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ABSTRACT 

The abundance (CPUEn, w) of Pila polita in the garden ditches and irrigation 
canals were investigated in some provinces of the Mekong Delta in Vietnam. 
Results showed that the environmental factors affecting the distribution of Pila 
polita are pH, alkalinity, coverage of aquatic plants and depth. In the garden 
ditches, the lowest CPUEn, w were recorded in Hau Giang province (1.04 
ind./m2 and 17.1 g/m2), the highest in Vinh Long province (1.66 ind./m2 and 
26.2 g/m2) and there were significant differences among three studied 
provinces (p<0.05). In irrigation canals, the CPUEn, w were lowest in Hau 
Giang (0.20 ind./m2 and 3.00 g/m2) and highest in Dong Thap (0.27 ind./m2 
and 3.81 g/m2), and there were also significant differences among 3 provinces 
(p<0.05). In dry season, the CPUEn (0.93 - 1.64 ind./m2; 0.17 - 0.20 ind./m2, 
respectively) was lower (p <0.05) than in rainy season (1.15 - 1.68 ind./m2; 
0.20 - 0.27 ind./m2, respectively) in the garden ditches and irrigation canals 
in Dong Thap and Vinh Long. Similar to CPUEn, CPUE w in dry season (14.4 
- 24.4 g/m2; 2.77 - 3.48 g/m2, respectively) was lower (p <0.05) than in rainy 
season (19.9 - 27.9 g/m2; 3.24 - 4.15 g/m2, respectively). pH correlated very 
closely with CPUEn, w in the garden ditches and irrigation canals. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá mức độ phong phú (CPUE) về mật độ và sinh lượng 
ốc bươu đồng trong mương vườn, kênh dẫn ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phân bố của 
ốc bươu đồng là pH, độ kiềm, độ che phủ thực vật thủy sinh và độ sâu. Trong 
mương vườn, CPUEn, w trung bình thấp nhất ở Hậu Giang (1,04 cá thể/m2; 
17,1 g/m2), cao nhất ở Vĩnh Long (1,66 cá thể/m2; 26,2 g/m2) và có sự khác 
biệt giữa 3 tỉnh khảo sát (p<0,05). Ở kênh, CPUEn, w ốc có sự khác biệt giữa 
3 tỉnh (p<0,05), trong đó thấp nhất ở Hậu Giang (0,20 cá thể/m2 và 3,00 g/m2), 
cao nhất ở Đồng Tháp (0,27 cá thể/m2 và 3,81 g/m2). Vào mùa khô CPUEn 

(0,93 - 1,64 cá thể/m2; 0,17 - 0,20 cá thể/m2) thấp hơn (p<0,05) so với mùa 
mưa (1,15 - 1,68 cá thể/m2; 0,20 - 0,27 cá thể /m2) khi khảo sát ở mương vườn 
và kênh tại Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tương tự như CPUEn, CPUE w vào mùa 
khô (14,4 - 24,4 g/m2; 2,77 - 3,48 g/m2) cũng thấp hơn (p<0,05) so với mùa 
mưa (19,9 - 27,9 g/m2; 3,24 - 4,15 g/m2). pH có mối tương quan rất chặt chẽ 
và tỷ lệ thuận với CPUEn, w khi khảo sát ở mương vườn cũng như ở kênh. 

Trích dẫn: Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2019. Mức độ phong phú về mật độ và sinh lượng của ốc bươu 
đồng (Pila polita) ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 
Cần Thơ. 55(2B): 38-50. 
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1 GIỚI THIỆU 

Theo Richard and Gary (2003), ngành Thân 
mềm có 8 lớp, Chân bụng là lớp lớn nhất với hơn 
40.000 loài và cũng là lớp thích ứng cao nhất với 
môi trường sống (Pechenik, 2000). Họ ốc 
Ampullariidae thuộc lớp này với những loài ốc có 
kích thước lớn nhất trong các loài ốc nước ngọt. 
Hiện nay, ốc bươu đồng (Pila polita) là 1 trong 5 
loài thuộc họ ốc Ampullariidae có phân bố ở Việt 
Nam (Đặng Ngọc Thanh và ctv., 2003). Ngoài ra, 
chúng còn phân bố phổ biến ở Indonesia, 
Campuchia, Lào, Trung Quốc và Thái Lan, loài ốc 
này sống trong ao, mương vườn, kênh và ruộng lúa 
ở vùng Đồng bằng (Dillon, 2000). Ốc bươu đồng là 
một loài thân mềm có giá trị kinh tế do thịt thơm 
ngon, giàu chất dinh dưỡng (Đỗ Huy Bích và ctv., 
2003; Lê Văn Bình và Ngô Thị Thu Thảo, 2017). Ốc 
bươu đồng là loài ốc bản địa sinh sống từ lâu đời ở 
thủy vực nước ngọt (chủ yếu là ở ao và mương 
vườn) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đặng Ngọc 
Thanh và ctv., 2003). Tuy nhiên, hiện nay nguồn lợi 
ốc bươu đồng phân bố ngoài tự nhiên ngày càng suy 
giảm do khai thác quá mức, môi trường nước ngày 
càng ô nhiễm, sử dụng hóa chất trong nông nghiệp 
ngày càng nhiều. Bên cạnh đó tình trạng biến đổi khí 
hậu và xâm nhập mặn đang diễn ra phức tạp, gây 
ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái và thủy sinh vật 
nước ngọt (Viện khoa học khí tượng thủy văn môi 
trường, 2010). Việc nghiên cứu sinh thái đến phân 
bố nhóm Chân bụng nước ngọt đã được nghiên cứu 

khá sớm (Barbosa and Barbosa, 1994; Utzinger et 
al., 1997; Kloos et al., 2001; Karimi et al., 2004; 
Cañete et al., 2004; Kazibwe et al., 2006; Mostafa, 
2009), các nghiên cứu trước đây ghi nhận yếu tố pH, 
độ kiềm và calcium có ảnh hưởng đáng kể phân bố, 
tồn tại và phát triển của lớp Chân bụng nước ngọt 
(Ofoezie, 1999; Dillon, 2000; Bernatis, 2014; Lê 
Văn Bình và ctv., 2017; Ngô Thị Thu Thảo và Lê 
Văn Bình, 2017 và 2018). Vì vậy, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự phân bố 
của ốc bươu đồng trong mương vườn và kênh dẫn ở 
một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá 
mật độ và sinh lượng ốc bươu đồng góp phần đề xuất 
các biện pháp nhằm khắc phục kịp thời tình trạng 
suy giảm nguồn lợi ốc bươu đồng hiện nay. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 
2016 đến tháng 10 năm 2017 tại các tỉnh Đồng Tháp, 
Vĩnh Long và Hậu Giang (Hình 1). Địa điểm tiến 
hành thu mẫu khảo sát là các mương vườn và kênh 
ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (gồm 3 xã: Long 
Mỹ (22,1 km2), Mỹ Hiệp (23,4 km2) và Bình Thạnh 
(31,4 km2)); huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 
(gồm 3 xã: Thanh Bình (24,8 km2), Quới Thiện 
(19,3 km2), Trung Ngãi (13,0 km2)) và huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang (gồm 3 xã: Phú Tân (17,6 
km2), Phú Hữu (18,9 km2), Đông Phước A (16,0 
km2)). 

 
Hình 1: Bản đồ khu vực khảo sát; (A) Đồng bằng sông Cửu Long; (B) huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp; 

(C) huyện Châu Thành, Hậu Giang; (D) huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

2.2 Vật liệu nghiên cứu 

Dụng cụ kiểm tra môi trường thủy vực thu mẫu: 
nhiệt độ (máy đo Hana), độ mặn (máy đo điện tử; 
Hanna HI98203), pH (máy đo Hana), độ kiềm, hàm 

lượng NO2
-, NH4

+/NH3 (TAN), oxy hòa tan được 
xác định bằng bộ test SERA của Đức, độ trong (cm, 
đĩa Secchi) và độ sâu (cm, thước đo thiết kế sẵn). 
Xác định tọa độ điểm thu mẫu bằng thiết bị định vị 
GPS (Bảng 1). 

