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TÓM TẮT 

Một quan sát được tiến hành để nghiên cứu tập tính của cừu Phan Rang. 30 cừu trưởng thành 
được chọn ngẫu nhiên trong các nông hộ để tiến hành quan sát theo dõi. Những con cừu theo dõi 
được đánh số tai theo thứ tự và quan sát trực tiếp. Theo dõi tập tính của cừu, sử dụng đồng hồ đo 
thời gian và ghi lại thời gian mọi hành vi ăn, uống, nghỉ ngơi, nhai lại, vận động, bài tiết, bầy đàn… , 
tiến hành cả ngày lẫn đêm. Kết quả cho thấy, cừu tạp ăn, ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau, khi 
chăn thả cừu thường di chuyển chậm, cần cù, chăm chỉ gặm cỏ và gặm sát đất. Thời gian ăn của cừu 
nuôi chăn thả hai buổi là 373,37 phút/ngày, cao điểm diễn ra ở thời điểm 7-10 giờ sáng (161,84 phút 
chiếm 43,35%) và 13-16 giờ chiều (151,31 phút chiếm 40,53%). Nhu cầu nước uống của cừu là khá 
thấp, trung bình thời gian uống nước của cừu diễn ra trong khoảng 3,96 phút. Những lúc không gặm 
cỏ, cừu đều dành phần lớn thời gian cho việc ợ lên nhai lại thức ăn, bình quân tổng thời gian nhai lại 
của cừu là 578,44 phút/ngày, hoạt động nhai lại cao nhất thường diễn ra ở thời điểm 19 giờ đêm đến 1 
giờ sáng (264,94 phút chiếm 45,80%). Cừu Phan Rang có tập tính sống bầy đàn rất cao, trong đàn mỗi 
con có một vị trí nhất định, vị trí cao nhất thường là con đực đầu đàn. Con đực đầu đàn là con có kích 
thước lớn nhất, khoẻ nhất và năng suất sinh sản cao nhất. Một đặc tính bầy đàn khá hay ở cừu khác 
với các loài gia súc khi chăn thả chỉ cần cột 2 - 3 con cái lớn ở vị trí nào đó trên bãi chăn thả thì cả 
đàn quây quần gặm cỏ xung quanh vị trí đó, mà không bỏ đi xa. 

Từ khoá: Bài tiết, cừu, đi lại, nhai lại, tập tính, thời gian ăn, uống. 

SUMMARY 

A study was undertaken to investigate behaviour of Phan Rang sheep raised in Dak Lak 
province. A total of 30 mature sheep were randomly selected for direct observation on their behaviour. 
It was found that sheep were in well organized flocks with a flock leader being a ram with the biggest 
body size, strongest sexual drive. A particular feature of a sheep flock was that if there were 2 or 3 
ewes tied on grazing - and plot the whole flock were grazing around without going far away. Sheep 
could eat diverse vegetables. They grazed laboriously with a total daily eating time of  373.37 minutes, 
the high time of grazing being 7- 10 AM and 1- 4 PM.  The demand for water of sheep was low with a 
total daily drinking time of 3.96 minutes. On the average each sheep spent 578.44 minutes per day for 
rumination with the pinnacle of rumination being during 7 - 11 PM. 

Key words: Behaviour, eating, grazing, rumination, sheep.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

§¨k L¨k lμ mét trong nh÷ng tØnh cã 
®iÒu kiÖn diÖn tÝch ®Êt ®ai réng lín, mμu mì, 
nguån thøc ¨n cho gia sóc nhai l¹i phong 
phó, dåi dμo. Mét sè c«ng ty vμ n«ng hé ®· 

