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TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2010 trên 144 mẫu vật thuộc loài cá chốt
mun ti (Mystus multiradiatus) thu thập tại lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai nhằm xác định các đặc điểm
sinh học - sinh thái cơ bản của loài cá này với mục đích thuần hoá chúng trong tương lai. Các chỉ tiêu
được chọn nghiên cứu bao gồm: tương quan phát triển giữa kích thước và khối lượng (144 mẫu); thành
phần tuổi cá khai thác (58 mẫu); tỷ lệ đực/cái trong cá khai thác (80 mẫu); tuổi thành thục sinh dục (45
mẫu); sức sinh sản (30 mẫu). Kết quả phân tích cho thấy, cá chốt mun ti là loài cáốc kích thước nhỏ, tuổi
thọ thấp nhưng lại có khả năng thành thục sinh dục và sinh sản sớm (cá 1 năm đã có thể sinh sản); sức
sinh sản tương đối cao,... điều này cho thấy, cá chốt mun ti là loàì cá có khả năng phục hồi quần đàn
nhanh. Hơn nữa, loài cá này có sản lượng tương đối cao, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế ở khu vực
Nam Bộ. Ngoài giá trị về kinh tế, loài cá này còn có những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, kích thước
vừa phải nên khá được ưa chuộng trên thị trường cá cảnh. Nghiên cứu còn cho thấy, loài cá này có
vùng phân bố tương đối rộng, các chỉ tiêu môi trường phân bố có biên độ dao động cao, thức ăn đa
dạng... rất thuận lợi để thuần hoá cho mục đích nuôi trong tương lai.
Từ khoá: Cá kinh tế, đặc điểm sinh học, Mystus multiradiatus , Sài Gòn - Đồng Nai.

SUMMARY
A study was carried out from 1/2007 to 6/2010 on 144 specimen of Mystus multiradiatus species
that collecting in Saigon - Dongnai river system. This paper present some biological characteristics
such as: interdependence between weight and length (144 specimen); age (58 specimen); reproductive
capacity (30 specimen); seasonal of reproduction and distribution, etc. The result showed that: this
species is small size; short life cycle; short mature age; high reproductive power; ect. That is favorable
reproductive resource.This species is known, because of high exploitation, valuable food supply and
economic fish value in the Southern of Vietnam. Beside economic value, it is using for ornamental fishes
purpose. This study is purpose to make the first data for development of aquaculture.
Key words: Biological characteristics, economic fish, Mystus multiradiatus , Saigon - Dongnai.

1. §ÆT VÊN §Ò
C¸ chèt mun ti - Mystus multiradiatus
Roberts, 1992 thuéc gièng c¸ chèt (Mystus),
hä c¸ l¨ng (Bagridae), bé c¸ nheo
(Siluriformes). Trªn thÕ giíi, gièng Mystus cã
37 loμi, ph©n bè kh¸ réng nh−ng phÇn lín
còng tËp trung ë c¸c n−íc nhiÖt ®íi. ë ViÖt
Nam, gièng Mystus cã 9 loμi, phÇn lín tËp
trung ë c¸c tØnh Nam Bé, ®Æc biÖt lμ khu vùc
®ång b»ng s«ng Cöu Long. C¸ chèt mun ti lμ
loμi c¸ rÊt cã gi¸ trÞ vÒ mÆt kinh tÕ ë khu vùc