Bảng 1: Toạ độ các vị trí thu mẫu thực hiện nghiên cứu 

Đồng Tháp Hậu Giang Vĩnh Long 
Cao Lãnh Tọa độ Châu Thành  Tọa độ Vũng Liêm Tọa độ 

Bình Thạnh 
: 10021′17,6″N 
: 105047′36,4″E 

Đông Phước A 
: 09055′49,5′′N 
: 105051′07,2″E 

Quới Thiện 
: 09012′25,8″N 
: 105037′06,9″E 

Mỹ Hiệp 
: 10021′18,1″N 
: 105047′36,5″E 

Phú Hữu 
: 09055′55′′N 
: 105050′58′′E 

Thanh Bình 
: 10007′15,9″N 
: 106013′21,5″E 

Mỹ Long 
: 10020′40,6″N 
: 105047′04,8″E 

Phú Tân 
: 10055′19,7″N 
: 105004′48,2″E 

Trung Ngãi 
: 10007′22,0″N 
: 106013′26,8″E 

Ghi chú:  là vĩ độ (Latitude),  là kinh độ (Longitude), N là Bắc bán cầu, E là Đông bán cầu 
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2.3 Phương pháp thu mẫu và xử lý số liệu 

2.3.1 Phương pháp thu mẫu ốc 

Thực hiện khảo sát thăm dò tại các mương vườn 
và kênh trước khi tiến hành nghiên cứu sự phân bố 
của ốc bươu đồng với mục đích xác định sơ bộ sự 
phân bố của ốc bươu đồng trong thủy vực làm cơ sở 
để chọn mô hình và phương pháp thu mẫu thích hợp 
nhất. Xác định phạm vi thu mẫu bằng dây nylon đã 
thiết kế sẵn với hai dạng kích thước dài × rộng (5 
m×2 m và 1×10 m), dựa vào hình dạng của mương 
vườn và kênh dẫn để chọn hướng đặt khung dây để 

đảm bảo diện tích thu mẫu luôn cố định trong các 
lần thu mẫu (Hình 2). Tiến hành thu mẫu tại mương 
vườn và kênh dẫn của các xã thuộc các tỉnh Đồng 
Tháp, Vĩnh Long và Hậu Giang. Mỗi xã thu ngẫu 
nhiên tại 10 điểm (5 điểm ở mương vườn và 5 điểm 
ở kênh dẫn). Thu mẫu vào buổi sáng từ 6-10 giờ. 
Đếm số lượng ốc bươu đồng trong mỗi điểm thu. 
Đơn vị mẫu là số ốc/điểm thu (Nelson et al., 1958). 
Khối lượng ốc bươu đồng cân bằng cân điện tử 2 số 
thập phân (sai số 0,01 g) và được thả trở lại môi 
trường sống tự nhiên sau đó. 

  
Hình 2: Xác định vị trí thu mẫu; (A) Thiết kế dạng 1m × 10 m và (B) Thiết kế dạng 5m × 2 m 

2.3.2 Phương pháp xác định mức độ phong 
phú (mật độ và sinh lượng) của ốc bươu đồng 

Mức độ phong phú tương đối của ốc bươu đồng 
(CPUE) được xác định tại 90 điểm khảo sát/tháng 
(45 điểm khảo sát ở mương vườn và 45 điểm khảo 
sát ở kênh dẫn) theo phương pháp tính (King, 1995): 
CPUEw = w/a và CPUEn = n/a; Trong đó: CPUE (cá 
thể/m2; g/m2): là sản lượng trên một đơn vị khai thác 
tính theo số lượng và khối lượng cá thể; w (g): là 
khối lượng của một điểm đánh bắt; n (cá thể): là số 
lượng của một điểm đánh bắt; a: là diện tích đánh 
bắt (m2). 

2.3.3 Phương pháp ghi nhận hiện trường và 
các chỉ tiêu môi trường 

Các thông số khác ghi nhận tại mỗi điểm là vị trí 
địa lý điểm thu mẫu, loại hình thủy vực, độ sâu cột 
nước, địa hình thủy vực, các chỉ tiêu môi trường 
nước, mức độ che phủ của thảm thực vật. Thu thập 
các chỉ tiêu môi trường tại điểm thu mẫu như nhiệt 
độ, độ mặn, pH, kiềm, NO2

-, NH4
+/NH3 (TAN) và 

oxy hòa tan. Mẫu nước được lấy ở vị trí cách bờ 5-
10 cm. Thu thập thông tin hiện trạng thực vật thủy 
sinh và thực vật ven bờ về loại thực vật và mức độ 
che phủ theo thang ước tính mức độ che phủ như 
sau: (1) không có, (2) ít hơn 5%, (3) 5-25%, (4) 25-
50%, (5) 50-75 và (6) lớn hơn 75% (Bui Thi Dung 
et al., 2010). 

2.4 Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập, phân tích và xử lý bằng 
phần mềm Excel (2016) để tính toán giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn. Ngoài ra, phần mềm SPSS 22.0 
cũng được sử dụng để so sánh các giá trị trung bình 
bằng phương pháp t-test và phân tích ANOVA một 
nhân tố ở độ tin cậy 95% bằng phép thử Duncan. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả 

3.1.1 Các yếu tố môi trường ở các thủy vực 
trong quá trình khảo sát 

Kết quả khảo sát giá trị trung bình của nhiệt độ 
ở mương vườn và kênh dẫn (Hình 3) cho thấy nhiệt 
độ ít biến động trong quá trình khảo sát (27,0-29,5 

oC). 

Kết quả đã ghi nhận được giá trị trung bình của 
pH trong mương vườn ở Đồng Tháp là thấp nhất 
(6,93), kế đến là Hậu Giang (7,08) và thấp hơn có ý 
nghĩa (p<0,05) so với Vĩnh Long (7,21), trong khi 
đó ở kênh dẫn pH trung bình dao động từ 6,91-6,97 
và không khác biệt ở các tỉnh khảo sát (Bảng 2). Kết 
quả cũng cho thấy giá trị pH có biến động theo mùa, 
trong đó mùa khô cao hơn so với mùa mưa (p<0,05), 
ngược lại pH ở kênh vào mùa khô (6,89-6,93) thấp 
hơn và khác biệt (p<0,05) so với mùa mưa (6,93-
7,01). 

  

A B 
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Độ kiềm trung bình tại 3 tỉnh khảo sát ở mương 
vườn, kênh và giữa các tháng thu mẫu trong tỉnh 
(Bảng 2) khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). Ở mương 
vườn, độ kiềm trung bình cao nhất ở Vĩnh Long 
(73,2 mgCaCO3/L) và thấp nhất ở tỉnh Hậu Giang 
(64,4 mgCaCO3/L). Ở kênh, độ kiềm trung bình cao 
nhất ở Vĩnh Long (68,8 mgCaCO3/L) và thấp nhất ở 

Đồng Tháp (65,1 mgCaCO3/L). So sánh theo mùa, 
tương tự như pH vào mùa khô hàm lượng kiềm cao 
hơn (65,8-74,2 mgCaCO3/L) và khác biệt (p<0,05) 
so với mùa mưa (63,1-73,3 mgCaCO3/L) ở các tỉnh 
khảo sát, ngược lại ở kênh mùa khô thấp hơn 
(p<0,05) so với mùa mưa.

