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ABSTRACT
A study on the species composition and abundance of the goby fish in
Eleotridae in Hau river was conducted from August 2012 to February 2013.
Fish samples were collected from trawl, cast, bag net and also from the local
markets in An Giang, Can Tho and Soc Trang provinces with five sampling
sites in each province. Catch per unit effort (CPUE) was determined by the
trawl net every two months. Results showed that five species of Eleotridae were
identified as Eleotris melanosoma, Oxyeleotris urophthalmus, O. marmorata,
Butis humeralis and B. butis. In which, B. humeralis appeared only in Soc
Trang province at the downstream of the Hau river, while B. butis appeared in
both Can Tho and Soc Trang provinces. CPUEn were significantly different
among sampling times and locations, and ranged from 1 to 23 ind.ha-1,
whereas B.butis appeared in October, December with low variation (2-10
ind.ha-1). The high variation of CPUEw was observed in October and
December (2,9-761,3 g.ha-1) indicating that in October, a number of fish was
low but the size of fish was larger than before. The results also indicated that
pH (7-8.5) and water temperature (27-33oC) were slightly variation in studied
areas, however the salinity was high fluctuation (1 - 16‰) only in Soc Trang
province. Our findings showed that when the salinity decreased to 0‰,
E. melanosoma was appeared abunduntly in An Giang and Can Tho provinces.
TÓM TẮT
Nghiên cứu thành phần loài và mức độ phong phú của các loài cá bống họ
Eleotridae được thực hiện từ tháng 8 năm 2012 đến 2 năm 2013 dọc theo tuyến
sông Hậu. Mẫu cá được thu bằng lưới kéo, lưới chài, lưới đáy và chợ địa
phương tại An Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng, mỗi khu vực thu 5 điểm. CPUE
được xác định bằng lưới kéo dọc theo tuyến Sông Hậu với chu kỳ thu mẫu 2
tháng/lần. Kết quả có 5 loài cá xuất hiện gồm: cá bống trứng (Eleotris
melanosoma), bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus), bống tượng (Oxyeleotris
marmorata), bống cấu (Butis humeralis) và bống trân (Butis butis). Trong đó,
cá bống cấu chỉ xuất hiện ở Sóc Trăng (hạ nguồn Sông Hậu), cá bống trứng
xuất hiện ở Cần Thơ và Sóc Trăng. CPUEn của cá biến động lớn giữa các
tháng và các điểm (1-23 cá thể.ha-1), trong khi đó, cá bống trân xuất hiện vào
tháng 10, 12 và ít biến động (2-10 cá thể.ha-1). CPUEw của cá có biến động lớn
ở tháng 10 và 12 (2,9-761,3 g.ha-1), điều này cho thấy vào tháng 10 số lượng
cá thể xuất hiện ít nhưng kích cỡ lớn hơn. Kết quả cũng cho thấy pH (7-8,5) và
nhiệt độ nước (27-33oC) ít biến động trong khi đó độ mặn có biến động lớn (116‰) chỉ xuất hiện ở khu vực Sóc Trăng. Kết quả cũng cho thấy khi độ mặn
giảm xuống 0‰ cá bống trứng (Eleotris melanosoma) xuất hiện nhiều ở An
Giang và Cần Thơ.
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Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993)
và Nguyễn Nhật Thi (2000) mô tả về hình thái.
Gần đây, Trần Đắc Định và ctv. (2013) cho thấy có
7 loài cá bống thuộc họ Eleotridae phân bố ở
vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có kết
quả nghiên cứu nào về sự phân bố của chúng dọc
trên tuyến sông Hậu. Vì vậy, nghiên cứu thành
phần loài và mức độ phong phú của các loài cá
bống họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu đã được
thực hiện.

