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ABSTRACT 

The study was conducted in the estuaries of the Cua Lon and Bay Hap, Ca 

Mau province, from August 2017 to June 2019 in order to determine the 

species composition and distribution characteristics of croakers. Samples 

were collected bimonthly by using push nets (totally 12 sampling times). 

The salinity in the investuagted areas ranged between 25-28 ‰ (Cua Lon 

River) and 21-25 ‰ (Bay Hap River). The results showed that ten species 

of croakers (Sciaenidae) were identified in which the fish species 

composition in Cua Lon is more diverse than in Bay Hap. The croaker 

species are widely distributed during rainy and dry seasons at all sampling 

sites. In Bay Hap river, the CPUE of croaker tends to decrease from inland 

to the estuarine areas, with 5.2 g.ha-1 to 0.05 g.ha-1, where the most 

abundant areas are in Cha La (3.3 g.ha-1) and Bay Hap (2.79 g.ha-1) in 

both seasons. In Cua Lon river, the abundance tends to increase gradually 

from inland to the estuarine areas (2.89 - 27.66 g.ha-1). In the rainy season, 

the highest abundance of croakers is at the sampling site Sa Pho with 31.16 

g.ha-1and the lowest one is at Ong Trang site (0.12 g.ha-1). 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện ở vùng cửa sông Cửa Lớn và Bảy Hạp ở tỉnh 

Cà Mau, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, nhằm xác định thành 

phần loài và đặc điểm phân bố của họ cá đù. Mẫu cá được thu bằng lưới 

te, định kỳ 2 tháng/lần (12 đợt thu mẫu). Độ mặn ở vùng nghiên cứu dao 

động trung bình từ 25-28 ‰ (sông Cửa Lớn) và 21-25 ‰ (sông Bảy Hạp). 

Kết quả nghiên cứu xác định được 10 loài cá đù; trong đó thành phần loài 

cá đù ở sông Cửa Lớn đa dạng hơn sông Bảy Hạp. Hầu hết các loài cá đù 

phân bố tại các điểm thu mẫu, cả vào mùa mưa và mùa khô. Ở sông Bảy 

Hạp, mức độ phong phú của họ cá đù giảm dần từ bên trong ra đến khu 

vực cửa sông với CPUE từ 5,2 - 0,05 g/ha. Điểm phong phú nhất  là ở Chà 

Là (3,3 g/ha) và Bảy Hạp (2,79 g/ha) vào cả mùa khô và mùa mưa. Trong 

khi đó ở sông Cửa Lớn, mức độ phong phú tăng dần từ bên trong sông ra 

vùng cửa sông (2,89 – 27,66 g/ha). Vào mùa mưa, mức độ phong phú cao 

nhất là ở Sa Phô (31,16 g/ha) và thấp nhất là ở Ông Trang (0,12 g/ha). 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Vàng, Dương Trí Dũng và Trần Đắc Định, 2020. Thành phần loài và đặc điểm phân 

bố theo mùa của họ cá đù (Sciaenidae) ở vùng cửa sông ven biển Tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 139-148. 
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1 GIỚI THIỆU 

Họ cá đù (Sciaenidae), thuộc bộ cá vược 

(Perciformes) là một trong những họ cá quan trọng 

trong nghề cá với nhiều loài có giá trị kinh tế cao 

như Chrysochir aureus, Otolithes ruber, Panna 

microdon, v.v.  (Rajkumar et al., 2004; Thong, 

2008). Hiện nay họ cá này đã được xác định có 70 

giống và ít nhất 270 loài (Nelson, 2006; Chao, 

1986). Ở Việt Nam, cá đù cũng đa dạng về thành 

phần loài và đóng vai trò quan trọng cho nghề cá 

vùng cửa sông, ven biển với khoảng 25 loài, trong 

đó 12 loài được xác định phân bố ở khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (Vũ Trung Tạng, 

1979, 2009; Tran và ctv., 2013). 

Các loài thuộc họ cá đù phân bố rộng, cả ở vùng 

nhiệt đới, cận nhiệt đới; từ vùng biển đến vùng cửa 

sông (Nelson, 2006; Chao, 1986; Sasaki, 1989). 