Bảng 2: Giá trị trung bình của pH và độ kiềm ở các khu vực khảo sát 

Tháng 
pH Độ kiềm (mgCaCO3/L) 

ĐT HG VL ĐT HG VL 
Mương vườn 

11/2016 7,25±0,24bB 6,76±0,07aA 7,14±0,22abAB 74,2±9,8bA 65,3±9,0aA 71,8±5,4aA 
12/2016 6,99±0,27abcA 7,23±0,19bA 6,99±0,11aA 64,0±5,4abA 70,5±3,8aA 62,3±6,4aA 
01/2017 6,87±0,31abcA 7,05±0,05abA 6,97±0,09aA 63,4±5,4abA 62,9±7,4aA 70,0±32,6aA 
02/2017 6,72±0,04abA 7,12±0,14abB 7,22±0,27abB 61,4±0,4abA 64,1±3,0aA 71,1±13,4aA 
03/2017 6,81±0,19abA 7,11±0,13abAB 7,32±0,19abB 62,2±11,8abA 64,0±4,7aA 75,3±8,0aA 
4/2017 6,94±0,28abcA 7,10±0,12abA 7,24±0,38abA 64,4±6,1abA 61,1±6,7aA 84,3±20,2aA 
5/2017 7,07±0,13abcA 7,28±0,31bA 7,32±0,10abA 71,8±5,1abA 65,8±9,8aA 76,5±11,7aA 
6/2017 7,11±0,25bcA 7,00±0,23abA 7,19±0,24abA 64,1±2,1abA 62,4±6,5aA 74,8±9,9aA 
7/2017 6,66±0,23aA 6,97±0,19abA 7,03±0,15abA 61,5±2,9abA 58,7±6,4aA 64,7±6,3aA 
8/2017 6,75±0,24abA 7,23±0,34bAB 7,39±0,24bB 59,6±7,9aA 69,4±4,7aAB  75,4±4,5aB 
9/2017 6,96±0,07abcA 6,96±0,10abA 7,27±0,14abB 67,6±5,7abA 62,9±5,0aA 75,3±9,7aA 
10/2017 6,98±0,24abcA 7,11±0,25abA 7,23±0,05abA 67,0±6,2abA 65,9±8,1aA 83,7±21,7aA 
Trung bình 6,93±0,25A 7,08±0,21B 7,21±0,21C 65,1±6,9A 64,4±6,3A 73,2±12,8B 

Theo mùa 
Mùa khô 7,02±0,26bA 7,10±0,27bAB 7,21±0,24bB 66,3±7,5bA 65,8±6,9bA 74,2±11,5aB 
Mùa mưa 6,83±0,21aA 7,05±0,15aB 7,17±0,19aB 63,8±6,0aA 63,1±5,5aA 73,3±16,1aB 

Kênh 
11/2016 7,03±0,17bcA 6,75±0,16aA 6,86±0,16aA 67,5±3,6cA 65,2±5,2abA 68,2±1,0aA 
12/2016 6,94±0,23abcA 6,94±0,12aA 7,08±0,05aA 63,5±1,0abcA 64,6±2,7abA 66,5±7,9aA 
01/2017 6,89±0,04abcA 7,00±0,22aA 6,93±0,08aA 63,4±1,0abcA 64,0±6,4abA 70,0±4,6aA 
02/2017 6,74±0,15abA 6,83±0,13aA 6,91±0,17aA 58,3±2,8aA 61,7±2,1aAB 64,7±2,8aB 
03/2017 6,76±0,24abcA 7,02±0,14aA 6,95±0,08aA 64,8±4,2bcA 71,2±2,1bA 68,9±7,1aA 
4/2017 6,95±0,06abcA 6,94±0,21aA 6,86±0,45aA 66,3±2,0bcA 65,7±3,3abA 67,7±9,2aA 
5/2017 6,91±0,12abcA 6,95±0,33aA 7,10±0,10aA 67,5±1,7cAB 65,9±4,7abA 74,2±4,5aB 
6/2017 6,95±0,05abcA 6,85±0,21aA 6,99±0,16aA 65,2±3,9bcA 65,8±8,1abA 69,4±7,8aA 
7/2017 6,73±0,13aA 6,91±0,02aA 6,83±0,09aA 61,5±1,0abA 67,0±1,1abA 65,8±6,3aA 
8/2017 6,97±0,13abcA 6,95±0,16aA 7,12±0,09aA 67,8±3,3cA 68,1±2,1abA 70,7±4,5aA 
9/2017 6,96±0,06abcA 6,79±0,07aA 6,93±0,20aA 67,8±1,6cAB 62,8±2,6aA 69,5±3,5aB 
10/2017 7,03±0,20cA 6,93±0,21aA 7,05±0,11aA 67,9±5,4cA 64,8±4,5abA 70,6±5,3aA 
Trung bình 6,91±0,16A 6,91±0,17A 6,97±0,18A 65,1±3,8A 65,6±4,2A 68,8±5,4B 

Theo mùa 
Mùa khô 6,89±0,18aA 6,91±0,17aA 6,93±0,20aA 64,0±3,8aA 65,4±4,4aAB 67,7±5,5aB 
Mùa mưa 6,93±0,14bA 6,90±0,17aA 7,01±0,15bA 66,3±3,6bA 65,7±4,1aA 70,0±5,3bB 

Số liệu trong cùng một cột, cùng một thủy vực có chữ cái thường (abc) và trong cùng một hàng, cùng một chỉ tiêu có chữ 
cái in hoa (ABC) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ghi chú: ĐT- tỉnh Đồng Tháp; HG-tỉnh Hậu 
Giang và VL-tỉnh Vĩnh Long; -: tại thời điểm kiểm tra không ghi nhận được độ mặn. TB-Trung bình; MK-mùa khô, mùa 
khô từ tháng 11-4 hàng năm. MM-mùa mưa, mùa mưa từ tháng 5-10 hàng năm (Viện khoa học khí tượng thủy văn môi 
trường, 2010) 

Độ mặn trong khu vực khảo sát ở mương vườn 
và kênh chỉ xuất hiện vào khoảng từ tháng 2 đến 
tháng 6 năm 2017, tại Hậu Giang xuất hiện vào 
tháng 2 (0,57‰ - mương vườn; 0,49‰ - kênh), 

trong khi đó ở Vĩnh Long tháng 3 (0,30‰ - mương 
vườn; 0,51‰ - kênh). Độ mặn có xu hướng tăng dần 
ở hai tỉnh này vào tháng 4 (0,84‰; 0,47‰ ở Hậu 
Giang) và (0,65‰; 0,81‰ ở Vĩnh Long), giảm dần 
và ngọt hóa hoàn toàn vào tháng 7 năm 2017. 
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Hình 3: Biến động nhiệt độ qua 12 tháng khảo sát 

Bảng 3: Giá trị trung bình của độ mặn và oxy ở các khu vực khảo sát 

Tháng 
Độ mặn (‰) Oxy (mgO2/L) 

ĐT HG VL ĐT HG VL 
Mương vườn 

11/2016 0 0 0 4,13±0,23aA 3,70±0,26abA 3,98±0,18abcA 
12/2016 0 0 0 4,33±0,21aA 3,57±0,28aA 4,07±0,62abcA 
01/2017 0 0 0 4,17±0,45aA 3,95±0,13bcA 3,91±0,28abA 
02/2017 0 0,57±0,13 0 4,41±0,16aB 4,07±0,13cdA 3,88±0,21aA 
03/2017 0 0,76±0,11 0,30±0,04 4,48±0,53aA 4,01±0,23cdA 3,93±0,46abA 
4/2017 0 0,84±0,14 0,47±0,04 4,45±0,50aA 4,02±0,10cdA 3,89±0,02abcA 
5/2017 0 0,51±0,07 0,56±0,06 4,55±0,28aA 4,22±0,11cdeA 4,26±0,11abcA 
6/2017 0 0,29±0,01 0,23±0,02 4,49±0,19aA 4,27±0,13cdeA 4,32±0,12abcA 
7/2017 0 0 0 4,54±0,07aA 4,31±0,27deA 4,34±0,27abcA 
8/2017 0 0 0 4,38±0,29aA 4,45±0,11eA 4,51±0,03cA 
9/2017 0 0 0 4,40±0,16aA 4,41±0,08eA 4,44±0,24bcA 
10/2017 0 0 0 4,48±0,23aA 4,49±0,05eA 4,48±0,06cA 
Trung bình 0 0 0 4,40±0,29B 4,12±0,32A 4,18±0,33A 

Theo mùa 
Mùa khô 0 0 0 4,33±0,35aB 3,89±0,25aA 3,94±0,31aA 
Mùa mưa 0 0 0 4,47±0,19bA 4,36±0,16bA 4,39±0,17bA 

