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ABSTRACT
Parapocryptes serperaster was one of the commercial fish in Mekong Delta
and inhabited in situ muddy burrows in semi-intensive shrimp farming. It also
breathed air at surface openings. The preliminary burrow morphology of this
species was studied from June to September 2012 in Gia Hoa 2, My Xuyen,
Soc Trang, Vietnam. The burrow was conducted by pouring polyester resin in
situ opening burrows at sampling sites. Burrows had several openings,
numerous branching tunnels and many bulbous chambers (i.e., dilated
portions of the burrow). The structure of the burrow had a slightly sloping
tunnel connected to interconnected chambers and many short cul-de-sac side
branches. Simultaneously, it had no mound around the opening surface. The
presence of these chambers accorded adequate space to help them to access
easily the surface.

TÓM TẮT
Cá kèo vảy to Parapocryptes serperaster là một trong những loài cá kinh tế ở
vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chúng thường sống trong hang ở
vùng đất bùn ở ao nuôi tôm quảng canh. Chúng có thể hô hấp bằng ôxy trên
bề mặt của hang. Kết quả ban đầu về hình thái hang của loài này được
nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2012 ở Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc
Trăng, Việt Nam. Hang của chúng được đúc bằng cách đổ trực tiếp nhựa
tổng hợp đã được pha với chất làm cứng vào miệng hang tại nơi thu mẫu.
Hang của chúng có nhiều cửa vào (miệng), nhiều nhánh và nhiều chẩm (phần
phình to ra lớn nhất của hang). Miệng hang của chúng không có ụ đất bao
xung quanh, hang hơi nghiêng khi thông xuống chẩm và có nhiều nhánh cụt.
Hang có đủ độ lớn để giúp chúng dễ dàng di chuyển ra khỏi miệng hang.

cá sử dụng để tránh kẻ thù, chứa thức ăn và sinh
sản (Atkinson & Taylor, 1991; Silverberg et al.,
1987; Takegaki, 2001; Takegaki & Nakazono,
1999). Hang cá có nhiều cửa và rất nhiều hình
dạng khác nhau như hình chữ U, chữ J và chữ
Y (Atkinson & Taylor, 1991; Ishimatsu et al.,
1998; Ishimatsu et al., 2007; Mazzoldi, 2001).

1 MỞ ĐẦU
Hang là nơi ở của nhiều loài cá và được tìm
thấy ở nhiều vùng nước khác nhau từ nước ngọt
cho đến nước mặn, từ đáy biển sâu đến vùng
bãi bồi ven biển (Atkinson & Taylor, 1991;
Clayton, 1993; Ishimatsu et al., 1998; Itani &
Uchino, 2003; Jones et al., 1989). Hang được
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được nghiên cứu dù rằng hang có nhiều chức
năng như trên. Vì vậy, hình thái hang của cá
kèo vảy to được nghiên cứu và mô tả trong bài
báo này.

Một số loài thì hang của chúng không có hình
dạng rõ ràng như loài cá bống Odontamplyopus
lacepedii (Gonzales et al., 2008). Cá kèo vảy to
(Hình 1) cũng là 1 loài sống trong hang ở vùng
đất bùn. Tuy nhiên, hang cá kèo vảy to chưa

Hình 1: Cá kèo vảy to

mang về phòng thí nghiệm Động vật, Bộ môn
Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường
Đại học Cần Thơ để phân tích. Chiều dài tổng,
chiều dài từng nhánh hang, chiều cao hang,
khoảng cách giữa các miệng hang, đường kính
các miệng hang, đường kính của chẩm và nhánh
hang được đo và quan sát một cách cẩn thận.

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương tiện
Nhựa tổng hợp, phụ gia (chất làm cứng) và
chai nhựa.
2.2 Phương pháp
Hang cá kèo vảy to được đúc khuôn bằng
cách đổ từ từ nhựa tổng hợp đã được pha sẵn
với phụ gia (98% nhựa và 2% phụ gia) vào
miệng hang (Hình 2) ở vuông nuôi tôm quảng
canh ở Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
(Hình 3) và được lấy ra sau 24 giờ đến 48 giờ
dựa trên phương pháp nghiên cứu của Hamano
(1990). Phương pháp này cũng được Gonzales
et al. (2008) sử dụng để đúc khuôn cá bống
Odontamblyopus lacepedii. Hang sau khi được
đào lên khỏi bùn (Hình 4) thì được rửa sạch và

Hình 2: Miệng hang cá kèo vảy to

Hình 3: Bản đồ huyện Mỹ Xuyên (tỉ lệ: 1 cm  1,5 km,
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Hình 4: Hang được đào để lấy ra
khỏi bùn

lại ngắn hơn so với cá kèo vảy nhỏ. Chiều cao
này dao động từ 4,7 cm đến 20,2 cm. Trung
bình đường kính miệng của mỗi hang cũng lớn
hơn so với cá kèo vảy nhỏ nhưng nhỏ hơn so
với cá bống sao. Đường kính của miệng hang
lớn nhất là 8 cm và nhỏ nhất là 2,1 cm. Miệng
hang có đường kính lớn nhất cũng chính là cửa
chính của chúng. Khoảng cách giữa 2 miệng
hang dao động từ 8,4 cm đến 34,3 cm. Tổng
chiều dài của mỗi hang dao động từ 23,9 cm
đến 127,2 cm.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả phân tích 06 hang (Bảng 1) của cá
kèo vảy to cho thấy hang của chúng (Hình 5)
thường có mức độ phân nhánh nhiều hơn so với
cá kèo vảy nhỏ Pseudapocryptes elongatus
(Dinh, 2008) và cá bống sao Boleophthalsmus
boddarti (tài liệu chưa công bố). Số lượng
miệng hang dao động từ 2 đến 4 ở mỗi hang
trong khi ở cá kèo vảy nhỏ và cá bống sao
thường là 2 có đôi khi là 3. Chiều cao của hang
cũng cao hơn nhiều so với cá bống sao nhưng

