùa lũ đẻ trứng và sống ở các thủy vực sâu của dòng chính 
trong một thời gian nhất định. Cá sinh sản vào cuối mùa khô đến đầu 
mùa mưa, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trứng cá được phát hiện 
trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. Giá trị kinh tế không cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, cào, lưới, đáy. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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E. BỘ CÁ CHÉP CYPRINIFORMES

Thân phủ vảy tròn, rất ít khi không có vảy. Cá thường có râu, có một số 
loài không có râu. Cá có đường bên, một số ít loài không có. Vây bụng 
ở ngang bụng. Các vây không có gai xương cứng thật, chỉ có vây lưng 
và vây hậu môn có gai đơn hoặc tia đơn cuối hóa xương và có răng cưa 
hoặc trơn.

E.1. HỌ CÁ CHÉP CYPRINIDAE

Họ cá chép thuộc nhóm cá xương có các đặc điểm như không có râu 
hàm; không có vây mỡ; rất nhiều loài có đường bên; rất nhiều loài có  
1 - 2 đôi râu ngắn; hàm dưới thường dài hơn hàm trên; có 3 nhánh xương 
nắp mang. Màu sắc và hình dạng thân cá rất khác nhau giữa các loài.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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13. Cá Lành canh nam Parachela siamensis (Gunther, 1868)

Tên tiếng Anh: Siamese glass fish

Tên địa phương khác: Cá Lành canh nam (xiêm)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được tại các thủy vực tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở các bề mặt của sông lớn, kênh, rạch, ruộng, ao 
và vùng ngập lũ.

Kích thước: Thường gặp 6 - 10cm. Cỡ tối đa có thể đạt 12cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loại côn trùng và động vật 
phù du. Cá di chuyển đến vùng cao của rừng ngập nước và trở lại sông 
chính khi nước rút.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế. Được bán tươi sống ở chợ cùng các 
loài cá khác.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới rùng, lưới kéo, đáy, cào, dớn. Mùa vụ: Vào các 
tháng 8 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cấm khai thác cá bố mẹ và cá 
con trong mùa sinh sản.
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14. Cá Thiểu mẫu Paralaubuca typus (Bleeker, 1865)

Tên tiếng Anh:  Asiatic Minnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại các huyện An Phú, Tân Châu, 
Phú Tân, Tri Tôn, Chợ Mới, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá được bắt gặp chủ yếu ở dòng chính, ít gặp hơn ở 
vùng ngập.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 7 - 8cm ứng với khối lượng 2 - 6g. 
Kích cỡ tối đa có thể đạt tới 18cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài động vật phù du, giáp xác, 
côn trùng và ấu trùng chuồn chuồn. Đây là loài cá ăn nổi và di cư thành 
đàn lớn. Cá đẻ trứng khi mùa lũ bắt đầu từ tháng 5 - 7 ở trung lưu sông 
Mê Kông. Trứng và ấu trùng trôi theo dòng nước di cư vào vùng ngập 
của hệ thống sông Tonle Sap và vùng ĐBSCL. 

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng khai thác tương đối nên có giá trị kinh 
tế nhất định.

Khai thác: Là loài chiếm ưu thế trong khai thác tự nhiên. Ngư cụ khai 
thác: Chài, lưới, cào, dớn. Mùa vụ khai thác: Tập trung vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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15. Cá Thiểu nam Paralaubuca riveroi (Fowler, 1935)

Tên tiếng Anh:  Rivero’s Asiatic Minnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu ở huyện Tri Tôn, Vĩnh Xương, Tân 
Châu, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông có độ sâu vừa và phân bố rộng 
khắp các thủy vực. Tuy nhiên, đây là loài xuất hiện với tần suất thấp và 
dễ nhầm lẫn với loài Paralaubuca typus.

Kích thước: Kích thước cá thường nhỏ, có thể đạt 18cm, thường gặp  
7 - 10cm ứng với khối lượng 8 - 14g.

Đặc điểm sinh học: Thân thon dài, dẹp bên. Lườn bụng hoàn toàn, sắc 
cạnh. Đường bên gián đoạn. Hai đoạn này thường cách nhau một hàng 
vảy. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài động vật phù du, giáp xác cỡ nhỏ 
và côn trùng. Sống ở các vùng nước sâu và trung bình của các sông lớn.

Giá trị kinh tế: Làm thức ăn: Cá kho, hay cá nướng rất ngon. Cá có sản 
lượng thấp nên ít có giá trị về mặt kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, cào, lưới. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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16. Cá Rựa sông Macrochirichthys macrochirus  
(Valenciennes, 1844)

Tên tiếng Anh: Long pectoral - fin minnow/Giant Sword Minnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Phú, Tân Châu, 
Châu Đốc, Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang và các sông, kênh, rạch 
thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá thường được tìm thấy ở các vùng nội đồng, vùng ngập và ở 
các sông lớn và sâu. Tuy nhiên, cá xuất hiện không nhiều.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, từ 8 - 16cm.

Đặc điểm sinh học: Ở giai đoạn cá con, thức ăn của cá chủ yếu là ấu 
trùng, côn trùng và giun. Giai đoạn trưởng thành, thức ăn của cá chủ yếu 
là cá con. Đầu mùa lũ, cá di chuyển vào vùng ngập để tìm thức ăn, khi lũ 
bắt đầu xuống, cá lại đi ra các sông lớn để cư trú trong mùa khô.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng khai thác tự nhiên thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, lưới các loại. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Không đánh bắt cá bố mẹ và cá 
con trong mùa sinh sản.
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17. Cá Mại tép Thryssocypris tonlesapensis Roberts and Kottelat, 1984

Tên tiếng Anh: Anchovy rasbora

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại thủy vực nước tĩnh dọc theo 
sông chính của sông Tiền và sông Hậu thuộc các huyện Tân Châu, An 
Phú, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, TP. Long Xuyên.

Phân bố: Cá phân bố ở các thủy vực, lưu vực hạ lưu sông, vùng ngập.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ từ 3 - 5cm.

Đặc điểm sinh học: Cá có mõm nhọn; vây lưng nằm ở phần sau của 
thân; một sọc màu bạc dọc thân. Cá Mại tép sống thành đàn, tập trung 
chủ yếu ở tầng mặt, nơi có nhiều cây thủy sinh. Thức ăn của cá chủ yếu 
là các loài ấu trùng tôm, cá và côn trùng.

Giá trị kinh tế: Làm thức ăn cho cá, hoặc làm mắm. Cá có sản lượng 
thấp nên ít có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới cá cơm, lưới giăng, cào. 
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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18. Cá Lòng tong mương Luciosoma bleeker (Steindachner, 1879)

Tên tiếng Anh: Shark Minnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố nhiều trên các lưu vực sông, chủ yếu sống tầng 
mặt, nơi vùng nước tĩnh có nhiều thủy sinh vật sinh sống.

Kích thước: Cá có kích thước tương đối lớn so với nhóm cá cùng loài. 
Kích thước có thể đạt tới 26cm. Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 9 - 12cm 
ứng với khối lượng 7 - 18g.

Đặc điểm sinh học: Mõm nhọn; vây lưng ở nửa sau của thân; có 2 đôi 
râu; vây đuôi có các chấm mờ. Cá chủ yếu sinh sống ở sông, di chuyển 
vào rừng ngập lụt trong mùa lũ và quay lại sông khi lũ lụt rút. Nó thường 
bơi gần mặt nước, sống theo đàn. Cá ăn các loài động, thực vật phù du 
và ấu trùng côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ và sản lượng thấp, thường được sử 
dụng làm thức ăn tươi sống cho cá nuôi, hoặc làm mắm, thực phẩm tiêu 
thụ trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới rùng, lưới kéo, vó. Mùa vụ 
khai thác: Tập trung vào tháng 7 - 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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19. Cá Lòng tong sắt Esomus metallicus Ahl, 1923

Tên tiếng Anh: Mekong Flying Barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các sông, kênh, rạch, 
ao, hồ, mương vườn ở các huyện của tỉnh An Giang, Vĩnh Long…

Phân bố: Cá được phân bố nhiều trên lưu vực sông. Tập trung chủ yếu 
nơi nước tĩnh và có nhiều thủy sinh vật sinh sống.

Kích thước: Cá có kích thước từ 3 - 7cm, khối lượng rất nhỏ, mỗi cá thể 
trung bình 3 g/con.

Đặc điểm sinh học: Cá ăn các loại động, thực vật phù du và ấu trùng 
côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Kích thước cá nhỏ, sản lượng không cao và được sử dụng 
làm thức ăn tươi sống cho cá nuôi và tiêu thụ trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, dớn. Mùa vụ khai thác: 
Tập trung vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này. 
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20. Cá Lòng tong sắt Esomus longimanus (Lunel, 1881)

Tên tiếng Anh: Mekong Flying Barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các sông, kênh, rạch, 
ao, hồ, mương, vườn ở các huyện của tỉnh An Giang, Vĩnh Long…

Phân bố: Cá được phân bố nhiều trên lưu vực sông. Tập trung chủ yếu 
nơi nước tĩnh và có nhiều thủy sinh vật sinh sống.

Kích thước: Cá có kích thước từ 3 - 7cm, khối lượng rất nhỏ, trung bình 
3 g/con.

Đặc điểm sinh học: Cá ăn các loại động, thực vật phù du và ấu trùng 
côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Kích thước cá nhỏ, sản lượng không cao và được sử dụng 
làm thức ăn tươi sống cho cá nuôi và tiêu thụ trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, dớn. Mùa vụ khai thác: 
Tập trung vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này. 
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21. Cá Lòng tong đuôi vàng Rasbora aurotaenia Tirant, 1885

Tên tiếng Anh: Pale rasbora

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được tại các thủy vực của tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá Lòng tong phân bố rất phổ biến ở các thủy vực: Sông, kênh 
rạch, ruộng, ao hồ của ĐBSCL. 

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Cỡ thường gặp khoảng 20cm.

Đặc điểm sinh học: Sinh sống gần bề mặt ao, hồ, kênh rạch và sông 
suối. Thường tìm thấy tại các vùng nước đục. Thức ăn là các loài côn 
trùng bay trong không khí và một số loài tảo. Chúng đẻ trứng trong các 
ao, hồ và sông, suối trong mùa mưa.

Giá trị kinh tế: Có giá trị thương mại không lớn. Cá được bán dưới dạng 
cá tươi ở chợ, hoặc được sử dụng làm mắm. 

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, đáy, vó, chài. Mùa vụ: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Ít có giá trị về mặt kinh tế.
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22. Cá Lòng tong kẻ Rasbora paviana Tirant, 1885

Tên tiếng Anh: Sidestripe rasbora

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại huyện Tri Tôn, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá được phân bố nhiều trên lưu vực sông, sống chủ yếu ở tầng 
mặt, nơi vùng nước tĩnh có nhiều thủy sinh vật sinh sống.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có chiều dài từ  
7 - 8cm và khối lượng từ 2 - 4g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loài sinh vật phù du 
và ấu trùng côn trùng.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ và sản lượng thấp nên thường được 
sử dụng làm thức ăn tươi sống cho cá nuôi, tiêu thụ trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới rùng, lưới kéo, vó. Mùa vụ 
khai thác: Các tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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23. Cá Lòng tong đuôi đỏ Rasbora borapetensis Smith, 1934

Tên tiếng Anh: Blackline rasbora

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông, kênh, rạch, ruộng, ao 
trong tỉnh Vĩnh Long, An Giang,…

Phân bố: Cá sống ở các lưu vực sông, được tìm thấy ở nơi có nước chảy 
chậm của sông, kênh rạch hoặc ao, hồ. 

Kích thước: Cá có kích cỡ nhỏ, thường gặp cỡ từ 2 - 4cm khối lượng 
2 - 4g. 

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài động vật phù du, côn 
trùng, giun, giáp xác.

Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị thương phẩm. Sản lượng khai thác 
cá thấp, nên cá được dùng làm thức ăn cho cá nuôi và tiêu thụ trong 
gia đình. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào. Mùa vụ khai thác: 
Vào các tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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Protection and Development of Resources for freshwater fisheries in the Mekong delta 69

24. Cá Lòng tong đá Rasbora spilocera (Rainboth and Kottelat, 1987)

Tên tiếng Anh: Dwarf scissortail rasbora

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được tại các thủy vực của tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao. 

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, cỡ tối đa 10cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống thành đàn trong các sông rạch nơi có nước 
chảy. Cá ăn các loại giáp xác nhỏ và tảo.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ nhưng sản lượng cao nên có giá trị 
kinh tế nhất định. Cá khá được ưa chuộng để làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, đáy, vó, chài. Mùa vụ: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang 
dã WAR khuyến khích người dân sử dụng các loài cá bản địa để làm 
cảnh, phóng sinh nhằm góp phần bảo vệ các loài bản địa, bảo tồn đa 
dạng sinh học.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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25. Cá Lòng tong Rasbora tornieri Ahl, 1922

Tên tiếng Anh: Yellowtail rasbora

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông, kênh, rạch hầu hết các 
huyện thuộc tỉnh An Giang. Tuy nhiên, tập trung nhiều nhất ở sông chính 
thuộc khu vực các huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Châu Thành, 
Chợ Mới.

Phân bố: Cá được bắt gặp ở tầng mặt của thủy vực nội địa và vùng 
ngập. Tập trung nhiều nhất ở sông chính.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 6 - 8cm ứng với khối lượng 
3 - 8g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loài giáp xác nhỏ, cá 
con, côn trùng, đặc biệt là ấu trùng các loài muỗi.

Giá trị kinh tế: Giá trị kinh tế không cao, tiêu thụ nội địa.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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26. Cá Lòng tong sợi Luciosoma setigerum (Valenciennes, 1842)

Tên tiếng Anh: Shark minnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại các nhánh sông của huyện An 
Phú, Phú Tân, Tân Châu, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá được phân bố nhiều trên lưu vực sông và tập trung chủ yếu 
trên các sông có dòng chảy chậm.

Kích thước: Mẫu cá thu được có cỡ từ 6 - 15cm với khối lượng 3 - 41g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá gồm các loại sinh vật phù du và ấu 
trùng côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Đây là nhóm cá Lòng tong có kích thước lớn. Tuy nhiên, 
sản lượng lại thấp nên ít có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Đáy, dớn, lưới kéo. Mùa vụ khai 
thác: Đánh bắt tập trung vào tháng 7 - 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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27. Cá Dảnh giả vây Sikukia stejnegeri (Smith, 1931)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại tất cả thủy vực tỉnh An Giang, cá 
xuất hiện nhiều ở huyện Phú Tân, Tân Châu, An Phú.

Phân bố: Cá sống ở lưu vực sông, vùng ngập.

Kích thước: Cá khai thác được có kích cỡ từ 5 - 9cm ứng với khối lượng 
từ 2 - 8g. Kích cỡ cá có thể đạt được là 12cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thường sống nơi nước chảy chậm của nhánh 
sông nhỏ, nơi có nhiều thực vật thủy sinh sinh sống.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới kéo, cào, dớn. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
này. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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Protection and Development of Resources for freshwater fisheries in the Mekong delta 73

28. Cá Mại nam Laubuka laubuca (Hamilton, 1822)

Tên đồng danh: Chela laubuca (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Indian glass barb

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các thủy vực: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao,…

Kích thước: Kích thước thường gặp 31 - 32cm ứng với khối lượng 
khoảng 300g. 

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy ở các thủy vực nước cạn và nước 
sâu. Cá sống ở tầng mặt. Thức ăn chính là các loại côn trùng nhưng cũng 
có thể ăn các loài thực vật khác và lá cây. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới. Mùa vụ: Vào tháng 10 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
cá này. Là loài cá quý hiếm cần được nghiên cứu sinh sản và bảo vệ.
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29. Cá Trà sóc Probarbus jullieni (Sauvage, 1880)

Tên tiếng Anh: Seven - line barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được tại Tân Châu tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá sống ở các sông lớn, vùng ngập nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước lớn, đạt tối đa 100cm. Tuy nhiên, mẫu cá 
thu được có kích cỡ nhỏ 16cm ứng với khối lượng 48g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là thực vật thủy sinh và động vật 
không xương sống bao gồm thân mềm, cua, côn trùng, ấu trùng côn 
trùng và động vật phù du… Cá kiếm ăn ban đêm. Cá trưởng thành di cư 
ngược dòng lên bãi đẻ. Thời gian sinh sản từ tháng 12 đến tháng 2 năm 
sau. Trứng và cá con trôi theo dòng nước đến nơi kiếm mồi thường là đáy 
cát nước nông gần bờ. Khi mùa mưa đến, cá non di cư tích cực đến các 
vùng ngập và kiếm ăn ở đó trong suốt mùa mưa. Khi nước rút, cá trở lại 
dòng chính để trú ẩn.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, thịt ngon, có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, câu, lưới. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Hiện nay, việc khai thác quá mức 
đã làm cho loài này suy giảm. Là loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Với 
thành công nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo, cá Trà sóc hiện đang là 
đối tượng nuôi trong khu vực ĐBSCL. 
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30. Cá Trao tráo Amblyrhynchichthys micracanthus Ng & Kottelat, 2004

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại các sông lớn ở các huyện thuộc 
tỉnh An Giang, và các sông, kênh, rạch tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông lớn, sông vừa và vùng ngập. 

Kích thước: Cá có kích thước trung bình từ 5 - 15cm ứng với khối 
lượng 1 - 47g. Kích thước tối đa có thể đạt tới là 40cm; kích thước phổ 
biến là 30cm.

Đặc điểm sinh học: Mõm ngắn và tù; thân màu trắng bạc. Cá sống ở 
tầng giữa đến tầng đáy. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài tảo, thực vật 
nhỏ, mùn bã hữu cơ, động vật phù du và các loài côn trùng nhỏ. Vào 
mùa lũ, cá có tập tính di cư từ các sông chính vào khu vực ngập nước 
có nhiều cây thủy sinh để tìm thức ăn, khi lũ rút cá sẽ trở lại các dòng 
sông lớn.

Giá trị kinh tế: Sản lượng cá khai thác ngoài tự nhiên không cao nên ít 
có giá trị kinh tế. Cá có giá trị thương phẩm, thịt cá thường sử dụng trong 
gia đình là chính.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Thường vào các tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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31. Cá Duồng bay Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878

Tên tiếng Anh:  Green giant barb

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các thủy vực: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao,…

Kích thước: Kích thước thường gặp 11 - 27cm ứng với khối lượng  
200 - 600g. Kích thước tối đa 100cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước ngọt, vùng kênh chính trong mùa 
khô và di chuyển đến các vùng ngập và rừng ven sông trong mùa mưa. 
Thức ăn là các loài thực vật, tảo, động vật phù du, mùn bã hữu cơ, giun 
đất, rễ cây và thân mềm. Vùng ngập lũ là bãi kiếm ăn lý tưởng của chúng. 

Giá trị kinh tế: Đây là loài có kích thước lớn, có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, cào. Mùa vụ: Vào các tháng 12 - 5, 8 - 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần có biện pháp bảo vệ cá bố 
mẹ và cá con trong mùa sinh sản.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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32. Cá Cóc không râu Cyclocheilichthys lagleri Sontirat, 1989

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, Phú 
Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính của ĐBSCL, nhưng ít 
phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 4 - 13cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 26g. Kích thước tối đa khoảng 23cm.

Đặc điểm sinh học: Mùa khô, cá tập trung ở các thủy vực sâu của dòng 
chính sông Mê Kông, đầu mùa lũ cá bắt đầu di cư đẻ trứng. Thức ăn 
của cá thường là các loài phù du động vật, giáp xác nhỏ và ấu trùng 
côn trùng.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng khai thác không cao. Cá kích thước 
trung bình làm thực phẩm, cá nhỏ thì được dùng làm mắm. Cá có giá trị 
thấp nhưng rất có ý nghĩa với nghề cá địa phương.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới các loại. Mùa vụ khai 
thác: Tập trung vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đập đê ngăn mặn và chống lũ có 
thể hạn chế sự di chuyển của cá nên cần có những nghiên cứu để phát 
triển nguồn lợi thủy sản này.
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33. Cá Cóc Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1849)

Tên tiếng Anh: Beardless barb

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch, ao, hồ tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và các dòng chính của ĐBSCL

Kích thước: Cá có kích thước trung bình, lớn nhất đạt 74cm (ở Việt 
Nam). Cỡ cá thường gặp 11 - 13cm ứng với khối lượng 10 - 14g.

Đặc điểm sinh học: Cá kiếm ăn ở gần tầng đáy. Thức ăn của cá chủ 
yếu là ốc, tảo, giun đất, mùn bã hữu cơ, ấu trùng côn trùng, thân mềm 
2 mảnh vỏ và cá. Cá con ăn động vật phù du là chủ yếu. Vào đầu mùa 
lũ, cá trưởng thành di cư ngược dòng lên thượng nguồn để đẻ trứng, chỗ 
sông rộng, thoáng. Trứng và ấu trùng trôi theo dòng nước vào các vùng 
ngập lũ, cá con qua 1 tháng đầu sau khi nở ở nơi cư trú vùng ngập, cá 
con và cá trưởng thành sống ở đây trong suốt mùa lũ, khi nước xuống cá 
trở lại sông.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon nên được thị trường ưu chuộng. Là loài có 
giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, cào, lưới. Mùa vụ khai 
thác: Vào các tháng 3 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đây là loài cá bản địa có giá 
trị kinh tế đã được cho sinh sản nhân tạo thành công, hiện đang là đối 
tượng nuôi kinh tế ở ĐBSCL.
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34. Cá Cầy nam Anematichthys armatus (Valenciennes, 1842)

Tên đồng danh: Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)

Tên tiếng Anh: Highfin barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, Phú 
Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính của ĐBSCL, nhưng ít 
phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 4 - 13cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 26g. Kích thước tối đa khoảng 23cm.

Đặc điểm sinh học: Mùa khô, cá tập trung ở các thủy vực sâu của dòng 
chính sông Mê Kông, đầu mùa lũ cá bắt đầu di cư đẻ trứng. Thức ăn 
của cá thường là các loài phù du động vật, giáp xác nhỏ và ấu trùng 
côn trùng.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng khai thác không cao. Cá kích thước 
trung bình làm thực phẩm, cá nhỏ thì được dùng làm mắm. Cá có giá trị 
thấp nhưng rất có ý nghĩa với nghề cá địa phương.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới các loại. Mùa vụ khai 
thác: Tập trung vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đập đê ngăn mặn và chống lũ có 
thể hạn chế sự di chuyển của cá nên cần có những nghiên cứu để phát 
triển nguồn lợi thủy sản này.
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35. Cá Dảnh Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865)

Tên tiếng Anh: Serrated anal - spine carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông và kênh tất cả các huyện 
trong tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng 
không phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2 - 22cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 185g. Kích cỡ tối đa cá có thể đạt trên 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống phổ biến ở nước ngọt, tuy nhiên cá có thể 
sống ở vùng nước lợ có độ mặn nhỏ hơn 10‰. Thức ăn của cá chủ yếu là 
tảo, mùn bã hữu cơ, vỏ cây, lá cây, giun, côn trùng và ấu trùng côn trùng. 
Khi trận mưa lớn đầu mùa mưa đến, cá di cư từ nơi ẩn náu mùa khô trên 
dòng chính sông Mê Kông vào dòng chính các chi lưu lớn gần nhất để 
đẻ. Cá con phát tán dọc theo các bờ sông vào vùng ngập. Khi nước sông 
rút, cá con và cá lớn trở lại sông Mê Kông.

Giá trị kinh tế: Thịt ngon, sản lượng tương đối cao, có giá trị kinh tế. 

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Hiện đang là đối tượng nuôi ở 
ĐBSCL. Đối tượng đã được nghiên cứu sản xuất giống thành công.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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36. Cá Dảnh xám Puntioplites falcifer Smith, 1929

Tên tiếng Anh: Sickle fin barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được tại thủy vực tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ao, hồ.

Kích thước: Kích thước thường gặp 7 - 12cm ứng với khối lượng  
10 - 42g. Cỡ tối đa đạt 35cm.

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy ở nơi có dòng chảy chậm hoặc 
đứng của sông. Thức ăn của cá là các loài tảo, thực vật, lá cây, côn trùng, 
giun đất, mùn bã và các loài động vật đáy khác. Cá di cư theo đàn đến 
sông, kênh, rạch và hồ trong mùa lũ. Sự di cư của cá có liên quan tới chu 
kỳ mặt trăng và mực nước dâng lên hay hạ xuống.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. Có giá trị với nghề cá địa 
phương và đối với thị trường cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, mành, rùng, đăng, vó... Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được nghiên cứu nhiều.
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37. Cá Dảnh giả Scaphognathops stejnegeri Smith, 1931

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng 
không phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 9 - 10cm ứng với khối 
lượng từ 11 - 13g, trong tự nhiên có thể đạt đến 25cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở các sông lớn, không thích hợp ở các hồ 
chứa. Cá có khả năng di cư nhưng không di cư xa. Cá di chuyển vào suối 
và vùng đất ngập nước trong suốt mùa mưa. Nó sinh sản vào tháng 2 và 
tháng 3. Thức ăn của cá chủ yếu là các loại ấu trùng côn trùng, tảo, động 
vật phù du, mùn bã hữu cơ, giáp xác…

Giá trị kinh tế: Sản lượng cá thấp nên giá trị kinh tế thấp. Chủ yếu là tự 
cung cấp trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo vệ: Ít quan tâm 
(LC - IUCN).
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38. Cá He đỏ Barbonymus altus (Gunther, 1868)

Tên đồng danh: Barbodes altus (Gunther, 1868)

Tên tiếng Anh: Red tailed tinfoil

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được có ở hầu hết các huyện trong tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá được tìm thấy khá phổ biến ở các dòng chính và trên các 
vùng ngập lũ ở hầu hết các thủy vực .

Kích thước: Cá được khai thác ngoài tự nhiên rất nhỏ, cỡ từ 5 - 13cm 
ứng với khối lượng từ 10 - 45g. Tuy nhiên, với đối tượng cá nuôi thì kích 
cỡ thu được tương đối lớn.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá rất đa dạng bao gồm nhiều loài 
động vật cỡ nhỏ, thân mềm, giun đất, giáp xác, mùn bã hữu cơ và 
trái cây. 

Giá trị kinh tế: Do chủ động nguồn giống nên cá là đối tượng được nuôi 
với số lượng lớn có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, cào, lưới. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá He đỏ đang là đối tượng nuôi 
của ngư dân vùng ĐBSCL. Đã chủ động được nguồn giống thông qua 
sinh sản nhân tạo. Hiện nay, cá được nuôi với nhiều hình thức khác 
nhau như nuôi ao, bè, nuôi kết hợp…
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39. Cá Mè vinh Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849)

Tên đồng danh: Barbodes gonionotus (Bleeker, 1849)

Tên tiếng Anh: Java barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các huyện trong tỉnh 
An Giang. 

Phân bố: Cá phân bố khá phổ biến ở các thủy vực, sông, rạch và vùng ngập

Kích thước: Trong tự nhiên, phần lớn cá đánh bắt được là những nhóm 
cá nhỏ có kích thước từ 4 - 19cm. Kích thước tối đa có thể đạt đến  
33 - 35cm.

Đặc điểm sinh học: Cá ăn tạp thiên về thực vật, khi thức ăn chính không 
đủ thì cá chuyển qua các loại thức ăn khác kể cả mùn bã hữu cơ. Mùa 
vụ thành thục trong tự nhiên của cá từ tháng 3 - 8, trong điều kiện nuôi 
nhân tạo cá có thể thành thục từ tháng 1 và mùa sinh sản kéo dài đến 
tháng 9 - 10. Trứng cá thuộc dạng bán trôi nổi. 

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá quý ở ĐBSCL có giá trị kinh tế cao, thịt 
thơm ngon, sản lượng ngoài tự nhiên cao, là nguồn thực phẩm quen 
thuộc của người dân.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào, chà, vó. Mùa vụ 
khai thác: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nguồn giống được chủ động 
thông qua sinh sản nhân tạo. Cá được nuôi theo nhiều hình thức từ ao, 
hồ, bè cho đến các hình thức nuôi kết hợp.
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40. Cá He vàng Barbonymus schwanenfeldi (Bleeker, 1853)

Tên tiếng Anh: Goldfoil barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được tại sông, kênh, rạch, ruộng, ao, 
hồ tỉnh Vĩnh Long. 

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao, hồ,… 

Kích thước: Kích thước tối đa 35cm thường gặp 25cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm nhiều loại như cây cỏ, cá 
con, giun, giáp xác, côn trùng và động vật đáy. Nhiệt độ thích hợp cho cá 
phát triển từ 20,4 - 33,7oC.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon. Có giá trị thương phẩm. Cá có màu sắc đẹp 
nên được nuôi làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, đáy, chà. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá He vàng được nuôi phổ biến 
ở các vùng nước ngọt của ĐBSCL.
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41. Cá Mè vinh giả Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu được ở các thủy vực thuộc tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở các sông, kênh, rạch, ao…

Kích thước: Cá kích thước nhỏ, khoảng dưới 20cm. Kích thước thường 
gặp 13 - 19cm ứng với khối lượng 110 - 233g. Cỡ tối đa đạt 50cm.

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy ở tầng đáy sâu dòng chảy chính 
của sông. Thức ăn của cá là các loài tảo, lá cây, rễ thực vật, trái cây, cỏ, 
giáp xác, thân mềm và các loài sinh vật đáy khác. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm và phục vụ nhu cầu  
hàng ngày.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới, chài. Mùa vụ: Vào tháng 12 - 3.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
cá này.
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Protection and Development of Resources for freshwater fisheries in the Mekong delta 87

42. Cá Ngựa nam Hampala dispar Smith, 1934

Tên tiếng Anh: Eye - spot bar

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phong phú.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 10cm ứng với khối lượng 20g. Cỡ 
cá tối đa đạt 35cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài giáp xác như 
tôm, tép, cua, côn trùng và các loại cá con. Mùa sinh sản kéo dài suốt 
mùa lũ, sau khi đẻ trứng, trứng bám vào thực vật, ấu trùng và cá con đi 
vào nơi vùng ngập, cá sinh sống ở đó trong suốt mùa lũ, sau khi nước 
xuống cá trở lại sông chính.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. Tuy nhiên, sản lượng khai 
thác thấp nên chủ yếu dùng làm thực phẩm trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào, dớn. Mùa vụ khai 
thác: Tháng 10 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN). 
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43. Cá Ngựa Hampala macrolepidota Kuhl & Van Hasselt, 1823

Tên tiếng Anh: Hampala barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Chợ Long Xuyên (TP. Long 
Xuyên), thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phong phú.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 4 - 24cm ứng với khối lượng  
13 - 455g. Cỡ cá tối đa có thể đạt 70cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thuộc loài ăn tạp, cá trưởng thành (trên 20cm) 
chủ yếu ăn cá con. Cá nhỏ hơn ăn giáp xác, ấu trùng và mùn bã hữu cơ. 
Sinh sản trong suốt mùa lũ, cá con và cá trưởng thành di chuyển vào 
vùng ngập đồng bằng để kiếm mồi, khi nước xuống, cá di cư ra các dòng 
chính sông Mê Kông để cư trú.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá quan trọng có giá trị kinh tế. Có giá trị 
làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào, dớn. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần có những nghiên cứu về 
phân bố, các mối đe dọa, đường di chuyển của cá để phát triển nguồn 
lợi thủy sản này.
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44. Cá Rằm đất Puntius brevis (Bleeker, 1860)

Tên tiếng Anh: Swamp bard

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại tất cả các thủy vực tỉnh An 
Giang. Đặc biệt, xuất hiện nhiều trên khu vực huyện An Phú, Tân Châu, 
Phú Tân, Chợ Mới.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng 
ít phong phú.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ  
4 - 9cm ứng với khối lượng 1 - 11g. Cá lớn nhất có thể đạt đến 12cm. 