Nam Bé nh− s¶n l−îng khai th¸c cao, thÞt
ngon vμ cã gi¸ trÞ cao vÒ mÆt hμng ho¸.
Ngoμi ra, c¸ chèt mun ti cßn cã thÓ ®−îc sö
dông lμm c¸ c¶nh (Bé Thuû s¶n, 1996) bëi
c¸c ®−êng nÐt trªn c¬ thÓ s¾c s¶o, mμu s¾c
næi bËt, kÝch th−íc võa ph¶i vμ kh¸ ®−îc −a
chuéng trªn thÞ tr−êng c¸ c¶nh hiÖn nay.
MÆc dÇu c¸ chèt mun ti rÊt cã gi¸ trÞ c¶
vÒ thùc phÈm vμ môc ®Ých vui ch¬i, gi¶i trÝ
nh−ng cho ®Õn nay vÉn ch−a t×m thÊy tμi
liÖu nμo nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc –
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sinh th¸i cña loμi c¸ nμy. Nghiªn cøu nμy
®−îc tiÕn hμnh nh»m t×m hiÓu mét sè ®Æc
®iÓm sinh häc sinh th¸i c¬ b¶n cña loμi c¸
nμy nh−: t−¬ng quan chiÒu dμi - khèi l−îng
c¸ khai th¸c; kÝch th−íc c¸ khai th¸c; thμnh
phÇn tuæi c¸ khai th¸c; søc sinh s¶n t−¬ng
®èi; søc sinh s¶n tuyÖt ®èi; thμnh phÇn thøc
¨n tù nhiªn víi mong muèn lμm c¬ së ban
®Çu cho viÖc ph¸t triÓn loμi c¸ nμy cho môc
®Ých th−¬ng m¹i trong t−¬ng lai.

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU
2.1. Ph−¬ng ph¸p thùc ®Þa
16 ®ît kh¶o s¸t thùc ®Þa ®· ®−îc tæ chøc
tõ 1/2007 ®Õn 6/2010 ®Ó thu thËp mÉu ph©n
tÝch c¸c ®Æc ®iÓm sinh häc – sinh th¸i. MÉu
vËt ®−îc thu t¹i c¸c khu vùc thuéc l−u vùc
s«ng Sμi Gßn - §ång Nai vμ ®−îc l−u gi÷ t¹i
Phßng tiªu b¶n c¸, ViÖn Sinh häc NhiÖt ®íi,
Tp. Hå ChÝ Minh.
C¸c mÉu vËt ®−îc chôp h×nh ngay khi
cßn t−¬i sau ®ã ®−îc cè ®Þnh vμ l−u gi÷ trong
formaline 5-8% ®−a vÒ ph©n tÝch ë phßng thÝ
nghiÖm. Riªng c¸c mÉu ph©n tÝch thμnh phÇn
thøc ¨n th× ®−îc gi¶i phÉu t¹i chç vμ cè ®Þnh
ruét cña chóng ®Ó ph©n tÝch ë phßng thÝ nghiÖm.
Ngoμi ra, ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc céng
®ång còng ®−îc tiÕn hμnh song song ®Ó thu
thËp nh÷ng th«ng tin liªn quan nh−: thêi
gian ®¸nh b¾t; mïa vô ®¸nh b¾t; mïa sinh
s¶n; thøc ¨n; ph©n bè; …
2.2. Trong phßng thÝ nghiÖm
MÉu vËt thu thËp ngoμi thùc ®Þa ®−îc
tiÕn hμnh ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm
víi c¸c chØ tiªu:

- ChiÒu dμi ®−îc ®o trùc tiÕp trªn mÉu c¸
thu thËp b»ng th−íc kÑp; khèi l−îng ®−îc
c©n b»ng c©n ®iÖn tö Setius; c¸c mèi t−¬ng
quan vÒ chiÒu dμi vμ khèi l−îng ®−îc ph©n
tÝch trªn phÇn mÒm MS. Excel 2007 vμ
Systate 6.0.
- TÝnh thμnh phÇn tuæi c¸ khai th¸c dùa
vμo sù ph¸t triÓn cña c¸c vßng sinh tr−ëng
trªn mÉu x−¬ng lÊy tõ ®èt sèng cña cét sèng
(Pravdin, 1963).
- Søc sinh s¶n tuyÖt ®èi ®−îc x¸c ®Þnh
b»ng c¸ch ®Õm sè l−îng trøng c¸ khi c¸ thÓ
c¸i ®· ph¸t triÓn tuyÕn sinh dôc ®Õn giai
®o¹n IV cña chu kú chÝn muåi sinh dôc; søc
sinh s¶n t−¬ng ®èi ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc T = N/W (N: søc sinh s¶n tuyÖt ®èi, W
khèi l−îng c¬ thÓ c¸ c¸i) (Pravdin, 1963;
Nikolsky, 1961; Xakun, Buskaia, 1968).
- C¸c ®Æc ®iÓm vÒ ph©n bè, di c− ®−îc
x¸c ®Þnh dùa vμo mÉu vËt thu thËp, pháng
vÊn ng− d©n vμ tham kh¶o c¸c tμi liÖu cña
(Pravdin, 1963; Bïi Lai vμ cs., 1985;
Nikolsky, 1961; TrÇn V¨n Vü, 1982).
- Thμnh phÇn thøc ¨n trong èng tiªu
ho¸ ®−îc ph©n tÝch dùa vμo hiÖn diÖn cña
thøc ¨n trong mÉu ruét vμ tÇn suÊt xuÊt
hiÖn tõng lo¹i thøc ¨n (TrÇn V¨n Vü, 1982).
Ngoμi ra, nghiªn cøu cã kÕt hîp víi ph−¬ng
ph¸p tiÕp xóc céng ®ång (ng− d©n vμ ng−êi
nu«i c¸ c¶nh) vμ tham kh¶o c¸c tμi liÖu kh¸c
cã liªn quan.
C¸c chØ sè ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p
ng− lo¹i häc th«ng th−êng. Sè liÖu ph©n tÝch
®−îc xö lý trªn c¸c phÇn mÒm Excel 2007 vμ
Systate 6.0 vμ c¸c phÇn mÒm hç trî kh¸c.
Ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc céng ®ång dùa vμo
mÉu phiÕu ®iÒu tra cña nhãm nghiªn cøu.

C¸ chèt säc mun ti Mystus multiradiatus Roberts, 1992
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3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O
LUËN
3.1. T−¬ng quan chiÒu dμi - khèi l−îng
c¸ khai th¸c
3.1.1. KÝch th−íc, khèi l−îng c¸ khai th¸c

Tuú theo tõng lo¹i ng− cô, c¸ch khai
th¸c mμ kÝch th−íc khai th¸c cña c¸ lμ kh¸c
nhau. Nghiªn cøu nμy ®· sö dông 144 c¸ thÓ
thu thËp t¹i l−u vùc s«ng Sμi Gßn - §ång
Nai ®Ó ph©n tÝch kÝch th−íc khai th¸c.
KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, chiÒu dμi
trung b×nh cña c¸ khai th¸c ®¹t 120,31 ±
14,68 mm, dao ®éng trong kho¶ng tõ 77 –
160 mm. Khèi l−îng trung b×nh cña c¸ khai
th¸c ®¹t 16,71 ± 5,39 g, dao ®éng trong
kho¶ng tõ 7,08 – 32,46 g.
KÝch th−íc lín nhÊt cña c¸ chèt mun ti
theo NguyÔn ThÞ Thu HÌ (2000) lμ 110 mm,
theo Fishbase (2009) lμ 128 mm vμ theo
Rainboth (1996) lμ 150 mm. KÕt qu¶ cña
nghiªn cøu nμy cho biÕt kÝch th−íc tèi ®a cña
c¸ chèt mun ti lμ 160 mm lín h¬n so víi c¸c
kÕt qu¶ nghiªn cøu tr−íc ®©y cã thÓ do sö
dông c¸c lo¹i ng− cô khai th¸c kh¸c nhau.
Trong nghiªn cøu nμy, mét sè mÉu c¸ ®−îc
thu thËp b»ng ng− cô lμ Chμ - lo¹i ng− cô
th−êng khai th¸c c¸ cã kÝch th−íc lín. Tuy
nhiªn, sè l−îng c¸ thÓ ®¹t kÝch th−íc tèi ®a
nh− nªu trªn kh«ng nhiÒu trong sè c¸c mÉu
nghiªn cøu. Sè l−îng c¸ thÓ lín h¬n 130 mm
chØ chiÕm kho¶ng 27,78% vμ sè l−îng c¸ thÓ
cã kÝch th−íc lín h¬n 150 mm chØ chiÕm
4,17% sè l−îng mÉu nghiªn cøu (B¶ng 1).