Chúng là nhóm cá sống đáy, phổ biến là nền đáy bùn 

và cát, có tập tính sống đơn lẻ hoặc theo đàn nhỏ, 

tuy nhiên một số loài cũng tập hợp thành đàn lớn khi 

đến mùa sinh sản (Saucier and Baltz, 1993). Ấu 

trùng và cá con thường sống ở khu vực cửa sông, 

đây là nơi tốt nhất cho chúng phát triển (Chao, 1986; 

Flores-Coto and Warlen, 1993; Hettler and Barker, 

1993).  

Sản lượng cá đù là thành phần chính của nghề 

lưới kéo, ngoài ra chúng còn được khai thác bởi 

nghề lưới rê và nghề câu. Hầu hết các loài thuộc họ 

cá đù đều có giá trị thương phẩm cao; ngoài giá trị 

dinh dưỡng, bong bóng cá cũng được dùng trong y 

học, đặc biệt là các loài có kích thước lớn. Do đó 

chúng đã và đang bị khai thác quá mức; đó là một 

trong những nguyên nhân đã làm suy giảm nhiều 

quần đàn cá đù (FAO, 2016). Thêm vào đó, sự thay 

đổi về môi trường, quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, sự gia tăng dân số, sự phát triển mạnh mẽ 

các loại nghề khai thác nhằm vào các loài có giá trị 

kinh tế và xuất khẩu cao, sự suy giảm về chất lượng 

môi trường đã dẫn đến một số loài thủy sản quý hiếm 

đang trong tình trạng bị đe dọa và tuyệt chủng. Do 

đó để có cơ sở phục hồi và quản lý nguồn lợi cá đù, 

rất cần thiết có một nghiên cứu về “Thành phần loài 

và đặc điểm phân bố theo mùa của họ cá đù 

(Sciaenidae) ở vùng cửa sông ven biển Tây tỉnh Cà 

Mau”. Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin 

về thành phần loài cũng như sự phân bố của họ cá 

đù, đồng thời làm cơ sở khoa học quan trọng cho các 

nghiên cứu tiếp theo về một số loài có giá trị kinh tế 

trong họ cá đù, qua đó góp phần duy trì và bảo tồn 

nguồn giống tự nhiên, đặc biệt ở vùng ven biển. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 08/2017 đến 

06/2019 ở vùng cửa sông Bảy Hạp và Cửa Lớn 

thuộc vùng cửa sông ven biển Tây, tỉnh Cà Mau 

(Hình 1). Trong quá trình thu mẫu có kết hợp đo độ 

mặn tầng đáy tại điểm thu mẫu. 

 

Hình 1: Bản đồ địa điểm thu mẫu ở sông Bảy Hạp và sông Cửa Lớn 

2.2 Phương pháp thu và phân tích mẫu 

Phương pháp thu mẫu 

Mẫu các loài cá đù được thu trong 12 đợt,  thu 2 

tháng/lần vào thời điểm nước lớn. Mùa mưa: tháng 
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6,8,10. Mùa khô là tháng 12,2,4. Mẫu được thu trực 

tiếp bằng lưới te, có kích thước mắt lưới nhỏ nhất 2a 

= 1,8 cm, bề rộng miệng lưới là 6 m, cao 1,2 m (Hình 

1). Tại mỗi điểm thu tiến hành lấy mẫu với thời gian 

là 30 phút. Các vị trí thu mẫu được định vị bằng máy 

GPS, xác định quãng đường đi và thời gian dắt lưới, 

sử dụng khúc xạ kế TI – SAT100 (A) để đo độ mặn. 

Mẫu sau khi thu được bảo quản lạnh bằng thùng đá 

tại hiện trường, ghi nhãn đánh dấu số mẫu, sau đó 

vận chuyển vận chuyển về phòng thí nghiệm nguồn 

lợi, Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ để định danh, 

chụp ảnh và phân tích các chỉ tiêu tiếp theo. 

Phương pháp phân tích mẫu 

Mỗi loài cá thuộc nhóm cá đù sẽ được chọn từ 3 

- 5 cá thể sao cho tươi sống, còn nguyên vẹn sau đó 

lấy nước tại hiện trường thu mẫu cho vào túi đựng 

cá để đảm bảo cá không bị mất màu vẫn còn giữ 

được độ tươi của cá sau đó để vào thùng đá, đối với 

một số loài cá còn sống dùng máy sục khí và chụp 

ảnh tại hiện trường thu mẫu. Sử dụng máy Nikon 

D7200 để chụp ảnh mẫu cá, mẫu sau khi chụp ảnh 

xong sẽ được lưu ở trong cồn 75o  theo phương pháp 

của Tran et al. (2013). 