nhËp gièng cõu ë Phan Rang vÒ ch¨n nu«i. 
§μn cõu sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt, thÝch 
nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i ®Þa 
ph−¬ng, sè l−îng ®Çu con t¨ng nhanh vμ ®· 
mang l¹i nguån lîi ®¸ng kÓ cho ng−êi ch¨n 
nu«i cõu. Tuy nhiªn nghÒ nu«i cõu t¹i §¨k 
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L¨k lμ mét nghÒ míi xuÊt hiÖn trong nh÷ng 
n¨m gÇn ®©y nªn vÉn cßn xa l¹ víi nhiÒu 
n«ng hé, cßn mang tÝnh tù ph¸t, rêi r¹c, bÊp 
bªnh vμ vai trß cña con cõu trong s¶n xuÊt 
t¹i c¸c n«ng hé, còng nh− trong ngμnh ch¨n 
nu«i chØ míi b¾t ®Çu, sè n«ng hé ch¨n nu«i 
cõu ®ang cßn ë møc khiªm tèn. Nguyªn 
nh©n cã thÓ do nh÷ng tån t¹i vÒ nhËn thøc, 
vÒ tËp qu¸n ch¨n nu«i, thÞ tr−êng tiªu thô, 
chÕ biÕn cßn h¹n chÕ, con gièng ®ang cßn 
khan hiÕm ph¶i nhËp tõ tØnh b¹n vÒ, vμ ®Æc 
biÖt cho ®Õn nay vÉn ch−a cã nhiÒu nghiªn 
cøu chuyªn s©u vÒ ®èi t−îng nμy còng nh− 
c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt trong kh©u 
qu¶n lý, ch¨m sãc nu«i d−ìng.  

ViÖc nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng tËp tÝnh 
lμ rÊt cÇn thiÕt v× th«ng qua c¸c quy luËt 
ho¹t ®éng cña cõu nu«i, ng−êi ch¨n nu«i cã 
thÓ dù ®o¸n biÕt ®−îc t×nh tr¹ng søc khoÎ vμ 
c¸c ho¹t ®éng kh¸c x¶y ra trªn cõu. Tõ ®ã cã 
c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng, can thiÖp phï hîp 
víi c¸c quy luËt ho¹t ®éng tËp tÝnh cña cõu 
mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho ng−êi ch¨n nu«i. 
Nghiªn cøu tËp tÝnh cña cõu Phan Rang ®Ó 
gãp phÇn lμm c¬ së cho c¸c nghiªn cøu tiÕp 
theo vÒ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nghÒ nu«i 
cõu vμ x©y dùng quy tr×nh ch¨n nu«i cõu 
phï hîp.  

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 

TËp tÝnh cu¶ cõu ®−îc nghiªn cøu theo 
ph−¬ng ph¸p cña NguyÔn V¨n ThiÖn (1996). 
30 cõu tr−ëng thμnh ®−îc chän ngÉu nhiªn 
trong c¸c n«ng hé ®Ó tiÕn hμnh quan s¸t theo 
dâi. Nh÷ng con cõu theo dâi ®−îc ®¸nh sè tai 
theo thø tù vμ quan s¸t trùc tiÕp, dïng ®ång 
hå ®o thêi gian vμ ghi l¹i thêi gian mäi hμnh 
vi ¨n, uèng, nghØ ng¬i, nhai l¹i, vËn ®éng, 
bμi tiÕt, bÇy ®μn… cña cõu, tiÕn hμnh c¶ 
ngμy lÉn ®ªm. Ban ngμy b¾t ®Çu tõ 05 - 19 
giê hμng ngμy, ban ®ªm tõ 19 - 05 giê s¸ng 
h«m sau. Quan s¸t tËp tÝnh x· héi cña cõu 
®−îc tiÕn hμnh theo nhãm ngÉu nhiªn, b¾t 

®Çu khi cõu vËn ®éng tõ nhμ ®Õn b·i ch¨n 
th¶. §μn cõu Phan Rang ®−îc nu«i ë n«ng 
hé cña tØnh §¨k L¨k, trong ®iÒu kiÖn ch¨n 
th¶ ngμy hai buæi, thøc ¨n dùa hoμn toμn 
vμo tù nhiªn, kh«ng bæ sung thøc ¨n nμo 
kh¸c. 