Dùa vμo cÊu tróc tuæi c¸, nghiªn cøu
nμy chia c¸ khai th¸c thμnh 3 nhãm kÝch
th−íc kh¸c nhau.
KÕt qu¶ ë b¶ng 1 cho thÊy, phÇn lín c¸
chèt khai th¸c chñ yÕu dao ®éng trong
kho¶ng tõ 110 - 130 mm. Víi kÝch th−íc nμy
cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc phÇn nμo vÒ kÝch th−íc
tèi ®a cña c¸ theo c¸c nghiªn cøu tr−íc ®©y
®· c«ng bè.
Nh− vËy so víi kÝch th−íc tèi ®a, nh×n
chung c¸ chèt khai th¸c ngoμi tù nhiªn cã
kÝch th−íc t−¬ng ®èi lín. ViÖc ph©n chia c¸c
nhãm kÝch th−íc khai th¸c nh− trªn lμ do
liªn quan ®Õn cÊu tróc tuæi c¸ khai th¸c.
3.1.2. T−¬ng quan gi÷a chiÒu dμi vμ khèi
l−îng c¸ khai th¸c

KÕt qu¶ ph©n tÝch mèi t−¬ng quan gi÷a
sù ph¸t triÓn chiÒu dμi vμ khèi l−îng c¬ thÓ
cña c¸ chèt mun ti cho thÊy, sù ph¸t triÓn
cña chóng theo mèi t−¬ng quan tû lÖ thuËn
víi nhau. Mèi t−¬ng quan gi÷a chiÒu dμi vμ
khèi l−îng c¸ thÓ c¸ chèt mun ti thÓ hiÖn
qua h×nh 1 theo hμm sè W = 0,0002.L2,3905.
3.2. Thμnh phÇn tuæi c¸ khai th¸c
C¸ chèt thuéc loμi c¸ da tr¬n víi v¶y ®·
tho¸i ho¸ nªn viÖc ph©n tÝch tuæi c¸ ph¶i dùa
vμo mÉu x−¬ng. Trong ®Ò tμi nμy, mÉu
x−¬ng ®−îc chän nghiªn cøu lμ ®èt sèng.
§Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn tuæi trong c¸
khai th¸c, mÉu x−¬ng sèng cña 58 c¸ thÓ ®·
®−îc ph©n tÝch vμ kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc
tr×nh bμy ë b¶ng 2 vμ h×nh 2.

B¶ng 1. Sè l−îng c¸ thÓ theo c¸c nhãm kÝch th−íc
Chiều dài
(mm)

< 110

110 - 129

> 130

Tổng

Số cá thể

26

78

40

144

Tỷ lệ %

18,06

54,17

27,78

100

937

Khối lượng (g)
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H×nh 1. T−¬ng quan gi÷a chiÒu dμi vμ khèi l−îng c¸ khai th¸c
B¶ng 2. Thμnh phÇn tuæi cña c¸ chèt mun ti khai th¸c
Tuổi
Kích thước
>110 (mm)
110 - 129 (mm)
>130 (mm)
Tổng số cá thể