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở các sông, kênh và các vùng trũng. Cá 
thích nơi có dòng nước chảy chậm và đứng bao gồm cả hồ chứa. Cá là 
loài ăn tạp. Thức ăn của cá bao gồm giáp xác, sâu bọ, động, thực vật phù 
du và các loại ấu trùng của côn trùng. Vào mùa lũ, cá di cư vào vùng lũ 
để sinh sản.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác thấp nên giá trị về mặt kinh tế là 
không cao. Chủ yếu là tiêu thụ trong gia đình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới giăng.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN). Cần có nhiều nghiên cứu hơn về loài này.
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45. Cá Diếc cốc Lào Poropuntius laoensis (Gunther, 1868)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông chính của huyện An Phú, 
Tân Châu, Phú Tân.

Phân bố: Cá sống ở các lưu vực sông lớn.

Kích thước: Trung bình cá đạt cỡ từ 6 - 11cm, tối đa có thể đạt 20cm.

Đặc điểm sinh học: Cá diếc cốc Lào là loài không di cư, thức ăn của cá 
chủ yếu gồm ấu trùng cá và côn trùng.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác cá thấp nên giá trị kinh tế không cao.
Cá được dùng làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới giăng, giã cào,... Mùa vụ 
khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Loài này chưa được quan tâm 
nhiều. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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46. Cá Hô Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898

Tên tiếng Anh: Giant barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, Vàm Nao, An Phú, 
thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá có kích thước 5cm ứng với khối lượng 17g. Cá có 
thể dài 30cm, nặng 9kg.

Đặc điểm sinh học: Cá trưởng thành sống ở sông chính, di cư sinh sản 
trong hoặc gần vùng ngập lũ vào giữa mùa mưa. Thức ăn của cá chủ 
yếu là các loài tảo, thực vật phù du, cây cỏ và rau quả trên cạn, thỉnh 
thoảng cũng ăn cá con. Trong mùa lũ, cá con và cá non kiếm ăn ở các 
vùng ngập và bãi ngập ven sông chính. Cá cái đẻ trứng ở dòng chính, 
trứng và ấu trùng trôi xuôi dòng đến nơi kiếm mồi và sinh trưởng ở đó 
trong suốt mùa lũ. Khi mực nước bắt đầu rút, cá lại ra dòng chính và ở 
đó trong suốt mùa khô. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, được thị trường ưa chuộng. Là đối tượng 
nuôi có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ dùng khai thác: Lưới thả, câu luồng. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Loài này đang có nguy cơ tuyệt 
chủng. Đã có chính sách bảo vệ nguồn lợi loài cá này. Hiện nay, cá Hô 
đã được nghiên cứu sinh sản thành công.
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92

47. Cá Ba lưỡi Barbichthys nitidus (Sauvage, 1878)

Tên tiếng Anh: Sucker barb

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại các sông, kênh, rạch, ruộng, ao, 
hồ tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các thủy vực: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao, hồ,…

Kích thước: Cỡ tối đa có thể đạt 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thường xuất hiện ở sông lớn vào mùa khô nhưng 
sang mùa mưa cá lại xuất hiện ở kênh, rạch và vùng ngập lũ. Thức ăn 
của cá là các loài tảo và thực vật phù du.

Giá trị kinh tế: Có giá trị kinh tế nhất định. Tuy nhiên sản lượng ngày 
càng giảm và có nguy cơ cạn kiệt. Ngoài ra, cá còn được dùng làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, cào, đáy. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN). Không đánh bắt cá bố mẹ và cá con trong mùa sinh sản.
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Protection and Development of Resources for freshwater fisheries in the Mekong delta 93

48. Cá Duồng Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878

Tên tiếng Anh: Small scaled mud carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Châu Đốc, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá sống ở các sông lớn trong mùa khô và các vùng ngập nước 
trong mùa lũ.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 11 - 27cm ứng với khối lượng  
200 - 629g, kích thước tối đa là 65cm.

Đặc điểm sinh học: Cá có tập tính di cư vào các vùng trũng để tìm kiếm 
thức ăn trong suốt mùa lũ. Thức ăn của cá là các loài thực vật, tảo, phù 
du động vật, mùn bã hữu cơ, giun đất, và thân mềm. Cá tiến hành một số 
lần di cư theo mùa giữa nơi kiếm thức ăn và nơi ẩn náu trước khi đạt đến 
cỡ thành thục và di cư đến bãi đẻ trứng. Sau khi đẻ vào khoảng tháng 
6 - 7, trứng trôi theo dòng nước vào các vùng trũng ven sông nở ra cá 
con. Cá con sống ở đây trong suốt mùa lũ và khi lũ rút cá lại ra sông lớn 
tìm nơi ẩn náu trong mùa khô.

Giá trị kinh tế: Thịt ngon, có giá trị làm thực phẩm.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu thành công sinh sản 
nhân tạo, chủ động được nguồn giống. Hiện nay, cá Duồng là đối tượng 
nuôi phổ biến tại ĐBSCL.
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49. Cá Trôi Mrigan Cirrhinus mriganla (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Mud carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi trong tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở các dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 8 - 15cm ứng với khối lượng  
13 - 86g. Cỡ cá tối đa đạt 50cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở vùng nước có độ sâu khoảng 5 - 20m. 
Ở giai đoạn cá bột, thức ăn chủ yếu của cá là luân trùng (Rotifera) và ấu 
trùng chân chèo (Copepoda). Cá ăn mùn, bã hữu cơ, vi tảo sống bám 
đáy và động vật phù du. Cá nuôi trong ao có thể cho ăn bằng các loại 
thức ăn bổ sung như cám gạo, bột ngũ cốc, hèm bia, các chất thải của 
gia súc, gia cầm… Cá thường được nuôi ghép chung với các loài cá kinh 
tế khác như cá Mè trắng, Mè hoa, Trắm cỏ. Cá nuôi nhân tạo thành thục 
ở lứa tuổi 3 năm. Sức tăng trưởng tùy thuộc vào điều kiện nuôi và nguồn 
thức ăn.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm, là loài cá nuôi nhập nội thuộc 
nhóm cá Ấn Độ. Hiện tại có sản lượng lớn gặp ở các sông tỉnh An Giang.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, chài. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo 
thành công và là đối tượng nuôi phổ biến ở ĐBSCL.
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50. Cá Linh rìa xiêm Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881)

Tên đồng danh: Dangila spilopteura (Smith, 1943)

Tên tiếng Anh: Siamese long-fin carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các thủy vực các huyện 
trong tỉnh An Giang, Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy phổ biến ở vùng nội đồng, khá phổ biến ở các 
vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 3 - 15cm. Cá có thể đạt 
kích thước tới 22cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống từ tầng giữa đến tầng đáy của sông. Thức 
ăn là các loài tảo, sinh vật phù du, mùn bã hữu cơ, côn trùng và cá con. 
Mùa lũ, cá có tập tính di cư vào vùng ngập nước để tìm nguồn thức ăn 
phong phú và đẻ trứng, cá con xuất hiện khoảng tháng 7.

Giá trị kinh tế: Sử dụng để làm mắm, thực phẩm tươi sống.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, đáy, cào, dớn. Mùa 
vụ khai thác: Mùa lũ.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá có sản lượng lớn vào mùa lũ 
đem lại kinh tế cho người khai thác.
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51. Cá Linh rìa xiêm Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)

Tên tiếng Anh: Siamese mud carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các huyện trong tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông chính và vùng ngập lũ. 

Kích thước: Kích thước thường gặp 6 - 10cm ứng với khối lượng 2 - 13g. 
Cá có thể đạt cỡ 20cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống từ tầng giữa đến tầng đáy. Thức ăn là các 
loài tảo, mùn bã hữu cơ, thực vật phù du và các loài giáp xác. Cá có tập 
tính di cư vào vùng trũng ngập nước trong mùa mưa và trở lại các sông 
khi mực nước bắt đầu rút. Cá sinh sản ở giữa sông Mê Kông và một số 
chi lưu lớn, cá sinh sản vào đầu mùa lũ, trứng và ấu trùng di chuyển theo 
dòng nước đến nơi kiếm mồi ở vùng ngập, cá lưu lại ở đây kiếm ăn và 
sinh trưởng. Bắt đầu mùa khô, cá ra khỏi vùng ngập nước vào các sông 
lớn. Mùa lũ tiếp theo, cá đã thành thục và bắt đầu di cư sinh sản.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng hàng năm rất cao, chiếm ưu thế trong 
khai thác tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho ngư dân.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào, dớn. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 5 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng kinh tế được chú ý.
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52. Cá Linh rìa đuôi vàng Henicorhynchus lobatus Smith, 1945

Tên tiếng Anh: Lesser Silver Mud Carp

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở các sông, kênh, rạch,…

Kích thước: Kích thước thường gặp 5 - 8cm ứng với khối lượng 5 - 12g. 
Cỡ tối đa đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn chủ yếu là các loại thực vật nhỏ và tảo. Cá 
di cư lên dòng chính của sông Mê Kông vào tháng 2, 7, 12.

Giá trị kinh tế: Sản lượng cao. Chúng được dùng làm thức ăn cho những 
loài cá khác và làm thực phẩm cho con người hoặc có thể dùng làm 
nước mắm. Cá Linh rìa đuôi vàng có vị trí quan trọng trong nghề cá 
địa phương.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, cào. Mùa vụ: Vào các tháng 4 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Có tầm quan trọng rất lớn trong 
nghề cá địa phương và quy mô thương mại. Cần có biện pháp bảo vệ cá 
bố mẹ và cá con trong mùa sinh sản. 
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53. Cá Linh đỏ Labeo erythropterus (Valenciennes, 1842)

Tên tiếng Anh: Red labeo

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, 
Phú Tân.

Phân bố: Cá khá phổ biến ở các thủy vực sâu của sông chính và vùng 
ngập bao gồm cả vùng giáp ranh nước ngọt và vùng triều.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2 - 11cm với trọng lượng 
3 - 17g. Kích thước lớn nhất có thể đạt tới 70cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống từ tầng giữa đến tầng đáy của sông. Thức 
ăn là các loài tảo, sinh vật phù du, mùn bã hữu cơ, côn trùng và cá con. 

Giá trị kinh tế: Sản lượng cá khai thác thấp nên giá trị kinh tế không cao. 
Sử dụng làm mắm, thực phẩm tươi sống.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, đáy. Mùa vụ khai 
thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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54. Cá Linh Labeo indranontri (H.M.Smith, 1945)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tân Châu, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá xuất hiện trên toàn khu vực hạ lưu sông, chủ yếu tập trung 
vào các sông chính, sâu. Tuy nhiên, loài này xuất hiện ít hơn nhiều so 
với các loài khác.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 6 - 8cm ứng với trọng 
lượng 3 - 5g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống từ tầng giữa đến tầng đáy của sông. Thức 
ăn là các loài tảo, sinh vật phù du, mùn bã hữu cơ, côn trùng và cá con. 

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác thấp, giá trị kinh tế thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, đáy. Mùa vụ khai 
thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này. 
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55. Cá Trôi ấn Labeo rohita (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Rohu

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá nhập nội phân bố trong các ao bè nuôi, hồ, đầm.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp từ 30 - 36cm với khối lượng 
1.000 - 1.400g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy và tầng giữa. Giai đoạn nhỏ, 
cá ăn động vật phù du cỡ nhỏ như động vật nguyên sinh, trùng bánh xe, 
tảo đơn bào, giáp xác chân chèo, bọ kiếm, ấu trùng côn trùng. Cá còn có 
thể ăn các loại thức ăn nhân tạo như cám, khô dầu, bột cá... Giai đoạn 
trưởng thành cá ăn mùn bã hữu cơ, nhất là mùn bã thực vật. Trong ao 
nuôi, cá còn ăn cám gạo, hạt ngũ cốc cũng như các loại bèo dâu, bèo 
tấm. Tốc độ tăng trọng của cá nhanh ở giai đoạn trưởng thành đặc biệt 
lớn nhất ở tuổi thứ 2 khi cá chín sinh dục lần đầu. Cá đẻ trứng trôi nổi.

Giá trị kinh tế: Là loài cá nuôi nhập nội có giá trị kinh tế. 

Khai thác: Mùa vụ khai thác: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Việc lưu giữ đàn cá bố mẹ thuần 
nhằm mục đích tái tạo lại quần đàn trong tương lai, bảo tồn nguồn gen 
tránh sự lai tạp mất đi nguồn gen gốc.
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56. Cá Ét mọi Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849)

Tên tiếng Anh: Black sharkminnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ở các huyện như: Châu Đốc, 
Tân Châu, An Phú, Phú Tân, Châu Thành, Thoại Sơn. Trong đó mẫu 
xuất hiện nhiều tại An Phú, Tân Châu.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập nước, dòng chính 
nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 5 - 19cm với khối lượng từ 
1 - 147g. Trong tự nhiên, cá có thể đạt đến kích thước 90cm.

Đặc điểm sinh học: Cá ăn các loài tảo và thực vật cỡ nhỏ, rễ cây, mùn 
bã và các loài sinh vật đáy. Là loài dễ thích nghi sinh sản, có thể đẻ ở 
nhiều nơi như đầm, vùng ngập đồng bằng hay các chỗ nông trên sông. 
Vào các tháng đầu mùa mưa (tháng 5 - 6), cá thành thục di cư vào vùng 
ngập để đẻ trứng, cá bột và cá con ở lại vùng ngập trong suốt mùa lũ, 
khi nước bắt đầu rút, cá con và cá trưởng thành đều quay về sông chính 
để ẩn náu trong suốt mùa khô. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm và giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai thác: Quanh năm. 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá bản địa đã được nghiên cứu 
sinh sản nhân tạo thành công.
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57. Cá Mè hôi Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852)

Tên tiếng Anh: Nilem carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước 8cm ứng với khối lượng 7g. 
Cá lớn nhất được tìm thấy có chiều dài 63cm và nặng 4kg.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy và tầng giữa của sông, kênh, 
rạch. Trong tự nhiên, cá ăn sinh vật bám, các loài cây và thực vật ngập 
trong nước, phù du thực vật, các loại rong và rong đáy. Trong ao nuôi, cá 
có thể sử dụng tốt thức ăn chế biến và thức ăn công nghiệp. Cá thường 
sinh sản vào tháng 4, tháng 5 trong mùa nước lũ. Trong điều kiện ao 
nuôi, cá bắt đầu tham gia sinh sản vào khoảng tháng 3, tập trung mạnh 
vào tháng 6 - 7. Mùa vụ sinh sản kết thúc vào tháng 9.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, chài.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo 
thành công.
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58. Cá Mè lúi Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842)

Tên đồng danh: Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842)

Tên tiếng Anh: Silver sharkminnow

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Châu Đốc, Phú Tân 
thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá có mặt ở các dòng chính và vùng ngập, có thể hình thành 
đàn cá trong nhiều hồ chứa.

Kích thước: Cá có kích thước trung bình từ 5 - 15cm, trong tự nhiên cá 
có thể đạt được kích thước tối đa 30cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là thực vật phù du, tảo, rễ 
cây, mùn bã hữu cơ, giun đốt và giáp xác. Cá đẻ trứng vào đầu và gần 
cuối mùa lũ tại nơi cư trú vùng ngập có nhiều thủy sinh thực vật. Cá con 
và cá trưởng thành sống ở đây trong suốt mùa lũ và sẽ di chuyển ra sông 
chính vào đầu mùa khô.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng khai thác ngoài tự nhiên không cao nên 
giá trị kinh tế thấp. Có giá trị làm thực phẩm. Làm cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới, chài. Mùa vụ: Vào tháng 10.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN). 
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59. Cá Linh nút Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)

Tên tiếng Anh: Flying fox

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch thủy vực tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các thủy vực: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao,…

Kích thước: Kích thước tối đa đạt 17cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn là các loài tảo, động vật phù du và các loài 
cây thủy sinh. Cá thích nơi có dòng chảy mạnh. Cá sống tầng giữa của 
các sông lớn và di chuyển vào vùng lũ khi nước lên cao. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, chài, cào, đáy. Mùa vụ: Vào tháng 4 - 6.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần có biện pháp bảo vệ cá bố 
mẹ và cá con trong mùa sinh sản để tránh suy giảm quần thể cá sau này.
Không ngăn cản đường di chuyển của cá khi di cư.
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60. Cá Chài Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Hoven’s carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi trong tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 47cm ứng với khối lượng 1.300g. 
Cỡ cá đạt tối đa là 70cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng giữa và tầng đáy, nơi có dòng chảy 
vừa. Đây là loài ăn tạp. Thức ăn của cá là các loài côn trùng, thực vật, 
hoa quả, trái cây ôi và các loài sinh vật đáy khác. Cá chài có tập tính 
sống theo đàn.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. Là đối tượng nuôi kinh tế ở 
ĐBSCL.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, rùng, đăng, vó,… 
Kích thước khai thác: 25 - 35cm, lớn nhất 50cm. Mùa vụ khai thác: 
tháng 8 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã cho sinh sản nhân tạo thành 
công và là đối tượng nuôi phổ biến ở ĐBSCL.
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61. Cá Trắm cỏ Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Tên tiếng Anh: Grass carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Châu Phú, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá xuất hiện nhiều ở vùng trũng, ít xuất hiện ở các sông lớn.

Kích thước: Cỡ cá tối đa đạt 150 - 170cm, thường gặp 20 - 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá có biên độ dao động nhiệt độ lớn từ 4 - 22oC, độ 
mặn đến 10‰, oxy hòa tan thấp hơn 3 mg/lít. Thức ăn của cá chủ yếu 
là thực vật thủy sinh bậc cao bao gồm cả dưới nước và trên cạn, bột ngũ 
cốc,… Lúc cá hương, cá ăn động thực vật phù du, giáp xác. Cá nuôi sau 
1 năm tuổi đạt khối lượng 1kg, 2 năm tuổi đạt 2 - 4kg. Cá thành thục sau 
3 năm tuổi. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, mùi vị thơm rất được ưa chuộng. Cá được 
đưa vào nuôi thương phẩm. Cá có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới kéo, câu. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm. 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá nhập nội vào miền Nam Việt 
Nam sau ngày giải phóng, rất thích nghi với điều kiện sinh thái ĐBSCL. 
Nguồn giống hoàn toàn được chủ động bằng phương pháp sinh sản 
nhân tạo.
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62. Cá Mè trắng Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

Tên tiếng Anh: Silver carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá nhập nội phân bố trong các ao bè nuôi.

Kích thước: Cá thu được có kích thước 20cm nặng 200g. Kích thước 
tối đa đạt 100cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng giữa và tầng mặt, hoạt động nhanh 
nhẹn và thích nghi trong môi trường thoáng rộng, nước sâu, hàm lượng 
oxy cao, nhiệt độ thích hợp 22 - 28oC, pH = 7 - 8, khả năng chịu phèn 
kém. Cá lớn rất nhanh đặc biệt ở các ao, hồ rộng hoặc các ruộng ngập 
nước vào mùa mưa sau một năm cá đạt khối lượng 0,5 - 1kg. Thức ăn 
chính của cá là các loại thực vật và động vật phù du. Tuy nhiên, khi nuôi 
có thể cho cá ăn cám, bã đậu, bã rượu, hoặc phân chuồng ủ,… Cá thường 
thành thục sau 2 năm tuổi. Cá phát dục hoàn chỉnh và sinh sản từ tháng 
4 - 6 trong năm, sức sinh sản bình quân 86.000 trứng/kg cá cái. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới kéo, câu.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đây là loài cá nhập nội, nuôi phổ 
biến ao hồ, nguồn giống được chủ động thông qua sinh sản nhân tạo. 
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63. Cá Mè hoa Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)

Tên tiếng Anh: Bighead carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá nhập nội phân bố trong các ao bè nuôi, hồ, đầm.

Kích thước: Cỡ cá tối đa đạt 100cm, thường gặp cỡ 60cm.

Đặc điểm sinh học: Cá Mè hoa sống ở tầng trên và tầng giữa. Cá Mè 
hoa không nhảy hoặc vùng quẫy nhiều. Cá thường bơi thành đàn, hoạt 
động chậm chạp nên dễ đánh bắt. Chúng ưa sống trong nước có hàm 
lượng ôxy hoà tan trên 2 - 3 mg/l. Cá giảm ăn khi hàm lượng ôxy giảm 
dưới 1,6 mg/l; cá không ăn khi hàm lượng ôxy dưới 1,1 mg/l và cá chết 
khi hàm lượng ôxy khoảng 0,2 - 0,3 mg/l. Ở giai đoạn cá bột, thức ăn là 
động vật phù du, ngoài ra có thể ăn thức ăn nhân tạo như cám gạo, bã 
đậu, bột mì, khô lạc giã nhỏ. Ở giai đoạn trưởng thành, cá ăn động vật 
phù du là chính, một phần thực vật phù du. Cường độ dinh dưỡng của 
cá mạnh vào mùa xuân và mùa thu, yếu vào mùa hạ. Trong những ngày 
lạnh giá của mùa đông cá giảm ăn.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ăn ngon, là loài có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào, câu, chài.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là loài cá nuôi nhập nội, nguồn 
giống được chủ động thông qua sinh sản nhân tạo. 
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64. Cá Chép Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

Tên tiếng Anh: Common carp

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi huyện Châu Phú, thuộc 
tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá có kích thước 7 - 37cm, khối lượng tương ứng  
4 - 2.150g.

Đặc điểm sinh học: Cá chép sống ở tầng giữa và tầng đáy. Cá có 
thể sống được trong điều kiện khắc nghiệt, chịu đựng được nhiệt độ từ  
0 - 40oC, thích hợp ở 20 - 27oC. Cá ăn tạp: động vật không xương sống 
ở đáy, mảnh vụn thực vật, rễ cây, các loài giáp xác, ấu trùng muỗi, ấu 
trùng côn trùng, thân mềm. Tùy theo kích cỡ cá và mùa vụ dinh dưỡng 
mà thành phần thức ăn có sự thay đổi nhất định. Ngoài thức ăn tự nhiên 
có trong thủy vực thì cá còn ăn thức ăn nhân tạo như cám nổi.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ăn rất ngon. Cá Chép được xếp vào loại cá nuôi 
truyền thống ở nước ta, rất có giá trị kinh tế. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới kéo, câu. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đây là loài có giá trị kinh tế đã 
được sinh sản nhân tạo. Hiện đang là đối tượng nuôi kinh tế ở ĐBSCL.
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110

E.2. HỌ CÁ HEO COBITIDAE

Họ cá Heo Cobitidae có từ 3 đôi râu trở lên; có 1 mấu gai cứng dưới mắt; 
vây đuôi chạc sâu; thân tương đối cao, dẹp.

65. Cá Heo sọc Syncrossus helodes (Sauvage, 1876)

Tên tiếng Anh: Tiger botia

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các thủy vực trong tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu có kích thước từ 8 - 15cm ứng với khối lượng 
1 - 43g. Kích cỡ cá lớn nhất có thể đạt 25cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước ngọt. Thức ăn của cá chủ yếu là 
các loài cá, tôm nhỏ và côn trùng ở đáy. Cá Heo sọc thuộc loại cá dữ, có 
khi hung hăng. Nhìn hình dạng ngoài khó phân biệt đực, cái.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên ít có giá trị thực 
phẩm. Tuy nhiên, cá có màu sắc đẹp nên nhiều nơi thuần hóa thành 
cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào, chài. Mùa vụ khai 
thác: Tháng 8 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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66. Cá Heo vạch Yasuhikotakia modesta (Bleeker, 1864)

Tên tiếng Anh: Orangefin loach

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ 
6 - 8cm ứng với khối lượng từ 3 - 10g. Kích thước cá lớn nhất có thể 
đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước ngọt. Thức ăn của cá chủ yếu là 
các loài cá, tôm nhỏ và côn trùng ở đáy. Cá đẻ vào khoảng tháng 5 - 6, 
ấu trùng trôi theo nước lũ đang lên vào các vùng ngập nước. Cá kiếm mồi 
và lớn lên ở đó cho đến đầu mùa khô khi nước bắt đầu rút cá di chuyển từ 
các sông đến nơi ẩn náu vào mùa khô ở các vực sâu trên sông Mê Kông. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon được nhiều người ưa chuộng, sản lượng 
tương đối nên có giá trị kinh tế nhất định. Ngoài ra, cá có màu sắc đẹp 
nên nhiều nơi thuần hóa thành cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Lưới, cào. Mùa vụ khai thác: Các tháng 
mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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67. Cá Heo bạc Yasuhikotakia lecontei (Fowler, 1937)

Tên tiếng Anh: Silver loach

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Đốc, Phú Tân, Tân Châu, An 
Phú, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích cỡ nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ 5 - 10cm 
ứng với khối lượng từ 1 - 13g. Kích cỡ cá lớn nhất có thể đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở các sông, suối nước chảy mạnh, đáy có 
nhiều cát, bãi phẳng, ven đồi, thuộc loại ăn đáy. Thức ăn của cá là các loài 
ốc, động vật thân mềm và các loài động vật không xương sống tầng đáy.

Giá trị kinh tế: Dùng làm thức ăn. Cá nhỏ nuôi làm cảnh. Sản lượng khai 
thác cá thấp nên ít có giá trị về mặt kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới cào. Mùa vụ khai thác: Các 
tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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68. Cá Heo râu Lepidocephalichthys hasselti (Valenciennes, 1846)

Tên tiếng Anh: Dwarf horseface loach

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Thành, Long Xuyên, thuộc 
tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có kích cỡ từ  
5 - 6cm. Kích cỡ cá tối đa có thể đạt đến 14cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thích sống ở nơi nước sạch, sông, suối có nền 
đáy cát. Là loài không di cư. Thức ăn của cá chủ yếu là các loại giun, ấu 
trùng côn trùng và một số loài tảo.

Giá trị kinh tế: Cá nhỏ nuôi làm cảnh. Ít có giá trị về mặt kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới các loại. Mùa vụ khai 
thác: Thường bắt được vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
này. Cá chủ yếu được dùng làm cảnh.
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69. Cá Heo eos Yasuhikotakia eos (Taki, 1972)

Tên tiếng  Anh: Sun loach

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Phú Tân, thuộc tỉnh  
An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá cỡ nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ 11 - 13cm ứng 
với khối lượng từ 17 - 18g. 

Đặc điểm sinh học: Cá thích sống nơi có nền đáy cát của các sông lớn 
và vừa, các bãi cát phẳng, thuộc loại ăn đáy. Thức ăn của cá gồm các 
loại động vật thân mềm và các động vật không xương sống ở đáy.

Giá trị kinh tế: Cá thường gặp nuôi làm cảnh. Cá không có giá trị kinh 
tế, sản lượng thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, đáy, dớn. Mùa vụ khai 
thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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70. Cá Heo sông Ambastaia sidthimunki (Klausewitz, 1959)

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các vùng thủy vực: Sông, kênh, rạch,…

Kích thước: Kích thước thường gặp 8 - 11cm ứng với khối lượng 10 - 27g. 

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước ngọt. Thức ăn chủ yếu là các loài 
cá, tôm nhỏ và côn trùng ở đáy. Cá sử dụng ruột như một cơ quan hô 
hấp phụ, giúp chúng có thể sống trong môi trường có nồng độ oxy hòa 
tan thấp.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên ít có giá trị thực 
phẩm. Tuy nhiên, cá có màu sắc đẹp nên nhiều nơi thuần hóa thành 
cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Cào. Mùa vụ: Vào các tháng 12, 1, 2.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp  
(EN - IUCN).
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71. Cá Khoai sông Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854)

Tên tiếng Anh: Specked horseface loach

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông chính của sông Hậu 
thuộc các huyện Tân Châu, An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, 
TP. Long Xuyên.

Phân bố: Phân bố ở các dòng chính của ĐBSCL như sông Tiền, 
sông Hậu.

Kích thước: Cá có kích thước tương đối nhỏ từ 7 - 12cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 8g. Cá có thể đạt tới kích thước 23cm.

Đặc điểm sinh học: Sống ở nền đáy cát của các sông lớn và vừa, các 
kênh, rạch và ở những nơi có hạt sỏi giúp chúng dễ lẩn trốn kẻ thù. Thức 
ăn của cá chủ yếu là các loại cá, tôm nhỏ và côn trùng ở đáy.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng nhiều, có thể thuần 
dưỡng thành cá cảnh. Tuy nhiên, loài này ít có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào, chài. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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E.3. HỌ CÁ MAY GYRINOCHEILIDAE

Thân kéo dài, hình trụ tròn hoặc dẹt bên. Phần bụng tròn. Miệng dưới, da 
mõm và môi trên không phân li. Ở gốc miệng môi trên và môi dưới liền 
với nhau thành đĩa hút, cửa miệng hình phễu. Ở gốc trên của lỗ mang có 
một lỗ nước vào thông với xoang mang. Không có râu. 

72. Cá Bám đá Gyrinocheilus pennocki (Fowler, 1937)

Tên tiếng Anh: Spotted algae eater

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tân Châu.

Phân bố: Phân bố ở các dòng chính của ĐBSCL.

Kích thước: Kích thước mẫu cá thu được từ 5 - 12cm với khối lượng từ 
1 - 19g. Trong tự nhiên, cá có thể đạt đến kích thước 28cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng mặt nơi có dòng nước chảy chậm, 
nền đáy sỏi. Thức ăn của loài cá này là các loài tảo, ấu trùng côn trùng 
và các loại động vật nhỏ khác.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng thấp, có giá trị với nghề cá địa phương. 
Tuy nhiên, giá trị thương phẩm không cao. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
này. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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73. Cá May Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883)

Tên tiếng Anh: Siamese algae eater

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại các sông, kênh, rạch, tỉnh  
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các sông, kênh, rạch.

Kích thước: Thường gặp 19 - 20cm. Cỡ tối đa đạt 26cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thích hợp với môi trường nước lợ ngọt. Thức ăn 
của cá là các loài côn trùng, mùn bã hữu cơ, động, thực vật phù du. Cá 
thích bám vào các bề mặt phẳng, chẳng hạn như đá, trong dòng nước 
chảy mạnh miệng cá bám chặt vào đá.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, cá lớn được dùng làm thực phẩm tươi, cá 
nhỏ được dùng làm mắm. Cá còn được dùng làm cảnh và được thị trường 
cá cảnh ưa chuộng. 