Mẫu dùng cho định loại được rửa sạch, xếp ra 

khay nhựa và dựa vào các chỉ tiêu hình thái để định 

danh, theo tài liệu của FAO (2001), Nelson (2006), 

and Tran et al. (2013). 

Mức độ phong phú tương đối: Phương pháp xác 

định mức độ phong phú của cá dựa theo công thức: 

CPUE=W/a (g.ha-1); trong đó CPUE là sản lượng 

trên một đơn vị khai thác, W (g) là sản lượng của 

một mẻ khai thác bằng lưới te, a là diện tích quét của 

lưới (m2) được tính: tốc độ dắt lưới (m/h) * thời gian 

dắt lưới (h) * chiều rộng miệng lưới (m) 

Phương pháp phân tích số liệu 

Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, tần số xuất 

hiện, CPUE được tính toán và xử lý bằng Microsoft 

Excel 2013. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Biến động độ mặn 

Kết quả từ Hình 2 cho thấy độ mặn ở sông Cửa 

Lớn và sông Bảy Hạp có mối tương quan thuận. Độ 

mặn giảm mạnh vào tháng 10 của năm. Nhìn chung 

độ mặn giữa hai khu vực không biến động nhiều vào 

mùa khô nhưng có sự chênh lệch cao vào mùa mưa 

với độ mặn trung bình từ 25 ± 4,2 ở sông Cửa Lớn 

và từ 20 ± 6,4 ở sông Bảy Hạp (Hình 3). 

 

Hình 2: Biến động độ mặn theo mùa ở sông Bảy Háp và sông Cửa Lớn 
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Hình 3: Biến động độ mặn theo mùa ở sông Cửa Lớn và sông Bảy Hạp 

3.2 Thành phần loài và đặc điểm phân bố 

của họ cá đù 

Qua 12 đợt khảo sát, kết quả nghiên cứu đã ghi 

nhận được 10 loài cá thuộc họ cá đù phân bố ở sông 

Cửa Lớn và 7 loài ở sông Bảy Hạp, phần lớn các loài 

cá đù đều có giá trị kinh tế cao (Bảng  1). 

Bảng 1: Thành phần loài cá phân bố ở sông Bảy Hạp và sông Cửa Lớn 

TT Tên Việt Nam Tên Khoa học 

Phân bố 

Sông  

Bảy Hạp 

Sông  

Cửa Lớn 

1 Cá đù râu Dendrophysa russellii (Cuvier, 1829) + + 

2 Cá đù Johnius borneensis (Bleeker, 1851) +  + 

3 Cá uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) + + 

4 Cá đù  Johnius novaehollandiae (Steindachner, 1866) +  + 

5 Cá đù mắt rộng Johnius plagiostoma (Bleeker, 1849)   + 

6 Cá đù Johnius sp.  + + 

7 Cá đù xiêm Johnius trachycephalus (Bleeker, 1851)   + 

8 Cá sửu Nibea soldado (Lacepède, 1802) +  + 

9 Cá sóc Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)   + 

10 Cá sửu răng nhỏ Panna microdon (Bleeker, 1849) + + 

Tổng 7 10 
 

Thành phần loài cá đù ở sông Cửa Lớn phong 

phú hơn sông Bảy Hạp là do đặc điểm cũng như cấu 

trúc lòng sông của hai con sông này khác nhau. 

Thêm vào đó độ sâu trung bình ở sông Bảy Hạp và 

sông Cửa Lớn lần lượt là 1,13 m và 2,52 m. Điều 

này cho thấy hệ thống sông Cửa Lớn sâu hơn sông 

Bảy Háp, lòng sông rộng, tốc độ dòng chảy lớn và 

đây cũng là nơi giao thương của nhiều ghe, tàu đánh 

cá và vận tải qua lại, đặc biệt có trạm biên phòng 

canh gác nên ít có ngư dân khai thác. Theo Bùi Lai 

(2012), sông Cửa Lớn được thông nhau từ biển Tây 

sang biển Đông và ngược lại, cửa sông có dạng 

phễu, biển Tây (vịnh Thái Lan) dạng ống biển Đông. 

Cửa sông Bảy Hạp đưa nước biển vịnh Thái Lan 

xâm nhập vào nội đồng và hòa trộn với nước biển 

Đông.  