0

10
5

4
12
1
17

15
Số cá thể

+

0

+

1

1

8
7
15

3
3
6

2

2

2
2

+

>3

Tổng số
14
28
16
58

3
3
<110mm

14

110-130mm
>130mm

12
10
8
6
4
2
0
0

0+

1

1+

2

2+

>3

Tuổi

H×nh 2. T−¬ng quan gi÷a tuæi vμ kÝch th−íc
KÕt qu¶ nμy cho thÊy phÇn lín c¸ chèt
mun ti khai th¸c ®Òu cã tuæi thä d−íi 1+, vμ
chñ yÕu n»m trong ®é tuæi tõ 0+ ®Õn 1+,
t−¬ng øng víi kÝch th−íc dao ®éng trong
kho¶ng tõ 110 - 130 mm (chiÕm 65,53% tæng
sè c¸ thÓ ph©n tÝch tuæi). C¸ cã tuæi lín h¬n
1+ cã sè l−îng kh«ng nhiÒu (chiÕm 10,34%)
vμ kh«ng ph¸t hiÖn c¸ cã tuæi lín h¬n 3.
Cïng víi kÕt qu¶ ph©n tÝch tuæi thμnh
thôc sinh dôc (B¶ng 4), dï c¸ chèt mun ti
khai th¸c cã tuæi d−íi 1+ nh−ng ë tuæi nμy
chóng ®· cã kh¶ n¨ng sinh s¶n.
3.3. C¸c ®Æc ®iÓm vÒ sinh s¶n
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3.3.1. Tû lÖ ♂/♀ trong thμnh phÇn c¸
khai th¸c

§Ó x¸c ®Þnh tû lÖ ♂/♀ trong c¸ khai th¸c,
80 mÉu c¸ khai th¸c ®−îc chän ph©n tÝch
ngÉu nhiªn (B¶ng 3).
Trong sè mÉu c¸ ph©n tÝch, cã 23 c¸ thÓ
kh«ng ph©n biÖt ®−îc tuyÕn sinh dôc b»ng
m¾t th−êng, 25 c¸ thÓ ®ùc vμ 32 c¸ thÓ c¸i.
Nh− vËy, tû lÖ ♂/♀ lμ 25/32, t−¬ng ®−¬ng
kho¶ng 5/6. ViÖc ph©n tÝch tû lÖ ♂/♀ trong c¸
khai th¸c cÇn ph¶i ®−îc theo dâi nhiÒu h¬n
vμ chuyªn s©u h¬n míi cã thÓ kÕt luËn. Tuy
nhiªn, kÕt qu¶ nghiªn cøu nμy cho thÊy tû lÖ
®ùc/c¸i còng gÇn t−¬ng ®−¬ng 1/1.
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B¶ng 3. Tû lÖ ♂/♀ trong thμnh phÇn c¸ chèt mun ti khai th¸c
Tuyến sinh dục
Kích thước
< 110 (mm)
110-129 (mm)