Khai thác: Ngư cụ: Lưới rùng, cào, lưới cố định, lưới bén. Mùa vụ: Vào 
tháng 3 - 5.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là loài cá có giá trị kinh tế. Tình 
trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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F. BỘ CÁ HỒNG NHUNG CHARACIFORMES

F.1. HỌ CÁ CHIM CHARACIDAE

74. Cá Chim nước ngọt Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)

Tên tiếng Anh: Pirapatinga

Địa điể m thu mẫu: Mẫu cá được thu tại các bè nuôi ở tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá nhập nội phân bố trong các ao, bè nuôi.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 5 - 14cm ứng với khối 
lượng từ 2 - 70g. Cỡ cá tối đa là 40cm.

Đặc điểm sinh học: Trên thân cá có vân điểm, thân ngắn, dẹp bên. Hai 
hàm đều có 2 hàng răng, mắt răng khuyết như lưỡi cưa. Phần lưng có 
vây mỡ. Thân có màu xám bạc. Vây ngực, vây bụng và vây hậu môn có 
màu đỏ. Màu sắc của cá biến đổi theo môi trường. Cá thích nghi ở nhiệt 
độ từ 21 - 32oC, nhưng thích hợp trong khoảng từ 28 - 30oC. Cá chịu 
nhiệt độ thấp tương đối kém, dưới 10oC có biểu hiện không bình thường 
và chết, lúc này cá giống rất dễ mắc bệnh. Cá chịu được độ mặn dưới 
5 - 10‰, cá chết ở độ mặn 15‰. Cá có thể sống ở trong các thủy vực 
chật hẹp như ao, hồ, đầm với độ pH từ 5,6 - 7,4. Cá sống bầy đàn và di 
chuyển theo đàn. Cá ăn tạp, như thực vật thủy sinh, tôm, cá con, các loài 
thân mềm. Cá rất tích cực bắt mồi, nuốt rất nhanh. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Câu, lưới kéo đáy, lưới rê. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Năm 1998, cá được nhập vào 
nước ta nuôi thử nghiệm ở các ao, hồ. Tuy nhiên, do sự kiểm soát không 
chặt chẽ, cá đã phát tán ra ngoài tự nhiên. Do đặc tính háo ăn và hung 
dữ nên cá bị hạn chế nuôi rộng rãi.
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G. BỘ CÁ DA TRƠN SILURIFORMES

Thân dài, thường dẹt hai bên dần về phía đuôi, một số có thân tròn. Thân 
trơn, không phủ vảy hoặc có những tấm xương. Có răng trên 2 hàm, đa 
số có răng trên xương lá mía và xương khẩu cái.

G.1. HỌ CÁ TỲ BÀ (LAU KIẾNG) LORICATIIDAE

Họ cá Tỳ bà (Lau kiếng) thân bao phủ một lớp vảy sừng; nhiều loài có 
vây mỡ; miệng dưới; môi có gai thịt.
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75. Cá Tỳ bà (Lau kiếng) Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)

Tên tiếng Anh: Suckermouth catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Châu Đốc, Châu 
Thành, Châu Phú, tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 6 - 29cm ứng với khối lượng 
3 - 237g.

Đặc điểm sinh học: Đây là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, 
chủ yếu sống ở đáy các thủy vực nước ngọt, nước lợ. Thức ăn chính là 
các loài rong, tảo bám trên bề mặt thực vật hoặc nền đáy, đây là loài ăn 
tạp, cạnh tranh thức ăn với các loài khác, sinh sản nhanh khi phát tán ra 
ngoài thủy vực tự nhiên. Cá có khả năng sinh sản quanh năm, tỷ lệ cá 
con sống khoảng 70% và có thể sống mà không cần đến thức ăn suốt 
1 tháng.

Giá trị kinh tế: Là loài cá nhập ngoại xâm hại, chỉ dùng nuôi cá cảnh. 
Nghiêm cấm thả phóng sinh ra tự nhiên

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, đáy.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là loài cá nhập nội được đưa vào 
nuôi phục vụ việc làm vệ sinh cho các thành bể cá cảnh. Nhưng hiện 
nay loài cá này đã thoát ra thủy vực tự nhiên và phát triển rất nhanh ở 
ĐBSCL. Đây là loài cá cảnh ngoại lai xâm hại.
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G.2. HỌ CÁ NHEO SILURIDAE

Họ cá Nheo có vây hậu môn dài; vây lưng rất ngắn (nhỏ hoặc không có 
ở nhiều loài); không có vây mỡ.

76. Cá Trèn răng Belodontichthys truncatus Kottelat & Ng, 1999

Tên tiếng  Anh: Twisted-jaw sheatfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố rất phổ biến ở sông và kênh, rạch.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ 15cm ứng với khối lượng 18g. 
Đây là loài có kích thước lớn, tối đa đến 70cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là cá con, tôm và ấu trùng 
côn trùng, kiến, lá cây, vỏ cây. Cá Trèn răng di cư vào vùng ngập lũ trong 
suốt mùa lũ để tìm thức ăn.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá thịt rất ngon, có giá trị kinh tế, sản lượng 
trung bình. Ngoài ra, loài cá này còn được nuôi làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Các loại lưới, giã cào, chài… 
Mùa vụ khai thác: Quanh năm. Có kế hoạch khai thác hợp lý. Không 
đánh bắt cá con và cá bố mẹ trong mùa sinh sản. 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng cần quan tâm 
nghiên cứu.
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77. Cá Trèn mỡ Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Sheatfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông, kênh, rạch.

Kích thước: Cá có kích thước thường gặp từ 22 - 36cm với khối lượng 
99 - 320g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loài giáp xác và cá 
nhỏ. Cá di cư vào mùa lũ và sinh sản trên vùng ngập lũ. 

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp, có giá trị kinh tế. 
Cá có thể dùng ăn tươi, làm khô hoặc làm mắm.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, cào, câu giăng. Mùa vụ: Vào các tháng 
12 - 9.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Ngoài tiêu thụ trong nước, cá còn 
được làm đông lạnh để xuất khẩu. Cấm khai thác cá bố mẹ và cá con 
trong mùa sinh sản để không làm cạn kiệt nguồn cá này.
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78. Cá Trèn bầu Ompok siluroides Lacepède, 1803

Tên tiếng Anh: Butter catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Đốc, Tân Châu, Châu Phú, Tri 
Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 7 - 15cm ứng với khối 
lượng từ 3 - 105g. Cỡ tối đa đạt 50cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở sông, kênh và ruộng. Cá ăn các loài giáp 
xác, tôm, cua, ốc, giun đất, mùn bã, côn trùng và cá con. Cá di cư vào 
mùa mưa và sinh sản trên vùng ngập lũ.

Giá trị kinh tế: Cá được sử dụng để ăn tươi, có sản lượng nhiều, rất có 
giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, câu. Mùa vụ khai 
thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Sắp bị đe dọa 
(EN - IUCN). Cần có chính sách bảo vệ, xây dựng kế hoạch bảo tồn loài. 
Nghiên cứu sinh sản nhân tạo.
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79. Cá Trèn xám Kryptopterus cheveyi Durand, 1940.

Tên tiếng Anh: Glass catfish, Sheatfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông, kênh, rạch và vùng nội đồng.

Kích thước: Cá Trèn xám có kích thước thường gặp 10 - 13cm ứng với 
khối lượng 7 - 21g. Cỡ tối đa đạt 20cm. 

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài động vật phù du, ấu 
trùng, cá và các loài giáp xác. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon có thể dùng làm cá hun khói hoặc ăn tươi. 
Cá có kích thước lớn cho động lạnh để xuất khẩu.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới, câu. Mùa vụ: Vào các tháng 4, 5, 10, 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này. Cần nghiên cứu quy trình nhân giống và chăm sóc để chủ động 
nguồn giống cho sản xuất.
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80. Cá Trèn đá Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Glass catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Tri Tôn, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 10 - 12cm, khối lượng 
6 - 12g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống nơi có mực nước sâu. Cá sống thành đàn ở 
những nơi có dòng nước chảy chậm và yếu. Cá ăn các loài cá nhỏ, tôm, 
tép, các loài côn trùng khác cũng như các loài cá con của cá. Sinh sản 
vào đầu mùa mưa ở vùng ngập nước. Cá con có thể bắt gặp tập trung từ 
tháng 6 đến tháng 8.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp, có giá trị kinh tế 
tương đối. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới kéo, lưới bén, câu giăng. 
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Lượng cá rất ít. Cần bảo vệ cá bố 
mẹ và cá con trong mùa sinh sản. Đối tượng cần quan tâm nghiên cứu.
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81. Cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)

Tên tiếng Anh: Wallago

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Chợ Long Xuyên, thuộc tỉnh  
An Giang.

Phân bố: Cá khá phổ biến ở các sông lớn và vùng ngập ở ĐBSCL.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 7 - 50cm ứng với khối lượng  
600 - 1.510g. Kích thước có thể đạt đến 200cm. Nặng đến 25kg.

Đặc điểm sinh học: Cá thường sống ở các sông rộng, sâu, nước chảy 
chậm và ở hồ đáy bùn và dễ thích nghi với điều kiện hồ chứa. Cá Leo là 
loài cá dữ, kiếm ăn ban đêm, ăn thức ăn động vật như các loài cá con, 
giáp xác và nhánh rễ cây. Cá chỉ tiến hành di cư theo chiều dọc với cự ly 
ngắn đến những sông gần nhất để đuổi bắt cá nhỏ làm thức ăn của cá. 
Trong các tháng lũ, cá sống ở các đầm, kênh, rạch trên vùng ngập và 
cũng sinh sản ở đó. 

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, sản lượng đánh bắt tương đối, thịt 
ngon, thường được dùng để ăn tươi, có giá trị thương mại cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới bén, câu. Mùa vụ khai 
thác: Mùa lũ.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần có chính sách khai thác và 
bảo vệ hợp lý.
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82. Cá Kết bạc Phalacronotus bleekeri (Günther, 1864)

Tên tiếng  Anh: Reddish sheatfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Tân Châu, Châu Thành, 
Châu Đốc, Long Xuyên, Phú Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 1 - 24cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 87g. Kích thước cá có thể đạt đến 60cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống chủ yếu ở các sông lớn và các dòng suối 
lân cận. Tuy nhiên, cá được phát hiện cả ở các hồ chứa. Cá ăn các loài 
cá nhỏ, tôm, tép, côn trùng và lá cây. Vào đầu mùa lũ, cá tiến hành di cư 
ngang từ sông Mê Kông vào những chi lưu nhỏ và vùng đồng ngập, cá 
trở lại sông chính khi mùa khô bắt đầu. Sự di cư được khởi động bởi trận 
mưa đầu vào cuối mùa khô. Ngoài ra, sự di cư còn ảnh hưởng bởi tuần 
trăng. Cá đẻ trứng ở vùng ngập, sống trong vùng ngập suốt mùa mưa.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm, sản lượng khai thác tương đối, 
giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, cào, lưới kéo, lưới bén, 
câu giăng. Mùa vụ khai thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo để 
bổ sung nguồn lợi.
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83. Cá Leo dóc Wallago leerii Bleeker, 1851

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông Tiền, sông Hậu và các kênh 
rạch nội đồng tỉnh Vĩnh Long. 

Phân bố: Phân bố rộng ở các sông, kênh, rạch, nội đồng. 

Kích thước: Kích thước thường gặp 7 - 50cm ứng với khối lượng  
6 - 1.510g. Kích thước có thể đạt đến 145cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống đáy ở môi trường nước ngọt. Là loài cá dữ, 
bắt mồi về đêm. Thức ăn chủ yếu là các loài cá con và côn trùng. Cá 
trưởng thành di cư đến vùng đồng cỏ ngập nước để đẻ trứng. Cá thường 
sinh sản vào thời gian ban đêm.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị khoa học và kinh tế cao. Thịt cá ngon. Cá 
được dùng để ăn tươi. 

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới kéo, lưới bén, câu giăng. Mùa vụ: Vào các 
tháng 7, 9, 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Số lượng cá thể giảm mạnh trong 
thời gian gần đây. Mức độ nguy cấp bậc VU. Giảm cường độ khai thác, 
cấm đánh bắt cá bố mẹ và cá con trong mùa sinh sản.
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84. Cá Trèn mo Micronema moorei (Smith, 1945)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tân Châu.

Phân bố: Cá phân bố rất phổ biến ở sông và kênh, rạch.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 7 - 16cm ứng với khối 
lượng từ 2 - 20g. Cỡ cá lớn có kích cỡ từ 10 - 22cm được bán phổ biến 
tại các chợ.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở suối, kênh, rạch trong vùng lũ. Có tập 
tính di cư vào vùng ngập lũ trong suốt mùa lũ để tìm thức ăn. Thức ăn 
của cá chủ yếu là cá con, tôm và ấu trùng côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá rất có giá trị kinh tế, sản lượng trung bình.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Các loại lưới, giã cào, chài… 
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Có kế hoạch khai thác hợp lý. 
Không đánh bắt cá con và cá bố mẹ trong mùa sinh sản.
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85. Cá Trèn mắt Ompok hypophthalmus (Bleeker, 1846) 

Tên tiếng  Anh: Butter catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, An Phú, Phú Tân, 
thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Kích thước mẫu cá từ 10 - 15cm. Trong tự nhiên cá có thể 
đạt được kích thước tối đa là 30cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là cá con, tôm và ấu trùng 
côn trùng. Cá sống ở các sông, hồ có dòng chảy chậm. Có tập tính di cư 
vào vùng ngập nước trong suốt mùa lũ để tìm thức ăn. Có thể tìm thấy cá 
ở nơi có nhiều thủy sinh vật sinh sống.

Giá trị kinh tế: Với sản lượng thấp, cá có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Các loại lưới, giã cào, chài… 
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Có kế hoạch khai thác hợp lý. 
Không đánh bắt cá con và cá bố mẹ trong mùa sinh sản.
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86. Cá Trèn Hemisilurus Mekongensis (Bornbusch & Lundberg, 1989) 

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân (tỉnh An Giang).

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 7 - 14cm ứng với khối lượng 
từ 2 - 12g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống đáy, nền bùn hay cát. Cá có tập tính di cư 
vào vùng ngập lũ trong suốt mùa lũ để tìm thức ăn. Thức ăn của cá chủ 
yếu là cá con, tôm và ấu trùng côn trùng.

Giá trị kinh tế: Sản lượng thấp nên cá ít có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Các loại lưới, giã cào, chài… 
Mùa vụ khai thác: Vào mùa mưa. Không ngăn cản đường di chuyển 
của cá. 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Có kế hoạch khai thác hợp lý. 
Không đánh bắt cá con và cá bố mẹ trong mùa sinh sản.
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G.3. HỌ CÁ NGÁT PLOTOSIDAE

Họ cá Ngát thuộc nhóm cá da trơn có vây lưng ngắn; phần trên của vây 
đuôi trải dài trên lưng, trông giống như vây lưng thứ 2; vây hậu môn dài, 
nối liền với vây đuôi; vi cứng của vây lưng và vây ngực có nọc độc.

87. Cá Ngát Plotosus canius (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Gray eel - catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu thu tại An Phú, Phú Tân, Châu Phú, Long 
Xuyên, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở các dòng chính của ĐBSCL, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước lớn. Mẫu cá thu được có kích thước từ  
5 - 20cm ứng với khối lượng từ 1 - 44g. Cỡ cá tối đa đạt khoảng 90cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống chủ yếu ở nước lợ, nhưng cũng xuất hiện 
ở các thủy vực nước ngọt. Cá thường sống trong hang. Đây là loài động 
vật ăn đáy và thường sử dụng râu để phát hiện thức ăn. Thức ăn chủ 
yếu là động vật kích thước nhỏ, thức ăn chính là Crustacea, Decapoda, 
Amphipoda. Từ cá bố mẹ được chọn lọc kỹ (trung bình từ 1 - 1,5kg) và 
sau đó cho cá mẹ đẻ trứng, thụ tinh và ấp nở trong điều kiện nhân tạo. 
Sau 3 tuần được ương nuôi trong môi trường thích hợp, ấu trùng phát 
triển khá nhanh, có độ dài trung bình 35,5mm.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, sản lượng khá cao. Đây là loài có giá trị 
kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, câu mồi, đáy rạo, chà.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng nuôi kinh tế. Đã 
nghiên cứu sinh sản nhân tạo thành công.
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G.4. HỌ CÁ TRÊ CLARIDAE

Họ cá Trê thuộc nhóm cá da trơn có vây lưng dài; vây hậu môn dài.

88. Cá Trê trắng Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)

Tên tiếng Anh: Walking catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tri Tôn, thuộc tỉnh  
An giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính 
nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước nhỏ từ 6 - 14cm. Cỡ cá tối 
đa đạt 40cm, thường gặp 26cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở mương, ao, kênh, rạch, ruộng lúa. Thức 
ăn của cá bao gồm các loại côn trùng, động vật đáy, giun đất, thân mềm, 
ốc, tôm, tép và các loài cá con khác. Cá sinh sản vào cuối mùa khô vào 
đầu mùa mưa. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, dùng làm thức ăn tươi hoặc chế biến. Là đối 
tượng nuôi kinh tế ở ĐBSCL.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Câu, nôm, lưới, chỉa. Mùa vụ 
khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản 
thành công.
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89. Cá Trê vàng Clarias macrocephalus (Gunther, 1864)

Tên tiếng Anh: Broadhead catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, Long 
Xuyên, Tri Tôn, Chợ Mới, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính nhưng 
ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước nhỏ từ 4 - 17cm, khối lượng 
từ 1 - 43g. Cỡ cá tối đa đạt được 35cm.

Đặc điểm sinh học: Cá Trê vàng thích sống ở đầm lầy, kênh, mương, 
đồng lúa, hồ tù đọng và các con sông. Thức ăn của cá là các loài côn 
trùng thủy sinh, giáp xác và cá con. Tuy nhiên, nó có thể ăn cám, thức 
ăn thừa, thức ăn nuôi cá. 

Giá trị kinh tế: Cá có nhiều tiềm năng trong nuôi thủy sản, có giá trị kinh 
tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, câu, lưới, nôm, chỉa. Mùa 
vụ khai thác: Tháng 9 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Mức độ bảo tồn: Gần bị đe dọa 
(EN - IUCN).
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90. Cá Trê lai Clarias hybrid

Tên tiếng Anh: African Catfish with native Clarias

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở vùng nội đồng: Mương ao, kênh, rạch, 
ruộng lúa.

Kích thước: Cỡ cá tối đa đạt 40cm, thường là 25cm.

Đặc điểm sinh học: Cá ăn tạp. Thức ăn của cá gồm các loại côn trùng, 
động vật đáy, giun đất, thân mềm, ốc, tôm, tép và các loài cá con khác. 
Cá trê lai có tốc độ sinh trưởng nhanh, ít bị bệnh. Cá nuôi ở mật độ dày 
và có thể nuôi trong bể xi măng hoặc trong ao. 

Giá trị kinh tế: Là một trong những loài có giá trị kinh tế cao, chất lượng 
thịt cá thơm ngon, dùng làm thức ăn tươi hoặc chế biến, được thị trường 
trong nước chấp nhận.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Câu, nôm, lưới, chỉa. Mùa vụ 
khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Rất ít bắt gặp cá ngoài tự nhiên, 
chủ yếu được người dân nuôi thương phẩm. Tình hình nuôi thương phẩm 
loài cá này giảm so với nhiều năm trước đây. Nguồn giống phát triển đối 
tượng này chủ yếu thông qua sinh sản nhân tạo.
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91. Cá Trê phi Clarias gariepinus (Burchell, 1815)

Tên tiếng Anh: North African catfish

Địa điểm thu mẫu: Ao nuôi thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống trong các sông, ao, hồ, đầm lầy nước ngọt.

Kích thước: Cỡ tối đạt 170cm, thường gặp 25 - 40cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loại phù du, côn trùng, 
giáp xác, thân mềm, thực vật và hoa quả. Ngoài ra có thể nuôi cá trê 
bằng thức ăn công nghiệp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá. Cá 
hoạt động về đêm. Nó có thể trườn trên mặt đất khô để thoát khỏi hồ cạn 
nước. Cá trê phi có thể tồn tại trong bùn trong thời gian dài, giữa mùa 
mưa. Cá đôi khi phát ra âm thanh lớn ộp ộp.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon được dùng làm thức ăn tươi hoặc làm khô, 
làm mắm.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, chài, nôm. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng nuôi kinh tế. Đã có 
nhiều kỹ thuật nhân giống và nuôi cá trê phi cho năng suất cao. Cá trê 
dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, là loài cá ăn tạp, tận dụng được nhiều loại 
thức ăn sẵn có. Có thể nuôi trong bể, ao nhỏ vài chục mét vuông đến ao 
rộng vài trăm mét vuông, nuôi đơn, nuôi ghép đều được.
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G.5. HỌ CÁ TRA PANGASIIDAE

Họ cá Tra thuộc nhóm cá da trơn có 2 đôi râu; vây mỡ nhỏ; vây lưng 
ngắn; vây hậu môn dài.

92. Cá Tra (xác) chuột Helicophagus leptorhunchus  Ng & Kottelat, 2000

Tên tiếng Anh: Rat - faced Pangasiid

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú, 
Chợ Mới, An Phú, Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá chủ yếu sống ở các sông chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 5 - 19cm ứng với khối 
lượng 1 - 48g. Cá có thể đạt kích thước đến 73cm.

Đặc điểm sinh học: Cá trưởng thành ăn động vật thân mềm ở sông 
chính và các chi lưu lớn. Mùa sinh sản khi bắt đầu mùa lũ (tháng 5 - 6) 
trên dòng chính sông Mê Kông. Sau khi đẻ, trứng và ấu trùng trôi theo 
dòng nước đến vùng kiếm mồi. Khi mùa khô, cá phân bố ở các thủy vực 
sâu. Hiện chưa rõ bao nhiêu tuổi cá mới thành thục. Vào khoảng tháng 
3 - 5, mùa nước cạn nhất là tín hiệu di cư cho cá.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá đặc biệt quan trọng đối với ĐBSCL.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Đáy, dớn, lưới các loại. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 3 - 5.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng cá tự nhiên hiện nay 
tương đối phong phú, cần có biện pháp bảo vệ cá bố mẹ trong mùa di cư 
sinh sản nhằm đảm bảo sản lượng cá con trong các năm sau. Đối tượng 
cần quan tâm nghiên cứu.
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93. Cá Tra Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)

Tên tiếng Anh: Iridescent shark - catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Long 
Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú, Tân Châu, Châu Đốc, thuộc 
tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá trưởng thành chỉ thấy trong các ao nuôi, rất ít khi tìm thấy 
trong tự nhiên.

Kích thước: Mẫu cá đánh bắt tự nhiên có kích cỡ nhỏ từ 1 - 16cm ứng với 
khối lượng 1 - 37,8g. Kích thước lớn nhất có thể đạt 100cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống chủ yếu ở nước ngọt, có thể sống ở vùng 
nước hơi lợ (10 - 14‰ độ muối), và chịu được nước phèn với pH ≥ 4, ít 
chịu đựng được nhiệt độ thấp dưới 15oC nhưng chịu được nóng tới 39oC. 
Cá Tra là loài ăn tạp, háu ăn. Trong ao nuôi cá Tra có khả năng thích 
nghi với nhiều loại thức ăn, kể cả thức ăn bắt buộc, như cám, rau, phân 
hữu cơ,... Mùa vụ thành thục của cá bắt đầu trong tự nhiên từ tháng 5 
- 6, cá đẻ tự nhiên ở những khúc sông có điều kiện sinh thái phù hợp. 
Trong sinh sản nhân tạo, ta có thể nuôi thành thục sớm và cho đẻ sớm 
hơn (tháng 3).

Giá trị kinh tế: Đây là đối tượng nuôi chiến lược của ngành thủy sản Việt 
Nam. Sản lượng nuôi rất cao. Là cá có giá trị kinh tế rất quan trọng, xuất 
khẩu với sản lượng cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào, câu giăng, bẫy. Mùa vụ: 
Tháng 7 - 8.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Công nghệ sinh sản nhân tạo cá 
Tra đã ổn định.
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94. Cá Basa Pangasius bocourti Sauvage, 1880

Tên tiếng Anh: Basa fish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Thoại Sơn, Long Xuyên, Tân 
Châu, Phú Tân, Châu Đốc, Châu Thành, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố nhiều ở dòng chính, ít phổ biến hơn ở vùng ngập.

Kích thước: Mẫu cá ở tự nhiên có kích thước nhỏ từ 4 - 16cm. Trong ao 
nuôi, cá basa có kích cỡ lớn 18 - 34cm. Cá có thể đạt đến kích thước 
90 - 100cm.

Đặc điểm sinh học: Cá có tính ăn tạp thiên về động vật. Cá trưởng 
thành dễ thích nghi với các loại thức ăn dễ kiếm như tấm, cám, rau, cá 
vụn (nấu chín) nên thuận lợi cho nuôi trong bè. Trong tự nhiên vào mùa 
sinh sản (tháng 3 - 4 hàng năm) cá bơi ngược dòng tìm các bãi đẻ thích 
hợp và đẻ trứng. Mùa sinh sản của cá ngoài tự nhiên bắt đầu vào tháng 
6 - 8. Cá đẻ trứng dính. Thời kỳ cá giống, cá lớn rất nhanh, sau 1 năm đạt 
700 - 1.300g. Nuôi trong bè sau 2 năm có thể đạt tới 2.500g.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, rất được ưa chuộng. Là đối tượng xuất 
khẩu với sản lượng lớn tại một số tỉnh ĐBSCL. 

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào, lưới kéo, câu giăng. Mùa 
vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá được nuôi phổ biến, với hình 
thức nuôi bè, cồn bãi, ao, đầm. Hiện nay, đã nghiên cứu và sản xuất 
thành công.
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95. Cá Hú Pangasius conchophilus Roberts & Vidthayanon, 1991

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, Long Xuyên, 
Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, thuộc tỉnh An Giang. 

Phân bố: Phổ biến ở dòng chính và ít hơn ở vùng ngập.

Kích thước: Mẫu cá khai thác ngoài tự nhiên có kích cỡ nhỏ từ 4 - 18cm 
ứng với khối lượng 1 - 65g, cá nuôi có kích thước lớn hơn. Kích thước tối 
đa đạt đến 90cm.

Đặc điểm sinh học: Cá là loài ăn tạp, thích ăn động vật thân mềm 
nhưng đôi khi ăn côn trùng, cua, tảo và quả rừng. Cá có tập tính di cư 
sinh sản, đẻ trứng vào đầu mùa mưa ở dòng chính sông Mê Kông giữa 
đoạn Kom - pong Chàm và thác Khôn. Ấu trùng sau khi nở trôi theo dòng 
nước cho đến khi dạt vào vùng ngập nước ở phía Nam Campuchia và 
Việt Nam. Khi mức nước bắt đầu rút xuống vào cuối mùa mưa, cá con 
quay trở lại sông chính bắt đầu cuộc di cư phát tán.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, thịt ngon, sản lượng nhiều, có giá 
trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào, câu. Mùa vụ: Tháng 2 - 4, 
tháng 7, 9, 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá là đối tượng nuôi bè phổ biến 
ở trên sông Tiền và sông Hậu thuộc các tỉnh nước ngọt vùng ĐBSCL.
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96. Cá Vồ đém Pangasius larnaudii Bocourt, 1866

Tên tiếng Anh: Black - spotted catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Châu Đốc.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Cá có kích thước thường gặp từ 17 - 21cm với khối lượng 
30 - 150g. Kích thước tối đa đạt đến 130cm.

Đặc điểm sinh học: Cá là loài ăn tạp trong họ Pangasiidae. Cá di cư 
sinh sản khi bắt đầu mùa mưa (tháng 5 - 7). Ấu trùng đi vào vùng ngập 
và sinh sống ở đó trong suốt mùa lũ. Vào các tháng mùa khô, cá di cư 
đến các vực sâu để ẩn nào. Cá Vồ đém là một trong số ít loài cá trong 
họ Pangasiidae có thể quan sát ở sát mặt nước, đây là điều kiện để ngư 
dân dễ dàng khai thác cá.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá có kích thước lớn, có giá trị kinh tế cao, là 
đối tượng nuôi trong ao, hầm bè ở ĐBSCL...

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, câu giăng. Mùa vụ 
khai thác: Vào tháng 8.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đây là cá bản địa đang được chọn 
cho sinh sản nhân tạo.
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97. Cá Bông lau Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1949

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu, 
Long Xuyên, Chợ Mới, Tri Tôn đặc biệt là khu vực Phú Tân vào trước 
mùa lũ (tỉnh An Giang).

Phân bố: Phân bố ở dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá khai thác ngồi tự nhiên có kích thước nhỏ từ  
10 - 20cm. Kích thước tối đa có thể đạt tới khoảng 80cm.

Đặc điểm sinh học: Cá trưởng thành ăn chủ yếu là quả, lá, tảo sợi, giáp 
xác. Hiện không rõ cá đẻ ở đâu và yêu cầu bãi như thế nào, một số ý 
kiến cho rằng cá đẻ ở dòng chính sông Mê Kông, nơi có ghềnh đá, vực 
sâu hoặc ở gần chỗ đó. Đây là một trong số rất ít các loài cá của sông 
Mê Kông có thời gian sống ở biển và có đường di cư dài nhất (thứ 2 là 
cá tra dầu). Tuy nhiên, đường di cư cụ thể vẫn chưa biết. Cá di cư sinh 
sản vào tháng 5 - 6 tới những nơi có ghềnh và vực sâu ở trung lưu sông  
Mê Kông. Sau khi nở, ấu trùng trôi về xuôi, khi đến vùng ngập, cá đã khá 
lớn so với các loài khác.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon được nhiều người ưa thích nên giá trị kinh 
tế cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào, đáy, câu. Mùa vụ khai thác: 
Đầu mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần hạn chế đánh bắt nguồn 
cá bố mẹ nhằm đảm bảo nguồn lợi này. Đối tượng đang được quan tâm 
nghiên cứu.
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98. Cá Dứa Pangasius elongatus Pouyaud, Gustiano & Teugels, 1880

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu, 
Long Xuyên, Chợ Mới, Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở các dòng chính, thường gặp ở hạ lưu các sông 
lớn và sâu.

Kích thước: Mẫu cá khai thác tự nhiên có kích thước nhỏ từ 4 - 19cm ứng 
với khối lượng 1 - 56g. Kích thước tối đa khoảng 100cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loại ấu trùng côn 
trùng, giun và thực vật thủy sinh. Sau khi sinh sản ở dòng chính sông 
Mê Kông, ấu trùng cá trôi về nơi kiếm mồi ở vùng ngập phía hạ lưu, nơi 
có nhiều thực vật thủy sinh. Khi mức nước rút xuống vào cuối mùa lũ, cá 
con quay trở lại sông và bắt đầu di cư ngược dòng tìm nơi trú ẩn trong 
mùa khô. Cá có thể quay trở lại kiếm ăn vùng ngập lũ. 