Kênh 
11/2016 0 0 0 4,51±0,16aA 4,40±0,18abA 4,45±0,07bcA 
12/2016 0 0 0 4,85±0,14bA 4,38±0,30aA 4,59±0,28bcA 
01/2017 0 0 0 4,65±0,27abA 4,50±0,19abcA 4,62±0,16bcA 
02/2017 0 0,49±0,44 0 4,69±0,24abB 4,65±0,17abcAB 4,28±0,14aA 
03/2017 0 0,60±0,55 0,51±0,08 4,85±0,16bA 4,64±0,07abcA 4,58±0,25bcA 
4/2017 0 0,65±0,57 0,81±0,15 4,69±0,19abA 4,55±0,20abc 4,63±0,04bcA 
5/2017 0 0,41±0,36 0,66±0,11 4,73±0,20abA 4,75±0,08cA 4,61±0,21bcA 
6/2017 0 0,19±0,18 0,17±0,03 4,74±0,09abA 4,64±0,11abcA 4,65±0,09bcA 
7/2017 0 0 0 4,73±0,09abA 4,69±0,16bcA 4,65±0,19bcA 
8/2017 0 0 0 4,76±0,09abA 4,71±0,11bcA 4,74±0,09bcA 
9/2017 0 0 0 4,81±0,05abA 4,77±0,09cA 4,67±0,08bcA 
10/2017 0 0 0 4,80±0,13abA 4,81±0,08cA 4,87±0,05cA 

Trung bình 0 0 0 4,73±0,16B 4,62±0,19A 4,61±0,19A 
Theo mùa 

Mùa khô 0 0 0 4,71±0,21aB 4,52±0,20aA 4,52±0,20aA 
Mùa mưa 0 0 0 4,76±0,11bA 4,73±0,11bA 4,70±0,14bA 

Số liệu trong cùng một cột, cùng một thủy vực có chữ cái in thường (abc) và trong cùng một hàng, cùng một chỉ tiêu có 
chữ cái in hoa (AB) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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Hàm lượng TAN và NO2
- trung bình giữa 3 tỉnh 

có sự khác biệt (p<0,05). Tuy nhiên, khác biệt không 
có ý nghĩa (p>0,05) giữa các tháng thu mẫu ở cả 3 
tỉnh khảo sát (Bảng 3). Hàm lượng TAN và NO2

- 

trung bình thấp nhất ở tỉnh Hậu Giang (0,42 mg/L; 
0,45 mg/L ở mương vườn và 0,50 mg/L; 0,66 mg/L 
ở kênh dẫn) và cao nhất là ở Đồng Tháp (0,50 mg/L; 

0,58 mg/L ở mương vườn và 0,56 mg/L; 0,68 mg/L 
ở kênh dẫn). Hàm lượng TAN, NO2

- và Oxy khảo 
sát ở mương vườn luôn thấp hơn ở kênh, mùa mưa 
cao hơn (p<0,05) so với mùa khô ở hai loại hình thủy 
vực này. Hàm lượng TAN, NO2

- và oxy hòa tan 
trong các thủy vực nghiên cứu có lẽ không ảnh 
hưởng đến sự phân bố của ốc bươu đồng. 

Bảng 4: Giá trị trung bình của TAN và NO2
- ở các khu vực khảo sát 

Tháng 
TAN (mg/L) NO2

- (mg/L) 
ĐT HG VL ĐT HG VL 

Mương vườn 
11/2016 0,49±0,06abA 0,37±0,10abA 0,41±0,17aA 0,48±0,19aA 0,49±0,09abcA 0,49±0,09abA 
12/2016 0,48±0,03abA 0,35±0,11abA 0,47±0,04aA 0,52±0,16abA 0,25±0,08aA 0,25±0,08abA 
01/2017 0,39±0,12aA 0,38±0,13abcA 0,64±0,69aA 0,57±0,07abA 0,32±0,09abA 0,32±0,09abA 
02/2017 0,52±0,13abA 0,39±0,05abcA 0,47±0,08aA 0,63±0,11abB 0,37±0,06abcA 0,37±0,06abA 
03/2017 0,40±0,09abA 0,26±0,11aA 0,47±0,33aA 0,49±0,11abA 0,30±0,03aA 0,30±0,03abA 
4/2017 0,43±0,08abA 0,37±0,06abA 0,66±0,68aA 0,51±0,12abB 0,39±0,04abcAB 0,24±0,05aA 
5/2017 0,54±0,12abB 0,45±0,12abcA 0,29±0,06aA 0,51±0,12abB 0,37±0,15abcAB 0,24±0,04aA 
6/2017 0,54±0,20abA 0,46±0,12bcA 0,59±0,27aA 0,66±0,12abA 0,60±0,09dA 0,63±0,05bA 
7/2017 0,49±0,04abA 0,44±0,10abcA 0,56±0,07aA 0,66±0,09abA 0,52±0,04cdA 0,54±0,10abA 
8/2017 0,57±0,15abA 0,56±0,12cA 0,51±0,03aA 0,59±0,09abA 0,57±0,14dA 0,63±0,10bA 
9/2017 0,56±0,18abA 0,51±0,03bcA 0,47±0,25aA 0,61±0,10abA 0,61±0,13dA 0,58±0,37abA 
10/2017 0,63±0,05bB 0,47±0,05bcA 0,61±0,08aB 0,75±0,08bB 0,57±0,05dA 0,59±0,08abA 
Trung bình 0,50±0,12B 0,42±0,11A 0,49±0,24AB 0,58±0,13B 0,45±0,14A 0,45±0,20A 

Theo mùa 
Mùa khô 0,45±0,09aAB 0,35±0,09aA 0,52±0,37aB 0,53±0,12aB 0,35±0,10aA 0,37±0,18aA 
Mùa mưa 0,56±0,12bA 0,48±0,09bA 0,50±0,17bA 0,63±0,12bA 0,54±0,13bA 0,53±0,20bA 

Kênh 
11/2016 0,58±0,07abA 0,46±0,03aA 0,47±0,12abA 0,66±0,09aA 0,67±0,08abA 0,63±0,18abA 
12/2016 0,56±0,09abA 0,44±0,11aA 0,58±0,03abA 0,65±0,12aA 0,54±0,05aA 0,65±0,05abA 
01/2017 0,45±0,18aA 0,45±0,09aA 0,48±0,15abA 0,65±0,09aA 0,54±0,16aA 0,59±0,10abA 
02/2017 0,59±0,05abB 0,45±0,06aA 0,52±0,02abAB 0,71±0,09aA 0,65±0,14abA 0,60±0,04abA 
03/2017 0,58±0,09abA 0,48±0,07aA 0,53±0,16abA 0,67±0,08aA 0,67±0,06abA 0,52±0,20aA 
4/2017 0,54±0,02abA 0,50±0,12aA 0,52±0,06abA 0,64±0,12aA 0,69±0,09abA 0,62±0,10abA 
5/2017 0,58±0,08abB 0,52±0,02aB 0,42±0,02aA 0,71±0,08aB 0,68±0,03abAB 0,55±0,09abA 
6/2017 0,54±0,05abA 0,53±0,04aA 0,53±0,07abA 0,69±0,06aA 0,74±0,07bA 0,71±0,11abA 
7/2017 0,56±0,03abA 0,53±0,08aA 0,60±0,02bA 0,69±0,03aA 0,67±0,05abA 0,71±0,03abA 
8/2017 0,57±0,09abA 0,55±0,06aA 0,54±0,04abA 0,65±0,16aA 0,72±0,09bA 0,65±0,02abA 
9/2017 0,59±0,01abA 0,55±0,06aA 0,57±0,09abA 0,73±0,09aA 0,69±0,08abA 0,75±0,08bA 
10/2017 0,62±0,04bB 0,51±0,03aA 0,55±0,02abA 0,76±0,14aA 0,67±0,06abA 0,70±0,05abA 
Trung bình 0,56±0,08B 0,50±0,07A 0,53±0,08AB 0,68±0,09A 0,66±0,09A 0,64±0,11A 

Theo mùa 
Mùa khô 0,55±0,09aB 0,46±0,07aA 0,52±0,10aAB 0,66±0,09aA 0,63±0,11aA 0,60±0,11aA 
Mùa mưa 0,57±0,06bA 0,53±0,05bA 0,54±0,07bA 0,70±0,09bA 0,70±0,06bA 0,68±0,09bA 