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá bống là nhóm cá có thành phần loài lớn nhất
với 220 giống và 1.500 loài (Hoese, 2000), 600
loài phân bố ở vùng biển nông nhiệt đới và ôn đới.
Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) họ
Eleotridae có 7 loài gồm: cá bống trứng (Eleotris
melanosoma), bống trân (Butis butis), bống tượng
(Oxyeleotris marmorata), bống dừa (Oxyeleotris
urophthalmus), bống đen (Bostrichus scalaris),
bống răng cưa (Butis koilomatodon), bống cấu
(Butis humeralis) (Tran Dac Dinh et al., 2011).
Sông Hậu nằm ở hạ nguồn sông Mêkong, sản
lượng cá nội địa khoảng 2 triệu tấn/năm (Hortle và
Bush, 2003; trích dẫn bởi Poulsen et al., 2003).
Trong các loài cá khai thác được, họ cá bống
Eleotridae cũng đóng vai trò quan trọng; chúng có
vòng đời và phân bố phụ thuộc vào hệ sinh thái của
sông Mêkong (Poulsen et al., 2003). Có rất nhiều
loài cá bống đến đây đẻ trứng và hoàn thành vòng
đời của mình (Balaber et al., 2000) và trước đây
chỉ có 4 loài đã được Mai Đình Yên (1992),

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Mẫu cá bống được thu từ tháng 8 năm 2012 đến
tháng 2 năm 2013, chu kỳ thu mẫu 2 tháng/lần và
tập trung vào con nước cường của các tháng dọc
theo tuyến Sông Hậu (An Giang, Cần Thơ và Sóc
Trăng), mỗi tỉnh thu 5 điểm (Hình 1). Vị trí các
điểm thu được xác định bằng GPS (Global Position
System).

Hình 1: Sơ đồ địa điểm thu mẫu trên tuyến Sông Hậu
2.2 Phương pháp thu mẫu và phân tích số liệu
Thành phần loài: Thành phần loài cá được thu
mẫu bằng các loại ngư cụ gồm: lưới kéo, lưới chài,
lưới đáy và thu tại các chợ địa phương với chu kỳ
thu mẫu 2 tháng/lần. Mẫu sau khi thu được bảo
quản lạnh và đưa về phòng thí nghiệm phân tích
nguồn lợi thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại
học Cần Thơ phân tích. Ngư cụ thu mẫu để xác
định mức độ phong phú là lưới cào khung với
chiều rộng khung lưới là 4,5 m (Hình 2).

Hình 2: Lưới cào khung dùng xác định mức độ
phong phú của cá bống
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Thu ngẫu nhiên 30 cá thể/loài để xác định các
kéo,  là hệ số xác suất khai thác được và dựa theo
chỉ tiêu hình thái bên ngoài gồm: tia vi đuôi (C), tia
kết quả nghiên cứu của King (1995) (=0,5), a là
vi lưng (D), tia vi ngực (P); tia vi bụng (V); tia vi
diện tích quét của lưới kéo (m2) và được xác định
hậu môn (A) và xác định các tỉ lệ: chiều dài
theo công thức: a=W*TV*D (FAO, 1992) (W:
chuẩn/chiều dài đầu; chiều dài chuẩn/chiều cao
Chiều rộng của lưới, TV: Tốc độ dắt lưới và D:
thân; chiều dài đầu/đường kính mắt; chiều dài
Thời gian dắt lưới của mỗi mẻ lưới kéo). Ba chỉ
đầu/khoảng cách hai mắt; chiều dài đầu/chiều dài
tiêu môi trường nước (pH, nhiệt độ và độ mặn)
mõm; chiều dài cạnh đuôi/chiều cao cạnh đuôi;
được xác định bằng pH kế, nhiệt kế và khúc xạ kế
chiều cao thân/chiều cao cạnh đuôi. Từ đó, việc
tại các điểm thu mẫu.
định danh loài các loài này được dựa theo các công
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
trình đã được công bố như: Mai Đình Yên (1992),
Nguyễn Nhật Thi (2000), Trần Đắc Định và ctv.
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có 5 loài
(2013), Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương
cá bống họ Eleotridae gồm: bống trứng
(1993),...
(Eleotris melanosoma), bống dừa (Oxyeleotris
urophthalmus),
bống
tượng
(Oxyeleotris
Mức độ phong phú tương đối (CPUE) và
marmorata), bống cấu (Butis humeralis) và bống
một số chỉ tiêu môi trường nước: CPUE
trân (Butis butis). Trong đó, cá bống cấu chỉ xuất
được đánh giá qua ba khu vực khảo sát (An
hiện ở khu vực hạ nguồn của Sông Hậu (Sóc
Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) dọc theo tuyến Sông
Trăng), cá bống trân xuất hiện ở hai khu vực được
Hậu, mỗi khu vực thu 5 điểm vào các tháng 8, 10,
khảo sát (Cần Thơ và Sóc Trăng), ba loài còn lại
12 năm 2012 và tháng 2 năm 2013. Xác định
(cá bống trứng, bống dừa và bống tượng) xuất hiện
mức độ phong phú của cá dựa theo công thức:
ở cả ba khu vực (An, Giang, Cần Thơ và Sóc
CPUE=W/*a (g.ha-1 và cá thể. ha-1); trong đó
Trăng) (Bảng 1).
CPUE là sản lượng trên một đơn vị khai thác, W
(g) là sản lượng của một mẻ khai thác bằng lưới
Bảng 1: Danh sách các loài cá bống (Eleotridae) xuất hiện dọc theo tuyến Sông Hậu
STT
1
2
3
4
5