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, thịt ngon, sản lượng nhiều, có giá 
trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào, đáy, câu. Mùa 
vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần có biện pháp bảo vệ cá bố 
mẹ trong mùa di cư sinh sản nhằm đảm bảo sản lượng cá con trong các 
năm sau. Đối tượng quan tâm nghiên cứu.
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99. Cá Sát sọc Pangasius macronema Bleeker, 1850

Tên tiếng Anh: Giant pangasius

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tri Tôn, Châu Phú, An Phú, Phú 
Tân, Tân Châu, Chợ Mới, Long Xuyên, Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 3 - 17cm với khối lượng từ 
10 - 72g. Kích thước cá tối đa khoảng 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá là loài ăn tạp, thiên về động vật. Sinh sản ở dòng 
chính sông Mê Kông vào mùa mưa, cá thường bắt đầu di cư khoảng từ 
tháng 4 - 6, sau khi nở, ấu trùng và cá hương kiếm mồi ở vùng ngập ở 
miền Nam Campuchia và Việt Nam. Cá trưởng thành chủ yếu kiếm mồi 
ở các dòng chính, thường kiếm mồi ở tầng mặt.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng khá cao, có giá trị 
kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Chài, lưới, cào, câu, vợt. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được nghiên cứu đầy đủ.
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100. Cá Sát bay Pseudolais pleurotaenia (Sauvage, 1878)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập, các sông lớn và vừa, ngoài ra cũng xuất 
hiện ở các con suối, nơi nước sạch.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 7 - 13cm ứng với khối 
lượng 4 - 21g. Kích thước tối đa có thể đạt đến 35cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các ấu trùng côn trùng, 
giáp xác và cá con. Cá có tập tính di cư vào vùng ngập vào mùa lũ để 
kiếm thức ăn, sau khi nước xuống cá trở lại các sông lớn để trú ẩn.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác cá thấp, kích cỡ cá nhỏ, ít có giá trị 
kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới các loại. Mùa vụ khai 
thác: Tập trung vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá chưa được nghiên cứu nhiều. 
Cần có biện pháp bảo vệ cá bố mẹ trong mùa di cư sinh sản nhằm đảm 
bảo sản lượng cá con trong các năm sau.
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G.6. HỌ CÁ ÚC ARIIDAE

Họ cá Úc thuộc nhóm cá da trơn có 1 - 3 đôi râu; không có râu mũi; tấm 
xương bao phủ phần trên của đầu; vây ngực và vây lưng đều có tia vây 
cứng; vây mỡ nhỏ ngang phía trên của vây hậu môn.

101. Cá Úc chấm Arius maculatus (Thunberg, 1792)

Tên tiếng Anh: Spotted sea catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Trà Ôn, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá thường gặp ở vùng cửa sông nước lợ, ĐBSCL.

Kích thước: Cá có kích thước tối đa khoảng 40cm thường gặp 7 - 15cm 
ứng với khối lượng 11 - 52g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn chủ yếu là các loài động vật không xương 
sống và cá nhỏ. Cá đực ấp trứng trong miệng, gồm vài chục quả trứng, 
để ấp trong khoảng 2 tháng cho đến khi trứng nở và các con non có thể 
bơi lội tự do. Trong thời gian ấp trứng, cá đực không ăn, hoặc nó có thể 
tự nuốt một vài quả trứng để duy trì sự trao đổi chất cơ bản trong cơ thể.

Giá trị kinh tế: Là loài cá có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, cào, câu.Mùa vụ: Vào các tháng 1 - 5, 7, 
9, 10.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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102. Cá Úc nâu Hemiarius stormii (Bleeker, 1858)

Tên tiếng Anh: Armoured sea catfish

Địa điểm thu mẫu: Vùng phụ cận giáp ranh tỉnh Trà Vinh.

Phân bố: Cá sống ở cửa sông vùng ĐBSCL.

Kích thước: Kích thước thường gặp 8 - 15cm ứng với khối lượng 
45 - 60g. Kích thước có thể đạt đến 45cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn chủ yếu là các loài động vật không xương 
sống và cá nhỏ. Cá đực ấp trứng trong miệng, cho đến khi trứng nở và 
các con non có thể bơi lội tự do. Trong thời gian ấp trứng, cá đực không 
ăn, hoặc nó có thể tự nuốt một vài quả trứng để duy trì sự trao đổi chất 
cơ bản trong cơ thể.

Giá trị kinh tế: Thịt ngon, có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới. Mùa vụ: Tháng 7.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng cần quan tâm  
nghiên cứu.
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103. Cá Úc thiều Netuma thalassina (Rüppell, 1837)

Tên tiếng Anh: Giant sea catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Trà Ôn, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở vùng cửa sông.

Kích thước: Cá có kích thước lớn, tối đa đến 90cm thường gặp 8 - 14cm 
ứng với khối lượng 8 - 36g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước mặn, thường kết thành đàn di cư 
vào vùng cửa sông Tiền và sông Hậu. Thức ăn chủ yếu là cua, cá con 
và thân mềm.

Giá trị kinh tế: Có kích thước lớn, sản lượng cao, thịt ngon, có giá trị 
kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới, câu. Mùa vụ: Quanh năm. 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng cá khai thác tự nhiên 
đang giảm sút nghiêm trọng, cần có biện pháp khai thác hợp lý nguồn 
thủy sản này.
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104. Cá Úc thép Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)

Tên tiếng Anh: Soldier catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Trà Ôn, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các cửa sông, sông, biển.

Kích thước: Cá có kích thước tương đối lớn, cỡ tối đa đến 35cm thường 
gặp 11 - 13cm ứng với khối lượng 23 - 33g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống chủ yếu ở nước lợ, nhưng cũng hiện diện ở 
các thủy vực nước ngọt và nước mặn. Thức ăn chủ yếu là động vật không 
xương sống và đôi khi ăn cả cá con. Cá sinh sản quanh năm, cá đực ấp 
trứng trong miệng.

Giá trị kinh tế: Có sản lượng khá cao, có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới kéo, bẫy. Mùa vụ: Vào tháng 1, 7.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng cá khai thác ngoài tự 
nhiên đang bị suy giảm. Cần có biện pháp khai thác và bảo vệ hợp lý.
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G.7. HỌ CÁ LĂNG BAGRIDAE

Họ cá Lăng thuộc nhóm cá da trơn thường có 4 đôi râu; vây ngực và vây 
lưng đều có tia vây cứng; vây mỡ có kích cỡ khác nhau nằm phía trên 
ngang vây hậu môn.

105. Cá Chốt chuột Bagrichthys macracanthus (Bleeker, 1853)

Tên tiếng Anh: Black lancer catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Đốc, Phú Tân, An Phú, Tân 
Châu, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 6 - 10cm ứng với trọng 
lượng từ 3 - 8g. Cá có thể đạt kích thước đến 28cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nền đáy bùn của sông chính, nơi có 
dòng chảy chậm và di chuyển vào vùng ngập lụt ven sông để đẻ trứng 
trong mùa mưa. Thức ăn của cá là các loài giáp xác, động vật đáy, côn 
trùng, rễ cây… Cá sinh sản bắt đầu vào đầu mùa mưa, cá con xuất hiện 
vào tháng 8.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác thấp nên giá trị kinh tế không cao. 
Cá còn được sử dụng làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Các tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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106. Cá Chốt bông Pseudomystus siamensis (Regan, 1913)

Tên tiếng Anh: Siamese Barred Catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Châu Đốc, Châu 
Phú, Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, An Phú, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá có kích thước từ 8 - 17cm ứng với khối lượng từ 1 - 66g. 

Đặc điểm sinh học: Cá trưởng thành và phát triển buồng trứng vào 
khoảng tháng 2, sinh sản tập trung vào đầu mùa mưa, cá con xuất hiện 
vào khoảng tháng 8. Thức ăn của cá chủ yếu là ấu trùng côn trùng, tôm, 
cá con các loại. 

Giá trị kinh tế: Sản lượng cá khai thác không nhiều, giá trị kinh tế thấp. 
Cá còn được nuôi làm cảnh.

Khai thác: Bằng nhiều hình thức khác nhau. Mùa vụ khai thác: 
Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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107. Cá Lăng tối Bagrichthys obscurus Ng, 1999

Tên tiếng Anh: False black lancer catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Trà Ôn, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở các thủy vực sông.

Kích thước: Thường gặp 15 - 25cm. Cỡ tối đa đạt 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở sông nơi có nền đáy nhiều bùn. Thức ăn 
là các loài cá nhỏ, động vật không xương sống và mùn bã thực vật. Sinh 
sản vào đầu mùa mưa. Cá con xuất hiện nhiều vào tháng 8.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, được bán tươi sống ở chợ.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, cào, lưới rùng. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cấm khai thác vào mùa sinh sản, 
quy định kích thước tối thiểu cho phép khai thác. Nghiên cứu sinh sản 
nhân tạo để bổ sung nguồn lợi.
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108. Cá Chốt giấy Mystus albolineatus Roberts, 1994

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, Phú Tân, Tân Châu, 
Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Kích thước mẫu cá thu được từ 4 - 15cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 40g, cỡ cá tối đa đạt 35cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nơi có dòng nước chảy chậm hoặc 
đứng, đặc biệt nơi có nhiều cây cỏ thực vật. Cá ăn tạp, các loại ấu 
trùng côn trùng, giáp xác, cá nhỏ nhưng rất thích cây cỏ. Cá sinh sản 
vào mùa mưa. 

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. Cá có sản lượng tương đối, 
có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Câu, chài, lưới, cào. Mùa vụ 
khai thác: Quanh năm 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
này. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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109. Cá Chốt vàng Mystus atrifasciatus Fowler, 1937

Tên tiếng Anh: Striped catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tịnh Biên, Châu Phú, 
Châu Đốc, Châu Thành, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 5 - 10cm với khối lượng từ 
1 - 14g, cỡ lớn nhất có thể đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Cá trưởng thành sống ở sông, suối và hồ chứa. 
Thức ăn của cá chủ yếu là tảo nhỏ, các loài côn trùng, giáp xác, động vật 
phù du và cá có kích thước nhỏ. Cá di chuyển vào các vùng ngập nước 
trong thời kì nước lên cao và thường được tìm thấy ở những nơi có thảm 
thực vật ngập nước. 

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác tương đối, có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về 
loài này.
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110. Cá Chốt sọc Mystus mysticetus Robert, 1992

Tên tiếng Anh: Banded mystus

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tri Tôn, Châu Phú, Phú Tân, 
Tân Châu, Châu Thành, An Phú, Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang. 

Phân bố: Phân bố rất phổ biến ở vùng nội đồng, ít phổ biến hơn ở vùng 
ngập và dòng chính. Cá phân bố nhiều trên sông Tiền, sông Hậu và trên 
sông Sài Gòn.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ  
4 - 13cm ứng với khối lượng từ 1 - 12g. Kích thước cá lớn nhất đạt 
tới 25cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống đáy. Là loài cá khỏe và dễ nuôi. Thức ăn 
của cá chủ yếu là côn trùng, giáp xác nhỏ, động vật phù du. Cá nuôi ăn 
được thức ăn viên. Cá đẻ trứng trong hốc đá, hiện chưa sinh sản trong 
bể cảnh.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khá cao, có thể thuần dưỡng thành cá cảnh. 
Là loài cá có giá trị kinh tế cao. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào, chà. Mùa vụ 
khai thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá được xuất khẩu (Hiện nay, 
lượng xuất khẩu hàng năm khoảng vài ngàn cá chốt các loại) và tiêu thụ 
nội địa (mức độ phổ biến và ưa chuộng trong nước ít).
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111. Cá Chốt trắng Mystus gulio (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Long whiskers catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Thành, Phú Tân, Tân 
Châu, Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 6 - 12cm ứng với khối 
lượng từ 2 - 87g. Kích cỡ lớn nhất đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Đây là loài sống đáy, xuất hiện phổ biến ở vùng 
triều và vùng nước lợ của các con sông lớn. Tuy nhiên, loài này cũng 
được tìm thấy ở các con suối, hồ. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài côn 
trùng và giáp xác. Cá nuôi làm cảnh thì có loại thức ăn chế biến đặc biệt 
dành cho cá. Tuổi thọ trung bình của loài cá này có thể lên đến 30 năm.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá có giá trị kinh tế không cao, sản lượng khai 
thác thấp.

Khai thác: Bằng nhiều hình thức khác nhau. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
này. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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112. Cá Lăng Hemibagrus spilopterus Ng & Rainboth, 1999

Tên tiếng Anh: Asian Red Tailed Catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Long Hồ, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông, vùng ngập lũ.

Kích thước: Kích thước thường gặp 19cm ứng với khối lượng 110g. Cỡ 
tối đa đạt 120cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy của sông. Thức ăn của cá gồm 
tôm, cá, giun đất, côn trùng, mùn bã hữu cơ và thân mềm. Cá Lăng hoàn 
toàn thích hợp với thức ăn công nghiệp trong điều kiện nuôi nhân tạo. 
Là loài cá dữ, hoạt động mạnh về ban đêm. Cá sống chui rúc ở những 
hốc đá, gốc cây, bụi rậm. Đây là loài ưa tối. Cá Lăng tìm vào những vùng 
ngập nước để sinh sản. Mùa sinh sản có thể kéo dài quanh năm. Sức 
sinh sản của cá thấp.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, thịt thơm 
ngon, dễ nuôi và có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, câu, dớn. Mùa vụ: Vào tháng 4.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng đã nghiên cứu sinh sản 
nhân tạo thành công.
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113. Cá Lăng nam Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840)

Tên tiếng Anh: Asian redtail catfish 

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Châu Phú, Tân Châu, 
An Phú, Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá là loài bản địa phân bố trong các thủy vực nước ngọt và 
nước lợ.

Kích thước: Cá là loài cá có kích cỡ lớn. Mẫu cá thu được có kích thước 
từ 4 - 20cm ứng với khối lượng từ 1 - 51g. Cá có kích thước lớn nhất đạt 
đến 80cm.

Đặc điểm sinh học: Cá là loài cá dữ. Cá nhỏ có phổ thức ăn khá rộng: 
côn trùng, giun ít tơ, rễ cây… Cá ăn chủ yếu các loại tôm, cua, cá… Cá 
thành thục sinh sản sau ba năm tuổi. Khi sinh sản cá di cư lên vùng 
trung lưu, nơi có nước chảy và đẻ trứng vào các hang đá, hốc ngầm tự 
nhiên hay đào vũng đẻ. Cá thường sinh sản vào tháng 5 - 6.

Giá trị kinh tế: Thịt cá thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng. Là một 
trong những loài cá nheo (da trơn) có giá trị kinh tế cao. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, câu giăng, lưới rê, cụp, 
chài quăng, lưới chài… Mùa vụ khai thác: Từ tháng 3 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng cá tự nhiên ngày một 
suy giảm nghiêm trọng do tình trạng khai thác quá mức. Đã nghiên cứu 
sinh sản nhân tạo thành công.
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114. Cá Chốt Mystus wolffii (Bleeker, 1851)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Thành, Phú Tân, Tân 
Châu, Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 6 - 12cm ứng với khối  
lượng từ 2 - 87g. Kích cỡ lớn nhất đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Đây là loài sống đáy, xuất hiện phổ biến ở vùng 
triều và vùng nước lợ của các con sông lớn. Tuy nhiên, loài này cũng 
được tìm thấy ở các con suối, hồ. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài côn 
trùng và giáp xác. Cá nuôi làm cảnh thì có loại thức ăn chế biến đặc biệt 
dành cho cá. Tuổi thọ trung bình của loài cá này có thể lên đến 30 năm.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá có giá trị kinh tế không cao, sản lượng khai 
thác thấp.

Khai thác: Bằng nhiều hình thức khác nhau. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
này. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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115. Cá Chốt xám Mystus singaringan (Bleeker, 1846)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước 6cm ứng với khối lượng 3g.

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy trong tất cả các loại đất ngập 
nước vùng đồng bằng, nơi có dòng chảy chậm, độ đục, và nền đáy mềm. 
Cá trưởng thành ăn ấu trùng côn trùng, động vật phù du và cá nhỏ. Di 
chuyển vào các khu rừng ven sông ngập nước trong thời kỳ nước cao và 
trở về sông vào tháng 11, 12.

Giá trị kinh tế: Cá được bán tươi sống ở chợ, hoặc chế biến thành cá 
thương phẩm. Ngoài ra, cá còn được làm cảnh. Đây là loài cá có giá trị 
kinh tế không cao do sản lượng khai thác thấp.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được quan tâm nhiều. Tình 
trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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116. Cá Lăng sợi Hemibagrus filamentus (Fang & Chaux, 1949)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá có kích thước 16cm ứng với khối lượng 59g. Kích 
thước lớn nhất cá có thể đạt đến 60cm.

Đặc điểm sinh học: Cá chủ yếu ăn động vật, gồm: Cá, giáp xác, ấu 
trùng côn trùng trong nước và mùn bã thực vật. Trong điều kiện nuôi thí 
nghiệm, chúng ăn được thức ăn công nghiệp. Cá có tập tính di cư vào 
các nhánh sông nhỏ và đi vào vùng ngập khi mùa lũ bắt đầu, cá đẻ trứng 
vào khoảng tháng 6 - 7, khi lũ rút, cá quay về sông sâu và sống ở đó 
trong suốt mùa khô. Cá con kiếm mồi 3 - 4 tháng trong vùng ngập.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, sản lượng khai thác tương đối, thịt 
thơm ngon. Có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới kê, xúc. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo 
thành công.
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Protection and Development of Resources for freshwater fisheries in the Mekong delta 163

117. Cá Lăng nha Hemibagrus wyckioides (Fang & Chaux, 1949)

Tên tiếng Anh: Redtail catfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Long Hồ, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các sông, vùng ngập lũ.

Kích thước: Kích thước thường gặp 19cm ứng với khối lượng 110g. Cỡ 
tối đa đạt 120cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy của sông. Thức ăn của cá gồm 
tôm, cá, giun đất, côn trùng, mùn bã hữu cơ và thân mềm. Cá hoàn toàn 
thích hợp với thức ăn công nghiệp trong điều kiện nuôi nhân tạo. Là loài 
cá dữ, hoạt động mạnh về ban đêm. Cá sống chui rúc ở những hốc đá, 
gốc cây, bụi rậm. Đây là loài ưa tối. Cá lăng tìm vào những vùng ngập 
nước để sinh sản. Mùa sinh sản có thể kéo dài quanh năm. Sức sinh sản 
của cá thấp.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, thịt thơm 
ngon, dễ nuôi và có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, câu, dớn. Mùa vụ: Vào tháng 4.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng đã nghiên cứu sinh sản 
nhân tạo thành công.
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G.8. HỌ CÁ CHIÊN SISORIDAE

Họ cá Chiên thuộc nhóm cá da trơn có các đặc điểm như vây lưng và 
vây ngực có một gai cứng to; vây lưng thường có 4 - 5 tia; mắt nhỏ; thân 
được bao phủ bởi nhiều nốt nhỏ.

118. Cá Chiên Glyptothorax lampris Fowler, 1934

Tên tiếng Anh: Torrent catfish

Địa điểm phân bố: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, An Phú, 
Châu Phú, Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Đốc, Châu Thành, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và các dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Kích cỡ cá nhỏ từ 2 - 6cm. Kích thước cá lớn nhất được ghi 
nhận là 7cm.

Đặc điểm sinh học: Sống ở tầng đáy ở các sông vừa và lớn. Thức ăn 
của cá gồm các loài ấu trùng côn trùng, giun.

Giá trị kinh tế: Cá không được sử dụng làm thức ăn, không có giá trị 
kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, dớn. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được nghiên cứu nhiều. 
Cần có những nghiên cứu cụ thể hơn về loài cá này. Tình trạng bảo tồn: 
Ít quan tâm (NE - IUCN).
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119. Cá Chiên Bagarius bagarius (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Dwarf goonch

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Phú Tân, An Phú, 
Châu Phú, Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Đốc, Châu Thành, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở các dòng chính và các lưu vực sông.

Kích thước: Kích thước thường gặp 18cm ứng với khối lượng 80g. Đây là 
loài cá có kích thước lớn, có thể đạt đến 2m chiều dài.

Đặc điểm sinh học: Đây là loài cá dữ. Cá con ăn chủ yếu các loài ấu 
trùng, côn trùng sống trong nước. Cá lớn ăn cá con, tôm, cua, ếch, nhái. 
Cá thành thục sau 3 - 4 năm tuổi. Mùa sinh sản thường vào tháng 3 - 4 
hằng năm. Cá thường di cư từ hạ lưu lên thượng lưu nơi có dòng nước 
chảy, đáy đá và độ sâu thấp để đẻ. Trứng dính vào đáy hoặc tổ do cá bố 
mẹ đào, cá có tập tính bảo vệ trứng và cá con, sức sinh sản không cao.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon và được coi như đặc sản của các vực 
nước nhiệt đới. 

Khai thác: Ngư cụ: Chài, lưới, cào, câu giăng, lưới bén, lưới kéo. Mùa 
vụ: Tháng 2, 7, 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Sắp bị đe dọa 
(NT - IUCN). Cấm đánh bắt cá trong mùa sinh sản. Quy định kích thước 
tối thiểu cho phép khai thác. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo để phục hồi 
nguồn lợi.
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G.9. HỌ CÁ TRA XIÊM SCHILBEIDAE

120. Cá Tra xiêm Laides hexanema (Bleeker, 1852)

Tên tiếng Anh: Lais catfish

Địa điểm thu mẫu: Sông Tiền (Mỹ Thuận) và (Bình Minh) sông Hậu, 
thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở dòng chính của sông lớn.

Kích thước: Cỡ thường gặp 17cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá bao gồm các loại hoa quả, thực vật, 
côn trùng, mùn bã và cá con. Cá sống ở tầng đáy của các con sông lớn. 
Cá cái đẻ trứng, nhưng trứng không được bảo vệ. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, có giá trị thương phẩm. 

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, chài, dớn. Mùa vụ: Vào tháng 5 - 10.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần nghiên cứu quy trình nhân 
giống và chăm sóc để chủ động nguồn giống cho sản xuất.
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H. BỘ CÁ BẠC ĐẦU CYPRINODONTIFORMES

Thân dài, đầu và lưng tương đối bằng. Không có đường bên. Vây không 
có gai. Có 1 vây lưng. Tia vây không nhiều hơn 7 chiếc. Miệng dưới. 
Thân phủ lớp vảy tròn.

H.1. HỌ CÁ BẠC ĐẦU APLOCHEILIDAE

Họ cá Bạc đầu thuộc nhóm cá xương có đầu dẹp và nhọn; hàm dưới nhô 
ra; vây lưng gần tới cuống đuôi; vây ngực tròn hoặc hơi nhọn; vây ngực 
có 6 tia; có đốm đen ở trên vây lưng.
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121. Cá Bạc đầu Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Blue panchax

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại các sông, kênh, rạch, ruộng, ao 
tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao.

Kích thước: Thường gặp 6 - 7cm, cỡ tối đa đạt 9cm.

Đặc điểm sinh học: Cá có thể thích nghi cả môi trường nước ngọt và lợ. 
Cá thường sống ở tầng mặt và tầng giữa. Tuy nhiên, để kiếm mồi chúng 
vẫn hay xuống cả tầng đáy, thích hợp với nguồn nước trong, sạch. Cá 
sống theo đàn, đẻ trứng mỗi lần khoảng 200 - 300 trứng, gặp môi trường 
mát trứng sẽ nở. Cá ăn tạp, khá dễ nuôi. Thức ăn ưa thích của cá là các 
loài ấu trùng muỗi. 

Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị thương phẩm. Cá nuôi làm cảnh, 
được thị trường ưa chuộng vì dễ nuôi, có màu sắc đẹp, bắt mắt.

Khai thác: Ngư cụ: Lưới rùng, lưới cố định, đáy, cào. Sản lượng cá khai 
thác rất thấp.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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H.2. HỌ CÁ BẢY MÀU POECILIIDAE

Họ cá Bảy màu thuộc nhóm cá xương có các đặc điểm như hàm dưới nhô 
ra; miệng hướng lên; vây lưng nằm nửa sau thân; vây hậu môn ngắn; các 
tia vây hậu môn của cá đực đầy và dài; vây đuôi bằng, tròn hoặc nhọn.

122. Cá Bảy màu Poecilia reticulata Peters, 1859

Tên tiếng Anh: Guppy

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại kênh, rạch, ruộng, ao thủy vực 
tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, dòng chính ở ĐBSCL.

Kích thước: Cá thường gặp có kích cỡ từ 3 - 4cm, cỡ tối đa đạt 7cm. Cá 
đực kích thước nhỏ hơn cá cái. 

Đặc điểm sinh học: Cá có khả năng thích nghi và phát triển trong nhiều 
điều kiện môi trường và sinh thái khác nhau. Thức ăn của cá là các loài 
động vật phù du, mùn bã, ấu trùng nhỏ (đặc biệt là ấu trùng muỗi) và 
một số loài tảo bám đáy. Cá thành thục và sinh sản sau 2 - 3 tháng tuổi. 

Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị thương phẩm, được nuôi làm cảnh. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới rùng, lưới cố định, chài, 
dớn. Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).

Con đực Con cái
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123. Cá Ăn muỗi Gambusia affinis (Baird and Girard, 1853)

Tên tiếng Anh: Western Mosquitofish

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch, ruộng, ao thủy vực tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao.

Kích thước: Kích thước thường gặp 12 - 17cm ứng với khối lượng 
18 - 48g.

Đặc điểm sinh học: Cá thường được tìm thấy ở nơi có dòng nước chảy 
chậm hoặc đứng của sông và ao, hồ. Thức ăn của cá là các loài động vật 
phù du, mùn bã, giáp xác và côn trùng cỡ nhỏ, ấu trùng muỗi. 

Giá trị kinh tế: Không có giá trị kinh tế, nuôi cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Cào. Mùa vụ: Vào các tháng 12 - 2.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Là loài cá 
ngoại lai xâm hại mức độ nhẹ.
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I. BỘ CÁ NHÁI BELONIFORMES

Thân dài hoặc hình mũi tên, phía trước tròn, phần sau dẹp bên. Đầu và 
lưng tương đối bằng. Miệng nằm ở phía dưới hoặc phía trước và kéo rất 
dài. Hai hàm bình thường hoặc kéo thành mỏ. Các vây không có gai 
cứng. Vây lưng và vây hậu môn tương đối đối xứng và lui về phía sau của 
thân. Thân phủ vảy tròn mỏng và dễ rơi. 

I.1. HỌ CÁ LÌM KÌM HEMIRAMPHIDAE

Họ cá Lìm kìm thuộc nhóm cá xương thon dài với các đặc điểm như hàm 
dưới rất nhọn và dài so với hàm trên; hàm trên ngắn có dạng tam giác; 
vây lưng ở gần cuối thân; vây ngực có 6 tia.
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124. Cá Kìm bên Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847)

Tên tiếng Anh: Congaturi halfbeak

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Tân Châu, Phú Tân, 
Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2 - 15cm ứng với khối 
lượng 1 - 10g. Kích thước cá có thể đạt đến 25cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong môi trường nước ngọt, lợ, thường bơi 
lội trên tầng mặt. Thức ăn của cá chủ yếu là các loại cá nhỏ và côn trùng. 
Cá cái sinh sản hai lần trong một năm.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp, ít có giá trị về mặt 
kinh tế. Cá được bán ở chợ dưới dạng cá muối hoặc cá khô.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới rùng, vó. Mùa vụ khai thác: 
Bắt gặp quanh năm, nhiều nhất vào tháng 5 - 7, 11 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài 
cá này.

Mức độ nguy cấp (Tiêu chuẩn IUCN): Ít quan tâm (NE).
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125. Cá Lìm kìm ao Dermogenys siamensis Fowler, 1934

Tên tiếng Anh: Freshwater halfbeak

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân (tỉnh An Giang).

Phân bố: Rất phổ biến ở ĐBSCL. Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 3 - 6cm. Trong tự nhiên, 
cá có thể đạt được kích thước tối đa 7cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng mặt, nước tĩnh tại các vùng sông 
ngòi, mương, rạch, ao, hồ, rất ít khi gặp ở ngoài khơi. Đây là một loài cá 
nhỏ, thanh mảnh. Màu sắc của loài này khác nhau, tùy thuộc vào nơi ở. 
Cá đẻ con. Thức ăn của cá chủ yếu là tôm, cá con và ấu trùng giáp xác, 
nhưng đặc biệt là ấu trùng muỗi và côn trùng bị rơi vào mặt nước.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới cá cơm, lưới kéo.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác không cao nên cá ít có giá trị về mặt 
kinh tế. Cá được nuôi làm cảnh.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá Lìm kìm ao ngày nay trở thành 
một loại cá “đặc sản” được xuất cảnh dưới dạng đông lạnh. Khô cá Kìm 
được xếp vào loại “đặc sản” của tỉnh An Giang. Thịt cá còn làm thuốc. Vị 
thuốc được xem là có vị ngọt, tính bình có tác dụng “tư Âm”, dùng trị các 
chứng ung độc, trừ được “thời khí, ôn dịch”.
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I.2. HỌ CÁ NHÁI BELONIDAE

Họ cá Nhái thuộc nhóm cá xương có những đặc điểm như hàm trên và 
hàm dưới tạo thành mỏ kẹp dài; có màu sắc nhọn; chỉ có 1 vây lưng ở 
gần cuối thân; vây ngực có 6 tia; trên thân có vảy nhỏ.

126. Cá Nhái Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Freshwater garfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn, Phú 
Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Kích thước cá bắt gặp từ 6 - 14cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng mặt. Cá con ăn sinh vật phù du. Cá 
trưởng thành ăn các loài cá nhỏ và côn trùng, giáp xác và động vật phù 
du. Cá nhái sinh sản thông qua giao phối và đẻ trứng. Cá đực thường 
cưỡi cá cái trên những con sóng khi chúng giao phối.

Giá trị kinh tế: Sản lượng thấp, không có giá trị kinh tế. Cá được nuôi 
làm cảnh: Khá nhỏ, dài không quá 40cm khi trưởng thành nhưng được 
xem là một loài cá rất thanh tú và phù hợp đối với những người chuyên 
nuôi cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể 
về loài cá này.
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K. BỘ CÁ CHÌA VÔI GASTEROSTEIFORMES

Có 1 hoặc 2 vây lưng. Vây lưng trước ở một số loài có gai riêng biệt. 
Miệng thường ít nhiều có dạng hình ống. Thân đại diện được phủ  
tấm xương.