KPB

♂

Tổng cộng

14

2

9

17

14

40

6

18

24

25

32

80

> 130 (mm)
Số cá thể

♀

23

16

B¶ng 4. Tuæi thμnh thôc sinh dôc cña c¸ chèt mun ti
Tuổi
0
+
0
1
+
1
2
+
2
≥3

Cá chưa trưởng thành
10
5
0
0
0
0
0

3.3.2. Tuæi thμnh thôc sinh dôc

Nh÷ng c¸ thÓ ®¹t giai ®o¹n III trë lªn
cña chu kú thμnh thôc sinh dôc ®−îc xem lμ
®· thμnh thôc sinh dôc nh−ng nh÷ng c¸ thÓ
®¹t giai ®o¹n IV trë lªn míi ®−îc xem lμ sinh
s¶n (Pravdin, 1963).
§Ó ph©n tÝch tuæi thμnh thôc sinh dôc
cña c¸ chèt mun ti, nghiªn cøu tiÕn hμnh
ph©n tÝch ®èt sèng cña 45 mÉu c¸. KÕt qu¶
ph©n tÝch ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 4 cho thÊy c¸
chèt mun ti thμnh thôc sinh dôc sau mét chu
kú n¨m ph¸t triÓn (t−¬ng øng víi tuæi 0+).
Tuy nhiªn, sè c¸ thÓ thμnh thôc ë tuæi 0+ gÆp
kh«ng nhiÒu (chØ chiÕm tõ 13 - 20% tæng sè c¸
thÓ tr−ëng thμnh sinh dôc). Cßn ®a sè c¸c c¸
thÓ cßn l¹i ph¶i ®¹t Ýt nhÊt tuæi 1 míi thμnh
thôc vμ sinh s¶n. Tuæi thμnh thôc sinh dôc
cña c¸ chèt mun ti ®−îc tr×nh bμy ë h×nh 3.
Víi kÕt qu¶ ph©n tÝch nμy cho thÊy, c¸
chèt mun ti sÏ thμnh thôc sinh dôc vμ cã kh¶
n¨ng sinh s¶n sau h¬n 1 n¨m ph¸t triÓn.
Nh− vËy, víi kÝch th−íc khai th¸c, tuæi
khai th¸c vμ tuæi thμnh thôc sinh dôc nh−
trªn lμ nh÷ng th«ng sè quan träng trong viÖc
x©y dùng mét biÖn ph¸p ph¸t triÓn bÒn v÷ng
nguån lîi. HiÖn nay, nguån lîi c¸ tù nhiªn
khai th¸c ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn vÒ s¶n
l−îng, nhá dÇn vÒ kÝch th−íc. ViÖc biÕt ®−îc
kÝch th−íc, tuæi thμnh thôc sinh dôc cña mét
loμi c¸ nμo ®ã cã thÓ gióp chän nh÷ng lo¹i
ng− cô thÝch hîp nh»m khai th¸c c¸ cã kÝch

Cá đực
0
3
8
3
1
0
0

Cá cái
0
2
10
2
0
1
0

th−íc lín, kÝch th−íc ®· tr−ëng thμnh, t¹o
®iÒu kiÖn cho c¸ con, c¸ nhá tr−êng thμnh vμ
c¸ tr−ëng thμnh cã kh¶ n¨ng sinh s¶n.
3.3.3. Mïa sinh s¶n cña c¸

§Ó ph©n tÝch mïa sinh s¶n cña c¸, nghiªn
cøu chän ph©n tÝch 144 mÉu c¸ (mçi th¸ng
12 mÉu) ®Ó theo dâi qu¸ tr×nh thμnh thôc
tuyÕn sinh dôc cña c¸ (B¶ng 5 vμ H×nh 4).
Sè liÖu b¶ng 5 cho thÊy, mïa sinh s¶n
cña c¸ chèt mun ti lμ thêi gian mïa m−a tõ
th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 hμng n¨m. Trong ®ã
thêi gian sinh s¶n cao tõ th¸ng 5 - th¸ng 9,
cao nhÊt vμo th¸ng 6 - th¸ng 8.
Nh− vËy, víi thêi gian sinh s¶n në ré tõ
th¸ng 6 - th¸ng 8 hμng n¨m cã thÓ gióp x©y
dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn loμi c¸ nμy mét c¸ch
cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mμ kh«ng lμm c¹n
kiÖt nguån lîi trong tù nhiªn b»ng c¸ch tr¸nh
khai th¸c trong mïa sinh s¶n, t¹o ®iÒu kiÖn
cho c¸ sinh s¶n, t¸i t¹o nguån lîi tù nhiªn.
KÕt qu¶ ph©n tÝch còng cho thÊy, sau
khi sinh s¶n, tuyÕn sinh dôc cña c¸ chèt
mun ti th−êng chuyÓn vÒ giai ®o¹n VI-III. Cã
nghÜa lμ sau khi sinh s¶n, buång trøng vÉn
cßn trøng tÝch luü no·n hoμng. Sè trøng nμy
cã thÓ sÏ tiÕp tôc ph¸t triÓn vμ sinh s¶n
trong thêi gian cßn l¹i cña mïa sinh s¶n.
Nh− vËy, c¸ chèt mun ti còng cã thÓ lμ loμi
c¸ cã kh¶ n¨ng sinh s¶n nhiÒu lÇn trong mïa
sinh s¶n kÐo dμi.
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Số cá thể
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Cá chưa trưởng thành
Cá đực
Cá cái