C¸c sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p 
thèng kª to¸n häc trªn phÇn mÒm Excel 7.0 
vμ SAS.8.1 (1999 - 2000). C¸c tham sè bao 
gåm: Sè trung b×nh céng, ®é lÖch chuÈn, sai 
sè cña sè trung b×nh céng vμ hÖ sè biÕn ®éng. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. TËp tÝnh ¨n, uèng 

KÕt qu¶ quan s¸t cho thÊy cõu t¹p ¨n, 
¨n ®−îc nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau. Khi 
ch¨n th¶ cõu th−êng di chuyÓn chËm, cÇn 
cï, ch¨m chØ gÆm cá vμ gÆm s¸t ®Êt. §èi víi 
nh÷ng b·i ch¨n th¶ cã mËt ®é cá th−a, thÊp 
(cá li ti) cõu kiªn tr× ®øng gÆm s¹ch (tËn 
gèc). §©y lμ mét ®Æc tÝnh chØ cã ë cõu, kh¸c 
mét sè loμi gia sóc kh¸c, ë dª khi ch¨n th¶ 
th−êng di chuyÓn nhanh, ¨n thøc ¨n chñ yÕu 
lμ ®ät, l¸ c©y, lÊy thøc ¨n ë d¹ng bøt, cßn ë 
tr©u, bß khã cã thÓ gÆm cá ë mËt ®é th−a vμ 
thÊp nh− ë cõu. ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm 
quý nμy nªn cã thÓ kÕt hîp ch¨n th¶ cõu víi 
c¸c ®éng vËt ¨n cá kh¸c nh− tr©u, bß, dª ®Ó 
tËn dông l−îng thøc ¨n mμ c¸c gia sóc ¨n cá 
kh¸c khã lÊy ®−îc trªn b·i ch¨n th¶. Khi ¨n 
thøc ¨n l¹ dª, bß th−êng cã hμnh vi ngöi, 
nÕm thö thøc ¨n tr−íc khi ¨n. Theo Jensen 
(2005), tr¸i ng−îc víi dª, cõu kh«ng cã hμnh 
vi nÕm, ngöi  thøc ¨n tr−íc khi ¨n. Khi cã sù 
lùa chän th× cõu thÝch ¨n cá ba l¸ h¬n lμ c¸c 
c©y bôi. ChÝnh ®iÒu nμy mμ cõu th−êng ¨n 
ph¶i tói nylon, v¶i r¸ch, bao t¶i.  

§èi víi nh÷ng b·i ch¨n th¶ cõu th−êng 
xuyªn, víi mËt ®é dμy vμo mïa kh« h¹n, cá 
vμ mét sè loμi thùc vËt cõu th−êng sö dông 
sÏ kh«ng kÞp t¸i sinh, phôc håi dÇn dÇn dÉn 
®Õn sa m¹c ho¸ b·i ch¨n th¶. Bëi vËy, ®èi víi 
nh÷ng b·i ch¨n th¶ cõu cÇn cã chÕ ®é ch¨n 
th¶ lu©n phiªn ®Ó cá vμ mét sè loμi thùc vËt 
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cõu th−êng sö dông kÞp t¸i sinh, ph¸t triÓn 
tr¸nh sa m¹c ho¸. 

KÕt qu¶ theo dâi thêi gian ho¹t ®éng 
¨n, uèng trong ngμy (trong ®iÒu kiÖn nu«i 
ch¨n th¶ ngμy 2 buæi) ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 
1. Thêi gian ho¹t ®éng ¨n cña cõu nu«i 
trong ngμy lμ 373,37 phót diÔn ra trong 2 
buæi. Thêi l−îng ¨n (gÆm cá) cña cõu trong 
hai buæi ch¨n th¶ (s¸ng, chiÒu) t−¬ng ®−¬ng 
nhau, thêi gian gÆm cá cao ®iÓm diÔn ra ë 
thêi ®iÓm 7 - 10 giê s¸ng lμ 161,84 phót 
(chiÕm 43,35%) vμ 13 - 16 giê lμ 151,31 phót 
(chiÕm 40,53%). Trong thêi gian ch¨n th¶, 
cõu ®Òu dμnh nhiÒu thêi gian cho viÖc gÆm 
cá, l−îng thêi gian dμnh cho viÖc gÆm cá 
phô thuéc lín vμo tr÷ l−îng cá trªn b·i 
ch¨n th¶. §èi víi b·i ch¨n th¶ cã tr÷ l−îng 
cá nhiÒu, sau khi ¨n no cõu th−êng ch¹y vÒ 
chuång hoÆc ®øng d−íi bãng c©y ®Ó nghØ. 
Theo Jensen (2005), cõu th−êng dμnh 480 
phót/ ngμy cho viÖc gÆm cá. Theo NguyÔn 
ThÞ Mïi vμ cs. (2006), ®èi víi cõu ch¨n th¶ 
2 lÇn th−êng dμnh 422 phót trªn ngμy cho 
viÖc gÆm cá. KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy trªn 
cõu ch¨n th¶ hai buæi thÊp h¬n kÕt qu¶ cña 
c¸c t¸c gi¶ trªn. Thêi gian ¨n trong ngμy 
cña dª kho¶ng 8 - 9 giê (Abijaoude, 2000). 
Nh− vËy cõu dμnh thêi gian ¨n trong ngμy 
Ýt h¬n dª. 