K.1. HỌ CÁ CHÌA VÔI SYNGNATHIDAE

Họ cá Chìa vôi thuộc nhóm cá có mõm dạng ống với các đặc điểm như 
thân rất dài, được bao bởi các vòng sừng; mõm dạng ống; không vây 
ngực; vây hậu môn rất nhỏ, đôi khi không có; chỉ có 1 vây lưng; mang 
rất nhỏ.
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127. Cá Ngựa xương Doryichthys boaja (Bleeker, 1850)

Tên tiếng Anh: Long - snouted pipefish 

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính.

Kích thước: Cá thường gặp có kích cỡ 18 - 27cm, tối đa đạt 41cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng mặt trong tất cả các thủy vực. Cá 
sống ở môi trường nước ngọt và lợ nhẹ. Cá thường ăn các loài động vật 
nhỏ như tép bò, trùng chỉ, giáp xác nhỏ, côn trùng nhỏ, ấu trùng côn 
trùng. Cá có thân hình ống với các tấm xương xếp vòng liên lục, mõm 
kéo dài. Thân cá màu vàng nâu, phần bụng màu vàng nhạt, đuôi cá rất 
nhỏ và màu đen. Mắt lớn và phát quang khi di chuyển. Cá đẻ trứng, cá 
cái gắn trứng vào khoang bụng cá đực, cá đực ấp trứng cho đến khi trứng 
nở trong 9 - 12 ngày.

Giá trị kinh tế: Cá khai thác tự nhiên để xuất khẩu từ thập niên 90. Cá 
nuôi làm cảnh được thị trường ưa chuộng. Cá hiện chủ yếu được xuất 
khẩu. Mức độ phổ biến trong nước ít. Sản lượng khai thác nhỏ, ít có giá 
trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới cố định, dớn.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu thành công quy 
trình sản xuất giống nhân tạo.
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L. BỘ CÁ MANG LIỀN SYNBRANCHIFORMES

Thân hình ống hoặc dẹp bên kéo dài. Lỗ mang hở ra ở mặt dưới của 
thân. Không có vây bụng. Đôi khi có các gai ở trước lưng. Các khe mang 
kéo đến mặt dưới của thân. Có đôi lỗ mũi kép. Hàm trên không nhô ra và 
không có vảy hoặc vảy rất nhỏ.

L.1. HỌ LƯƠN SYNBRANCHIDAE

Họ Lươn có dạng gần giống nhóm cá chình có đặc điểm thân rất dài; 
không vây ngực và vây bụng; các tia vây lưng, vây đuôi và vây hậu môn 
gần như thoái hóa; mắt rất nhỏ; khe mang nhỏ và liền với cổ.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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128. Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793)

Tên tiếng Anh: Swamp eel

Địa điểm thu mẫu: Mẫu lươn thu nhiều ở các huyện Chợ Mới, Châu 
Thành, Tri Tôn, Tịnh Biên…

Phân bố: Lươn sống phổ biến trong các ao, hồ, ruộng, kênh, rạch…

Kích thước: Kích cỡ lươn thường gặp là 36cm ứng với khối lượng 45g. 
Kích cỡ lớn nhất lươn có thể đạt đến 100cm.

Đặc điểm sinh học: Lươn ăn tạp, chủ yếu là động vật và xác thối rữa. 
Lươn có khả năng chịu đựng sự khô cạn bằng cách chui vào đất ẩm và 
sống ở đây đến hết mùa khô. Lươn thuộc động vật lưỡng tính kiểu cái 
trước, đực sau, nghĩa là trước khi tham gia sinh sản lần đầu tuyến sinh 
dục hoạt động như một con lươn cái. Sau khi sinh sản lần đầu thì tuyến 
sinh dục hoạt động như một con lươn đực. Lươn cái có chiều dài dưới 
25cm, còn chiều dài trên 54cm là lươn đực. Khi sinh sản lươn làm tổ 
bằng cách đào hang ở cạnh bờ nước và nhả bọt nổi lên phía trên miệng 
hang để trứng bám vào đó.

Giá trị kinh tế: Lươn là loài cá có giá trị kinh tế cao. Thịt lươn ngon, bổ 
nên được ưa chuộng. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, thòng lọng, câu, ống trúm.
Mùa vụ khai thác: Quanh năm, mùa khai thác chính là vào tháng 10 - 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo 
thành công loài này.
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129. Lịch đồng Ophisternon bengalense M’Clelland, 1845

Tên tiếng Anh: Bengal mudeel

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu chủ yếu ở các huyện Chợ Mới, Châu 
Thành, Tri Tôn, Tịnh Biên… thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Lịch đồng phân bố chủ yếu trong vùng ngập nước nội đồng, 
ruộng lúa, kênh rạch.

Kích thước: Có kích thước từ 35 - 52cm.

Đặc điểm sinh học: Lịch đồng hoạt động chủ yếu về đêm, ban ngày 
sống trong hang bùn, sinh sản vào mùa mưa. Thức ăn của cá chủ yếu là 
các loại tôm, cá con, côn trùng…

Giá trị kinh tế: Lịch đồng rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy 
nhiên, sản lượng tương đối thấp nên chỉ được tiêu thụ trong gia đình.

Khai thác: Lịch đồng được khai thác chủ yếu vào mùa mưa, mùa lũ.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng lịch đồng khai thác 
không cao nên chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều.
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L.2. HỌ CÁ CHẠCH SÔNG MASTACEMBELIDAE

Họ cá Chạch có nhiều gai nhỏ trước các tia mềm của vây lưng; có vây 
ngực không có vây bụng; có 2 - 3 gai trước vi mềm của vây hậu môn; 
mõm nhô ra tạo thành dạng mấu.

130. Cá Chạch xiêm Macrognathus siamensis (Gunther, 1861)

Tên tiếng Anh: Peacock eel

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Phú, Thoại Sơn, Châu 
Thành, Chợ Mới, Châu Đốc, Phú Tân, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú, Tịnh 
Biên, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Rất phổ biến ở ĐBSCL, có ở vùng nội đồng, vùng ngập và 
dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 9 - 22cm ứng với khối 
lượng từ 2 - 38g, kích thước tối đa là 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá là loài cá ăn tạp thiên về động vật. Thức ăn của 
cá chủ yếu là các loại sinh vật có vỏ, sâu bọ, giun nước, ấu trùng côn 
trùng... các loài tảo, cây cỏ trên cạn, các loài cây có hạt.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng cao, thịt ngon, rất được ưa chuộng, có 
giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu kích thích sinh sản cá 
Chạch xiêm bằng các loại kích dục tố và biện pháp ương nuôi cá bột lên 
cá hương đã được thực hiện tại Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ nhằm 
chủ động nguồn giống, đáp ứng nhu cầu ương nuôi cá thịt.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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131. Cá Chạch bông Mastacembelus armatus (Lacepède, 1800)

Tên tiếng Anh: Zig - zag eel

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Chợ Mới, Thoại Sơn, 
Tịnh Biên, Phú Tân, Châu Phú, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố trên thủy vực nước ngọt vùng ĐBSCL.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 9 - 19cm ứng với khối lượng 
3 - 23g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các ấu trùng côn trùng 
ở đáy, giun và rễ cây thuỷ sinh, loài cá sống tầng đáy. Cá sinh sản sau 
một năm tuổi, mùa vụ sinh sản vào tháng 6 nhưng số lượng trứng không 
nhiều với sức sinh sản tuyệt đối dao động từ 3.437 - 4.635 trứng.

Giá trị kinh tế: Có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện nuôi 
ở ĐBSCL. Cá có thịt thơm ngon, sản lượng thấp, có giá trị kinh tế 
nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Tháng 6 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Hiện nay, nguồn con giống ngoài 
tự nhiên đang cạn kiệt nên ở nước ta đã có nhiều nghiên cứu thành công 
trong nuôi vỗ thành thục và sinh sản cá Chạch bông.
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132. Cá Chạch lấu Mastacembelus favus (Hora, 1923)

Tên tiếng Anh: Tire track eel

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tân Châu, Châu Phú, 
thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở rộng rãi trên các thủy vực ĐBSCL.

Kích thước: Kích thước cá tối đa đạt 70cm, thường là 22 - 33cm tương 
ứng với khối lượng 64 - 179g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong nước ngọt. Đây là loài sống đáy. 
Thức ăn của cá chủ yếu là ấu trùng côn trùng ở đáy, giun và rễ cây 
thủy sinh. 

Giá trị kinh tế: Cá Chạch lấu là loài cá có thịt ngon, có kích thước 
tương đối lớn, được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị kinh tế 
trên thị trường.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Cào, lưới kéo, câu. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 7 - 9, 11 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Hiện nay con giống được thu gom 
từ tự nhiên và không đủ. Cá chưa được nuôi phổ biến do không đáp ứng 
được con giống. Việc sản xuất giống sẽ góp phần phát triển nghề nuôi 
cá, tạo đối tượng mới có giá trị kinh tế cho người nuôi và góp phần đa 
dạng hoá thành phần cá nuôi trong nghề nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL.
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133. Cá Chạch khoang Macrognathus taeniagaster (Fowler, 1935)

Tên tiếng Anh: Tire track eel

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tân Châu, Châu Phú, 
thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở rộng rãi trên các thủy vực ĐBSCL.

Kích thước: Kích thước cá tối đa đạt 70cm, thường là 22 - 33cm tương 
ứng với khối lượng 64 - 179g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong nước ngọt. Đây là loài sống đáy. 
Thức ăn của cá chủ yếu là ấu trùng côn trùng ở đáy, giun và rễ cây 
thủy sinh. 

Giá trị kinh tế: Cá Chạch lấu là loài cá có thịt ngon, có kích thước 
tương đối lớn, được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị kinh tế 
trên thị trường.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Cào, lưới kéo, câu. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 7 - 9, 11 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Hiện nay con giống được thu gom 
từ tự nhiên và không đủ. Cá chưa được nuôi phổ biến do không đáp ứng 
được con giống. Việc sản xuất giống sẽ góp phần phát triển nghề nuôi 
cá, tạo đối tượng mới có giá trị kinh tế cho người nuôi và góp phần đa 
dạng hoá thành phần cá nuôi trong nghề nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL.
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134. Cá Chạch lửa Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại các sông, kênh, rạch, ruộng, ao ở tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao.

Kích thước: Cỡ tối đa đạt 16cm.

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy ở nền đáy của sông, kênh, mương. 
Cá thường hoạt động về đêm, ban ngày chúng vùi cơ thể dưới bùn. Thức 
ăn của cá chạch rằn là các loài ấu trùng của côn trùng đáy, giáp xác, hay 
các loài giun. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon. Cá được dùng ăn tươi hoặc làm khô. 

Khai thác: Ngư cụ: Cào, câu, lưới kéo. Mùa vụ: Quanh năm

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã được nuôi rộng rãi ở các tỉnh 
ĐBSCL để cung cấp cho nhu cầu thị trường ngày một tăng.
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M. BỘ CÁ HÀM ẾCH BATRACHOIDIDAE

Vây bụng ở dưới ngực và trước vây ngực có 1 gai và 2 - 3 tia vây. Vây 
ngực có 4 - 5 xương đỡ vây, xương cuối cùng nở nang và mút cuối  
mở rộng.

M.1. HỌ CÁ HÀM ẾCH BATRACHOIDIDAE

Họ cá Hàm ếch thuộc nhóm cá xương có đầu rộng với nhiều gai thịt mềm 
trên đầu; nhiều loài không có vảy; vị trí vây bụng ngang trước vây ngực; 
có 2 vây lưng, vây lưng thứ nhất có 2 - 3 gai cứng; vây lưng và vây hậu 
môn dài.
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135. Cá Hàm ếch Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)

Tên tiếng Anh: Grunting toadfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu được thu tại Trà Ôn, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Kích thước thường gặp 5 - 15cm ứng với khối lượng 4 - 52g. 
Kích thước có thể đến 20cm.

Kích thước: Cá sống ở các sông, cửa sông.

Đặc điểm sinh học: Cá mang ếch sống ở vùng nước ngọt và lợ. Là loài 
rộng muối. Cá sống ở nền đáy bùn. Thức ăn của cá là các loài giáp xác 
và thân mềm. 

Giá trị kinh tế: Có giá trị kinh tế thấp, có thể thuần dưỡng thành cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, đáy. Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Được nuôi làm cảnh.
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N. BỘ CÁ VƯỢC PERCIFORMES

Hầu hết đều có vây lưng, có thể dính liền hoặc không. Vây bụng phần 
nhiều ở ngực hoặc ở má thường do 1 gai và 5 tia vây hình thành. Đầu và 
mắt đối xứng. Vây đuôi thường không quá 15 tia phân nhánh.

N.1. HỌ CÁ ĐỐI MUGILIDAE

Thân dài, hình ống hơi dẹp bên. Đầu dẹp bằng, miệng nhỏ, răng rất nhỏ. 
Không có vảy đường bên. Vây ngực không cao, không có các tia tách rời 
từng sợi. Vây lưng thứ nhất và thứ hai tách rời và cách xa nhau. Vây lưng 
thứ hai và vây hậu môn ngang nhau. Vây đuôi phân thùy hoặc hơi lõm.

Họ cá Đối thuộc nhóm cá xương; có 2 vây lưng tách biệt và ngắn, vây 
lưng thứ nhất có 4 gai cứng; không vảy đường bên; nhiều loài có răng 
rất nhỏ.
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136. Cá Đối đất Mugil cephalus Linaeus, 1857

Tên tiếng Anh: Flathead mullet

Địa điểm thu mẫu: Vùng phụ cận giáp ranh tỉnh Trà Vinh.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở gần cửa của sông lớn. 

Kích thước: Kích thước thường gặp 2 - 12cm ứng với khối lượng 3 - 30g. 
Cỡ tối đa đạt 120cm với khối lượng tối đa khoảng 8.000g. 

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài thực vật, động vật phù 
du, các loại hạt quả, giáp xác, động vật không xương sống và mùn bã. 
Cá hoạt động chủ yếu là ban ngày thường đi vào cửa sông và các con 
sông. Cá sống theo đàn. Cá trưởng thành thường ăn tảo ở nước ngọt. Cá 
Đối là loài rộng muối, thích nghi với nhiều độ mặn.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm. Trứng cá đối còn là một món 
ăn quý được ưa thích.

Khai thác: Ngư cụ: Cào. Mùa vụ: Vào các tháng 12 - 3.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá Đối là đối tượng nuôi kinh tế 
ở các nước thuộc vùng Địa Trung Hải, Tuynisia, Hong Kong, Đài Loan… 
do lớn nhanh và dễ nuôi ghép với các loài khác. Tuy nhiên, ở Việt Nam 
chưa được chú ý nhiều, sản lượng cá chủ yếu là từ khai thác tự nhiên ở 
các vùng biển và nước lợ. 
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N.2. HỌ CÁ SƠN AMBASSIDAE

Họ cá Sơn thuộc nhóm cá xương với thân có màu tương đối trong ở nhiều 
loài; vây lưng 7 - 8 gai cứng và 7 - 11 tia mềm; vây hậu môn có 3 gai và 
7 - 11 tia mềm; vây bụng có 1 gai và 5 tia mềm; 2 bên đầu có nhiều nếp 
xương răng cưa.

137. Cá Sơn bầu Parambassis wolffi (Bleeker, 1850)

Tên tiếng Anh: Duskyfin glassy perchlet

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Tân Châu, Chợ Mới, 
Thoại Sơn, Tri Tôn, An Phú, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Đốc, Châu 
Thành, thuộc tỉnh An Giang.
Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng và vùng ngập, dòng chính nhưng 
ít phong phú.
Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 3 - 12cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 36g. Kích cỡ tối đa 20cm.
Đặc điểm sinh học: Là cá sống đáy, sinh sống trong các môi trường 
nước sâu, ít phèn, nước trong hoặc vùng nước ngọt nông, chảy chậm 
(cá thường không nhiều và nhỏ con) hoặc nước tù với thảm thực vật thủy 
sinh dày. Thức ăn là động vật phù du, giáp xác, ấu trùng côn trùng và cá 
nhỏ. Trứng chìm xuống đáy, sau đó được cá bố mẹ nhặt lại và gắn vào 
tổ bọt. Cá sống ở nước ngọt. 
Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng tương đối, có giá trị kinh tế 
nhất định.
Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào, đáy, vó, đăng. 
Mùa vụ khai thác: Quanh năm. 
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá thường được buôn bán làm 
cá cảnh.
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138. Cá Sơn xiêm Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

Tên tiếng Anh: Siamese glassfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu (tỉnh An Giang).

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng và vùng ngập, dòng chính nhưng 
ít phong phú.

Kích thước: Kích thước thường gặp 8 - 13cm ứng với khối lượng 17 - 54g.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là côn trùng, giáp xác và 
cá nhỏ. Về sinh sản, cá cái đẻ ra một bọc trứng cá to ngay gần con cá 
đực. Sau khi con đực thụ tinh cho trứng, nó sẽ ngậm toàn bộ bọc trứng 
vào miệng trong thời gian ấp nở để bảo vệ đàn con khỏi kẻ thù. Những 
con cá Sơn đực sẽ ấp toàn bộ lô trứng đã thụ tinh trong miệng cho tới 
khi nở thành cá con. Tuy nhiên, có tới 30% số trứng sẽ bị cá bố nuốt mất 
trong thời gian ấp nở.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng tương đối, có giá trị kinh tế 
nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào, đáy, vó, đăng.
Mùa vụ khai thác: Quanh năm 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Không nằm trong danh sách các 
loài cần phải được bảo vệ.
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N.3. HỌ CÁ CHẼM LATIDAE

Họ cá Chẽm thuộc nhóm cá vược có các đặc điểm hầu hết có vây lưng 
tách rời; vây đuôi tròn; vây bụng có 1 gai cứng và 5 tia mềm; đường bên 
kéo dài đến vây đuôi.

139. Cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790)

Tên tiếng Anh: Barramundi

Địa điểm thu mâu: Mẫu cá thu tại Vũng Liêm, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở sông lớn.

Kích thước: Kích thước thường gặp 57cm ứng với khối lượng 2.724g. Cỡ 
tối đa đạt 170cm. 

Đặc điểm sinh học: Cá Chẽm được xem là loài cá dữ phàm ăn. Thức ăn 
của cá là các loài thực vật phù du, tôm, cá nhỏ, cua. Cá Chẽm thành thục 
sinh dục sau 3 - 4 năm nuôi. Cá có khối lượng 12kg cho 7,5 triệu trứng. 
Cá đẻ quanh năm, thời điểm chính vụ từ tháng 4 - 8. 

Giá trị kinh tế: Đối tượng nuôi ao đầm nước lợ vùng ĐBSCL. Có giá trị 
kinh tế rất cao.

Khai thác: Ngư cụ: Cào. Mùa vụ: Vào các tháng 2, 4, 9, 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Ở Việt Nam, đã nghiên cứu sinh 
sản nhân tạo thành công. 
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N.4. HỌ CÁ LIỆT LEIOGNATHIDAE

Họ cá Liệt có nhiều vảy tròn nhỏ trên thân; vây lưng liên tục và dài, có 
7 - 9 gai cứng và 16 - 17 tia mềm; vây hậu môn dài với 3 gai cứng và  
13 - 14 tia mềm; vây bụng có 1 gai cứng và 5 tia mềm.

140. Cá Liệt lớn Leiognathus equulus (Forsskal, 1775)

Tên tiếng Anh: Common ponyfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại các sông, kênh, rạch thuộc tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch.

Kích thước: Kích thước thường gặp 5 - 10cm ứng với khối lượng 3 - 20g. 
Cỡ tối đa đạt được 22cm.

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy ở nơi nước cạn có nền đáy bùn 
của sông. Thức ăn của cá là các loài động vật phù du, giun, giáp xác và 
các loài cá con. 

Giá trị kinh tế: Cá có thể dùng để ăn tươi, muối hoặc làm khô.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới. Mùa vụ: Vào các tháng 6 - 9, 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu đối với 
loài cá này.
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N.5. HỌ CÁ HƯỜNG VỆN LOBOTIDAE

Họ cá Hường vện thuộc nhóm cá Vược có thân dẹp, cao; không có mảng 
ở hàm trên răng; vây lưng liên tục, có 11 - 13 gai cứng và 13 - 16 tia 
mềm; vây hậu môn có 3 gai cứng và 8 - 11 tia mềm; vây bụng với 1 gai 
và 5 tia mềm; trước nắp mang có các mấu gai.

141. Cá Hường Datnioides microlepis (Bleeker, 1853)

Tên tiếng Anh: Fine - scale tigerfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc.
Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập nước, dòng chính 
nhưng ít phổ biến.
Kích thước: Kích thước mẫu cá thu được nhỏ dài 8cm, kích thước tối 
đa 30cm. 
Đặc điểm sinh học: Sống ở vùng nước ngọt, hồ tự nhiên và cả hồ chứa, 
thường xuất hiện ở các lưu vực có nhiều nhánh cây ngập trong nước như 
là các rừng ngập lũ. Cá trưởng thành ăn các loại tôm nhỏ, cá bột và cá 
nhỏ trong khi các cá thể còn non ăn động vật phù du. Cá Hường ăn cả 
cua, tôm, sâu và ấu trùng côn trùng và thực vật. Khả năng phục hồi quần 
thể: cao. Có thể nhân đôi quần thể trong 15 tháng. 
Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, màu sắc đẹp, cá được thuần hóa nuôi cảnh. 
Do sản lượng thấp nên cá có giá trị kinh tế nhất định. Là đối tượng được 
nuôi làm cảnh.
Khai thác: Ngư cụ được sử dụng khai thác: Cào, lưới, đáy, chài, vó.
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Quần thể cá đang bị suy giảm 
nghiêm trọng. Phân hạng trong Sách đỏ Việt Nam là: VU (sẽ nguy cấp). 
Cần giảm cường độ khai thác, không đánh bắt cá con, bảo vệ sinh cảnh 
các vực nước sinh sống của cá.
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142. Cá Hường vện Datnioides polota (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Barred tigerfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá tìm được ở gần cửa của các sông lớn, vùng hạ lưu.

Kích thước: Kích thước thường gặp 19 - 25cm ứng với khối lượng  
140 - 400g. Cỡ tối đa đạt 30cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn là các loài tôm, cua, cá con và ấu trùng 
của các loài côn trùng. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon được dùng làm thức ăn nhưng sản lượng 
thấp. Có thể thuần hóa nuôi làm cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Chài, cào, lưới.Mùa vụ: Vào các tháng 10 - 11.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Quần thể có số lượng ít. Mức độ 
nguy cấp bậc VU. Cần giảm cường độ đánh bắt, không đánh bắt cá con, 
bảo vệ nơi sống của loài. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo để phục hồi 
nguồn lợi.
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N.6. HỌ CÁ NHỤ POLYNEMIDAE

Họ cá Nhụ có 3 - 16 tia vây ngực rất dài và mịn tách biệt; mõm nhô ra 
trước hàm; miệng rộng, hàm kéo dài đến ra sau mắt.

143. Cá Phèn vàng Polynemus melanochir Valenciennes, 1831

Tên tiếng Anh: Blackhand paradise fish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, An Phú, Phú Tân, 
Châu Phú, Long Xuyên, Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Đốc, 
Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố rất nhiều ở dòng chính, ít hơn ở vùng ngập.

Kích thước: Kích thước mẫu cá thu được từ 3 - 22cm ứng với khối lượng 
1 - 121g. Kích thước tối đa đạt đến 25cm.

Đặc điểm sinh học: Cá phân bố nhiều trên sông chính, vào đầu mùa lũ 
khoảng tháng 5, 6 xuất hiện rất nhiều cá con. Loài cá này ăn động vật. 
Vào mùa khô, thức ăn bắt gặp trong ống tiêu của cá Phèn vàng là động 
vật phù du, giáp xác và giun. Sang mùa mưa, ngoài động vật phù du, 
giáp xác và giun, thức ăn của cá Phèn vàng còn có thêm cá con.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng tương đối, có giá trị thương 
phẩm cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần tiếp tục nghiên cứu về nhu 
cầu dinh dưỡng của cá phèn vàng để phục vụ cho việc ương nuôi loài cá 
có giá trị thương phẩm cao này trong tương lai.
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144. Cá Phèn trắng Polynemus dubius (Bleeker, 1853)

Tên tiếng Anh: Eastern paradise fish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố nhiều ở dòng chính, ít hơn ở vùng ngập.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 11 - 16cm với chiều dài 
từ 7 - 30g. 

Đặc điểm sinh học: Cá sống chủ yếu trong nước lợ, mặn nhưng cũng 
thường bắt gặp khu vực tiếp giáp vùng nước ngọt. Cá sống ở nền đáy 
bùn, hoặc đáy cát của sông và cửa sông. Cá thường xuyên di chuyển 
vào suối trong mùa sinh sản. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài giáp 
xác, cá nhỏ và sinh vật đáy.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng thấp. Cá được bán tươi sống ở 
chợ. Cá nhỏ có thể được sử dụng làm thức ăn cho vịt và phân bón.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần tiếp tục nghiên cứu ương 
nuôi loài cá có giá trị kinh tế này.
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N.7. HỌ CÁ ĐÙ SCIAENIDAE

Họ cá Đù thuộc nhóm cá Vược có vây lưng dài liên tục, với 9 - 11 gai và 
21 - 44 tia mềm; vây hậu môn có 2 gai cứng và 6 - 16 tia mềm; đường 
bên kéo dài đến cuốn vây đuôi; đá tai to.

145. Cá Sửu Boesemania microlepis (Bleeker, 1858)

Tên tiếng Anh: Smallscale croaker

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Tân Châu, Châu Phú, 
Chợ Mới, Phú Tân, Long Xuyên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu 
Đốc, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố rất phổ biến ở vùng nội đồng, vùng ngập và các 
dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 2 - 19cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 52g, lớn nhất đạt 60cm. Kích thước khai thác cá phụ thuộc vào các 
tháng trong năm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là cá và giáp xác nhỏ. Là 
loài rất ít di chuyển, cả đời cá luôn sống ở gần hoặc bên trong các thủy 
vực sâu của các sông lớn. Đẻ trứng vào lúc cạn nhất của mùa khô (tháng 
3 - 5) ở những đoạn sông sâu. Cá hương, cá giống tập trung ở những bãi 
cát nông dọc bờ sông.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế cao, kích thước lớn, thịt ngon, sản 
lượng nhiều, là một trong những đối tượng đánh bắt kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào, lưới bén, đáy.
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng đang được quan tâm 
nghiên cứu.
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146. Cá Đù Pama pama (Buchanan & Hamilton, 1822) 

Tên tiếng Anh: Pama croaker

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá thu được ở tầng giữa gần cửa sông lớn.

Kích thước: Kích thước thường gặp 8 - 12cm ứng với khối lượng 5 - 18g. 
Cỡ tối đa đạt 36cm, nặng 1kg.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá gồm tôm, cua, côn trùng và các loài 
cá con. Mùa sinh sản của cá từ tháng 6 - 10. 

Giá trị kinh tế: Cá được dùng ăn tươi hoặc làm đồ hộp. Sản lượng cá 
khá cao.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới giã, câu. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Sản lượng cá khai thác khá cao, 
là loài cá có giá trị kinh tế.
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N.8. HỌ CÁ MANG RỔ TOXOTIDAE

Họ cá Mang rổ có mõm nhọn; vây lưng và vây hậu môn đều ở nửa sau 
thân; vây lưng có 4 - 6 gai cứng và 15 - 18 tia mềm; vây hậu môn có 3 
gai cứng và 15 - 18 tia mềm.

147. Cá Mang rổ Toxotes chatareus (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Spotted archerfish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tri Tôn, Thoại Sơn, An Phú, Chợ 
Mới, Châu Phú, Tân Châu, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng 
ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ  
2 - 13cm ứng với khối lượng từ 1 - 60g, lớn nhất đạt 27cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở vùng cửa sông nước lợ nhưng đôi khi đi 
sâu vào trong vùng nước ngọt. Cá ăn côn trùng trong không khí nhờ khả 
năng bắt mồi rất đặc sắc là phun tia nước chính xác vào con mồi trong 
không khí, làm con mồi rớt xuống nước, khoảng cách bắn chính xác có 
thể xa hơn 1m.

Giá trị kinh tế: Sản lượng trung bình, nên có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được sử dụng khai thác: Lưới, cào, đáy, đăng, vó, chài.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá có màu sắc đẹp và khả năng 
bắt mồi đặc sắc nên đã được thuần hóa thành cá nuôi cảnh.
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N.9. HỌ CÁ RÔ BIỂN PRISTOLEPIDIDAE

Họ cá Rô biển có thân dẹp, cao; vây lưng liên tục, có 12 - 16 gai cứng 
và 14 - 16 tia mềm; vây hậu môn có 3 gai cứng và 8 - 9 tia mềm; miệng 
tương đối nhỏ; đường bên không liên tục.

148. Cá Rô biển Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Malayan leaffish

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Châu 
Đốc, Châu Thành, Thoại Sơn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố phổ biến ở vùng ngập, ít hơn ở vùng nội đồng và 
dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 4 - 11cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 35g, tối đa khoảng 20cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống được trong điều kiện nước ngọt hay nước 
lợ nên thích nghi với biến đổi khí hậu. Thức ăn của cá chủ yếu là tảo, 
ngoài ra, cá còn ăn ấu trùng, côn trùng và giáp xác.

Giá trị kinh tế: Đây là loài cá bản địa có chất lượng thịt trắng, béo, thơm 
ngon, dinh dưỡng, không thể thiếu trong bữa ăn của người dân Nam Bộ. 
Cá Rô biển còn là loài cá có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được sử dụng khai thác: Cào, đáy, lưới, chài.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản thành công.
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N.10. HỌ CÁ RÔ PHI CICHLIDAE

Họ cá Rô phi có mỗi bên đầu chỉ có 1 lỗ mũi; vây lưng liên tục, 13 - 19 gai 
cứng và 10 - 16 tia mềm; vây hậu môn có 3 gai cứng và 7 - 12 tia mềm; 
đường bên gián đọan.

149. Cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Tên tiếng Anh: Nile tilapia

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Mới, Phú Tân thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá nhập nội phân bố trong các ao, bè nuôi.

Kích thước: Mẫu cá thu được ngoài tự nhiên có kích cỡ từ 4 - 15cm ứng 
với khối lượng từ 1 - 43g. Cỡ tối đa đạt 46cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng giữa. Cá ăn tạp, gồm các loài tảo, 
động vật nổi, ấu trùng côn trùng, bọ gậy và các loài thực vật nổi khác. 
Cá được nuôi sau 3 - 4 tháng thì thành thục. Kích thước thành thục sinh 
dục của cá phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc, nhiệt độ và độ tuổi. Cá 
nuôi trong mô hình thâm canh năng suất cao, cá cái tham gia sinh sản 
lần đầu khi khối lượng đạt trên 200g. Trong khi đó ở điều kiện nuôi kém, 
cá cái bắt đầu đẻ khi khối lượng cơ thể mới khoảng 100g. Cá sinh sản 
quanh năm. Cá mẹ ấp trứng và nuôi cá con trong miệng từ 15 - 20 ngày 
sau khi đẻ trứng. 