Tên địa phương

Sóc
Trăng
Cá bống trứng
+
Cá bống dừa
+
Cá bống tượng
+
Cá bống trân
+
Cá bống cấu
+
Răng nhọn, mịn. Mắt nhỏ, tròn, nằm nửa phía trên
đầu. Thân tròn, phần sau thân dẹp bên, cuống đuôi
thon dài. Hai vây lưng tách rời nhau. Cơ gốc vây
ngực phát triển, hai vây bụng không dính liền nhau.
Thân cá có màu xám nhạt, có nhiều đốm đậm phủ
khắp thân.

Tên khoa học
Eleotris melanosoma Bleeker, 1853
Oxyeleotris urophthalmus (Bleeker, 1851)
Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)
Butis butis (Hamilton, 1822)
Butis humeralis (Valenciennes, 1837)

Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu
của Lê Ngọc Diện (2011), ở các thủy vực của
thành phố Cần Thơ có 4 loài cá bống đen: cá bống
tượng, bống trân, bống trứng và bống dừa và ở các
thủy vực của tỉnh Sóc Trăng cũng phát hiện có 4
loài cá bống này. Mặt khác, khi nghiên cứu bằng
nghề lưới kéo tại Thành phố Cần Thơ cũng chỉ
phát hiện có 2 loài thuộc họ cá bống này (bống dừa
và bống trân).
Các chỉ tiêu hình thái bên ngoài của các loài cá
bống (Eleotridae) đã được nghiên cứu, mô tả chi
tiết và so sánh với các công trình nghiên cứu trước
đây như: Mai Đình Yên (1992), Trương Thủ Khoa
và Trần Thị Thu Hương (1993) và Nguyễn Nhật
Thi (2000), từ đó định danh được tên các loài cá
bống này.
Cá bống trứng - Eleotris melanosoma
Bleeker, 1853:
Cá có đầu ngắn, to, tròn. Mõm ngắn, hướng lên,
hàm dưới dài hơn hàm trên và hướng ra trước.

An
Giang
+
+
+

Cần
Thơ
+
+
+
+

Hình 3: Cá bống trứng
Các chỉ tiêu hình thái của cá được xác định là
vây đuôi (C), vây bụng (V), vây ngực (P), vây hậu
môn (A), vây lưng thứ nhất (D1) và vây lưng thứ
hai (D2) và thể hiện ở Bảng 2.
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Bảng 2: Số lượng các tia vây của cá bống trứng
Chỉ
tiêu
C
P
A
V
D1
D2

Kết quả nghiên
cứu
16-17
17-18
I,9
I,5
VI
I,9

Mai Đình Yên
(1992)
18
I,8
I,5
VI
I,8

Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu
Hương (1993)
17-18
I,5
VI
I,9