Nhu cÇu n−íc uèng cña cõu lμ kh¸ thÊp, 
ho¹t ®éng uèng n−íc ë c¸c c¸ thÓ trong ®μn 
kh¸c nhau, trung b×nh thêi gian uèng n−íc 
cña cõu diÔn ra trong kho¶ng 3,95 phót/24 
giê (B¶ng 1). KÕt qu¶ theo dâi thêi gian ho¹t 
®éng uèng n−íc cña cõu tõ 0 ®Õn 24 giê cho 
thÊy cõu b¾t ®Çu cã ho¹t ®éng uèng n−íc tõ 
5 ®Õn 19 giê, c¸c kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 5 
giê vμ tõ 19-24 giê cõu kh«ng uèng n−íc. 
Cõu uèng n−íc tËp trung nhiÒu vμo thêi 
®iÓm buæi tr−a tõ 10-11 giê, trung b×nh cõu 
dμnh 0,57 phót/con (chiÕm tû lÖ 14,39% trªn 
tæng thêi gian uèng n−íc trong ngμy). 
Kho¶ng thêi gian thø hai, cõu uèng n−íc 
nhiÒu lμ buæi chiÒu tõ 17-18 giê sau khi ®i 
¨n vÒ, trung b×nh cõu dμnh 0,50 phót/con 
(12,63%). HÇu hÕt c¸c hé ch¨n nu«i cho cõu 

uèng n−íc tù do, mét sè hé cho cõu uèng 
n−íc pha lo·ng víi mét Ýt c¸m vμ muèi, cõu 
rÊt thÝch uèng, ë nh÷ng hé nμy, ®μn cõu sinh 
tr−ëng vμ ph¸t triÓn tèt.  

HÇu hÕt c¸c hé nu«i cõu trªn ®Þa bμn 
tØnh §¨k L¨k kh«ng bæ sung thøc ¨n nμo 
kh¸c sau khi ch¨n th¶. Thøc ¨n chñ yÕu cña 
cõu lÊy ®−îc phô thuéc vμo l−îng cá trªn b·i 
ch¨n th¶, v× vËy vμo mïa kh« khi l−îng thøc 
¨n trªn b·i ch¨n th¶ khan hiÕm, cÇn cã chÕ 
®é bæ sung thøc ¨n, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn cña ®μn cõu. 

3.2. TËp tÝnh nghØ ng¬i, nhai l¹i 

Nhai l¹i lμ mét ho¹t ®éng sinh lý ë c¸c 
loμi nhai l¹i, gióp con vËt ¨n nhanh ë ®ång 
cá, khi yªn tÜnh (nghØ ng¬i) l¹i î lªn nhai l¹i. 
Ho¹t ®éng nghØ ng¬i, nhai l¹i cña cõu 
th−êng diÔn ra cïng lóc võa nhai l¹i, võa 
nghØ ng¬i. KÕt qu¶ theo dâi thêi gian dμnh 
cho ho¹t ®éng nghØ ng¬i vμ nhai l¹i ë cõu 
trong ngμy ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 2. 