Giá trị kinh tế: Cá có thịt thơm, ăn rất ngon, dễ nuôi, là đối tượng nuôi 
kinh tế phổ biến.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Câu, lưới, chài.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản thành công.
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150. Cá Rô phi đen Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)

Tên tiếng Anh: Mozambique tilapia

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh, rạch, ao thuộc tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ao.

Kích thước: Cỡ tối đa đạt 35cm, thường gặp 12 - 20cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng giữa. Cá thuộc loại ăn tạp. Thức ăn 
bao gồm các loài tảo, động vật nổi, ấu trùng côn trùng, bọ gậy và các 
loài thực vật nổi khác. Cá được nuôi sau 3 - 4 tháng thì thành thục. Cá cỡ 
10cm có khoảng 1.000 trứng. Cá sinh sản quanh năm. Cá mẹ ấp trứng 
và nuôi cá con trong miệng từ 15 - 20 ngày sau khi đẻ trứng.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ăn rất ngon. Cá rất dễ nuôi. Cá có rất nhiều giá 
trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, chài, lờ. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá được nuôi thương phẩm rộng 
rãi tạo hàng hoá cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. 
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151. Cá Điêu hồng Oreochromis hybrid.

Tên tiếng Anh: Red tilapia

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Long Xuyên, thuộc 
tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá nhập nội phân bố trong các ao, bè nuôi.

Kích thước: Mẫu cá thu ngoài tự nhiên có kích thước từ 5 - 10cm ứng 
với khối lượng 2 - 21g. Trong ao nuôi cá thương phẩm, kích thước thường 
gặp 24 - 36cm ứng với khối lượng 240 - 1.140g. 

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng giữa, thuộc loại ăn tạp. Thức ăn của 
cá bao gồm các loài tảo, động vật nổi, ấu trùng côn trùng, bọ gậy và các 
loài thực vật nổi khác. Nhiệt độ thích hợp cho cá phát triển là 25oC, pH từ 
6,5 - 8,5. Trong nuôi trồng, ngư dân dùng thức ăn công nghiệp.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt rất ngon, rất dễ nuôi và có giá trị kinh tế.

Khai thác: Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Loài cá này là đối tượng nuôi bè, 
ao, hồ, phát triển mạnh ở các tỉnh nước ngọt ĐBSCL, là sản phẩm chủ 
yếu tiêu thụ nội địa. 
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N.11. HỌ CÁ NÂU SCATOPHAGIDAE

Họ cá Nâu có thân dẹp, rất cao; miệng nhỏ; vây lưng liên tục, có 11 hoặc 
12 gai cứng và 16 - 18 tia mềm; vây hậu môn có 4 gai cứng và 13 - 16 
tia mềm.

152. Cá Nâu Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)

Tên tiếng Anh: Spotted scat

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Trà Ôn, Vũng Liêm, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá thường gặp tại các đầm, phá, kênh, rạch, vùng cửa sông 
nước mặn, rừng ngập mặn.

Kích thước: Kích cỡ tối đa 33cm thường gặp 3 - 11cm với khối lượng 
13 - 47g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước mặn, lợ, ngọt. Thức ăn chủ yếu là 
mùn bã hữu cơ, ấu trùng, giáp xác, côn trùng và thực vật. 

Giá trị kinh tế: Cá rất béo, thịt ngon. Sản lượng trung bình, cá có màu 
sắc đẹp có thể thuần hóa thành cá cảnh, có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới, cào, đáy, đăng. Mùa vụ: Vào các  
tháng 12, 2, 3.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng nuôi trong các đầm 
nước lợ vì không cạnh tranh thức ăn với nhiều đối tượng nuôi khác và có 
nguồn giống tự nhiên phong phú.
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N.12. HỌ CÁ RÔ ĐỒNG ANABANTIDAE

Họ cá Rô đồng có gai cứng xung quanh nắp mang; vây lưng dài và liên 
tục; vây hậu môn có 6 - 12 gai cứng và 7 - 12 tia mềm.

153. Cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1792)

Tên tiếng Anh: Climbing perch

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh, rạch, ruộng, ao ở tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá rất phổ biến ở vùng nội đồng, ít hơn ở vùng ngập nước và 
dòng chính.

Kích thước: Cá thu được có kích thước trung bình 9cm. Cá cỡ lớn nhất 
đạt 20cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống được trong môi trường thiếu oxy, có khả 
năng sống và di chuyển trên cạn rất xa. Trong điều kiện pH rất thấp, 
trong nước phèn (pH < 4) cá vẫn sống và sinh trưởng bình thường. Cá ăn 
tạp thiên về động vật, gồm các loài động vật không xương sống ở nước, 
ấu trùng côn trùng, cá con, giáp xác… và một số loài rong. Cá thành thục 
sinh sản lần đầu sau 10 tháng tuổi (cỡ 50 - 60g), mùa sinh sản trong tự 
nhiên của cá rô đồng tập trung vào các tháng đầu và giữa mùa mưa, 
cao nhất là tháng 6 - 7. Thời gian tái thành thục từ 25 - 30 ngày, đẻ từ 
3 - 4 lần/năm. 

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng trung bình, được sản xuất 
giống nhân tạo và nuôi thương phẩm thành công, có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới rùng, lưới kéo, câu, chài.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Việc sinh sản nhân tạo đối tượng 
này rất đơn giản nên người dân đã chủ động được nguồn giống để nuôi. 
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N.13. HỌ CÁ HƯỜNG HELOSTOMATIDAE

Họ cá Hường có thân dẹp, cao; miệng nhỏ, ngay trước mắt; vây lưng dài, 
liên tục, có 16 - 18 gai cứng và 13 - 16 tia mềm; vây hậu môn có 13 - 15 
gai cứng và 17 - 19 tia mềm.

154. Cá Hường Helostoma temmincki Cuvier, 1829

Tên tiếng Anh: Kissing gourami

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi thuộc tỉnh An Giang.
Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập nước, dòng chính 
nhưng ít phổ biến.
Kích thước: Cỡ cá tối đa đạt 30cm, thường gặp từ 10 - 20cm.
Đặc điểm sinh học: Cá sống nơi có dòng nước chảy chậm hoặc đứng 
của sông, kênh, rạch, mương, ao, ruộng. Nhiệt độ thích hợp cho cá sinh 
trưởng là 25 - 30oC, nồng độ pH thích hợp là 6,5 - 8,0. Cá có cơ quan hô 
hấp phụ, nên nó có thể sống được ở môi trường nước khắc nghiệt, nhiễm 
bẩn, hàm lượng các chất hữu cơ cao, thiếu dưỡng khí. Cá hoạt động và 
bắt mồi ở tầng nước mặt và tầng giữa. Thức ăn gồm động vật phù du, 
rong rêu, ấu trùng côn trùng. Cá nuôi ăn thêm thức ăn chế biến sẵn.
Cá có thể sinh sản nhiều lần trong năm, cứ khoảng 3 tháng đẻ một lần, 
không có mùa sinh sản rõ rệt.
Giá trị kinh tế: Là loài có giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt thơm ngon.
Khai thác: Ngư cụ khai thác: Lưới, chài, câu. Mùa vụ khai thác: Quanh năm
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng nuôi trong nhiều mô 
hình như nuôi ao - chuồng, VAC (vườn, ao, chuồng), nuôi lúa - cá kết 
hợp, góp phần giải quyết vấn đề thực phẩm cho người nghèo.
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N.14. HỌ CÁ TAI TƯỢNG OSPHRONEMIDAE

Họ cá Tai tượng có sợi vây ngực thứ nhất rất dài; vây lưng ngắn hơn vây 
hậu môn; vây hậu môn bắt đầu từ nửa thân trước.

155. Cá Sặc điệp Trichopodus microlepis (Gunther, 1861)

Tên tiếng Anh: Moonlight gourami

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, 
thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng và vùng ngập nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước tương đối. Kích thước cá đạt 15cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thích sống trong môi trường nước có nhiều thực 
vật thủy sinh. Thức ăn của cá chủ yếu là động vật phù du, giáp xác và 
côn trùng thủy sinh. Cá sống được trong môi trường oxy rất thấp do có 
cơ quan hô hấp phụ. Cá đẻ trứng trong tổ bọt. Cá bố mẹ chăm sóc cá 
bột sau nở.

Giá trị kinh tế: Sản lượng thấp, ít có giá trị kinh tế. Cá được bán tươi 
sống ở chợ. Ngoài ra, cá còn được nuôi làm cảnh. 

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Lưới, cào, dớn. Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Loài chiếm ưu thế trong khai thác 
tự nhiên. Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm (NE - IUCN).
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156. Cá Sặc rằn Trichopodua pectoralis Regan, 1909

Tên tiếng Anh: Snakeskin gourami

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng 
sản lượng ít.

Kích thước: Kích thước cá thường gặp 15cm.

Đặc điểm sinh học: Đây là loài ăn tạp, thức ăn là động vật phù du, mùn 
bã hữu cơ, thực vật thuỷ sinh, phế phẩm nông nghiệp, phân động vật... 
Cá có cơ quan hô hấp phụ nên có thể sống được ở điều kiện nước thiếu 
oxy nghiêm trọng, cá còn sống được ở môi trường nước bẩn, hàm lượng 
hữu cơ cao cũng như môi trường có pH thấp (< 4,5). Cá có tốc độ sinh 
trưởng chậm. Trong tự nhiên cá 2 tuổi mới đạt 100 - 150 g/con. Cá nuôi 
trong ao nếu chăm sóc tốt thì lớn nhanh hơn, một năm có thể 100g. Cá 
thành thục ở 7 - 8 tháng tuổi. Trứng có hạt mỡ nên nổi trên mặt nước. Cá 
mới nở còn rất yếu và nằm ngửa trên mặt nước khoảng 4 - 5 ngày, sau 
đó cá con lật sấp và bơi lội tự do.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước lớn, thịt rất ngon, tuy nhiên sản lượng 
trong tự nhiên thấp, sản lượng nuôi trồng tương đối, có giá trị kinh tế 
nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nguồn giống cá đã được chủ 
động thông qua nghiên cứu sinh sản nhân tạo.
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157. Cá Sặc bướm Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770)

Tên tiếng Anh: Three spot gourami

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Thoại Sơn, Chợ Mới, Long 
Xuyên, Châu Thành, Tri Tôn, Phú Tân, Châu Phú…

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng ít.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 3 - 11cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 90g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong môi trường nước ngọt, cư trú nơi 
vùng trũng, trong các bụi cỏ, đầm lầy và kênh đào, trong các vùng nước 
cạn chảy chậm hay tĩnh nơi có thật nhiều thực vật thủy sinh. Thức ăn 
gồm sinh vật phù du, giáp xác và ấu trùng của côn trùng, mùn bã hữu 
cơ. Di chuyển theo mùa từ sông, hồ vào vùng ngập lũ ở trung và hạ lưu 
sông Mê Kông và rút về nơi cư trú khi mùa khô đến. Cá cái đẻ trứng vào 
tổ làm bằng bọt trên mặt nước, cá đực ấp và giữ trứng.

Giá trị kinh tế: Ít quan trọng trong ngư nghiệp và chăn nuôi. Thường 
được ướp muối và phơi khô để trữ làm thực phẩm. Loài cá này cũng rất 
phổ biến trong lĩnh vực cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, lợp. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Không nằm trong danh sách các 
loài cần phải được bảo vệ.
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158. Cá Bã trầu Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)

Tên tiếng Anh: Croaking gourami

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân, Thoại 
Sơn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng và vùng ngập, ít phong phú.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 4 - 9cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 4g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở các thủy vực nước cạn hoặc nước đứng 
như kênh, rạch, ruộng, sông nhỏ… Thức ăn là các loài động thực vật phù 
du, giáp xác và côn trùng… Cá chịu được môi trường nghèo oxy nhờ có cơ 
quan hô hấp phụ. Cá đẻ trứng tổ bọt, cá đực chăm sóc trứng và cá con, 
cần tách cá cái ra riêng sau khi đẻ. Trứng nở sau 24 - 48 giờ.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên không có giá 
trị kinh tế. Cá được nuôi làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, đáy. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác 
trong tự nhiên.
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159. Cá Tai tượng Osphronemus gouramy (Lacepède, 1802)

Tên tiếng Anh: Giant gourami

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu trong ao nuôi thủy vực tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập nước và dòng chính. 

Kích thước: Cỡ thường gặp khoảng 20cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống và sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 25 - 30oC. 
Cá sống ở nước ngọt nhưng có thể sống ở nước lợ có độ mặn đến 6‰. 
Cá tai tượng ăn tạp thiên về thực vật. Thức ăn là rau cải, trùng chỉ, cung 
quăng. Cá thành thục sinh dục sau 1,5 - 2 năm tuổi. Cá sinh sản quanh 
năm nhưng tập trung vào tháng 2 - 5. Trứng được đẻ trong tổ và được cá 
bố mẹ chăm sóc bảo vệ. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, đáy, vó, chài, câu. Mùa vụ 
khai thác: Quanh năm. 

Giá trị kinh tế: Đây là đối tượng nhập nội được nuôi ở ao, hồ và nuôi 
cảnh, đã chủ động được nguồn giống thông qua sinh sản nhân tạo. 

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Thịt cá ngon, mùi vị thơm rất được 
ưa chuộng. Cá được đưa vào nuôi thương phẩm, có giá trị kinh tế cao.
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160. Cá Lia thia Betta taeniata Regan, 1910

Tên tiếng Anh: Fighting fish

Địa điểm thu mẫu: Trong ao nuôi thủy vực tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao.

Kích thước: Kích thước thường gặp 2 - 8cm ứng với khối lượng 2 - 20g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở môi trường nước ngọt có pH dao động từ 
6 - 8. Khi sinh sản, cá bố mẹ xây tổ bọt và bảo vệ cá con. 

Giá trị kinh tế: Cá được nuôi làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, lưới. Mùa vụ: Vào các tháng 2, 3, 5, 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá Lia thia là đối tượng nuôi 
làm cảnh, được thị trường tiêu dùng ưa chuộng vì có màu sắc đẹp, và 
bắt mắt. 
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N.15. HỌ CÁ QUẢ (LÓC) CHANNIDAE

Họ cá Quả (Lóc) có đầu dẹt; vây lưng và vây hậu môn dài; không gai 
cứng; hàm dưới nhô ra; răng hàm sắc; vây đuôi tròn.

161. Cá Lóc đen (Chành dục) Channa gachua (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Black snakehead

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh, rạch, ruộng, ao ở tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ruộng, ao.

Kích thước: Kích thước tối đa đạt đến 90cm nhưng ít gặp, cỡ thường gặp 
20 - 50cm. Khối lượng đạt tới 5kg.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong hầu hết có loại hình thủy vực nước 
ngọt, có thể sống ở vùng nước lợ có độ mặn nhỏ hơn 15‰. Cá Chành 
dục (Lóc đen) thuộc loài cá dữ. Thức ăn là các loài cá con, tôm, côn 
trùng. Cá thành thục sau một năm tuổi ở cỡ 30cm, nặng trên 0,4 kg. Mùa 
sinh sản tập trung từ tháng 4 - 6. Cá đẻ trứng nổi thành đám và được cá 
bố mẹ có tập tính nuôi con.

Giá trị kinh tế: Sản lượng cao, kích thước lớn, thịt ngon, được nhiều 
người ưa chuộng, có giá trị xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, lờ, nôm. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng chọn nuôi thương phẩm 
ở ĐBSCL.
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162. Cá Lóc bông Channa micropeltes (Cuvier, 1831)

Tên tiếng Anh: Giant snakehead

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng và vùng ngập, dòng chính nhưng 
ít phong phú.

Kích thước: Đây là loài có kích thước lớn nhất trong họ cá lóc, kích 
thước tối đa trên 1m và nặng trên 20kg, nhưng ít gặp. Cỡ thường gặp 
20 - 50cm. 

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở nước ngọt. Do có cơ quan hô hấp phụ 
nên cá có thể sống tốt trong điều kiện ẩm ướt và nuôi với mật độ khá cao. 
Cá ăn thịt, chủ yếu: cá, tép, ếch nhái, bọ gạo và mùn bã hữu cơ. Giai 
đoạn nhỏ, cá tăng trưởng nhanh về chiều dài. Từ giai đoạn 3 tháng tuổi 
trở đi tăng trưởng về khối lượng nhanh hơn. Cá thành thục vào 23 - 24 
tháng tuổi. Mùa vụ phát dục và sinh sản kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, 
tập trung vào tháng 6 - 7 dương lịch. Cá đẻ tái phát dục 3 - 4 lần trong 
năm. Cá đực, cái ghép cặp và đẻ trứng trong tổ và bảo vệ tổ trứng rất kỹ, 
cho đến khi cá con đã có thể sống độc lập và chủ động bắt mồi.

Giá trị kinh tế: Là đối tượng nuôi kinh tế có giá trị xuất khẩu, thu được 
giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Câu, lưới. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá là đối tượng nuôi bè phổ biến 
ở một số tỉnh nước ngọt ở ĐBSCL.
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163. Cá Quả (Lóc đồng) Channa striata (Bloch, 1793)

Tên tiếng Anh: Striped snakehead

Địa điểm thu mẫu: Mẫu thu tại Phú Tân, Chợ Mới, Tân Châu, Châu 
Thành, Thoại Sơn.

Phân bố: Cá phân bố khá phổ biến ở vùng nội đồng và vùng ngập, ít 
hơn ở dòng chính.

Kích thước: Kích thước cá tối đa đạt 90cm nhưng ít gặp, cỡ thường gặp 
20 - 50cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống chủ yếu ở nước ngọt, có thể ở vùng nước 
lợ (độ mặn < 5 - 7‰), nơi nước tĩnh, ven bờ cỏ, thích hợp với tập tính rình 
bắt mồi của cá. Do có cơ quan hô hấp phụ nên cá có thể sống rất lâu 
trên cạn, chỉ cần ẩm ướt toàn thân. Cá mới nở sử dụng dinh dưỡng từ 
noãn hoàng. Từ ngày thứ 4 - 5, khi noãn hoàng hết, cá bắt đầu ăn thức 
ăn bên ngoài như động vật phù du. Khi dài cỡ 5 - 6cm, cá đã có thể rượt 
bắt các loại tép và cá có kích thước nhỏ hơn. Khi cơ thể đạt chiều dài trên 
10cm, cá ăn như cá trưởng thành. Cá thành thục sớm lúc 10 - 12 tháng 
tuổi. Mùa vụ thành thục trong tự nhiên từ tháng 3 - 4 và kéo dài tới tháng 
9 - 10. Cá đực và cái tự ghép đôi khi thành thục. Sau khi đẻ, cá đực và 
cái đều canh giữ tổ trứng cho đến khi cá con nở và bắt đầu có tập tính 
sống độc lập.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng cao, thịt ngon, được xuất khẩu đem lại 
giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Câu, lưới, lờ, nôm. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá được nuôi phổ biến với các 
hình thức nuôi: bè, ao, mương vườn…
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N.16. HỌ CÁ ĐÀN LIA CALLIONYMIDAE

Họ cá Đàn lia có đầu rộng và dẹp; không có vảy; có gai cứng trên xương 
nắp mang; có 1 lỗ nhỏ ở nắp mang.

164. Cá Đàn lia (Chai nhớt) Tonlesapia tsukawakii Motomura & 
Mukai, 2006

Tên tiếng Anh: Whitespotted dragonet

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, 
Long Xuyên, Tân Châu, Châu Phú, Châu Đốc, Châu Thành, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng ít 
phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2 - 6cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 3g. Chiều dài tối đa có thể đạt đến 11cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy các sông lớn.Thức ăn của cá 
gồm các loại giun, động vật phù du và một vài loài thực vật phù du.

Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Cào, dớn, lưới kéo. Mùa vụ khai thác: 
Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Loài chiếm ưu thế trong khai thác 
tự nhiên.



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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N.17. HỌ CÁ CHAI PLATYCEPHALIDAE

Họ cá Chai có đầu rộng và dẹp; hàm dưới nhô ra; hàng xương gai hai 
bên má; 2 vây lưng tách rời, vây thứ nhất có 6 - 10 gai và vây thứ 2 có 
10 - 15 tia mềm; vây hậu môn có 10 - 15 tia mềm.

165. Cá Chai Platycephalus  indicus (Linnaeus, 1758)

Tên tiếng Anh: Bartail flathead

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Vũng Liêm, thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá phân bố ở sông lớn.

Kích thước: Cỡ tối đa đạt 14cm, thường gặp 7 - 12cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy. Cá ăn thiên về động vật, thức 
ăn bao gồm các loài cá con, côn trùng, giáp xác… Mùa đẻ trứng của cá 
chai vào tháng 4 - 6 hàng năm. Trứng cá thuộc loại trứng nổi. 

Giá trị kinh tế: Thịt cá ăn thơm ngon, có nhiều canxi, vitamin D tự nhiên 
được người tiêu dùng ưa chuộng. Tại các chợ quê, cá chai được bày bán 
nhiều với giá khá rẻ. Tuy nhiên hiện nay, cá Chai có tên trong danh sách 
cá đặc sản của những nhà hàng. 

Khai thác: Ngư cụ: Lưới, câu, cào, đáy. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã có những nghiên cứu về đặc 
điểm sinh sản của cá Chai.
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N.18. HỌ CÁ BỐNG ĐEN ELEOTRIDAE

Họ cá Bống đen có vây bụng tách biệt nhau; không đường bên; 2 vây 
lưng tách biệt, vây thứ nhất có 6 - 10 gai và vây thứ 2 có 1 gai và 6 - 15 
tia mềm; màng mang không liên tục.

166. Cá Bống trứng Eleotris melanosoma Bleeker, 1853

Tên tiếng Anh: Brown sleeper

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Mới, An Phú, Châu Thành, 
Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân, Châu Đốc, Long Xuyên, Tân Châu.

Phân bố: Cá phân bố rất phổ biến ở các vùng nước nội địa, vùng ngập 
và dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2 - 11cm. Cỡ cá tối đa 
là 16cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở vùng cửa sông, đầm phá và nước ngọt. 
Cá con được tìm thấy chủ yếu ở dưới rễ cây ngập mặn ở các vùng ngập 
mặn đầm, phá, cửa sông. Thức ăn của cá là các loài giáp xác và cá con. 

Giá trị kinh tế: Cá được bán tươi sống ở chợ. Sản lượng khai thác cá 
tương đối, tuy kích thước nhỏ nhưng thịt cá rất ngon được nhiều người ưa 
thích, là loài có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, lợp, câu.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đây là loài chiếm ưu thế trong 
khai thác tự nhiên.
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167. Cá Bống tượng Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)

Tên tiếng Anh: Marble sleeper

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại chợ Long Xuyên, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá là loài có kích thước lớn nhất so với các loài cá bống 
được tìm thấy ở ĐBSCL, cỡ tối đa có thể đạt đến 50cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở đáy, ban ngày ít hoạt động và thường vùi 
mình dưới bùn. Ban đêm hoạt động bắt mồi tích cực. Cá ưa ẩn náu và 
rình bắt mồi. Đặc biệt, cá có thể sống nhiều ngày không ăn. Đây là loài 
cá dữ ăn thịt. Cá nuôi cho ăn thêm các loại thức ăn chế biến khác. Cá có 
độ tăng trưởng chậm, chịu ảnh hưởng rất lớn của yếu tố thức ăn. Trong 
tự nhiên cá thành thục sau 1 năm, còn trong điều kiện nuôi cá có thể 
thành thục sớm hơn 1 - 2 tháng. Cá đẻ nhiều lần trong năm (trung bình  
5 lần). Sức sinh sản của cá khá cao. Cá có tập tính ghép đôi khi sinh sản, 
cá đẻ trứng dính.

Giá trị kinh tế: Đối tượng nuôi kinh tế cao, xuất khẩu tươi sống. Hiện nay 
cá Bống tượng được xuất khẩu với giá trị cao nhất so với các loài nuôi 
nước ngọt khác. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Câu, chài, lưới.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo 
thành công.
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220

168. Cá Bống cấu (trân) Butis butis (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Duckbill sleeper

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông, kênh, rạch thuộc tỉnh 

Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, kích thước tối đa 15cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở cả nước ngọt, lợ và mặn. Thức ăn chủ 
yếu là giáp xác và cá con.

Giá trị kinh tế: Thịt ngon, sản lượng thấp, ít có giá trị kinh tế. Loài này 
được thuần hóa để làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Đáy, cào, câu. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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169. Cá Bống dừa Oxyeleotris urophthalmus (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Cod sleeper

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh, rạch, ao, tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ao.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, cỡ thường gặp 30cm, cỡ tối đa đạt 
đến 50cm.

Đặc điểm sinh học: Cá Bống dừa là loài ăn tạp thiên về động vật, thức 
ăn chủ yếu là giáp xác và cá nhỏ. Cá có khả năng chịu được điều kiện 
thiếu oxy, cá có thể sống trong hang. Cá thường bắt cặp vào một số ngày 
trong tháng, thường là các ngày 14 đến 18 âm lịch. Thời điểm đặt lợp 
được nhiều cá thường vào đầu con nước, cụ thể như các ngày mồng chín 
đến ngày 12 âm lịch hàng tháng.

Giá trị kinh tế: Thịt ngon, sản lượng nhiều, có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, chài, lợp, đáy, cào. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Trong tự nhiên lượng cá sản sinh 
ra rất nhiều. Nhờ vào việc biết rõ đặc tính sinh học của cá mà người dân 
đánh bắt rất hiệu quả mang lại nguồn thu nhập rất đáng kể cho gia đình.
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N.19. HỌ CÁ BỐNG TRẮNG GOBIIDAE

Họ cá Bống trắng có vây bụng dính liền, tạo thành hình dĩa; không có 
đường bên; 2 vây lưng tách rời ở nhiều loài, vây thứ nhất có đến 10 
(thường 6) tia vây cứng.

170. Cá Bống cát Glossogobius aureus Akihito and Meguro, 1975

Tên tiếng Anh: Golden tank goby

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Tri Tôn, Thoại Sơn, 
Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, An Phú, Châu Phú… thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 4 - 20cm ứng với khối lượng 
từ 1 - 48g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở cả nước ngọt và nước lợ của các sông, 
suối, với chất nền là bùn, cát, sỏi. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài 
cá và giáp xác nhỏ. Sức sinh sản tuyệt đối của cá bống cát là khá cao 
dao động từ 30.848 - 276.457 trứng/cá cái. Trứng cá Bống cát có hình 
bầu dục, kích thước trứng nhỏ nhưng có thể quan sát bằng mắt thường 
khi buồng trứng đạt giai đoạn IV, trung bình đường kính trứng theo chiều 
dài là 0,77 ± 0,07mm và đường kính trứng trung bình theo chiều rộng là  
0,20 ± 0,02mm. Chiều dài thành thục đầu tiên của loài cá này là 13cm.

Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng nhiều, có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ khai thác: Đáy, chài, đăng, cào. Mùa vụ khai thác: 
Tháng 12 - 2, 9.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng cần quan tâm nghiên cứu. 
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171. Cá Bống cát tối Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)

Tên tiếng Anh: Tank goby

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại các sông, kênh, rạch, ao thuộc tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, mương, ao.

Kích thước: Cá có kích thước tương đối lớn trong họ cá bống, kích thước 
tối đa có thể đạt đến 30cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong nước ngọt, lợ và mặn. Thức ăn chủ 
yếu là các loài động vật: Côn trùng, giáp xác và cá nhỏ. 

Giá trị kinh tế: Kích thước lớn, thịt ngon, sản lượng tương đối, có giá trị 
kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Đáy, cào, chài. Mùa vụ: Vào tháng 2 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Quần thể cá đang bị suy giảm. 
Có tên trong danh sách các loài bị đe dọa trong Sách Đỏ của IUCN.
Giảm thiểu khai thác, có kế hoạch bảo vệ nguồn cá này.
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172. Cá Bống cát trắng Glossogobius sparsipapillus Akihito & 
Meguro, 1976

Tên tiếng Anh: Linecheek tank goby

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh, rạch thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch. 

Kích thước: Cá có kích thước tương đối lớn, chiều dài tối đa 12cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở cả nước ngọt và nước lợ. Thức ăn chủ 
yếu là các loài cá và giáp xác nhỏ. 

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước tương đối lớn. Thịt ngon, sản lượng 
nhiều, có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Đáy, chài, đăng, cào. Mùa vụ: Vào tháng 12 - 2, 9.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cần khai thác có kế hoạch, nghiên 
cứu về loài để đưa ra những biện pháp bảo vệ phù hợp.
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173. Cá Bống mắt tre Brachygobius sabanus Inger, 1958

Tên tiếng Anh: Dwarf bumble bee goby

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại các sông, kênh, rạch, ao thuộc tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ao, đầm, hồ.

Kích thước: Cỡ tối đa đạt 4cm.

Đặc điểm sinh học: Cá Bống mắt tre được tìm thấy ở các vùng triều của 
sông, nơi nước cạn của kênh, rạch, đầm, hồ. Thức ăn là các loài động 
vật phù du và côn trùng cỡ nhỏ.

Giá trị kinh tế: Ít được thấy bán ở chợ. Có thể dùng nuôi cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, chài, lợp. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được quan tâm nhiều.
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174. Cá Bống vẩy Pseudogobius javanicus (Bleeker, 1856)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Phú, 
Phú Tân, Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá Bống vẩy phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập nước, dòng 
chính nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ. Mẫu cá thu được có kích thước từ 
3 - 5cm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở biển, cửa sông và sông. Cá thích sống 
nơi nước tĩnh, có nhiều thực vật thủy sinh. Thức ăn của cá chủ yếu là ấu 
trùng côn trùng, tôm cá nhỏ.

Giá trị kinh tế: Sản lượng thấp nên không có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Mùa vụ khai thác: Chủ yếu vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Là đối tượng thủy sản chưa được 
quan tâm nghiên cứu nhiều.
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175. Cá Bống trứng Pseudogobiopsis oligactis (Bleeker, 1875)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh, rạch, tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch.

Kích thước: Cá có kích thước nhỏ, thường gặp 11cm ứng với trọng 
lượng 20g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở cả nước ngọt, nước lợ. Thức ăn của cá 
là các loài động vật không xương sống, giáp xác và côn trùng cỡ nhỏ.

Giá trị kinh tế: Thịt cá ngon, sản lượng thấp, được thị trường ưa chuộng, 
được chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, đáy, lợp, cào. Mùa vụ: Vào tháng 2.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Tình trạng bảo tồn: Ít quan tâm 
(NE - IUCN).
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176. Cá Bống điếu Brachygobius aggregatus Herre, 1940

Tên tiếng Anh: Dwarf bumble bee goby

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại các sông, kênh, rạch, ao thuộc tỉnh 
Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh, rạch, ao, đầm, hồ.

Kích thước: Cỡ tối đa đạt 4cm.