Số liệu trong cùng một cột, cùng một thủy vực có chữ cái in thường (abc) và trong cùng một hàng, cùng một chỉ tiêu có 
chữ cái in hoa (AB) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Độ che phủ thực vật (như lục bình, bèo cái, bèo 
cám, rau nhút, ấu, bông súng, cây tai tượng, rong 
đuôi chồn, rau muống,...) trung bình ở mương vườn 
tại 3 tỉnh khảo sát dao động ở mức 50-75% (Bảng 
5), cao nhất ở Đồng Tháp và khác biệt (p<0,05) so 
với Hậu Giang. Trong khi ở kênh, độ che phủ thực 
vật (như cỏ tây, cây mái dầm, rau muống, lục 
bình,...) ở Đồng Tháp dao động ở mức 50-75% cao 
hơn và khác biệt (p<0,05) so với ở Hậu Giang và 

Vĩnh Long ở mức 25-50% (Bảng 5). Độ che phủ 
thực vật ở mương vườn biến động không nhiều qua 
các tháng nên không ảnh hưởng lớn đến sự phân bố 
của ốc bươu đồng trong các thủy vực, tuy nhiên độ 
che phủ ở kênh có ảnh hưởng đến mức độ phân bố 
và sinh lượng ốc bươu đồng trong quá trình thu mẫu. 
Trong đó các giá trị vào mùa khô trong mương vườn 
và kênh dẫn đều thấp hơn so với mùa mưa (p<0,05). 
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Độ sâu cột nước trung bình trong mương vườn 
tại Đồng Tháp sâu hơn và khác biệt (p<0,05) so với 
Hậu Giang hay Vĩnh Long. Trong khi đó, tại Đồng 
Tháp và Vĩnh Long kênh dẫn có độ sâu cột nước sâu 
hơn (0,97 m) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với 
tại Hậu Giang (0,91 m). Tại Đồng Tháp độ sâu cột 
nước trung bình ở mương vườn và kênh dẫn ít biến 
động giữa các tháng. Trong khi đó, Hậu Giang và 
Vĩnh Long có độ sâu cột nước trong mương vườn 
biến động rất rõ rệt giữa các tháng trong năm và 
khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). Độ sâu cột nước cao 
nhất ở Vĩnh Long là vào tháng 11/16 (0,91 m) và 
thấp nhất vào tháng 03/17 (0,49 m). Tại Hậu Giang 
độ sâu cột nước cao vào tháng 6/17 (0,73 m) và thấp 
nhất vào các tháng 11/16; tháng 02/17 và tháng 

03/17 (0,53 m), nguyên nhân là do việc đóng các đập 
nước ngăn mặn bảo vệ các loại cây nông nghiệp nên 
các mương vườn ít được cung cấp nước từ các nhánh 
sông Hậu Giang (ngã sông Cái Côn, kênh Mái Dầm 
trên địa bàn xã Phú Tân và Phú Hữu) và Vĩnh Long 
(đóng các cống ngăn mặn ở nhánh sông Cổ Chiên 
trên địa bàn các xã Trung Ngãi, Thanh Bình, Quới 
Thiện). Mặt khác, độ sâu cột nước ở kênh tại Hậu 
Giang và Vĩnh Long luôn cao hơn (gấp 1,2 đến 2,0 
lần) so với mương vườn, trong khi đó ở Đồng Tháp 
chênh lệch độ sâu ở kênh khoảng 1,1 đến 1,4 lần so 
với trong mương vườn, cho nên sự biến động mật độ 
và sinh lượng ốc giữa mương vườn với kênh ở Đồng 
Tháp luôn thấp hơn so với ở Hậu Giang hay Vĩnh 
Long. 

Bảng 5: Biến động mức độ che phủ thực vật thủy sinh và độ sâu ở các khu vực khảo sát 

Tháng  
Độ che phủ thực vật Độ sâu cột nước (m) 

ĐT HG VL ĐT HG VL 
Mương vườn 

11/2016 5±0,00aAB 5±0,61bB 4±0,31aA 0,83±0,11aB 0,53±0,03aA 0,91±0,13bB 
12/2016 5±0,53abA 5±0,69abA 5±0,33abA 0,86±0,21aA 0,54±0,09abA 0,71±0,30abA 
01/2017 5±0,31abA 4±0,42abA 5±0,23abA 0,81±0,22aA 0,53±0,06aA 0,57±0,11aA 
02/2017 5±0,20abA 5±0,92abA 5±0,31bA 0,72±0,22aA 0,53±0,03aA 0,72±0,13abA 
03/2017 5±0,00abA 5±0,35abA 5±0,81abA 0,66±0,28aA 0,57±0,13abcA 0,49±0,15aA 
4/2017 5±0,12abA 5±0,61abA 5±0,20abA 0,64±0,25aA 0,54±0,13abA 0,64±0,14abA 
5/2017 5±0,23abA 5±0,50abA 5±0,31abA 0,72±0,22aA 0,65±0,08abcdA 0,52±0,18aA 
6/2017 5±0,12abA 5±0,23abA 5±0,42bA 0,85±0,15aA 0,73±0,10dA 0,68±0,28abA 
7/2017 5±0,20bB 4±0,69aA 5±0,12abAB 0,84±0,19aA 0,69±0,07cdA 0,72±0,11abA 
8/2017 5±0,12abA 5±0,23abA 5±0,58bA 0,79±0,23aA 0,68±0,11bcdA 0,59±0,13abA 
9/2017 5±0,31abA 5±0,23abA 5±0,31bA 0,83±0,04aB 0,61±0,01abcdAB 0,57±0,20aA 
10/2017 5±0,53abA 5±0,40abA 5±0,31abA 0,93±0,13aB 0,68±0,04bcdA 0,73±0,08abA 
Trung bình 5±0,28B 5±0,54A 5±0,43AB 0,79±0,19B 0,61±0,10A 0,65±0,18A 

Theo mùa 
Mùa khô 5±0,26aA 5±0,63aA 5±0,48aA 0,73±0,21aB 0,54±0,06aA 0,67±0,19aB 
Mùa mưa 5±0,29bB 5±0,45aA 5±0,35bAB 0,83±0,16bB 0,67±0,07bA 0,63±0,17aA 

Kênh 
11/2016 4±0,12aAB 5±0,42bB 4±0,42aA 0,91±0,20aA 0,97±0,08bcA 1,08±0,09bA 
12/2016 5±0,31aB 4±0,23abA 4±0,12aA 0,97±0,05abA 0,93±0,07abcA 0,96±0,09abA 
01/2017 4±0,12aA 4±0,53aA 4±0,23aA 1,04±0,02abC 0,80±0,07aA 0,92±0,07abB 
02/2017 5±0,12aA 4±0,53abA 4±0,12aA 0,97±0,06abA 0,89±0,08abcA 0,94±0,02abA 
03/2017 5±0,12aB 4±0,42abA 4±0,12aAB 0,92±0,04aA 0,90±0,09abcA 0,97±0,18abA 
4/2017 5±0,12aA 4±0,42abA 4±0,58aA 0,91±0,09aA 0,93±0,06abcA 0,90±0,06aA 
5/2017 5±0,61aA 4±0,31abA 4±0,50aA 0,93±0,06aAB 0,85±0,05abA 1,00±0,04abB 
6/2017 5±0,42aA 4±0,20abA 4±0,35aA 0,92±0,06aA 0,90±0,10abcA 0,98±0,05abA 
7/2017 5±0,70aA 4±0,50abA 4±0,12aA 0,94±0,03aA 0,92±0,08abcA 0,93±0,03abA 
8/2017 5±0,00aC 4±0,00abB 4±0,12aA 1,01±0,20abA 0,91±0,03abcA 1,00±0,02abA 
9/2017 5±0,00aA 4±0,35abA 4±0,31aA 1,00±0,09abA 1,01±0,06cA 0,98±0,06abA 
10/2017 5±0,12aA 4±0,70abA 4±0,42aA 1,14±0,10bB 0,96±0,07abcA 0,96±0,05abA 
Trung bình 5±0,32B 4±0,42A 4±0,31A 0,97±0,11B 0,91±0,08A 0,97±0,08B 