B×nh qu©n tæng thêi gian dμnh cho ho¹t 
®éng nhai l¹i cña cõu trong ngμy (578,44 
phót), ho¹t ®éng nghØ ng¬i (331,35 phót) 
(B¶ng 2). KÕt qu¶ nμy cho thÊy, nh÷ng lóc 
kh«ng gÆm cá cõu ®Òu dμnh phÇn lín thêi 
gian cho viÖc î lªn nhai l¹i thøc ¨n, thêi 
gian cõu cã ho¹t ®éng nhai l¹i cao nhÊt 
th−êng diÔn ra ë thêi ®iÓm 19 giê ®ªm ®Õn 1 
giê s¸ng mÊt 264,94 phót (chiÕm 45,80% 
tæng thêi gian nhai l¹i trong ngμy ®ªm). Tèc 
®é î lªn nhai l¹i cña cõu ë c¸c thêi ®iÓm 
nhai l¹i trong ngμy kh¸c nhau, tèc ®é î lªn 
nhai l¹i nhanh th−êng diÔn ra vμ buæi tr−a 
11-13 giê vμ 18-23 giê, tèc ®é î lªn nhai l¹i 
chËm ë thêi ®iÓm 2-5 giê s¸ng. Thêi gian 
cõu ®øng nhai l¹i nhiÒu h¬n thêi gian n»m 
nhai l¹i. Theo NguyÔn ThÞ Mïi vμ cs. 
(2006), thêi gian nhai l¹i cña cõu ë ph−¬ng 
thøc ch¨n th¶ c¶ ngμy (606,8 phót/ngμy) cao 
h¬n so víi ph−¬ng thøc ch¨n th¶ hai lÇn 
(569,94 phót/ngμy) (P<0,05). KÕt qu¶ cho 
thÊy, thêi gian nhai l¹i cña cõu t−¬ng 
®−¬ng víi t¸c gi¶ trªn theo ph−¬ng thøc 
ch¨n th¶ hai buæi trong ngμy.   
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B¶ng 1. Thêi gian ho¹t ®éng ¨n, uèng trong ngμy ®ªm 

Hoạt động Số con X ±  m X   (phút) Cv (%) 

Ăn 30 373,37 ± 1,23 1,77 

Uống 30    3,95 ±  0,18 24,30 

    

B¶ng 2. Thêi gian nghi ng¬i, nhai l¹i trong ngμy ®ªm 

Hoạt động Số con X ±  m X   (phút) Cv (%) 

Nhai lại 30 578,44 ± 1,20 1,13 

Nghỉ ngơi 30 331,35 ± 0,66 1,09 

    

        B¶ng 3. Thêi gian vËn ®éng vμ bμi tiÕt trong ngμy ®ªm 

Hoạt động Số con X ±  m X  (phút) Cv (%) 

Vận động 30 85,09 ± 1,18 7,60 

Đứng im, nằm 30 331,35 ±  0,66 1,08 

Đại tiện 30     2,56 ± 0,10                20,78 

Tiểu tiện 30      2,73 ± 0,05 9,16 

    

3.3. TËp tÝnh vËn ®éng vμ bμi tiÕt 

ë cõu nu«i ho¹t ®éng vËn ®éng chñ yÕu 
lμ ho¹t ®éng ®i l¹i t×m kiÕm thøc ¨n, tõ 
chuång tr¹i ®Õn b·i ch¨n th¶ vμ trªn b·i 
ch¨n th¶. Ho¹t ®éng bμi tiÕt cña cõu chñ yÕu 
lμ ho¹t ®éng tiÓu tiÖn, ®¹i tiÖn.  