Bảng 2 cho thấy các chỉ tiêu hình thái của cá
bống trứng tương tự với kết quả của Nguyễn Nhật
Thi (2000), số tia vi của vây lưng (D2) có 8 tia
mềm và 1 tia cứng, vây hậu môn (A) có 8 tia mềm
và 1 tia cứng, số tia vây bụng không được đề cập
đến và theo Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu
Hương (1993) số tia vây lưng (D2) có 9 tia mềm
và một tia cứng, số tia vây của vây hậu môn cũng
không được đề cập đến. Trong nghiên cứu này
có xác định số lượng tia vi của vây đuôi (5-17)
và trong các nghiên cứu trước đây chưa được đề
cập đến.

Hình 4: Cá bống dừa
Bảng 4: Số lượng các tia vây của cá bống dừa

Bảng 3: Tỉ lệ mô tả giá trị đo đạc của cá
bống trứng
TT Chỉ tiêu
1 Dài chuẩn / Dài đầu
2 Dài chuẩn / Cao thân
3 Dài đầu / Khoảng cách 2 mắt
4 Dài đầu / Dài mõm
5 Dài cuống đuôi / Cao cuống đuôi
6 Cao thân / Cao cuống đuôi

Nguyễn Nhật Thi
(2000)
15-19
VI
I,8

Tỉ số mô tả
3,3 (2,4-3,9)
4,8 (3,0-5,9)
3,2 (2,6-4,8)
3,6 (2,6-4,8)
2,0 (1,0-2,9)
1,7 (1,0-3,5)

Cá bống dừa - Oxyeleotris urophthalmus
(Bleeker, 1851):

Chỉ
tiêu

Nghiên
cứu này

C
P
A
V
D1
D2

16-17
16-17
I,9
I,5
VI
I,10 (9-10)

Mai
Đình
Yên
(1992)
16-17
I,8
I,5
VI
I,9

Trương Thủ
Khoa và Trần
Thị Thu Hương
(1993)
16-17
I,9 (9-10)
I,5
VI
I,10 (10-11)

Ghi chú: (C) vây đuôi, (V) vây bụng, (P) vây ngực, (A)
vây hậu môn, (D1) vây lưng thứ nhất và (D2) vây lưng
thứ hai

Thân hình trụ tròn, phía sau dẹp bên. Mõm tù,
ngắn, hướng lên. Miệng rộng và xiên. Hàm dưới
nhô ra. Mắt tròn nhỏ, khoảng cách hai mắt rộng,
gần bằng chiều dài mõm. Không có râu. Cuống
đuôi thon dài. Vẩy cá rất nhỏ, phủ khắp thân và
đầu. Đầu và phần trước thân phủ vảy tròn, phần sau
phủ vẩy lược. Hai vây bụng tách rời nhau. Vây
đuôi tròn. Các vây màu vàng hoặc xám đen. Phần
dưới bụng có màu ửng vàng và có nhiều đốm đen
nhỏ. Toàn thân có màu đen bóng, cạnh trên của gốc
vây đuôi có một đốm đen viền trắng hoặc vàng.

Một số chỉ tiêu hình thái của cá bống dừa trong
nghiên cứu này tương tự các kết quả nghiên cứu
của Trương Thủ Khoa và ctv. (1993) và Mai Đình
Yên (1992), số tia của vây bụng (V) là 5 tia vi mềm
và 1 tia vi cứng, số tia của vây lưng D1 là IV, số tia
vây lưng (D2) dao động từ 9-10 tia mềm và 1 tia
cứng, vây hậu môn (A) có 8-9 tia vây mềm và 1 tia
vây cứng, số tia vây đuôi dao động từ 15-18.
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nhỏ, phủ khắp thân và cả đầu. Cuống đuôi thon dài.
Cá thường có màu nâu đỏ hoặc nâu vàng, có nhiều
sọc, vân nhỏ màu nâu hoặc xám phủ quanh thân.
Mặt lưng có đốm đen. Vây đuôi tròn, ngắn hơn
đầu. Vây ngực dài và nhọn. Vây lưng tách rời. Vây
lưng thứ nhất tù, hai vây bụng tách rời nhau.