Theo mùa 
Mùa khô 5±0,20aB 4±0,47aA 4±0,31aA 0,95±0,10aA 0,90±0,09aA 0,96±0,10aA 
Mùa mưa 5±0,38bB 4±0,37aA 4±0,29bA 0,99±0,12bB 0,93±0,08bA 0,98±0,04aB 

Số liệu trong cùng một cột, cùng một thủy vực có chữ cái in thường (abc) và trong cùng một hàng, cùng một chỉ tiêu có 
chữ cái in hoa (AB) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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3.1.2 Mức độ phong phú (CPUE) ốc bươu 
đồng phân bố ở các loại hình thủy vực 

Mức độ phong phú về mật độ (CPUEn) ốc trung 
bình ở 3 tỉnh và giữa các tháng trong cùng một tỉnh 
có sự khác biệt rõ rệt (p<0,05). Cụ thể CPUEn ốc 
trong mương vườn cao nhất ở Vĩnh Long (1,66 cá 
thể/m2) và thấp nhất ở Hậu Giang (1,04 cá thể/m2). 
Ngược lại, CPUEn trung bình ở kênh dẫn thấp nhất 
ở Hậu Giang (0,19 cá thể/m2) và cao nhất ở Đồng 
Tháp (0,24 cá thể/m2). Do đặc điểm thời tiết vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long chia thành hai mùa rõ 
rệt, mùa khô (tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm 
sau) và mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10), CPUEn 
ốc vào mùa khô trong mương vườn và kênh dẫn 
(0,93 - 1,64 cá thể/m2 và 0,17 - 0,20 cá thể/m2) thấp 
hơn (p<0,05) so với mùa mưa (1,15 - 1,68 cá thể/m2 

và 0,20 - 0,27 cá thể/m2). 

Mức độ phong phú về sinh lượng (CPUEw) của 
ốc biến động khá rõ rệt giữa các tỉnh khảo sát (Bảng 
5) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). CPUEw ốc trong 
mương vườn thấp nhất ở Hậu Giang (17,1 g/m2) và 
cao nhất ở Vĩnh Long (26,2 g/m2). Tuy nhiên, 
CPUEw ốc ở kênh thấp nhất ở Hậu Giang (3,00 
g/m2) và cao nhất ở Đồng Tháp (3,81 g/m2). CPUEn, 
w ở 3 tỉnh khảo sát có xu hướng cao vào tháng 11 
năm 2016 đến tháng 01 năm 2017 và bắt đầu giảm 
xuống từ tháng 02 đến tháng 5 sau đó tăng lên vào 
tháng 6 đến 10 năm 2017. Nếu so sánh theo mùa, 
CPUEw ốc vào mùa khô trong hai loại thủy vực và 
tại các địa điểm khảo sát biến động từ 14,4 - 24,4 
g/m2 và 2,77 - 3,48 g/m2 luôn thấp hơn (p<0,05) so 
với mùa mưa (19,9 - 27,9 g/m2 và 3,24 - 4,15 g/m2).

Bảng 6: Biến động mức độ phong phú (CPUE) ốc bươu đồng phân bố ở các loại hình thủy vực 

Tháng 
Sinh lượng (g/m2) Mật độ (cá thể/m2) 

Đồng Tháp Hậu Giang Vĩnh Long Đồng Tháp Hậu Giang Vĩnh Long 
Mương vườn 

11/2016 15,8±14,9abA 19,8±24,0abcdA 23,1±11,8aA 1,44±1,01bcA 1,15±1,36abA 1,88±1,34abcA 
12/2016 16,1±9,9abA 17,3±13,2abcdA 38,7±45,8aB 1,11±0,53abcA 1,31±1,37abA 2,97±2,96cB 
01/2017 24,8±14,6bcA 17,9±17,2abcdA 24,6±26,6aA 1,56±0,84bcdA 1,05±1,17abA 1,41±0,97abA 
02/2017 11,1±6,5aA 10,9±10,5abA 17,5±23,0aA 0,75±0,44aA 0,75±0,79aA 0,89±0,94aA 
03/2017 11,3±8,1aA 9,1±7,63aA 14,3±17,6aA 0,80±0,47aA 0,63±0,56aA 0,89±0,70aA 
4/2017 15,6±7,6abA 11,2±7,7abcA 28,5±26,9aB 1,02±0,44abA 0,70±0,60aA 1,81±0,75abB 
5/2017 27,0±16,7cA 16,3±11,0abcdA 28,6±36,8aA 1,36±0,66bcA 0,97±0,80abA 1,43±1,24abA 
6/2017 21,4±12,4abcA 16,5±8,0abcdA 17,6±16,9aA 1,19±0,62abcA 0,92±0,50abA 1,04±0,73aA 
7/2017 23,3±17,1bcA 16,2±15,7abcdA 25,2±22,8aA 1,11±0,69abcA 1,01±1,10abA 1,69±1,44abA 
8/2017 25,1±13,1bcA 22,7±17,7bcdA 24,3±19,8aA 1,25±0,62abcA 1,12±0,81abA 1,50±0,72abA 
9/2017 39,3±14,6dA 24,7±10,5dA 37,7±41,1aA 2,00±0,57dA 1,59±0,86bA 2,11±1,96abcA 
10/2017 28,3±12,0cA 23,0±15,5cdA 34,1±33,4aA 1,65±0,66cdAB 1,31±0,81abA 2,31±1,63bcB 
Trung bình 21,6±4,8AB 17,1±6,2A 26,2±16,1B 1,27±0,21AB 1,04±0,38A 1,66±0,85B 

Theo mùa 
Mùa khô 15,8±7,0aA 14,4±8,8aA 24,4±14,2aB 1,11±0,37aA 0,93±0,54aA 1,64±1,06aB 
Mùa mưa 27,4±8,1bB 19,9±5,8bA 27,9±11,5aB 1,42±0,36bAB 1,15±0,39aA 1,68±0,61aB 

Kênh  
11/2016 3,68±5,30abA 3,82±3,86aA 4,07±4,02bcA 0,27±0,23cdeA 0,21±0,21abA 0,25±0,22cdA 
12/2016 5,48±4,30bA 3,81±3,67aA 3,56±2,58abcA 0,28±0,24cdeA 0,23±0,24abA 0,21±0,16bcdA 
01/2017 2,99±2,91abA 2,41±2,19aA 3,73±2,50bcA 0,17±0,14abA 0,18±0,18abA 0,24±0,15cdA 
02/2017 2,17±2,24aA 1,94±1,90aA 2,54±2,45abA 0,16±0,15abA 0,13±0,12aA 0,15±0,15abA 
03/2017 3,25±3,33abA 2,65±2,28aA 2,40±2,58abA 0,15±0,12aA 0,15±0,12abA 0,13±0,12aA 
4/2017 3,33±2,83abB 1,97±1,73aA 1,92±1,79aA 0,17±0,15abA 0,14±0,12abA 0,11±0,09aA 
5/2017 5,02±5,21bA 2,38±2,31aA 2,35±1,96abA 0,23±0,19abcB 0,14±0,12abA 0,15±0,14abA 
6/2017 3,16±3,35abA 3,09±3,17aA 3,00±2,30abcA 0,22±0,20abcA 0,17±0,14abA 0,18±0,16abcA 
7/2017 3,29±2,68abA 3,63±4,17aA 3,48±3,31abcA 0,24±0,21bcdA 0,22±0,19abA 0,21±0,17bcdA 
8/2017 4,21±3,20abA 2,62±2,26aA 3,55±3,39abcA 0,27±0,19cdeA 0,19±0,15abA 0,25±0,22cdA 
9/2017 4,52±4,91abA 3,73±3,44aA 4,26±3,33cA 0,32±0,29deA 0,22±0,21abA 0,27±0,22dA 
10/2017 4,66±4,45abA 3,97±3,24aA 4,63±4,05cA 0,35±0,31eA 0,25±0,21bA 0,29±0,23dA 
Trung bình 3,81±3,73A 3,00±2,85A 3,29±2,86A 0,24±0,20A 0,19±0,17A 0,20±0,17A 