Đặc điểm sinh học: Cá Bống điếu được tìm thấy ở các vùng triều của 
sông, nơi nước cạn của kênh, rạch, đầm, hồ. Thức ăn là các loài động 
vật phù du và côn trùng cỡ nhỏ.

Giá trị kinh tế: Ít được thấy bán ở chợ. Có thể dùng nuôi cảnh.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, chài, lợp. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được quan tâm nhiều.
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177. Cá Bống xệ Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Vũng Liêm, Trà Ôn vùng phụ giáp 
ranh tỉnh Trà Vinh.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở các vùng triều và vịnh của sông. 

Kích thước: Kích thước thường gặp 6 - 9cm, với khối lượng 2 - 8g. Cỡ tối 
đa đạt 23cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn là các loại động vật không xương sống và 
các côn trùng cỡ nhỏ.

Giá trị kinh tế: Có giá trị thương phẩm.

Khai thác: Ngư cụ: Cào, câu. Mùa vụ: Vào tháng 3 - 5.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo, 
và được nuôi ở một số vùng ĐBSCL cho giá trị kinh tế cao.
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178. Cá Bống sao Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)

Tên tiếng Anh: Boddart’s goggle - eyed goby

Địa điểm thu mẫu: Sông, kênh, rạch vùng phụ cận giáp ranh tỉnh  
Trà Vinh.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở nơi rất cạn của sông lớn, kênh, rạch. 

Kích thước: Kích thước thường gặp 10 - 14cm ứng với khối lượng  
4 - 12g. Cỡ tối đa đạt 22cm.

Đặc điểm sinh học: Cá thường sống ở vùng nước lợ, rừng ngập mặn. 
Thức ăn là các loài tảo và các côn trùng nhỏ.

Giá trị kinh tế: Không có giá trị cao về thương phẩm nhưng về mặt 
kinh tế cá được dùng làm thức ăn cho các loài thủy sản cũng như gia 
súc khác. 

Khai thác: Ngư cụ: Câu, lưới, chài. Mùa vụ: Vào tháng 6 - 12.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa được quan tâm nhiều.
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179. Cá Bống rễ cau Taenioides gracilis (Valenciennes, 1837)

Tên tiếng Anh: Slender eel goby

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Thoại Sơn, Phú Tân, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 5 - 22cm ứng với khối 
lượng từ 1 - 13g.

Đặc điểm sinh học: Cá bống rễ cau sống ở nước ngọt và nước lợ. 
Thường sống ở vùng hạ lưu các sông lớn. Thức ăn của cá chủ yếu là các 
loài cá và giáp xác nhỏ.

Giá trị kinh tế: Cá được bán tươi sống ở chợ. Cá có kích thước nhỏ, 
không có giá trị kinh tế. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, bẫy, câu.
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180. Cá Bống kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)

Tên tiếng Anh: Slender mudokipper

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại Vũng Liêm, thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

Phân bố: Cá thường sống ở các vùng bãi triều, rất phổ biến ở các vùng 
cửa sông và nước lợ .

Kích thước: Cá có kích thước tối đa khoảng 30cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài động, thực vật phù du 
và các loài tảo. 

Giá trị kinh tế: Tuy kích thước nhỏ nhưng thịt rất ngon, được nhiều người 
ưa chuộng, sản lượng nhiều, cá dùng để ăn tươi hay làm khô. Đây là loài 
cá có giá trị kinh tế cao.

Khai thác: Ngư cụ: Đáy, cào, chài. Mùa vụ: Vào các tháng 2, 4, 5.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đối tượng cá nuôi nước lợ, tại các 
tỉnh ĐBSCL, hiện tại đang được các nhà khoa học thủy sản chọn làm đối 
tượng nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo. 
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181. Cá Thòi lòi Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)

Tên tiếng Anh: Giant mudskipper

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá thu tại sông, kênh rạch, tỉnh Vĩnh Long.

Phân bố: Cá sống ở sông, kênh rạch, trên các bãi bùn và vùng triều 
của sông.

Kích thước: Thường gặp 10 - 18cm, cỡ tối đa đạt 27cm.

Đặc điểm sinh học: Cá có khả năng thích nghi với môi trường nước 
ngọt và lợ. Cá ăn các loài giáp xác và côn trùng cỡ nhỏ. Cá có khả năng di 
chuyển trên mặt bùn khá nhanh, gần như chạy nhảy. Với hệ thống hô hấp 
bằng phổi cá thòi lòi có thể thở trên cạn. Khi dưới nước thì dùng mang. 

Giá trị kinh tế: Không có giá trị thương mại.

Khai thác: Ngư cụ: Câu, bắt tay. Mùa vụ: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá Thòi lòi được đánh giá là một 
sản vật của những vùng ngập mặn, tuy hình dáng thuộc hàng “xấu nhất 
nhì”, nhưng thịt ngọt thơm, mềm mại. Các món chế biến gồm kho tiêu, 
kho tương, nướng, làm gỏi cá Thòi lòi.  
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P. BỘ CÁ BƠN CÁT PLEURONECTIFORMES

Cá trưởng thành có thân dẹp bên, mắt đối xứng, hai mắt ở một phía. 
Miệng và vây chẵn không đối xứng. Vây lưng và vây hậu môn dài.

P.1. HỌ CÁ BƠN SỌC SOLEIDAE

Họ cá Bơn sọc có 2 mắt bên phải; miệng nhỏ; gốc vây lưng kéo dài qua 
đến trước mắt; vây lưng và vây hậu môn đôi khi liền với vây đuôi; đường 
bên thẳng.
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182. Cá Bơn lưỡi mèo Brachirus harmandi (Sauvage, 1878)

Tên tiếng Anh: Harmand sole

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Phú, Chợ Mới, 
Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Tri Tôn tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá Bơn lưỡi mèo phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng 
chính nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 4 - 9cm ứng với khối lượng 
1 - 14g.

Đặc điểm sinh học: Cá sống trong môi trường nước mặn nhưng cũng 
thường sống khu vực nước lợ, mặn nhưng thường đi sâu vào các sông 
nước ngọt. Chúng sống ở tầng đáy. Thức ăn của cá chủ yếu là các loại 
động vật không xương sống ở đáy.

Giá trị kinh tế: Cá Bơn lưỡi mèo ít có giá trị kinh tế. Cá có giá trị  
thực phẩm.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới 3 lớp. Mùa vụ khai 
thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu sâu 
về loài cá này.
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183. Cá Bơn lưỡi mèo sọc Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 
1801)

Tên tiếng Anh: Oriental sole

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Phú, Châu Đốc, 
Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Long 
Xuyên, Tri Tôn, thuộc tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá Bơn lưỡi mèo sọc phân bố rất phổ biến ở vùng ngập nước, 
nhưng ít hơn ở các dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được với kích thước từ 2 - 17cm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là động vật không xương 
sống ở đáy.

Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng tương đối và có giá trị kinh tế nhất định. 
Giá trị nhất định. Dùng tươi hay ướp muối.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chà, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Hạn chế cường độ đánh bắt.
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P.2. HỌ CÁ BƠN LƯỠI BÒ CYNOGLOSSIDAE

Họ cá Bơn lưỡi bò có cả 2 mắt đều nằm bên trái; không vây ngực; vây 
lưng và vây hậu môn liền với vây đuôi; cuống gốc vây lưng kéo dài qua 
khỏi mắt.

184. Cá Bơn lưỡi trâu Cynoglossus microlepis (Bleeker, 1851)

Tên tiếng Anh: Smallscale tonguesole

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Đốc, Châu Phú, 
Châu Thành, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Long Xuyên, thuộc tỉnh 
An Giang.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng nội đồng, vùng ngập và dòng chính, nhưng 
ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá lưỡi trâu thu được có kích cỡ từ 4 - 36cm ứng với 
khối lượng từ 1 - 195g.

Đặc điểm sinh học: Cá thường sống khu vực nước lợ, mặn nhưng thường 
đi sâu vào các sông nước ngọt. Cá sống tầng đáy, thức ăn của cá chủ 
yếu là động vật không xương sống ở đáy.

Giá trị kinh tế: Do sản lượng đạt tương đối nên có giá trị kinh tế nhất định.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào. Mùa vụ khai 
thác: Mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Nằm trong danh mục các loài cá 
bị đe dọa trong Sách đỏ của IUCN. Cần có những nghiên cứu về nuôi và 
bảo vệ loài cá này.
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238

185. Cá Bơn lưỡi bò Cynoglossus felmanni (Bleeker, 1854)

Tên tiếng Anh: River tonguesole

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Đốc, Châu Thành, 
Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Long Xuyên, Tri 
Tôn, tỉnh An Giang.

Phân bố: Cá Bơn lưỡi bò phân bố rất phổ biến ở dòng chính.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ 3 - 16cm ứng với khối lượng từ 
1 - 7g. Kích cỡ cá khai thác phụ thuộc theo các tháng trong năm.

Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy trong vùng nước ngọt và vùng 
triều. Thức ăn của cá chủ yếu là các loài động vật không xương sống.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế, sản lượng khai thác lớn.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, các loại lưới khai thác tầng 
đáy. Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Đánh bắt quá mức và môi trường 
ô nhiễm là mối đe dọa cho loài này.
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Q. BỘ CÁ NÓC TETRAODONTIFORMES

Bộ cá này không có vây lưng thứ nhất, không có vây bụng. Thân tròn, 
không vảy. Răng như mỏ quạ.

Q.1. HỌ CÁ NÓC TETRAODONTIDAE

Họ cá Nóc có thân hình cầu; vây lưng và vây hậu môn nằm ở phần sau 
của thân; không có vây ngực; vây không có gai cứng; có 2 cặp răng.
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186. Cá Nóc Tetraodon cochinchinensis (Steindachner, 1866)

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Thoại Sơn, Châu Phú.

Phân bố: Cá phân bố ở vùng ngập và dòng chính, nhưng ít phổ biến.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 6 - 19cm, với khối lượng 
từ 4 - 202g.

Đặc điểm sinh học: Cá được tìm thấy ở những nơi sông suối có dòng 
chảy chậm. Cá ăn các loài ốc, hến, tôm, tép, cua, ấu trùng côn trùng và 
thực vật cỡ nhỏ. Bình thường trong gan và ruột cá có chất độc. Đặc biệt, 
vào mùa sinh sản trứng cá và thịt cá có nhiều độc tố

Giá trị kinh tế: Cá rất độc nguy hiểm đến tính mạng con người nên 
không có giá trị kinh tế. Cá có giá trị làm cảnh. 

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, lưới, chài. Mùa vụ khai 
thác: Xuất hiện nhiều trên thủy vực vào các tháng 7 - 8.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có dữ liệu. 
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Phần III 
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

CÁ TỰ NHIÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn lợi cá tự nhiên 
đồng bằng sông Cửu Long

Qua kết quả khảo sát kết hợp phỏng vấn kinh nghiệm của người dân, đồng 
thời tổng kết sản lượng khai thác nhiều năm cho thấy sản lượng thủy sản 
tự nhiên có xu hướng giảm sút do những nguyên nhân chính từ con người 
dưới đây: 

0 5 10 15 20 25 30 35

Đánh bắt bằng điện

Bao đê

Sử dụng mắt lưới nhỏ

Đông ngư dân

Đánh bắt cá nhỏ

Thuốc trừ sâu

Đánh bắt cá bố mẹ

Nguyên nhân

Phần trăm (%)

Hình 3.1. Nguyên nhân con người làm suy giảm nguồn lợi cá
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3.1.1. Do khai thác

Đặc điểm của nghề khai thác thủy sản tự nhiên của ĐBSCL là quy mô 
nhỏ, dạng nông hộ và phần lớn bán chuyên nghiệp. Các vùng khai 
thác riêng lẻ là đồng ngập nước trong mùa lũ và ở sông rạch hầu như 
quanh năm. 

Ngư cụ ngày một phong phú và đa dạng với trên 120 ngư cụ đã được 
nghi nhận (Nguyễn Nguyễn Du và ctv., 2006). Đáng chú ý, một số loại 
ngư cụ cấm khai thác vẫn còn sử dụng rất phổ biến như các ngư cụ sử 
dụng điện và dớn (Hình 3.2). 

Hình 3.2. Dớn đang hoạt động

- Mặt khác nghề nuôi cá lóc cũng phụ thuộc một phần vào nghề dớn vì cung 
cấp một lượng cá mồi đáng kể làm thức ăn cho cá lóc hay chế biến thức ăn 
cho cá tra và cá basa (cá mồi là những loài cá tạp và có kích thước nhỏ). 
Vì vậy càng kích thích người dân sử dụng dớn để đánh bắt. Mặc dù dớn là 

Dớn trong vùng ngập lũ Dớn ngoài sông

Hình 3.3. Cào điện
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ngư cụ cấm, nhưng dớn đặc biệt phổ biến trong mùa lũ, được giăng dày đặc 
trên ruộng ngập lũ cũng vùng ven sông.

- Đánh bắt cá đang trong giai đoạn sinh sản (đầu mùa lũ) cũng được xem là 
một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Đối 
với nhóm cá trắng, lượng cá bột và cá con trôi dạt từ thượng nguồn xuống 
ĐBSCL giảm đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là cá tra sông, 
chứng tỏ lượng cá bố mẹ ngày một giảm dần. Đối với nhóm cá đen điển 
hình là cá lóc đồng, có hai hình khai thác được xem là tác động rất lớn đến 
quần đàn cá lóc là câu nhắp vịt (Hình 3.4 và hình 3.5) khai thác cá lóc con 
(rồng rồng). Một khi cá lóc bố mẹ bị mắc câu, đàn cá con sẽ bị những loài 
cá khác tấn công hoàn toàn. Một loại hình khai thác khác là chỉ tập trung vào 
đánh bắt cá lóc con (rồng rồng) bằng lưới kéo và vợt xúc. Cá lóc con này 
được người dân tiêu thụ và phân phối cho các cửa hàng cá kiểng để làm 
thức ăn cho một số loài cá khác. Những hoạt động khai thác này chắc chắn 
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản.

Hình 3.4. Các hoạt động bắt cá lóc bố mẹ (bên trái)  
và cá lóc con (bên phải)

Ảnh: Nguyễn Nguyễn Du

Câu nhắp vịt Cá lóc con (rồng rồng)



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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- Mọi người đều quan niệm rằng “chim trời cá nước”, mọi người đều có 
quyền tham gia khai thác, và các sản phẩm khai thác được người tiêu dùng 
ưa chuộng hơn. Cho nên nguồn lợi thủy sản nội địa vùng ĐBSCL đang chịu 
áp lực khai thác rất lớn.

3.1.2. Các hoạt động làm thay đổi chế độ ngập lụt

Một yếu tố khác cũng góp phần làm cho sản lượng khai thác thuỷ sản giảm 
là chế độ ngập lụt. Mức độ ngập lụt và thời gian ngập lụt là 2 yếu tố quan 
trọng quyết định đến sự phong phú nguồn lợi thuỷ sản. Lũ càng lớn thì nước 
ngập càng sâu, thời gian ngập lụt càng kéo dài thì môi trường sống càng 
rộng và nguồn thức ăn cũng phong phú hơn. Do đó, nguồn lợi thuỷ sản cũng 
đa dạng và phong phú theo. Di cư ngang (từ sông vào vùng ngập lụt và 
ngược lại) và di cư xuôi dòng (từ thượng nguồn xuống hạ lưu và ngược lại) 
được xem là 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến nghề khai thác thuỷ sản vùng 
ĐBSCL. Nhưng đê bao ngăn lũ trong sản xuất nông nghiệp khá phổ biến ở 
ĐBSCL (Hình 3.5). Một số đê bao ngăn lũ được xây dựng kiên cố để sản 
xuất lúa quanh năm. Đáng chú ý là diện tích trồng lúa vụ 3 trong những năm 
gần đây không ngừng tăng lên, đặc biệt ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Các 
hoạt động này rõ ràng làm ngăn cản đường di cư sinh sản của cá bố mẹ 
cũng như cá con trôi dạt vào vùng ngập lụt để sinh trưởng và phát triển.

Hình 3.5. Xây dựng đê bao ngăn lũ trong sản xuất nông nghiệp

Vùng ngập lũ là nơi cung cấp thức ăn dồi dào cho nhiều loài cá. Bao đê rất 
cần thiết sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên đê bao ngăn chặn việc di cư sinh 
sản của cá bố mẹ và sự di cư sinh trưởng của các loài cá bột và cá con. 
Hơn nữa, đê bao ngăn chặn lượng phù sa, các chất dinh dưỡng cung cấp 
cho đồng ruộng. 
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3.1.3. Phá hoại bãi đẻ, nơi cư trú

Vùng cư trú của thủy sản tự nhiên tập trung ở hệ thống sông rạch và vùng 
đất ngập nước. Tuy nhiên các bãi đẻ, nơi cư trú bị giới hạn dần vì nhiều 
nguyên nhân: do đê bao chống lũ phát triển nông nghiệp, các vùng đất trũng 
giới hạn.

3.1.4. Tác động của ngành nông nghiệp ảnh hưởng của môi 
trường sống

Dân số tăng, nhu cầu lương thực cũng tăng theo. Điều này dẫn đến việc 
gia tăng diện tích trồng trọt và gia tăng thời gian canh tác (Hình 3.5 bằng 
cách khai hoang, xây dựng đê bao chống lũ để trồng trọt quanh năm. Hơn 
nữa đất nông nghiệp ngày càng trở nên mắc mỏ vì giá lúa ngày càng cao 
trong những năm gần đây. Cho nên những vùng đất trước đây còn hoang 
hoá như vùng đất thấp và ao đìa tự nhiên hầu như được khai hoang và san 
bằng phẳng phục vụ cho mục đích nông nghiệp. Những vùng đất hoang hóa 
(đất trũng, đất ngập nước, ao đìa tự nhiên) được xem là môi trường trú ẩn 
quan trọng cho các loài thuỷ sản trong mùa khô, đặc biệt là nhóm cá đen. 

Chúng ta có thể nhận thấy diện tích đất trồng lúa tăng liên tục từ 1985 đến 
2000, nhưng sau đó duy trì ở mức ổn định (Hình 3.6). Điều này có thể diện 
tích đất vùng ĐBSCL cho sản xuất nông nghiệp đã đạt đến mức tối đa. 
Trong khi đó, tổng sản lượng KTTS nước ngọt cũng tăng trong giai đoạn 
1985 - 2000, nhưng lại giảm xuống trong giai đoạn sau đó. Chắc hẳn có sự 
tương quan mật thiết giữa hai yếu tố này. Một khi môi trường sống của các 
loài thủy sản bị thu hẹp, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 
và phát triển nguồn lợi thủy sản và cuối cùng ảnh hưởng đến sản lượng khai 
thác hàng năm.

Mặt khác việc ô nhiễm môi trường nước về thuốc bảo vệ thực vật và phân 
bón từ sản xuất nông nghiệp có tác động rất lớn đến nguồn lợi thủy sản. Một 
lượng rất lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng hàng năm. Mặc 
dù chưa có số liệu thống kê về lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón sử 
dụng ở ĐBSCL, nhưng hàng năm chắc hẳn sử dụng một lượng rất lớn vì 
ĐBSCL là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Mặt khác lượng thuốc bảo vệ thực 
vật và phân bón sử dụng tỷ lệ thuận với diện tích đất canh tác nông nghiệp, 
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mà diện tích này ngày một tăng dần. Việc sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực 
vật và phân bón sẽ làm ô nhiễm môi trường nước xung quanh. Do đó đã làm 
cho vô số những loài thuỷ sản chết vì nhiễm thuốc trừ sâu. 

Thực tế cho thấy, một số hộ nuôi cá ao ở xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Cần Thơ, khi thay nước vào ao nuôi cá, đã làm cho cá nuôi chết 
rất nhiều. Người nuôi cá ở đây tin rằng nguyên nhân chính của sự việc này 
là nước bị nhiễm thuốc trừ sâu vì toàn vùng xã Thạnh Thắng là vùng trồng 
lúa và sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Nước được bơm vào 
ruộng lúa sau đó xạ phân, xịt thuốc diệt cỏ, trừ sâu v.v. cuối cùng lại xả ra 
qua các kênh mương ra sông. Điều này đã làm cho nguồn nước ở đây bị 
nhiễm thuốc trừ sâu gây tác hại rất lớn đến các loài cá nuôi, các loài thuỷ 
sản tự nhiên và cả con người khi sử dụng nguồn nước này.

Hình 3.6. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp

Một thực trạng khác cũng không kém nguy hiểm như ở những vùng trồng lúa 
2 vụ (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ): cuối mùa lũ, người dân có khuynh 
hướng bơm nước lũ từ ruộng ra sông vào tháng 11 với mục đích là trồng lúa 
sớm hơn thường lệ. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy làm như vậy lúa sẽ trúng 
mùa hơn và ít bị sâu bệnh. Tuy nhiên, hành động này đã tác động rất xấu 
đến nguồn lợi thuỷ sản. Bởi vì rất nhiều loài cá chưa kịp di cư từ vùng ngập 
lụt ra sông mà bị ngăn lại trong những vùng này. Không may mắn là, thuốc 
trừ sâu được sử dụng để diệt tất cả nhừng loài thuỷ sản trước khi người dân 
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Protection and Development of Resources for freshwater fisheries in the Mekong delta 247

xạ lúa. Điều này đã làm thiệt hại vô số những loài thuỷ sản mà lẽ ra chúng 
ta có thể thu hoạch hoặc sống xót và bổ sung vào nguồn lợi tự nhiên. Hoạt 
động này rõ rằng đã và đang tác động rất xấu đến nghề KTTS nước ngọt 
vùng ĐBSCL. 

Việc gia tăng diện tích và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp cũng sẽ 
làm gia tăng các công trình thủy lợi và đê ngăn lũ. Các công trình đê bao 
ngăn lũ hiện nay ngày càng phổ biến. Hiệu quả của các công trình này là 
rất lớn: giao thông tốt, giảm thiệt hại và rủi ro do lũ lụt gây ra cho con người, 
vật nuôi và cây trồng. Tuy nhiên, đê bao ngăn lũ quanh năm để trồng trọt đã 
ảnh hưởng không những đến nguồn lợi thủy sản mà còn bản thân ngành 
trồng trọt do đất bị chai hóa và thiếu phù sa. Một khi các công trình thủy 
lợi xây dựng, sự di cư của các loài thủy sản từ sông vào trong vùng ngập 
lụt và ngược lại cũng bị giới hạn. Đặc biệt là cá bột và cá con ngoài sông 
không thể di cư vào vùng ngập lũ để sinh trưởng. Như vậy góp phần làm 
ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

3.1.5. Những ảnh hưởng từ phía thượng nguồn sông Mê Kông

Theo báo cáo của tổ chức Bảo tồn toàn cầu (WFF), sông Mê Kông là một 
trong 10 dòng sông có nguy cơ cạn kiệt. Trong đó 5 sông ở châu Á: đó là 
sông Dương Tử, Mê Kông, Salween, Ganges và Indus. Ở châu Âu có sông 
Danube, Châu Mỹ có sông La Plata và Rio/Grande/Rio Bravo, Châu Phi có 
sông Nile - Hồ Victoria và Châu Úc có sông Murray-Darling).

10 sông này đang cạn kiệt nhanh chóng do khí hậu thay đổi, ô nhiễm và các 
đập ngăn nước. Theo ông Jamie Pittok, Giám đốc chương trình Nước sạch 
Toàn cầu của WWF, những dòng sông trong bản báo cáo này là minh chứng 
cho sự khủng hoảng nước sạch đã được cảnh báo.

3.1.6. Nguyên nhân gián tiếp từ phía Campuchia (CPC)

Đặc điểm chế độ thủy văn của sông Mê Kông là vào mùa mưa lũ lưu lượng 
nước rất lớn cùng với lượng nước mưa tại chỗ đã tạo ra vùng đất ngập nước 
rộng lớn ở châu thổ sông Mê Kông của Campuchia khoảng 25.000 km2 và 
ở ĐBSCL của Việt Nam khoảng 20.000 km2. Vùng đất ngập nước này là 
nơi sinh sản, bắt mồi và sinh trưởng của rất nhiều loài cá nước ngọt của 
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Campuchia và ĐBSCL. Ngược lại, mùa khô các vùng đất ngập nước khô 
cạn chỉ còn lại các thủy vực như Biển Hồ, sông rạch, kinh đào và lung bàu; 
do đó mùa khô là mùa khai thác cá nội địa ở CPC cũng như ở ĐBSCL.

Theo quan điểm gần như thống nhất cao của các nhà khoa học là tất cả sinh 
khối động vật sông đều trực tiếp hoặc gián tiếp thu được từ vùng ngập. Dòng 
sông chính được sử dụng chủ yếu làm đường di cư đến nơi cư trú hoặc sinh 
sản, bắt mồi ở vùng ngập hoặc làm nơi ẩn náu vào mùa khô. Phần lớn sản 
lượng cá được xác định ở sông Mê Kông khoảng 2 triệu tấn/năm là được 
thu từ vùng ngập rộng lớn của lưu vực sông, trong đó có Biển Hồ, ĐBSCL 
và những sông nhánh chính.

Chế độ thủy văn (đặc biệt chế độ lũ) và Biển Hồ của Campuchia có vai trò 
quyết định đến sự đa dạng sinh học và tập tính sinh thái cũng như sự phong 
phú nguồn lợi thủy sản nội địa của hạ lưu vực sông Mê Kông.

Điều kiện tự nhiên của ĐBSCL và Campuchia tương tự nhau, thủy vực 
không biên giới, nguồn lợi thủy sản nội địa bổ sung cho nhau, nhưng do áp 
lực xã hội, phía Campuchia tăng cường khai thác thủy sản nội địa quá mức, 
sử dụng nhiều công cụ khai thác có tính chất hủy diệt, thêm vào đó do yêu 
cầu phát triển lương thực nên đã giảm diện tích đất ngập nước, thời gian 
ngập nước... dẫn đến nguồn lợi thủy sản nội địa của Campuchia ngày càng 
giảm sút, hậu quả gián tiếp làm giảm sản lượng thủy sản vùng hạ lưu, cụ 
thể trên thủy vực ĐBSCL.

3.1.7. Nhập nội một số loài thủy sản ngoại lai

Trong số 100 loài sinh vật lạ mà tổ chức IUCN khuyến cáo không nên nhập, 
đã có 41 loài xâm nhập vào Việt Nam với nhiều lý do khác nhau. Trong đó 
26 loài nhập nội này hiện đang phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Một 
số loài thủy sản tiêu biểu được di nhập vào ĐBSCL đã tác động rất lớn đến 
nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên: cá lau kiếng, cá chim trắng, cá hoàng đế 
và ốc bươu vàng. 

Cá chim trắng (Colossoma brachypomum)

Là loài cá dữ, ăn tạp và thiên về động vật vì có cấu tạo răng rất sắc và cứng 
(Hình 3.7). Hiện nay đã có một số nghiên cứu về tác động của những loài 
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cá này đến nguồn lợi cá tự nhiên. Thực tế cho thấy, sự tranh giành về thức 
ăn chắc hẳn có tác động đến những loài cá khác, đôi khi chúng còn tấn công 
các loài cá tự nhiên khác.

Hình 3.7. Cấu tạo răng của cá chim trắng

Đối với loài cá lau kiếng (Hypostomus plecostomus)

Hiện nay rất phổ biến ở ĐBSCL, người dân phàn nàn rất nhiều về sự xuất 
hiện của loài cá này tác động đến môi trường sinh thái như đục khoét bờ 
sông và lấn át các loài cá khác vì quần đàn cá lau kiếng hiện này đã đến 
mức báo động. Trong một mẻ đánh bắt (Dớn), số lượng cá lau kiếng chiếm 
một tỷ lệ rất lớn (Hình 3.8).Tuy nhiên người dân không có thói quen tiêu thụ 
loài cá này, cho nên đa số cá lau kiếng bỏ đi hoặc thả trở lại sông.

Hình 3.8. Cá lau kiếng trong mẻ đánh bắt 
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Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) 

Hiện nay phân bố rất phổ biến và rộng rãi khắp vùng ĐBSCL (Hình 3.9). 
Chúng sinh sản rất nhanh và người dân cũng không tiêu thụ ốc bươu vàng, 
cho nên sự bùng nổ về quần đàn là rất nhanh. Ốc bươu vàng ảnh hưởng 
gián tiếp đến nguồn lợi thủy sản: người dân sử dụng thuốc trừ sâu để tiêu 
diệt ốc bươu vàng vì phá hoại mùa màng, lượng thuốc trừ sâu này cũng làm 
chết vô số những loài động vật thủy sản khác.

Hình 3.9. Trứng ốc bươu vàng xuất hiện rộng rãi vùng ĐBSCL

Cá hoàng đế hiện nay mới chỉ phổ biến ở hồ Trị An tỉnh Đồng Nai, chưa 
thấy xuất hiện ở các thủy vực sông, kênh rạch vùng ĐBSCL. Trước đây, cá 
Hoàng đế (Cichla ocellaris) được du nhập và nuôi ở Việt Nam với mục đích 
làm cá kiểng. Năm 2007, rất nhiều nhà khoa học có ý kiến cho rằng đây là 
loài cá có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi tự nhiên, đặc biệt là 
về mặt đa dạng sinh học vì đây là loài cá ăn thịt. Cá Hoàng đế được xem 
là loài cá ăn thịt và có tính cạnh tranh với các loài cá bản địa về thức ăn và 
nơi cư trú. Tuy nhiên, hiểu biết về ảnh hưởng của loài cá này đến nguồn lợi 
thủy sản hiện còn nhiều hạn chế. Do đó, tác động của loài cá này cần phải 
được đánh giá một cách đầy đủ đến nguồn lợi thủy sản để chính quyền địa 
phương có những biện pháp thích hợp và kịp thời quản lý và phát triển.

Tóm lại, các loài thủy sản ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại được 
nhập nuôi như đã nêu trên ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi thủy sản vùng 
ĐBSCL: cạnh tranh về thức ăn và phá hủy môi trường sống. Do đó, công 
tác kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu tác động cần được quan tâm trước khi 
di nhập bất cứ một loài nào vào địa phương.
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3.1.8. Hiện trạng ngư cụ khai thác thủy sản nội địa vùng ĐBSCL

Ngư cụ KTTS nội địa vùng ĐBSCL rất đa dạng và phong phú đã được thống 
kê khá đầy đủ và nghiên cứu chi tiết từng loại ngư cụ trong một nghiên cứu 
gần đây của Nguyễn Nguyễn Du và ctv (2006). Sau đây bảng liệt kê các loại 
ngư cụ KTTS nội địa ĐBSCL.