Một đặc điểm chung cho sự phân bố của họ cá 

đù ở hai vùng cửa sông này đó là chất đáy nơi đây 

là bùn-cát. Theo Phạm Thược (2007), ở vùng gần bờ 

Cà Mau, phía ven biển Tây (Vịnh Thái Lan) chất 

đáy là bùn-cát phù sa. Điều này hoàn toàn phù hợp 

với tập tính phân bố của họ cá đù. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của Hà Phước 

Hùng và ctv. (2010) ở vùng Bãi Bồi Tây Ngọc Hiển, 

Cà Mau, thành phần loài cá đù trong nghiên cứu này 

trùng khớp và phong phú hơn với 10/5 loài. Tuy 

nhiên so với nghiên cứu của Phạm Thược (2007) ở 

vùng biển Tây Nam Bộ, nghiên cứu này ít đa đạng 
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hơn với trùng khớp 3/23 loài và có 9/11 loài so với 

nghiên cứu của Tran và ctv. (2013) ở ĐBSCL. 

Biến động thành phần loài theo các địa điểm thu 

mẫu  

Thành phần loài họ cá đù xuất hiện ở các vị trí 

thu mẫu từ trong đất liền ra vùng cửa sông. Trong 

đó, sông Bảy Hạp, đa dạng nhất là ở điểm 3, 4 (Rạch 

Chèo và Bảy Hạp) vì Rạch Chèo là nơi giao nhau 

của nhiều nhánh sông nhỏ chằng chịt, thường xảy ra 

hiện tượng giáp nước (Bảng 2). 

Bảng 2: Thành phần loài phân bố ở các vị trí thu mẫu ở sông Bảy Hạp 

TT Tên VN Tên KH 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 

Chà 

Là 

Đầm 

Cùng 

Rạch 

Chèo 

Bảy 

Hạp 

Bờ phải 

Bảy 

Hạp 

Bờ trái 

Bảy 

Hạp 

1 Cá đù râu Dendrophysa russellii (Cuvier, 1829)   + +   

2 Cá đù Johnius borneensis (Bleeker, 1851)    +   

3 Cá uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) +   +   

4 Cá đù 
Johnius novaehollandiae 

(Steindachner, 1866) 
+      

5 Cá đù Johnius sp.  + + + + + 

6 Cá sửu Nibea soldado (Lacepède, 1802)   +  +  

7 
Cá sửu 

răng nhỏ 
Panna microdon (Bleeker, 1849)      + 

Tổng 2 1 3 4 2 2 

Tương tự như ở sông Bảy Hạp, thành phần loài ở 

sông Cửa Lớn phong phú hơn và xuất hiện đa  dạng 

qua các vị trí thu mẫu, đặc biệt hai vị trí ở ngoài cửa 

sông (Điểm 5 và Điểm 6) (Bảng 3). 

Bảng 3: Thành phần loài phân bố ở các vị trí thu mẫu ở sông Cửa Lớn 

TT Tên VN Tên KH 

Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 

Sa Phô 
Nhưng 

Miên 

Ông 

Trang 

Ông 

Trang 

Bờ phải  

Ông 

Trang 

Bờ trái 

 Ông 

Trang 

1 Đù râu Dendrophysa russellii (Cuvier, 1829)    + + + 

2 Cá đù Johnius borneensis (Bleeker, 1851)  + +  + + 

3 Cá uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) + +   + + 

4 Cá đù 
Johnius novaehollandiae 

(Steindachner, 1866) 
 + +  + + 

5 
Cá đù 

mắt rộng 
Johnius plagiostoma (Bleeker, 1849) + +   + + 

6 Cá đù Johnius sp. + + + + + + 

7 
Cá đù 

xiêm 

Johnius trachycephalus (Bleeker, 

1851) 
    + + 

8 Cá sửu Nibea soldado (Lacepède, 1802) + + + + + + 

9 Cá Sửu 
Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 

1801) 
   +   

10 
Cá sửu 

răng nhỏ 
Panna microdon (Bleeker, 1849) +    + + 

Tổng 5 6 4 4 9 9 

Biến động số lượng các loài họ cá Đù theo mùa  

Trên sông Bảy Hạp 
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Bảng 4: Biến động số lượng cá thể và kích cỡ thành phần loài cá đù theo mùa ở sông Bảy Hạp 

TT Tên VN Tên KH 
Tổng khối 

lượng (g)  

Số cá thể 

(con/loài) 

Biến  động 

kích cỡ 

(SL, mm) 