Theo mùa 
Mùa khô 3,48±1,57aA 2,77±1,11aA 3,04±1,00aA 0,20±0,07aA 0,17±0,06aA 0,18±0,07aA 
Mùa mưa 4,15±1,27aB 3,24±1,45aA 3,54±1,17bAB 0,27±0,06aB 0,20±0,07aA 0,22±0,06bAB 

Số liệu trong cùng một cột, cùng một thủy vực có chữ cái in thường (abcde) và trong cùng một hàng, cùng một chỉ tiêu 
có chữ cái in hoa (AB) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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Trong mương vườn, khi pH thấp (<6,0) thì 
CPUEn, w chỉ đạt (0,13 cá thể/m2; 2,16 g/m2) và lớn 
hơn rất rõ (p<0,05) khi pH tăng lên >7,5 (2,10 cá 
thể/m2; 26,62 g/m2). Ở kênh, CPUEn, w tăng khi giá 
trị pH tăng tương ứng và khác biệt có ý nghĩa ở các 

giá trị pH khác nhau. Kết quả nghiên cứu nhận thấy 
rằng, vùng nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long 
có thể xảy ra tình trạng nước có pH thấp hoặc hàm 
lượng calcium giảm thấp, điều này có thể sẽ gây ra 
những ảnh hưởng nhất định đến phân bố, sinh 
trưởng và khả năng sống sót của ốc. 

Bảng 7: Ảnh hưởng pH đến mức độ phong phú (CPUE) ốc bươu đồng ở các khu vực khảo sát 

Khoảng 
giá trị pH 

Mương vườn Kênh 

pH 
CPUEn 

(cá thể/m2) 
CPUEw 

(g/m2) 
pH 

CPUEn 
(cá thể/m2) 

CPUEw 
(g/m2) 

<6,0 5,67±0,21n1 0,13±0,15a 2,16±2,17a 5,77±0,11n6 0,01±0,02a 0,06±0,16a 
6,1 - 6,5 6,40±0,05n2 0,57±0,44ab 9,39±7,33ab 6,42±0,22n7 0,08±0,07b 1,39±1,17b 
6,6 - 7,0 6,79±0,03n3 1,14±0,19bc 15,88±3,22bc 6,80±0,03n8 0,19±0,03c 3,14±0,48c 
7,1 - 7,5 7,27±0,04n4 1,52±0,21cd 23,90±3,55cd 7,25±0,03n9 0,26±0,07d 4,24±1,13d 

>7,5 7,74±0,06n5 2,10±0,49d 26,62±4,92d 7,65±0,03n10 0,40±0,09e 6,33±1,70e 

Số liệu trong cùng một cột có chữ cái in thường (abcd) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ghi chú: 
n: địa điểm khảo sát; n1 (n=14); n2 (n=27); n3 (n=56); n4 (n=52); n5 (n=31); n6 (n=9); n7 (n=38); n8 (n=45); n9 
(n=59); n10 (n=29)    

3.2 Thảo luận 

pH là một trong những yếu tố quan trọng tác 
động đến sự biến động mật độ của một số loài ốc 
nước ngọt Pila ovata, Pomacea paludosa, Pila 
polita, Lymnaea natalensis, Anisus stagnicola 
(Nancy and Darby, 2009; Njoku-Tony, 2011; Ngô 
Thị Thu Thảo và Lê Văn Bình 2018). Nghiên cứu 
của Byers et al. (2013) cho kết quả pH < 5,5 bất lợi 
cho sự sống và sinh trưởng của ốc bươu vàng và pH 
thấp là yếu tố quan trọng hạn chế sự phân bố của các 
loài Chân bụng. Kết quả nghiên cứu của Ngô Thị 
Thu Thảo và Lê Văn Bình (2018) chỉ ra rằng ốc 
bươu đồng giai đoạn giống sống tốt khi pH khoảng 
7,0-8,0 và không có khả năng sống sót khi pH <5,0. 
Kết quả còn ghi nhận pH và độ kiềm trong mương 
vườn và kênh biến động khá lớn đặc biệt ở Đồng 
Tháp và Vĩnh Long. Ở các thủy vực nước ngọt trong 
tự nhiên, biến động độ kiềm phụ thuộc vào tính chất 
đất, lượng mưa và mật độ động vật thân mềm có 
trong thủy vực. Độ kiềm ở các thủy vực của tỉnh Hậu 
Giang và Đồng Tháp thấp có thể do đất có hàm 
lượng phèn nhôm và sắt cao (pH thấp); còn ở tỉnh 
Vĩnh Long thì giá trị pH cao hơn nên có độ kiềm 
cao, đất có hàm lượng lân, kali, magie, calcium cao 
có thể sẽ tăng giá trị pH và kiềm (Lê Văn Cát và ctv., 
2006). Đối với động vật thân mềm Chân bụng, độ 
kiềm là yếu tố cần thiết cho sự hình thành và tăng 
trưởng vỏ (Dillon, 2000; Briers, 2003). Động vật 
thân mềm Chân bụng có vỏ calcium có khả năng hấp 
thu Ca2+ và CO3

- cho quá trình tạo vỏ (Badmos et al., 
2016). Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ phong 
phú của ốc bươu đồng chịu ảnh hưởng của pH và độ 
kiềm, trong đó khi giá trị pH và độ kiềm tăng thì mật 
độ và sinh lượng của ốc có xu hướng tăng tương ứng 
(Bảng 2 và Bảng 5). 

Độ mặn có xu hướng tăng cao từ tháng 2 đến 4 
năm 2017, có khả năng đây là thời điểm mùa khô và 
do ảnh hưởng của xâm nhập mặn (Bảng 3), mặc dù 
các hệ thống sông nhánh khu vực khảo sát đã có 
cống ngăn mặn, nhưng vẫn có hiện tượng rò rỉ nước. 
Theo kết quả báo cáo của Uỷ ban nhân dân (UBND) 
Tỉnh Hậu Giang (2016) độ mặn trên sông Mái Dầm 
là 2‰ (xã Phú Hữu, Phú Tân) và UBND Huyện 
Vũng Liêm (2016) trên nhánh sông Hàm Luông là 
4,2‰. Nguyễn Quốc Hậu và ctv. (2017) cho rằng độ 
mặn trên nhánh sông chính của Huyện Vũng Liêm 
từ 2-4‰ (xã Quới Thiện, Thanh Bình, Trung Ngãi) 
có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 
và thủy sản. Tuy nhiên, vùng sâu trong nội đồng có 
độ mặn trong nước <0,5‰ (Thanh Bình và Quới 
Thiện), do được xây dựng các cống nhỏ điều tiết 
nước trên địa bàn nên vào mùa khô, mặn xâm nhập 
không cao cho nên không ảnh hưởng lớn đến sản 
xuất nông nghiệp hoặc hoạt động nuôi trồng thủy 
sản tại khu vực này. Dư Quan Tuấn (2001) cho rằng 
ốc bươu vàng Pomacea canaliculata vẫn sống và 
phát triển với mật độ 10-13 con/m2 khi độ mặn dao 
động từ 0,1-4,1‰. Theo Gabriel et al. (2014) thì ốc 
Lymnaea natalensis và Bulinus africanus có khả 
năng phân bố khi độ mặn lên đến 4,0‰. So sánh với 
các kết quả nghiên cứu trên cho thấy độ mặn trong 
quá trình thu mẫu tại các tỉnh Vĩnh Long và Hậu 
Giang không ảnh hưởng đến mật độ và sinh lượng 
của ốc bươu đồng. 

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phân 
bố của động vật than mềm Chân bụng là mật độ thực 
vật thủy sinh và độ sâu cột nước (Hussein et al., 
2011). Thực vật che phủ ở các thủy vực khảo sát 
(mương vườn và kênh dẫn) chủ yếu là lục bình, bèo 
cái, bèo cám, tai tượng, bông súng, ấu, rau muống, 
cỏ tây, cỏ chỉ, cỏ bắc, cây mái dầm,... Theo Trần 
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Ngọc Chinh (2016), độ che phủ thực vật trung bình 
ở huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) dao động ở 
mức 50 - 75% và có ảnh hưởng đến mật độ phân bố 
ốc bươu đồng trong mương vườn. Họ ốc 
Ampullariidae sống nhiều ở những nơi có thực vật 
nổi phát triển, do đây là giá thể chúng sinh sống và 
là nguồn thức ăn cho chúng tồn tại và phát triển 
(Martín et al., 2001; Levin and Hui, 2006; Hussein 
et al., 2011). Ngược lại, Van-Schayck (1985) cho 
rằng mức độ che phủ thực vật không ảnh hưởng đến 
phân bố của ốc nước ngọt, mặc dù chúng ưa thích 
sống ở vùng có thảm thực vật thủy sinh. 