12
10
8
6
4
2
0
0

0+

1

1+

2

2+

≥3

Tuổi

H×nh 3. Tuæi thμnh thôc sinh dôc cña c¸
B¶ng 5. Qu¸ tr×nh thμnh thôc cña tuyÕn sinh dôc qua c¸c th¸ng trong n¨m
Tuyến sinh dục
Tháng

Không phân biệt

I và II

III

IV

11
12
3
4
1
0
0
1
0
1
4
4
41

1
1
9
7
2
1
1
2
3
5
7
8
47

1
5
3
1
2
1
1

4
7
8
5
5
1

14

30

Số cá thể

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng

V và VI

1
2
2
3
4
1
13

KPB
I và II
III
IV

14
12

V và VI

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

H×nh 4. Sù thμnh thôc cña tuyÕn sinh dôc
3.3.4. Søc sinh s¶n t−¬ng ®èi, søc sinh s¶n
tuyÖt ®èi

KÕt qu¶ ph©n tÝch buång trøng cña 30
c¸ thÓ c¸i khi buång trøng ®¹t giai ®o¹n IV
cña chu kú thμnh thôc sinh dôc tr×nh bμy ë
b¶ng 6 cho thÊy, søc sinh s¶n tuyÖt ®èi cña
c¸c chèt mun ti dao ®éng trong kho¶ng tõ
3.200 - 20.970 trøng/c¬ thÓ c¸i. Søc sinh s¶n
940

tuyÖt ®èi trung b×nh ®¹t 8.050 ± 2.175
trøng/c¬ thÓ c¸i.
Søc sinh s¶n t−¬ng ®èi cña c¸ chèt mun
ti dao ®éng trong kho¶ng tõ 125,63 –
1.187,43 trøng/g khèi l−îng c¬ thÓ c¸i. Søc
sinh s¶n t−¬ng ®èi trung b×nh lμ 389,21 ±
131,30 trøng/g khèi l−îng c¬ thÓ c¸i.
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B¶ng 6. ChiÒu dμi, khèi l−îng, søc sinh s¶n t−¬ng ®èi, søc sinh s¶n tuyÖt ®èi cña c¸
Chỉ số thống kê

Lab (mm)

Nhỏ nhất
Lớn nhất
Trung bình
Độ lệch chuẩn

120
160
137,63
10,26

P (g)
15,00
32,46
22,41
4,37

Pg (g)

Sinh sản tuyệt đối

0,45
2,84
1,07
0,73

Sinh sản tương đối

HSCMSD

125,63
1187,43
389,21
310,95

1,85
15,78
5,16
4,35

3200
20970
8050
5151

B¶ng 7. Thμnh phÇn thøc ¨n tù nhiªn cña c¸ chèt mun ti
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Thành phần thức ăn
Ilyocyprus (Cladocera)
Macrothrix (Cladocera)
Ceriodaphnia (Cladocera)
Tropocyclops (Copepoda)
Mesocyclops (Copepoda)
Thermocyclops (Copepoda)
Allodiaptomus (Copepoda)
Ấu trùng côn trùng
Côn trung nước
Giun nhiều tơ
Giáp xác (tép, tôm)
Cá con
Mùn bã hữu cơ