Mù

a 

mư

a 

Mùa 

khô 

1 Cá đù râu 
Dendrophysa russellii (Cuvier, 

1829)  
9,98 7 21-70 + + 

2 Cá đù  Johnius borneensis (Bleeker, 1851) 0,14 2 14  + 

3 Cá uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) 8,88 5 45 - 47 + + 

4 Cá đù 
Johnius novaehollandiae 

(Steindachner, 1866) 
4,21 1 63  + 

5 Cá đù  Johnius sp 39,96 180 13-26 + + 

6 
Cá sửu 

răng nhỏ 
Panna microdon (Bleeker, 1849) 3,12 3 32-47 +  

7 Cá sửu Nibea soldado (Lacepède, 1802) 40,09 2 30-142  + 

Tổng 106,38 200   4 6 

Trên sông Cửa Lớn 

Bảng 5: Biến động số lượng cá thể và kích cỡ thành phần loài cá đù theo mùa ở sông Cửa Lớn 

TT Tên VN Tên KH 
Tổng khối 

lượng (g) 

Số cá thể 

(con/loài) 

Biến động 

kích cỡ 

(mm) 

Mùa 

mưa 

Mùa 

khô 

1 
Cá đù 

râu 

Dendrophysa russellii (Cuvier, 

1829) 
29,39 29 14-61 + + 

2 Cá đù 
Johnius borneensis (Bleeker, 

1851) 
19,74 20 26-69 + + 

3 Cá uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) 114,55 31 25-64 + + 

4 Cá đù  
Johnius novaehollandiae 

(Steindachner, 1866) 
117,96 13 36-116 + + 

5 
Cá đù 

mắt rộng 

Johnius plagiostoma (Bleeker, 

1849) 
17,4 16 26-58 + + 

6 Cá đù Johnius sp. 378,97 421 16-71 + + 

7 
Cá đù 

xiêm 

Johnius trachycephalus 

(Bleeker, 1851) 
11,26 4 35-74 + + 

8 Cá sửu 
Nibea soldado (Lacepède, 

1802) 
191,91 60 26-142 + + 

9 Cá Sửu 
Otolithes ruber (Bloch & 

Schneider, 1801) 
1,30 2 33  + 

10 
Cá sửu 

răng nhỏ 

Panna microdon (Bleeker, 

1849) 
60,88 27 3-118 + + 

Tổng 943,36 623   9 10 

Kết quả từ Bảng 1 cho thấy thành phần loài họ cá đù 

xuất hiện ở cả hai con sông vào mùa mưa và mùa 

khô chênh lệch không nhiều. Ở sông Bảy Hạp, xác 

định được 7 loài, với 4 giống, trong đó giống 

Johnius chiếm phần lớn với 94% so với tổng số cá 

thể (n=188) và có kích thước dao động từ 13-47 mm, 

kế đến là giống Dendrophysa (3,5%), Panna (1,5%) 

và Nibea (1%). Tương tự, ở sông Cửa Lớn, có 10 

loài, 5 giống và Johinus có số lượng cá thể phong 

phú nhất. 

Phần lớn thành phần loài cá đù có kích thước nhỏ 

là do nơi đây hội tụ dồi dào nguồn dưỡng chất, đồng 

thời có hệ sinh thái rừng ngập mặn, thích hợp cho 

các sinh vật lẩn trốn kẻ thù, trú ngụ, tìm thức ăn, là 

bãi đẻ của nhiều loài nói chung và họ cá đù 

(Sciaenidae) nói riêng. Theo Vũ Trung Tạng (2009) 

Sciaennidae là một trong những họ cá được xếp 

hạng thứ 3/9 về họ giàu loài nhất từ cao đến thấp, và 

có vai trò quan trọng trong nghề cá cửa sông. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy độ mặn không biến 

động nhiều qua các điểm thu mẫu chỉ dao động trung 

bình từ 25-28 ‰ (Sông Cửa Lớn) và 21-25 ‰ (Sông 

Bảy Hạp). Kết quả này cho thấy độ mặn cao hay 

thấp có mối liên hệ đến sự xuất hiện thành phần loài 
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họ cá đù ở hai khu vực sông (Hình 4 và Hình 5). Độ 

mặn tại khu vực nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với 

nghiên cứu của Phạm Thược (2009). Theo Phạm 

Thược (2009), độ mặn có tính chất quyết định đến 

sự phân bố của một số loài sinh vật và ở vùng nước 

nông cửa sông, ven biển Tây có độ mặn thấp dưới 

32,5 ‰  và sự thay đổi không lớn. Ngoài ra, với độ 

mặn thấp cũng xuất hiện một số loài động vật phù 

du, đây là nguồn thức ăn của một số loài có tính ăn 

động vật, đặc biệt là nhóm cá đù ở giai đoạn còn 

nhỏ. Qua đó cho thấy được sự phân bố của họ cá đù 

ở vùng cửa sông.