Nghiên cứu của Ichinose and Yoshida (2001) 
cho rằng họ Ampullariidae sống ở vùng nước có độ 
sâu <0,35 m, ít phân bố ở vùng nước có độ sâu >0,9 
m nhất là môi trường có ít hay không có thực vật 
thủy sinh, tuy nhiên thủy vực có độ sâu từ 0,3-1,8 m 
có thực vật nổi phát triển thì ốc vẫn sống và phát 
triển tốt trên các đám thực vật thủy sinh (Levin, 
2006). Kết quả ghi nhận, ốc bươu đồng có khả năng 
sống khi độ sâu cột nước >0,9 m, tuy nhiên mật độ 
phân bố cũng như sinh lượng thấp hơn nhiều so với 
chiều cao cột nước <0,8 m, điều này thể hiện khá rõ 
khi ở kênh dẫn ốc bươu đồng có mật độ phân bố thấp 
hơn trong mương vườn. Nghiên cứu của Hussein et 
al. (2011) và Njoku-Tony (2011) cũng cho kết quả 
các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động mật độ ốc 
trong năm là pH, độ kiềm, mật độ thực vật thủy sinh 
và độ sâu cột nước. Tuy nhiên, Utzinger et al. (1997) 
hoặc Agi and Okwuosa (2001) ghi nhận khả năng 
phân bố của ốc nước ngọt không chịu ảnh hưởng của 
các yếu tố môi trường. Theo Đặng Ngọc Thanh và 
ctv. (2002) thì sự phân bố của động vật thân mềm 
nhiều hơn ở vùng độ sâu của thủy vực <1,5 m và nền 
đáy mềm, đây là lý do ở các mương vườn tỉnh Vĩnh 
Long (có nền đáy bùn cát, giá trị pH và kiềm tương 
đối cao) có mật độ và sinh lượng ốc luôn cao hơn so 
với hai tỉnh còn lại.  

Quần thể ốc bươu đồng bắt đầu bị suy giảm vào 
tháng 2, do thời điểm mùa khô và mức độ khai thác 
ốc bươu đồng và đây là thời điểm giá ốc bươu đồng 
tăng cao. Sau đó, mật độ ốc có xu hướng tăng nhẹ 
vào tháng 5 có thể do vào thời điểm bắt đầu mùa 
mưa, do mới bắt đầu mùa mưa, ốc cái sẽ tham gia 
sinh sản nhiều (bắt gặp mẫu ốc bố mẹ), cho nên vào 
thời điểm từ tháng 5 đến tháng 10 có xu hướng gia 
tăng mật độ và sinh lượng hơn so với các thời điểm 
khác ở tất cả các thủy vực khảo sát và các tỉnh. Các 
yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của quần 
thể là tốc độ tăng trưởng, mức độ khai thác, loài cạnh 
tranh, các yếu tố môi trường, thức ăn, không gian 
sống hay diện tích thủy vực (Gayanilo and Pauly, 
1997). Trần Ngọc Chinh (2016) khảo sát mật độ ốc 
bươu đồng và điều kiện môi trường trong 3 loại thủy 
vực mương vường, kênh, ruộng lúa tại các xã Mỹ 

Long, Mỹ Hiệp và Bình Thạnh thuộc tỉnh Đồng 
Tháp cho kết quả mật độ ốc bươu đồng trung bình 
cao nhất ở xã Mỹ Long (0,55 cá thể/m2), tiếp đến là 
xã Mỹ Hiệp (0,49 cá thể/m2) và thấp nhất ở Bình 
Thạnh (0,37 cá thể/m2). 

Kết quả về xu hướng biến động của mật độ và 
sinh lượng ốc bươu đồng trong nghiên cứu này phù 
hợp với kết quả khảo sát quần thể ốc của Njoku-
Tony (2011),  trong đó mật độ ốc ở thủy vực có xu 
hướng tăng vào mùa khô (1.961 cá thể) và giảm 
những ngày đầu của mùa mưa (419 cá thể) đặc biệt 
vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa, có thể do ốc bị 
căng thẳng bởi sự thay đổi nhiệt độ trong giai đoạn 
chuyển mùa. Kết quả nghiên cứu của Hussein et al., 
(2011) ở các thủy vực Qena, Ai Cập cũng ghi nhận 
quần thể ốc phong phú vào mùa thu (38,8%), thấp 
nhất vào mùa đông (17,8%) và mùa xuân (18,6%). 

Phân bố ốc bươu đồng cũng tương tự như những 
loài ốc thuộc lớp Chân bụng khác (Pomacea 
paludosa, Biomphalaria alexandrina, Elimia 
livescens, Arnnicola lirnosa, Biomphalaria pfefferi), 
pH được xem là một trong những yếu tố quan trọng 
có có ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố của nhiều 
loài động vật thân mềm chân bụng nước ngọt 
(Dillon, 2000; Briers, 2003) trong đó có ốc bươu 
đồng. Giá trị pH và hàm lượng calcium là một trong 
những yếu tố chính giới hạn sự phân bố của nhóm 
động vật thân mềm, trong đó hàm lượng calcium rất 
cần thiết cho sự tạo vỏ, còn pH thấp làm giảm hàm 
lượng calcium và tăng hàm lượng CO2 do đó có thể 
cản trở việc trao đổi khí của nhóm động vật này 
(Shaw and Mackie, 1990; Lee, 2000; Nancy and 
Darby, 2009). Các loài động vật thân mềm thuộc lớp 
Chân bụng được coi là nhóm nhạy cảm nhất với tác 
động của môi trường axit (pH thấp), vì trong điều 
kiện pH thấp thì hàm lượng Clo và Sunfat rất cao sẽ 
tác động đến khả năng tiết nhớt và hình thành vỏ của 
chúng (Økland, 1992; Berezina, 2001). Các kết quả 
nghiên cứu trên cho thấy sự thay đổi mùa vụ, pH, độ 
kiềm, độ che phủ thực vật và độ sâu là một trong 
những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến biến động 
quần thể ốc bươu đồng trong năm. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đáng kể đến 
sự mức độ phong phú về mật độ và sinh lượng 
(CPUEn, w) của ốc bươu đồng là pH, độ kiềm, độ 
che phủ thực vật và độ sâu. Ở mương vườn, giá trị 
pH và độ kiềm vào mùa khô cao hơn mùa mưa. 
Trong khi ở kênh, pH và độ kiềm không biến động 
theo mùa vụ. 

Trong mương vườn, CPUEn, w của ốc bươu đồng 
đạt cao nhất ở tỉnh Vĩnh Long, thấp nhất ở tỉnh Hậu 
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Giang, ở kênh dẫn, mật độ và sinh lượng ốc bươu 
đồng cao nhất ở tỉnh Đồng Tháp.  

Trong hai loại hình thủy vực được khảo sát 
(mương vườn và kênh dẫn) cho thấy trong mùa khô 
CPUEn, w ốc thấp hơn so với mùa mưa. 

Giá trị pH có mối tương quan rất chặt chẽ và tỷ 
lệ thuận với CPUEn, w của ốc trong mương vườn hay 
ở kênh dẫn. 

4.2 Đề xuất 

Cần có các khảo sát về ảnh hưởng của việc khai 
thác ốc bươu đồng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long, từ đó đưa ra các quy định để quản lý như quy 
định về mùa vụ khai thác, kích cỡ khai thác, quy 
định về khu vực và sản lượng cho phép khai thác,… 
hướng tới sử dụng bền vững nguồn lợi ốc bươu đồng 
trong tự nhiên. 
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