Bảng 5: Tỉ lệ mô tả giá trị đo của cá bống dừa
TT Chỉ tiêu
1 Dài chuẩn / Dài đầu
2 Dài chuẩn / Cao thân
3 Dài đầu / Khoảng cách 2 mắt
4 Dài đầu / Dài mõm
5 Dài cuống đuôi / Cao cuống đuôi
6 Cao thân / Cao cuống đuôi

Tỉ số đo đạc
3,5 (2,4-5,5)
5,4 (2,9-7,8)
3,3 (1,8-6,0)
3,7 (1,8-4,8)
2,0 (1,2-3,6)
1,5 (1,0-3,5)

Cá bống tượng - Oxyeleotris marmorata
(Bleeker, 1852):
Thân cá to có hình trụ, phần sau hơi dẹp bên.
Đầu to, rộng, dẹp bằng, mõm dài nhọn hướng lên
trên. Miệng trên rộng, hàm dưới dài hơn hàm trên
và đưa ra phía trước. Răng nhọn, gốc to, xếp thưa
thành nhiều hàng trên hàm. Miệng không có râu.
Mắt nhỏ, tròn ở vị trí lệch về mặt lưng của đầu.
Khoảng cách hai mắt rộng. Thân cá có nhiều vẩy

Hình 5: Cá bống tượng

Bảng 6: Số lượng các tia vây của cá bống tượng
Chỉ
tiêu
C
P
A
V
D1
D2

Kết quả
nghiên cứu
16-17
17-18
I,9
I,5
VI
I,10

Mai Đình Yên
(1992)
18-19
I,8
I,5
VI
I,9

Trương Thủ Khoa và Trần Thị
Thu Hương (1993)
17-19
I,9
I,5
VI
I,10

Nguyễn Nhật Thi
(2000)
17-19
I, 7-8
I,5
VI
I,9

Ghi chú: (C) vây đuôi, (V) vây bụng, (P) vây ngực, (A) vây hậu môn, (D1) vây lưng thứ nhất và (D2) vây lưng thứ hai

không dính nhau. Vây đuôi tròn, cơ gốc vây phát
triển, không dính nhau. Toàn thân có màu xám ửng
vàng. Lưng có nhiều đốm màu vàng. Bụng có
nhiều đốm màu da cam. Vây lưng màu vàng xám
có đốm đen. Vây bụng có màu vàng cam. Gốc vây
hậu môn vàng. Vây đuôi màu đen.

Bảng 7: Tỉ lệ mô tả giá trị đo đạc của cá bống
tượng
TT Chỉ tiêu
1 Dài chuẩn / Dài đầu
2 Dài chuẩn / Cao thân
3 Dài đầu / Khoảng cách 2 mắt
4 Dài đầu / Dài mõm
5 Dài cuống đuôi / Cao cuống đuôi
6 Cao thân / Cao cuống đuôi

Tỉ số đo đạc
3,0 (2,6-3,6)
4,7 (3,6-5,3)
3,8 (2,6-4,4)
4,2 (3,1-5,5)
1,8 (1,4-2,3)
1,5 (0,9-2,3)

Cá bống trân - Butis butis (Hamilton, 1822):
Đầu to, dẹp bằng. Mõm nhọn, dài, hướng lên.
Miệng trên rộng, hàm dưới dài hơn hàm trên và dài
ra trước. Phần trước thân tròn, phần sau dẹp bên,
cuống đuôi thon dài. Lưng hơi lõm xuống ở trán.
Toàn thân và đầu phủ vẩy lược, vẩy phần sau to
hơn phần trước. Hai vây lưng tách rời nhau. Cơ
gốc vây ngực tương đối phát triển. Hai vây bụng