 

Hình 4: Biến động thành phần loài cá đù theo độ mặn phân bố ở sông Cửa Lớn 

 

Hình 5: Biến động thành phần loài cá đù theo độ mặn phân bố ở sông Bảy Hạp 

Kết quả từ Hình 5 cho thấy, độ mặn có sự biến 

biến động qua các đợt khảo sát nhưng chênh lệch 

không cao từ đất liền ra vùng cửa sông. Biến động 

số lượng loài ở sông Cửa Lớn rõ rệt và phần lớn cao 

hơn sông Bảy Hạp. Đợt 1 và đợt 12 không bắt gặp 

cá đù trong quá trình thu mẫu (Hình 6). 
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Hình 6: Biến động thành phần loài theo độ mặn ở sông Cửa Lớn và Bảy Hạp 

3.3 Mức độ phong phú  

Mức độ phong phú họ cá đù theo mùa ở sông 

Bảy Hạp 

Vào mùa khô mức độ phong phú họ cá đù có xu 

hướng giảm dần từ trong sông ra đến khu vực cửa 

sông, với 5,2 g/ha/mùa – 0,05 g/ha/mùa, phong phú 

nhất là  ở Chà Là và Bảy Hạp. Vào mùa mưa, mức 

độ phong phú của họ cá đù xuất hiện đều qua các 

điểm nghiên cứu, phong phú nhất là Chà Là (3,3 

g/ha/mùa) và Bờ trái Bảy Hạp (2,79 g/ha/mùa). Mức 

độ phong phú thấp nhất ở cả hai mùa ở Rạch Chèo 

và không bắt gặp vào mùa khô ở bờ phải Bảy Hạp 

(Hình 7). 

 

Hình 7: CPUE (g/ha/mùa) họ cá đù ở sông Bảy Hạp  

Mức độ phong phú họ cá đù ở sông Cửa Lớn 

Ngược lại với sông Bảy Hạp, sông Cửa Lớn có 

mức độ phong phú có xu hướng tăng dần từ trong 

sông ra đến cửa sông (Sa Phô – Bờ trái Ông Trang) 

vào mùa khô (2,89 – 27,66 g/ha/mùa). Vào mùa 

mưa, mức độ phong phú có sự biến động lớn, cao 

nhất là Sa Phô 31,16 g/ha, thấp nhất là Điểm 4 Ông 

Trang (0,12 g/ha/mùa). Thêm vào đó, kết quả từ 

Hình 8 cho thấy nhóm cá đù phong phú nhất là khu 

vực cửa sông vào hai mùa. 
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Hình 8: CPUE (g/ha/mùa) họ cá đù ở sông Cửa Lớn 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

4.1 Kết luận 

Trong thời gian nghiên cứu, ở vùng cửa sông ven 

biển Tây tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 10 loài xuất hiện 

ở sông Cửa Lớn và 7 loài ở sông Bảy Hạp. Thành 

phần loài họ cá đù phân bố rộng từ sông ra cửa sông 

và xuất hiện vào cả mùa mưa và mùa khô. Ở sông 

Bảy Hạp, CPUE của họ cá đù ở có xu hướng giảm 

dần từ trong sông ra đến khu vực cửa sông, mùa khô 

CPUE dao động từ 5,2 g/ha – 0,05 g/ha; vào mùa 

mưa, CPUE dao động từ 3,3 g/ha – 0.06 g/ha. Ở 

sông Cửa Lớn, CPUE có xu hướng tăng dần từ trong 

sông ra đến cửa sông vào mùa khô với CPUE dao 

động từ 2,89 – 27,66 g/ha. Vào mùa mưa, mức độ 

phong phú cao nhất là ở Sa Phô (31,16 g/ha) và thấp 

nhất là ở Ông Trang (0,12 g/ha). 

4.2 Đề xuất 

Nghiên cứu thành phần loài họ cá đù phân bố ở 

vùng cửa sông ven biển Đông và Tây, ĐBSCL. 
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