Víi søc sinh s¶n t−¬ng ®èi trung b×nh lμ
389,21 ± 131,30 trøng/g khèi l−îng c¬ thÓ
c¸i, c¸ chèt mun ti tuy cã kÝch th−íc nhá
nh−ng l¹i cã kh¶ n¨ng sinh s¶n lín vμ kh¶
n¨ng phôc håi quÇn ®μn nhanh (1 n¨m). §©y
lμ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc ph¸t
triÓn bÒn v÷ng nguån lîi tù nhiªn nÕu biÕt
khai th¸c hîp lý.
3.4. Dinh d−ìng
KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh tÝnh thμnh phÇn
thøc ¨n cã trong èng tiªu ho¸ cña c¸ chèt
mun ti cïng víi sè liÖu thu thËp th«ng qua
pháng vÊn céng ®ång tr×nh bμy ë b¶ng 7 cho
thÊy, thμnh phÇn thøc ¨n cña c¸ chèt mui ti
còng t−¬ng ®èi ®a d¹ng. C¸c lo¹i thøc ¨n gÆp
nhiÒu vμ cã lÏ lμ thøc ¨n chÝnh cña c¸ chèt
mun ti lμ ®éng vËt phï du, gi¸p x¸c, Êu
trïng c«n trïng, c«n trïng n−íc. Thøc ¨n lμ
c¸ nhá vμ mïa b· h÷u c¬ gÆp Ýt h¬n rÊt
nhiÒu. Tuy nhiªn, so víi thùc vËt th× thøc ¨n
®éng vËt vÉn ®−îc c¸ −a thÝch h¬n.
C¸ th−êng kiÕm ¨n ë ven bê, trong c¸c
tr¶ng cá, bôi c©y thuû sinh, ®Æc biÖt lμ ë c¸c
vïng ngËp trong mïa lò. C¸ th−êng kiÕm ¨n

Phân tích
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xx
xx
x
x

Phỏng vấn

x
x
x
x
x

ë tÇng gi÷a vμ tÇng ®¸y ë c¸c vïng n−íc n«ng,
Ýt khi lªn tÇng mÆt. ë c¸c vïng n−íc s©u vμ
c¸c s«ng lín, c¸ th−êng kiÕm ¨n ë gÇn bê.

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ
4.1. KÕt luËn
C¸ khai th¸c cã kÝch th−íc trung b×nh lμ
120,31 ± 14,63 mm, dao ®éng trong kho¶ng
tõ 77 – 160 mm. Khèi l−îng trung b×nh cña
c¸ khai th¸c ®¹t 16,71 ± 5,39 g, dao ®éng
trong kho¶ng tõ 7,08 – 32,46 g. C¸ khai th¸c
cã kÝch th−íc nhá, tuæi thä thÊp. PhÇn lín c¸
khai th¸c ®−îc ®Òu cã tuæi thä d−íi 2 n¨m
tuæi. Tuy nhiªn, ë tuæi nμy c¸ ®· thμnh thôc
sinh dôc vμ cã kh¶ n¨ng sinh s¶n ®Ó phôc
håi quÇn ®μn.
Søc sinh s¶n tuyÖt ®èi cña c¸c chèt mun
ti dao ®éng trong kho¶ng tõ 3.200 – 20.970
trøng/c¬ thÓ c¸i, trung b×nh ®¹t 8050 ± 2175
trøng/c¬ thÓ c¸i. Søc sinh s¶n t−¬ng ®èi dao
®éng trong kho¶ng tõ 125,63 - 1.187,43 trøng/g
khèi l−îng c¬ thÓ c¸i, trung b×nh lμ 389,21 ±
131,30 trøng/g khèi l−îng c¬ thÓ c¸i.
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4.2. §Ò nghÞ
Víi nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn, ®Ó
ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån lîi c¸ chèt mun ti
trong tù nhiªn võa mang l¹i hiÖu qu¶ kinh
tÕ võa duy tr× nguån lîi, ®Ò nghÞ:
- Nªn sö dông c¸c lo¹i ng− cô khai th¸c
loμi c¸ nμy khi c¸ ®· ®¹t kÝch th−íc trªn
130 mm.
- C¸ sinh s¶n në ré tõ th¸ng 6 - 8, kh«ng
nªn khai th¸c c¸ trong thêi gian ®Çu cña
mïa m−a nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ cã ®iÒu
kiÖn thμnh thôc sinh dôc vμ sinh s¶n t¸i t¹o
quÇn thÓ trong tù nhiªn.
- CÇn nghiªn cøu s©u h¬n vÒ loμi c¸ nμy
vμ ®−a chóng vμo nu«i nh©n t¹o, ®¸p øng
nhu cÇu thùc phÈm vμ gi¶m bít khai th¸c tù
nhiªn võa duy tr× nguån lîi võa b¶o tån ®a
d¹ng sinh häc vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
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