Hình 6: Cá bống trân

172

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 28 (2013): 168-176

Bảng 8: Số lượng các tia vây của cá bống trân
Chỉ tiêu

Nghiên cứu này

C
P
A
V
D1
D2

19
18-19
I,9
I,5
VI
I,9

Mai Đình Yên
(1992)
19-20
I,8
I,5
VI
I,8

Trương Thủ Khoa & Trần
Thị Thu Hương (1993)
19-20
I,9 (8-9)
I,5
VI
I,9 (8-9)

Nguyễn Nhật
Thi (2000)
19-20
I,8
I,5
VI
I, 7-8

Ghi chú: (C) vây đuôi, (V) vây bụng, (P) vây ngực, (A) vây hậu môn, (D1) vây lưng thứ nhất và (D2) vây lưng thứ hai

Hai vi bụng tách rời nhau, cơ gốc vi ngực phát
triển. Vi đuôi tròn.

Kết quả cũng cho thấy các chỉ tiêu hình thái của
cá bống trân trong nghiên cứu này tương tự với kết
quả của Trương Thủ Khoa và ctv. (1993), Mai
Đình Yên (1992) và Nguyễn Nhật Thi (2000).
Bảng 9: Tỉ lệ mô tả giá trị đo đạc của cá bống
trân
TT Chỉ tiêu
1 Dài chuẩn / Dài đầu
2 Dài chuẩn / Cao thân
3 Dài đầu / Khoảng cách 2 mắt
4 Dài đầu / Dài mõm
5 Dài cuống đuôi / Cao cuống đuôi
6 Cao thân / Cao cuống đuôi

Tỉ số mô tả
2,9 (2,7-3,1)
4,3 (3,8-4,9)
4,1 (2,6-5,5)
3,1 (2,4-5,0)
2,5 (2,0-3,2)
2,4 (2,0-3,8)

Hình 7: Cá bống cấu
Bảng 10: Số lượng các tia vây của cá bống cấu
Nguyễn T.T.Khoa và
Nhật
T.T.T.
Thi
Hương
(2000)
(1993)
D1
VI
VI
D2
I, 7-8
I, 9 (8-9)
P
19-20
19-20
V
I, 5
I, 5
A
I, 8
I, 8

Chỉ
tiêu

Cá bống cấu - Butis humeralis (Valenciennes,
1837):
Đầu to dẹp bằng. Mõm dài, nhọn, hướng lên.
Miệng trên, rộng, hàm dưới dài hơn hàm trên. Rạch
miệng xiên, kéo dài đến đường thẳng đứng kẻ qua
mi mắt. Mắt nhỏ nằm lệch về phía nửa trên của
đầu, gần chóp mõm hơn gần điểm cuối nắp mang.
Toàn thân và đầu phủ vảy lược, vảy phần sau to
hơn vảy phần trước. Vẩy ở đầu và mõm nhỏ hơn
vẩy ở thân. Hai vi lưng rời nhau, khoảng cách giữa
hai vi này nhỏ hơn chiều dài gốc vi lưng thứ nhất
gần chóp mõm hơn gần điểm giữa gốc vi đuôi.
Điểm bắt đầu vi hậu môn nằm sau điểm bắt đầu
của vi lưng thứ hai, nhưng điểm cuối của vi hậu
môn ngang với điểm cuối của gốc vi lưng thứ hai.

Mai
Đình
Yên
(1992)
VI
I,8
19-20
I,5
I,8

Nghiên
cứu
này
VI
I,9
18-19
I,5
I,8

Ghi chú: (V) vây bụng, (P) vây ngực, (A) vây hậu môn,
(D1) vây lưng thứ nhất và (D2) vây lưng thứ hai

Kết quả nghiên cứu này khác một ít so với kết
quả của Nguyễn Nhật Thi (2000) và Mai Đình Yên
(1992) và tương tự với kết quả của Trương Thủ
Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993). Tỉ lệ mô tả
các giá trị đo đạc được tương tự với kết quả của
Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993)
(Bảng 11).