Hình 5: Hang cá kèo vảy to
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Hang của cá kèo vảy to dễ quan sát và dễ
phân biệt so với những loài cá khác sống cùng
như cá kèo vảy nhỏ và cá bống sao. Thật vậy,
miệng hang của cá kèo vảy to thường hơi
nghiêng nhẹ khi thông xuống chẩm (nơi giao
nhau của nhiều nhánh hang) và có đường kính
lớn hơn so với cá kèo vảy nhỏ. Xung quanh
miệng hang của cá kèo vảy to không có dấu vết
của vây ngực (Hình 2), trong khi đó xung quanh
miệng hang của cá bống sao có dấu của vây
ngực để lại do chúng di chuyển trên mặt bùn

bằng vây ngực. Miệng hang của cá kèo vảy to
không có ụ đất nhô lên (Hình 3), trong khi đó,
hang của một số loài cá bống khác có ụ đất như
cá Odontamblyopus lacepedii (Gonzales et
al., 2008), Valenciennea longipinnis (Takegaki
& Nakazono, 2000), Taenioides rubicundus
(Itani & Uchino, 2003) và Periophthalmodon
scholosseri (Ishimatsu et al., 1998). Miệng
hang của những loài cá bống này được dùng
như là nơi tốt để thực hiện quá trình trao đổi
oxy hòa tan.

Bảng 1: Bảng thống kê các số liệu đo và đếm của hang cá kèo vảy to (đơn vị tính: cm)
STT
1
2
3
4
5
6

Số Đường kính
Số lượng Chiều cao
lượng miệng hang
chẩm
hang
miệng
lớn nhất
4
8,0
2
6,2
2
2,45
2
20,2
2
2,1
4
4,7
3
3,4
3
7,2
3
4,4
2
6,8
2
3,42
3
7,2

Tổng
Trung bình chiều
Chu vi lớn
cao và rộng của
chiều
nhất của hang
hang nhánh
dài
3,62 – 4,2
20,5 x 11,4 23,9
2,51 – 1,75
25,2 x 11,3 54,7
1,9 – 1,4
35,6 x 8,9 66,0
1,8 – 1,8
25,5 x 25,3 56,5
1,6 – 1,1
1,76 x 13,2 44,4
2,8 – 1,25
53,8 x 22,7 127,2

Ngày thu
29/07/2012
11/08/2012
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012

nhiều loài cá khác như cá kèo vảy nhỏ, cá
Odontamblyopus lacepedii (Gonzales et al.,
2008) Valenciennea longipinnis (Takegaki &
Nakazono, 1999), Taenioides rubicundus (Itani
& Uchino, 2003), Taenioidessp. và Taenioides
rubicundus (Atkinson & Taylor, 1991) và một
số loài động vật thủy sinh khác như Upogebia
pusilla, Callianassa tyrrhena (Dworschak,
1987), Corallianassa longiventris và Pestarella
tyrrhena (Dworschak et al., 2006).

Hang của cá kèo vảy to nông, thon và phân
nhánh nhiều giống như hang của một số loài
cá bống khác như Taenioides cirratus (Itani
& Uchino, 2003)Taenioidessp. và Taenioides
rubicundus (Atkinson & Taylor, 1991). Hang
cá kèo vảy to có hình chữ U, giống với hang
của một số loài sinh vật thủy sinh khác như
Upogebia pusilla, Callianassa tyrrhena
(Dworschak, 1987), Corallianassa longiventris
và Pestarella tyrrhena (Dworschak et al.,
2006). Trong khi đó, hang của cá kèo vảy
to khác so với hang của cá kèo vảy nhỏ (hình
chữ Y).

4 KẾT LUẬN
Hang cá kèo vảy to có 2 đến 4 miệng hang
và không có ụ đất xung quanh miệng hang.
Đường kính miệng hang chính lớn nhất là 8 cm.
Khoảng cách lớn nhất giữa 2 miệng hang
là 34,3 cm. Chiều cao lớn nhất của hang là
20,2 cm. Tổng chiều dài dao động từ 23,9 cm
đến 127,2 cm. Cá kèo vảy to sử dụng hang như
là nơi để tránh kẻ thù, chúng không dùng nó
như là nơi để thực hiện quá trình sinh sản.

Huỳnh Thảo Trân (2010) cho rằng thời gian
sinh sản của cá kèo vảy to là từ 8 đến 9. Tuy
nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy trứng cá kèo
vảy to không phát hiện được trong hang trong
suốt thời gian nghiên cứu. Điều này chứng tỏ
cá kèo vảy to không sử dụng hang như là nơi
để thực hiện quá trình sinh sản. Trong khi
đó, một số loài cá bống sử dụng hang như
là nơi để thực hiện quá trình sinh sản
như Valenciennea longipinnis (Takegaki &
Nakazono, 1999; Takegaki & Nakazono, 2000)
và Periophthalmus modestus (Ishimatsu et al.,
2007). Cá kèo vảy to sử dụng hang như là nơi
để chúng tránh kẻ thù, điều này giống như
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