Bảng 3.1. Ngư cụ khai thác thủy sản nội địa

TT Tên ngư cụ Nhóm  
ngư cụ Minh họa

1 Bắt hôi

Thu nhặt 
bằng tay

2 Bắt lịch

3 Mò cá

4 Dậm dấu

5 Bắt cua biển con

6 Xúc cá

Vợt - Xúc

7 Dậm cá lia thia

8 Xà neng

9 Xịa

10 Xúc mồi

11 Xúc bè

12 Xúc ủ cỏ

13 Vợt bắt ốc

14 Vợt xúc cua con

15 Cây móc cua

Ngư cụ sát 
thương

16 Cây móc ếch

17 Cây móc nghêu thịt

18 Cào cá chạch

19 Cây cào lịch

20 Chĩa

21 Súng chĩa

22 Chĩa xôm lươn
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23 Lưới phèo

Lưới bén

24 Lưới bén cố định

25 Lưới bén rê trôi

26 Lưới ba màng

27 Lưới quàng

28 Lưới bông nhau

29 Câu cần

Câu
 

30 Câu cắm

31 Câu ếch

32 Câu cua

33 Câu thả

34 Câu rê
35 Câu nhắp vịt
36 Câu tôm
37 Câu cá chạch
38 Câu quăng

39 Câu đường

40 Câu cá bụng con

41 Lờ

Bẫy

42 Lợp

43 Lợp ếch

44 Lợp tôm

45 Lợp cá lóc

46 Lợp bôn

47 Cái leo

48 Lợp cá linh

49 Dớn lòng tong

50 Xà ngôn tép

51 Xà ngôn

52 Bôn cá chốt

53 Xà di

54 Lợp vuông



BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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55 Trúm

56 Chà rào

57 Bò

58 Chà mùng

59 Chà nhánh

60 Đó

61 Rọ

62 Nò

63 Lú

64 Dớn

65 Đăng mé

66 Lưới thẹ

67 Lưới vây

Lưới vây

68 Lưới giựt

69 Lưới rùng bao chà

70 Lưới giã cào

Lưới kéo

71 Lưới kéo

72 Nèm

73 Cào hến có răng

74 Cào hến không răng

75 Cào nghêu giống

76 Cào nghêu thịt

77 Cào chem chép

78 Cào ốc viết

79 Cào sò giống

80 Cào sò thịt
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81 Te - Nhũi - Ủi

Lưới đẩy82 Xiệp

83 Vó càn

Vó

84 Vó hứng

85 Rớ

86 Chụp cá sặt

87 Chộp tép

88 Nhá cua

89 Vó gạt

90 Chài quăng

Ngư cụ 
chụp

91 Chài rê

92 Lưới chụp

93 Nơm

94 Chụp nhái

95 Đáy cá tra bột

Lưới túi

96 Đáy cá linh

97 Đáy nhỏ trong sông

98 Đáy ruốc

99 Đáy hàng khơi

100 Kéo côn

Ngư cụ 
khác

101 Đạp cá kèo

102 Tát đìa

103 Chích điện

104 Thuốc cá

105 Chất độc

Nguồn: Nguyễn Nguyễn Du và ctv. (2006).
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3.2. Biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản tự nhiên của ĐBSCL

3.2.1. Quản lý và chính sách pháp lý

3.2.1.1. Các căn cứ pháp lý

Để bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vùng ĐBSCL trong 
điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay cũng như ý thức người dân chưa cao 
cần phải thực thi các luật thủy sản cũng như các nghị quyết, nghị định của 
Chính phủ. Đặc biệt quyết định gần đây nhất số 417 QĐ-TTg của Thủ tướng 
chính phủ ký ngày 13/4/2019 thực hiện Nghị quyết số 120 QĐ-CP về phát 
triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũng đã ban hành Nghị quyết 
số 1864/QĐ BNN-KH ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Thủ 
tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành, các 
đơn vị tỉnh/thành trực thuộc Trung ương thuộc vùng ĐBSCL cần có chương 
trình hành động cụ thể như rà soát hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, 
xây dựng quy hoạch không gian vùng. Xây dựng triển khai các nhiệm vụ 
khoa học công nghệ, nghiên cứu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi, 
nghiên cứu và phát triển các đối tượng nuôi hợp lý, đảm bảo môi trường 
trong sạch không bị ô nhiễm.

3.2.2.2. Các công tác kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật

Đây là công tác hết sức quan trọng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, thực thi pháp luật trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản tự nhiên.

Nguồn lợi thủy sản tỉnh ngày càng giảm sút, sản lượng khai thác giảm, kích 
cỡ khai thác nhỏ. Do đó, cần có các chính sách và biện pháp cụ thể, phù 
hợp nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong tỉnh. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến 
người dân làm nghề khai thác thủy sản như:

	Phát tờ rơi
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	Gắn các áp phích

	Phổ cập biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến từng hộ...

	Hỗ trợ kinh phí để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và 
thực thi pháp luật.

	Xử lý nghiêm và triệt để các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ và 
phát triển nguồn lợi thủy sản.

	Xây dựng chính sách sử dụng hợp lý, khôn khéo và bền vững tài 
nguyên. Cụ thể các mô hình nuôi thủy sản trong vùng cần được quản 
lý theo hướng sử dụng bền vững. Người dân sử dụng mặt nước ở đây 
phải được đặt dưới sự kiểm soát của Chi cục Thuỷ sản và Chính quyền 
địa phương (theo cơ chế đồng quản lý), đồng thời người khai thác thủy 
sản phải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về nguồn lợi 
thuỷ sản.

	Xây dựng các mô hình sử dụng hợp lý và chia sẻ lợi ích của cộng đồng. 
Phát triển du lịch sinh thái nhằm nâng cao nhận thức và đem lại lợi ích 
kinh tế cho cộng đồng, thu hút sự tham gia rộng rãi của các ngành vào 
công tác bảo tồn, phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

	Tạo cơ chế chính sách thích hợp, tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 
hội trong vùng. Từng bước tạo thu nhập thay thế cho cộng đồng ở tại 
chỗ, giảm dần sức ép về khai thác tài nguyên. Đảm bảo thực hiện mục 
tiêu bảo tồn là bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn 
lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.

	Tạo cơ chế chính sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật tham gia công tác quản lý nguồn lợi thuỷ sản. Đồng thời, thu 
hút các nhà khoa học và các tổ chức quốc tế huy động các nguồn lực vào 
công tác bảo tồn hệ sinh thái đặc thù cũng như các loài thủy sinh quý hiếm 
có giá trị kinh tế.

	Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư, tín dụng, đất đai 
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và thương mại đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt 
động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải 
cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế 
tham gia xin cấp phép đầu tư vào lĩnh vực thủy sản.

	Nhanh chóng xây dựng cơ chế chính sách khai thác diện tích mặt nước 
tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất thủy sản. 
Trọng tâm là quyền sử dụng mặt nước để phát triển nuôi trồng và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản trên hồ; bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân đều được 
hưởng lợi khi tham gia hoạt động thủy sản.

	Quy hoạch các bãi cá đẻ, bãi ương dưỡng thuỷ sinh vật nhằm bảo vệ, duy 
trì, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; góp phần giải quyết việc làm, ổn 
định sinh kế và xoá đói giảm nghèo cho người dân ven hồ theo hướng hiệu 
quả. Quy hoạch phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư trong vùng và 
phải gắn kết hài hòa với phát triển của các ngành kinh tế khác trong vùng, 
đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. 

	Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan chức 
năng đối với các hoạt động kinh tế xung quanh hồ chứa, kiên quyết xử 
lý theo pháp luật đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không tuân 
thủ theo quy định. Đồng thời cần xây dựng hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

	Có cơ chế quản lý việc khai thác và sử dụng nguồn nước mặt, đánh 
giá trữ lượng để quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý, đúng quy trình kỹ 
thuật; không khai thác tập trung trên từng khu vực, với thời gian liên tục 
quá mức, dẫn đến cạn kiệt, làm suy giảm trữ lượng và kéo theo các tác 
động khác không kiểm soát được, suy giảm chất lượng môi trường.

	Kiểm soát hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Quy 
hoạch và kiện toàn hệ thống các trung tâm, các trạm bảo vệ thực vật 
bảo đảm khả năng kiểm soát đầu vào và đầu ra trong hoạt động sử dụng 
phân bón và các hóa chất bảo vệ thực vật.
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3.2.2. Khoa học và công nghệ

3.2.2.1. Bảo vệ nguồn lợi cá bột, cá con

Mùa vụ xuất hiện cá bột và cá con kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 nhưng 
tập trung nhiều nhất vào tháng 6 đến tháng 7 hàng năm. Trong khoảng thời 
gian này các Tỉnh cần xem xét cấm các ngư cụ khai thác có mắt lưới bé, 
cho phép các ngư cụ khai thác có tính chọn lọc cao, hoặc đi đến cấm triệt 
để tất cả các ngư cụ khai thác trong thời điểm này. Trong khoảng thời gian 
từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm, tuy không phải mùa khai thác chính của 
ngư dân trên thủy vực các tỉnh An Giang, Đồng Tháp song việc khai thác 
thủy sản thời thời điểm này đồng nghĩa với việc khai thác nguồn lợi cá con, 
đây là mùa vụ sinh sản tập trung của các đối tượng cá (nhóm cá trắng trên 
dòng chính), nhóm cá đen (trên những vùng trũng, lung bàu nội đồng). Vì 
vậy, việc kiểm soát các ngư cụ có mắt lưới bé hoặc khuyến cáo người dân 
không khai thác trong thời gian nói trên có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ 
và phát triển triển nguồn lợi thủy sản. 

3.2.2.2. Khai thác hợp lý cá trưởng thành 

Mức độ khai thác có tính nguy hiểm của các loại ngư cụ đang phổ biến trên 
các thủy vực ĐBSCL được xác định cụ thể như sau:

a. Ngư cụ ít nguy hiểm: Có 17 loại (Cào cá chạch, cây cào lịch, chĩa, súng 
chĩa, chĩa xôm lươn, câu cá Basa con, chà mùng, lưới ba màng, lưới quàng 
(đèn), lưới bông lau, lưới giựt, lưới kéo (cần chong), chài rà (nèm), vó gạt, 
đáy cá linh, kéo côn.

b. Ngư cụ rất nguy hiểm: Có 10 loại (Câu nhấp vịt, lưới đánh, dớn, cào dép 
(cào thái), cào gọng (cào việt), te - nhũi - ui, đáy cá tra bột, chích điện, thuốc 
cá, chất độc.

Trên đây là 2 nhóm ngư cự có tính nguy hiểm được sử dụng phổ biến ở các 
thủy vực tỉnh An Giang hiện nay, việc sử dụng các loại ngư cụ nêu trên để 
khai thác thủy sản sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với nguồn lợi thủy sản tự nhiên 
của tỉnh, do đó phải hạn chế hoặc cấm các loại ngư cụ nói trên. 
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3.2.2.3. Bảo vệ môi trường sống 

Đẩy nhanh công tác nghiên cứu cơ bản về sức tải môi trường vùng ĐBSCL 
làm căn cứ cho việc xây dựng chính sách phát triển thủy sản bền vững. Quy 
hoạch thủy lợi đa mục tiêu cho vùng ĐBSCL, việc quy hoạch thủy lợi phải 
được đặt trong một tổng thể rộng hơn có liên hệ hài hòa giữa các ngành 
và các địa phương trong sử dụng nước sản xuất nông nghiệp - thủy sản,... 
Cần có ngay các phương án quy hoạch tổng thể cho vùng, trong đó NTTS 
là một ngành kinh tế chủ lực. Quy hoạch phát triển NTTS bền vững trên cơ 
sở phân vùng sinh thái nước ngọt, nước mặn, nước lợ,... Có kế hoạch tái 
tạo rừng phòng hộ đến một diện tích đủ rộng có tác dụng như một hệ thống 
lọc tự nhiên để xử lý ô nhiễm môi trường.

Tăng cường năng lực hệ thống giám sát môi trường phục vụ NTTS, phối 
hợp liên ngành, xuyên biên giới trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường. 
Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ trong NTTS, đặc biệt chú trọng 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học xử lý môi trường, áp dụng các 
quy trình nuôi thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, nhanh chóng triển 
khai nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học về môi trường, công 
nghệ vi sinh xử lý nước thải, đồng thời xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh 
báo môi trường, xây dựng, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện 
các quy hoạch vùng, tiểu vùng, quy hoạch vùng nuôi an toàn, từ khâu chọn 
địa điểm đến hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi đồng bộ (thủy lợi, điện, giao thông,...) và đồng 
thời thực hiện đồng bộ các giải pháp về vốn, quy hoạch, chính sách, phối 
hợp quản lý liên ngành. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ nuôi thân thiện môi 
trường giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ứng dụng công nghệ vi sinh, biogas để xử lý chất thải hữu cơ tại các bến 
cảng cá nhằm làm giảm tác động gián tiếp lên môi trường các khu nuôi. Tập 
trung đầu tư phát triển vào công nghệ sinh học, coi đây là mũi nhọn nhằm đi 
tắt đón đầu tạo ra các công nghệ tiên tiến. Thông qua ứng dụng công nghệ 
sinh học, giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay trong NTTS và bảo quản 
thủy sản, đặc biệt trong giải quyết các vấn đề dịch bệnh, các tác động giữa 
nuôi thủy sản với môi trường sinh thái, loại bỏ được các hóa chất, thuốc bị 
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cấm trên thị trường, từ đó xây dựng công nghệ tiên tiến cho nuôi hàng hóa 
một số đối tượng thủy sản chủ lực hiện nay (như đã đề cập trong giải pháp 
về KHCN ở trên).

Tăng cường năng lực cho hệ thống cơ quan quản lý chất lượng ngành 
hàng thủy sản (thức ăn, thuốc, giống,...) và quan trắc, kiểm soát môi trường 
NTTS. Phổ cập, truyền bá kiến thức về kỹ thuật và giáo dục nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường cho cộng đồng, thực hiện đồng quản lý môi trường thủy 
sản. Phối hợp với các ngành hữu quan trong việc sử dụng hiệu quả nguồn 
nước và bảo vệ môi trường nước cho NTTS trên cơ sở pháp luật và tiêu 
chuẩn Nhà nước.

3.2.2.4. Phát triển các đối tượng nuôi trồng hợp lý và bền vững

Tùy theo loại hình mặt nước trên từng địa phương mà chọn đối tượng nuôi 
phù hợp, danh sách dưới đây là những loài đã và đang phát triển nuôi ổn 
định trên các loài hình thủy vực vùng ĐBSCL.

Bảng 3.2. Danh sách loài cá nuôi và đã sinh sản nhân tạo thành công

TT Họ Tên khoa học Tên  
địa phương

1. Cyprinidae Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850) Cá mè vinh

2.  Barbodes schwanefeldi (Bleeker, 1853) Cá he đỏ

3.  Ctenopharyngodon idellus Cuvier et Val, 1844 Cá trắm cỏ

4.  Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1850) Cá cóc

5.  Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Cá chép

6.  Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Cá mè trắng

7.  Hypophthalmichthys nobilis (Bleeker, 1850) Cá mè hoa

8.  Catla Catla Trôi Ấn độ

9.  Labeo rohita (Hamilton, 1822) Cá trôi ấn

10. Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878 Cá duồng

11. Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852)* Cá mè hôi

12.  Leptobarbus hoeveni (Bleeker, 1851) Cá chài

13.  Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898 Cá hô
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TT Họ Tên khoa học Tên  
địa phương

14.  Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850) Cá ét mọi

15. Notopteridae Chitala ornata (Gray, 1831) Cá còm

16.  Notopterus notopterus (Pallas, 1780) Cá thát lát

17. Anabathidae Osphronemus gouramy Lacepede, 1802 Cá tai tượng

18.  Anabas testudineus (Bloch, 1792) Cá rô đồng

19. Belontiidae Trichogaster pectoralis Regan, 1909 Cá sặc rằn

20. Chandidae Channa micropeltes (Cuvier, 1831)** Cá lóc bông

21. Channa striata (Bloch, 1795) Cá lóc đồng

22. Characidae Colossoma brachypomum (Cuvier) Cá chim trắng

23. Cichlidae Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) Cá rô phi vằn

24.  Oreochromis sp. Cá rô phi Gifth

25.  Tilapia sp. Cá điêu hồng

26. Eleotridae Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) Cá bống tượng

27. Helostomidae Helostoma temmincki Cuvier, 1831 Cá mùi

28. Bagridae Mystus nemurus (Valenciennes, 1839) Cá lăng vàng

29. Clariidae Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) Cá trê trắng

30.  Clarias gariepinus (Burchell, 1815) Cá trê phi

31.  Clarias macrocephalus Gunther, 1864 Cá trê vàng

32.  Clarias sp. Cá trê lai

33. Pangasiidae Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) Cá tra

34.  Pangasius bocourti Sauvage, 1880 Cá cá basa

35.  Pangasius conchophilus Roberts and 
Vidthayanon, 1991

Cá hú

36. Synbranchidae Monopterus albus (Zuiew, 1793) Lươn

Tổng 13 36 36

Ngoài ra cần đầu tư chọn những loài cá bản địa trong ưu tiên nghiên cứu 
nhằm đa dạng hóa đàn cá nuôi.
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Bảng 3.3. Các đối tượng tiềm năng ưu tiên đề nghị nghiên cứu 

TT Họ Tên khoa học Tên địa phương

1 Pangasiidae Pangasius larnaudiei Bocourt, 1866 Cá vồ đém

2 Pangasius krempfi Fang and Chaux, 1949 Cá bông lau

3 Cyprinidae Probarbus jullieni Sauvage, 1880 Cá Trà Sóc

4 Siluridae Micronema bleekeri (Gunther, 1864)* Cá kết

5 Sciaenidae Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) Cá sữu

6 Siluridae Wallago attu (Schneider, 1801) Cá leo

7 Mastacembelidae Mastacembelus favus Hora, 1923 Chạch lấu

3.2.2.5. Hình thành các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học thuỷ sản

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các khu vực bảo tồn hay 
vườn Quốc gia như phần còn lại của Đồng Tháp Mười nguyên thủy, vườn 
Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), vườn Quốc Gia U Minh Thượng (tỉnh 
Kiên Giang),... Rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên ), Búng Bình Thiên (Quốc Thái, 
Nhơn Hội - An Phú ) và 3 vực sâu (An Châu sông Hậu), (Hậu sông Vàm 
Nao), (sông Vàm Nao) và một số vực sâu khác trên lưu vực sông Tiền và 
sông Hậu

Rừng tràm Trà Sư là nơi cư trú an toàn trong mùa khô cho cá loài cá có khả 
năng chịu phèn nhưng giá trị kinh tế cao như: cá lóc, cá dày, cá rô, cá sặc 
rằn, cá trê, thác lác. Những loài cá này khai thác triệt để trong mùa khô ở 
các vùng ngập mùa mưa. Do đó sử dụng rừng tràm Trà Sư như là khu bảo 
tồn quỹ gen và cá bố mẹ cho các loài cá đen (cá đồng) để phát triển.

	Búng Bình Thiên là thủy vực hở, có tính đa dạng sinh học cao gồm 
đủ các nhóm cá nước ngọt không bị nhiễm phèn vào mùa khô, diện 
tích (khoảng 200 ha). Đây sẽ là nơi lưu giữ nguồn gen của nhiều loài 
cá nước ngọt không những cho An Giang mà còn cho cả ĐBSCL.

	Vực sâu là nơi cư trú mùa khô của cá bố mẹ nhiều loài cá khi sinh 
sản phải di cư ngược dòng với cự ly xa. 

Các khu vực kể trên cần khẩn trương khảo sát cụ thể để xác lập các phương 
án bảo vệ càng sớm càng tốt. 
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Những hành vi bị cấm:

•	 Khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi tôm, cá, môi trường, cản trở 
đường di chuyển tự nhiên của các loài thủy sản nhất là vào mùa 
sinh sản.

•	 Khai thác các loài thủy sản thuộc danh mục cấm kể cả cấm có thời 
hạn, khai thác thủy sản nhỏ hơn kích cỡ quy định. 

•	 Khai thác trong các khu vực bảo tồn.

•	 Sử dụng ngư cụ loại nghề bị cấm để khai thác thủy sản.

•	 Thả cá tôm bị bệnh vào thủy vực. 

•	 Xả nước thải của các nhà máy chế biến hoặc ao nuôi thủy sản chưa 
được xử lý trực tiếp vào môi trường nước.

3.2.1.6. Tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên

Khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý, phải đi đôi với công tác bảo vệ và tái 
tạo nguồn lợi tự nhiên. Việc thả tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm với các 
đối tượng thủy sản bản địa có khả năng sản xuất giống tại tỉnh như: cá mè 
vinh, cá ét mọi, cá tra, cá basa, cá lăng, cá thát lát, tôm càng xanh,... có ý 
nghĩa rất lớn nhằm phục hồi nguồn lợi tự nhiên trong khu vực ngày càng bị 
khai thác cạn kiệt, tăng sản lượng khai thác nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh 
tế cho tỉnh và các khu vực lân cận.

Hàng năm các trại sản xuất giống quốc doanh cùng với các trại sản xuất 
giống tư nhân trong tỉnh dành một lượng giống nhất định thả xuống các thủy 
vực tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi.

	Số lượng giống thả: Tỉ lệ thả do Sở NN&PTNT tỉnh quy định tùy theo 
năng lực sản xuất của mỗi trại mà có tỉ lệ đóng góp hợp lý.

	Thời gian thả giống: Ngành thủy sản tỉnh chọn một ngày nhất định 
hàng năm thả giống tôm, cá xuống thủy vực. Ngày đó là ngày hội 
truyền thống của ngành thủy sản địa phương mà nhân dân đồng tình 
hưởng ứng.

	Địa điểm thả giống: Vị trí được chọn là vùng an toàn cho các loài cá 
con trong thủy vực tại địa phương, đó có thể là những khu bảo tồn, 
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những vùng cấm khai thác. Điểm thả giống được bảo vệ trong một 
thời gian ngắn cấm các ngư cụ hoạt động gần khu vực thả giống, 
cần tuyên truyền giáo dục ý thức cho cộng ðồng dân cư hiểu rõ việc 
làm này để cùng tham gia. 

3.2.2.7. Công tác nghiên cứu khoa học

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong lĩnh vực thuỷ sản. Kết quả của các nghiên cứu sẽ giúp các nhà 
quản lý xây dựng kế hoạch và lựa chọn các hoạt động quản lý và phát triển 
nguồn lợi phù hợp. 

- Từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và nâng cao trình độ cán bộ một 
cách hệ thống để có đủ khả năng nghiên cứu. Nghiên cứu xây dựng và thực 
hiện các mô hình quản lý tài nguyên thuỷ sinh vật và kiểm soát, quan trắc môi 
trường phù hợp với đặc điểm từng khu vực. 

- Tập trung điều tra, nghiên cứu đối với một số khu vực có nhiều loài thủy 
sản quý hiếm, có giá trị kinh tế và khoa học để xác định được hiện trạng, 
phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài thủy sản trong vùng, đặc 
biệt là thông tin về thời gian sinh sản, bãi đẻ, bãi ương dưỡng của các loài 
thủy sản quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế cao từ đó có kế hoạch quản lý, 
quy định về thời gian, địa điểm được phép và không được phép khai thác 
các loài thủy sản. 

- Xây dựng bộ dữ liệu đầy đủ về đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản; 
Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học một số loài quan 
trọng. Bảo vệ và phát triển các giống loài thủy sản quý hiếm, có giá trị khoa 
học và giá trị kinh tế, giữ gìn được tính đa dạng hệ sinh thái thủy sinh vật 
vùng ĐBSCL. 

- Xây dựng quy trình sản xuất, thử nghiệm các mô hình nuôi các loài thủy 
sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, trồng các loài thực vật có giá trị; xây 
dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm như: Chương trình phục hồi, 
tái tạo nguồn lợi thủy sản; Chương trình bảo vệ, bảo tồn đa dạng nguồn lợi 
thủy sản; Chương trình phát triển giống để duy trì và phát triển nguồn lợi 
thủy sản địa phương.
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- Nghiên cứu, du nhập và ứng dụng các công nghệ khai thác nguồn lợi thủy 
sản có lựa chọn, công nghệ nuôi trồng thủy sản sạch và bền vững, ứng 
dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản để hạn chế việc sử dụng 
các loại hóa chất tác động xấu đến môi trường.

- Nghiên cứu, du nhập và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất 
giống nhân tạo nhằm phục hồi và phát triển các giống loài thủy sản đang 
bị khai thác quá mức, các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và các loài 
bản địa có giá trị kinh tế cao. Ứng dụng công nghệ thông tin, GIS để theo 
dõi đặc tính dư cư sinh sản và xu hướng biến động nguồn lợi thủy sản theo 
mùa vụ. 

- Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường tại các vùng quy 
hoạch để cảnh báo và có biện pháp xử lý kịp thời. Giám sát môi trường, sự 
biến động của chất lượng môi trường nước, giám sát các loài sinh vật chỉ thị 
môi trường; xây dựng báo cáo đánh giá hàng năm về biến động môi trường 
của các vùng quy hoạch. 

- Nghiên cứu đổi mới các đối tượng nuôi có giá trị thương mại cao, nhằm 
thay thế một phần các giống loài truyền thống có giá trị thấp nhưng phải chú 
trọng bảo vệ tính đa dạng sinh học và nguồn gen bản địa quý hiếm.

3.2.2.8. Đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện sinh kế, nâng cao nhận 
thức cộng đồng

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích và trách nhiệm của 
xã hội, đặc biệt là cộng đồng dân cư khai thác thủy sản, đối với việc giữ gìn, 
bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản trong 
vùng; thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ và cộng đồng dân cư tại 
các địa phương về những kiến thức cơ bản liên quan.

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm gắn với quyền lợi của các tổ 
chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng địa phương trong công tác quản 
lý bảo vệ, khai thác bền vững và phục hồi các hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng 
sinh học và nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên.
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- Xây dựng các chương trình tuyên truyền giáo dục môi trường cho cộng 
đồng phù hợp với từng đối tượng (học sinh, thanh niên, phụ nữ, cán bộ 
quản lý, người dân,...), đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

- Đẩy mạnh xu thế của giáo dục môi trường, chuyển dần từ truyền bá thông 
tin sang giáo dục, từ nâng cao nhận thức đến giáo dục ý thức cho cộng 
đồng để người khai thác ý thức được việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 
môi trường, nguồn lợi thuỷ sản là góp phần bảo vệ cho cuộc sống của chính 
họ và con cháu của họ. 

- Xây dựng được bộ dữ liệu, tài liệu về đa dạng sinh học, môi trường, nguồn 
lợi thuỷ sản phục vụ mục tiêu quảng bá và nâng cao nhận thức. Tăng cường 
giáo dục trực quan: Sử dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ (máy chiếu 
phim, máy ảnh, tờ rơi, poster, sách,...). Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động 
tìm hiểu về môi trường, các chiến dịch truyền thông giúp cho cộng đồng 
được thông tin nhanh và đạt hiệu quả giáo dục môi trường tốt nhất.

- Xây dựng các Câu lạc bộ hoạt động về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh 
học, nguồn lợi thuỷ sản kết hợp với củng cố mạng lưới cộng tác viên tuyên 
truyền ở địa phương để đưa những hoạt động tuyên truyền cụ thể đi xâm 
nhập vào đời sống cộng đồng.

- Ưu tiên đầu tư đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tại 
cá bãi cá đẻ, vùng tập trung sinh vật thủy sản còn non; nâng cao nhận thức 
cho nhân dân về tầm quan trọng, giá trị của các nguồn thủy sản và tầm quan 
trọng về bảo vệ bãi cá đẻ, bãi sinh vật thủy sản còn non và môi trường sống 
của các loài thuỷ sản.

- Xây dựng các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của 
cộng đồng. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khai thác tự nhiên sang nuôi 
cá lồng bè trên hồ chứa thủy điện hòa bình theo các vị trí đã quy hoạch, 
để giảm sức ép khai thác tại các vùng bãi cá đẻ và bãi ương dưỡng thuỷ 
sinh vật.
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3.2.3. Tăng cường hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn tài trợ, giúp đỡ về tài 
chính và kỹ thuật để điều tra, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ; mở rộng 
việc trao đổi, hợp tác khoa học, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản 
lý từ các tổ chức này.

- Tìm cơ hội và thu hút các dự án đầu tư vào bảo vệ thiên nhiên, đa dạng 
sinh học, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

- Tăng cường sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong việc tuyên truyền 
giáo dục cộng đồng về ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa 
dạng sinh học và bảo vệ môi trường. 

3.2.4. Giải pháp về tài chính, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

- Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư cho việc quy hoạch chi tiết và xây dựng 
một số công trình hạ tầng thiết yếu của Khu bảo tồn. Để có nguồn kinh 
phí cho các hoạt động của Khu bảo tồn cần thu hút các dự án đầu tư theo 
nguyên tắc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ít nhất, công nghệ tiên tiến, 
không làm ô nhiễm đến môi trường vùng bảo tồn. 

- Cần ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái. Xây dựng hệ thống cơ 
sở hạ tầng, tăng cường trang thiết bị kiểm tra, giám sát các vi phạm về khai 
thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong khu vực.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi và các điều kiện tốt nhất cho mọi thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển; đa dạng hóa các hình thức huy động 
và tạo vốn trong các tỉnh. Huy động tối đa nguồn lực trong nước đồng thời 
đẩy mạnh công tác quan hệ vận động, xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài như sau: nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực, hạng mục chính 
như: hạ tầng giao thông, cảng, cấp thoát nước, xử lý nước thải và chất thải 
rắn và các công trình có ý nghĩa xã hội quan trọng. Ngoài ra, tập trung huy 
động vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước

- Giảm thiểu sức ép khai thác đến môi trường tự nhiên trong và xung quanh 
khu vực bảo tồn bằng hàng loạt các biện pháp như đào tạo, chuyển đổi 
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nghề mới cho các cộng đồng dân cư địa phương, giúp người dân được vay 
vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình, thu hút người dân địa phương 
tham gia các hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường.

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo tồn, từng bước thực 
hiện xã hội hóa công tác bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật. Thực 
hiện tốt các chính sách xã hội hoá bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế đầu tư vào 
lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thực hiện việc phân vùng 
và phân cấp quản lý cho các cấp chính quyền địa phương tổ chức quản lý 
nguồn lợi và môi trường sống của các loài sinh vật, huy động sự tham gia 
của nhân dân trong việc quy hoạch bảo vệ các băi cá đẻ, bãi sinh vật thủy 
sản còn non, bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật gắn với phát triển 
nuôi trồng bền vững trên địa bàn các tỉnh vùng ĐBSCL.

- Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, tín dụng ưu đãi đối với các tổ 
chức, cá nhân tham gia chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 
sản; tổ chức hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật, giao mặt đất mặt nước cho các 
hộ nông dân vùng hồ thủy điện để nuôi trồng và khai thác thủy sản hợp lý.

- Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá: chợ cá; hệ thống đường 
bộ, giao thông; điện... thông qua các dự án khả thi bằng các nguồn vốn khác 
nhau; xây dựng mới trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh; Đầu tư nâng cấp 
các trại sản xuất giống và hỗ trợ thay thế đàn cá bố mẹ tại các trại sản xuất 
giống thủy sản tư nhân.
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