Bảng 11: Tỉ lệ mô tả giá trị đo đạc của cá bống cấu
STT
1
2
3
4
5
6

Chỉ tiêu

Nghiên cứu này

Dài chuẩn/ dài đầu
Dài chuẩn/ cao thân
Dài đầu/ khoảng cách 2 mắt
Dài đầu/ dài mõm
Cao thân/ cao cuốn đuôi
Dài cuống đuôi/ cao cuốn đuôi

3,1 (2,5-3,7)
4,8 (3,2-6,6)
5,0 (3-9)
3,15 (2,2-4,2)
2,4 (1,4-4,6)
2,7 (1,8-4,6)
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Thị Thu Hương (1993)
2,83 (2,65-2,95)
4,5 (3,96-5,36)
2,65 (2-3,31)
2,81 (2,53-3,06)
1,97 (1,76-2,33)
2,19 (1,92-2,34)
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động này chỉ xảy ra tại khu vực Sóc Trăng ở tháng
12 và 2, khi độ mặn của nước tăng cao thì có xuất
hiện cá bống trân (Hình 10), điều này cho thấy cá
bống trân là loài phân bố rộng muối hơn so với các
loài cá bống đen còn lại. Theo nghiên cứu của Cees
et al. (1995), một số loài cá bống phân bố ở độ
mặn lên đến 25‰, tuy nhiên chúng sống được
trong nhiều loại hình thủy vực có độ mặn khác
nhau và có thể sống trong môi trường có nhiệt độ
nước dao động khá lớn từ 28,7-31,9oC, có khi lên
đến 36,8oC.

Biến động các yếu tố môi trường và sản lượng
(CPUE): Ba yếu tố môi trường nước được xác định
ở 3 địa điểm nghiên cứu dọc theo tuyến Sông Hậu
qua 4 lần thu mẫu kết hợp với thu mẫu nguồn lợi
cá bống cho thấy có sự biến động pH, nhiệt độ và
độ mặn và sự biến động này có ảnh hưởng lớn đến
mật độ phân bố của cá bống. Kết quả cho thấy pH
và nhiệt độ nước biến động không nhiều trong 4
đợt khảo sát (Hình 8 và 9), pH dao động từ 7-8,5
và nhiệt độ là từ 27-33oC. Trong khi đó, độ mặn
của nước có biến động lớn (0-16‰) và sự biến

Hình 8: Biến động pH nước qua 4 đợt

Kết quả khảo sát bằng lưới kéo cho thấy có 2
loài cá bống đen xuất hiện (bống trứng và bống
trân), trong đó cá bống trứng chỉ phát hiện được ở
hai khu vực An Giang và Cần Thơ và cá bống trân
xuất hiện ở khu vực tỉnh Sóc Trăng (Hình 11 và
12). Kết quả cũng cho thấy CPUEn của hai loài cá
này có sự biến động lớn, cao nhất là 23 cá thể.ha-1
và thấp nhất là 1 cá thể.ha-1. Trong khi đó, cá bống
trân chỉ xuất hiện vào tháng 10 và tháng 12 và sự
biến động này không nhiều (2-10 cá thể.ha-1).
CPUEw của cá bống trứng và bống trân có sự biến
động lớn trong tháng 10 và 12, cao nhất ở Cần Thơ
(105,1 g.ha-1) và thấp nhất ở Sóc Trăng (5,2 g.ha-1).

Đợt tháng 8

16.0

Đợt tháng 10

14.0

Đợt tháng 12

12.0
Độ mặn (%o)

Hình 9: Biến động nhiệt độ nước qua 4 đợt

Đợt tháng 2

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
An Giang

Cần Thơ

Sóc Trăng

Địa điểm khảo sát

Hình 10: Biến động độ mặn của nước ở ba khu
vực qua 4 đợt khảo sát
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Hình 11: CPUE của cá bống trứng ở ba khu vực qua 4 đợt khảo sát
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Hình 12: CPUE của cá bống trân ở ba khu vực qua 4 đợt khảo sát
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