KÕt qu¶ theo dâi ho¹t ®éng vËn ®éng, 
®øng im vμ n»m cña cõu trong ngμy ®ªm cho 
thÊy tõ 23 – 24 giê vμ tõ 24 – 2 giê s¸ng cõu 
th−êng dμnh thêi gian ®øng im hoÆc n»m 
mÊt 97,98 phót (chiÕm 29,56%), trong khi 
tæng thêi gian ®øng im vμ n»m cña cõu lμ 
331,35 phót/ngμy (B¶ng 3). Thêi ®iÓm vËn 
®éng cao cu¶ cõu th−êng diÔn ra vμo buæi 
s¸ng khi míi th¶ cõu tõ chuång ra b·i ch¨n 
th¶ 6-8 giê, mÊt 32,05 phót (chiÕm 37,66% 
tæng thêi gian vËn ®éng cña cõu/ngμy). Nã 

tuú thuéc vμo kho¶ng c¸ch tõ chuång ®Õn b·i 
ch¨n vμ mËt ®é th¶m thùc vËt trªn b·i ch¨n. 
Trung b×nh thêi gian vËn ®éng cña cõu trong 
ngμy ®ªm lμ 85,09 phót. 

Thêi gian bμi tiÕt cña cõu (thêi gian tiÓu 
tiÖn vμ ®¹i tiÖn) n»m r¶i r¸c ë c¸c giê trong 
ngμy. Thêi gian nμy phô thuéc vμo tõng c¸ 
thÓ, th−êng thêi gian bμi tiÕt cõu diÔn ra 
phÇn lín tr−íc khi ch¨n th¶ ë thêi ®iÓm 4-7 
giê s¸ng mÊt 1,0 phót (chiÕm 18,90%) vμ sau 
khi ch¨n th¶ vÒ chuång n»m nghØ ng¬i nhai 
l¹i ë thêi ®iÓm tõ 18-21 giê mÊt 1,02 phót 
(chiÕm 19,28%). Kho¶ng thêi gian tõ 23 giê 
®ªm ®Õn 3 giê s¸ng cõu rÊt Ýt bμi tiÕt mÊt 0,1 
phót (chiÕm 1,89%). Tæng thêi gian cõu dμnh 
cho ho¹t ®éng bμi tiÕt trong ngμy ®ªm lμ 
5,29 phót.  
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3.4. TËp tÝnh bÇy ®μn 

Cõu cã tËp tÝnh sèng bÇy ®μn rÊt cao, 
trong ®μn mçi con cã mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh, vÞ 
trÝ cao nhÊt th−êng lμ con ®ùc ®Çu ®μn. Con 
®ùc ®Çu ®μn lμ con cã kÝch th−íc lín nhÊt, 
khoÎ nhÊt vμ n¨ng suÊt sinh s¶n cao nhÊt. 
Trong thêi gian vËn ®éng tõ nhμ ®Õn b·i 
ch¨n th¶ vμ ng−îc l¹i, con ®Çu ®μn lu«n ®i 
®Çu. Trong thêi gian ¨n cá, ho¹t ®éng cña 
®μn cõu kh«ng tu©n thñ con ®Çu ®μn. Con 
®Çu ®μn chØ b¶o vÖ l·nh thæ vμ cõu c¸i tõ con 
®ùc kh¸c. §iÒu ®ã cã nghÜa lμ vai trß cña con 
®Çu ®μn kh«ng quan träng trong viÖc t×m 
nguån thøc ¨n cho ®μn. Thêi gian gÆm cá cña 
con ®Çu ®μn ng¾n h¬n c¸c con kh¸c. C¶ ®μn 
th−êng ®i s¸t bªn nhau vμ hÇu nh− kh«ng cã 
tr−êng hîp nμo l¹c ®μn khi ch¨n th¶, c¸c con 
trong ®μn cã mèi quan hÖ th©n thiÖn, hiÒn 
lμnh Ýt cã biÓu hiÖn tÊn c«ng lÉn nhau kh«ng 
nh÷ng cïng loμi mμ cßn ®èi víi c¶ c¸c gia sóc 
kh¸c trong b·i ch¨n th¶. Theo Judith and 
Maed Wash (2003), trong tr−êng hîp th¶ 
cïng b·i ch¨n, cõu th−êng kh«ng th©n thiÖn 
víi bß. Tuy nhiªn, cõu vÉn ®øng gÇn vμ theo 
sau bß. Khi bÞ b¾t Ðp sèng chung víi bß tõ 
nhá th× cõu l¹i gÇn gòi víi bß h¬n c¶ víi 
nh÷ng con cõu c¸i kh¸c.  

Nghiªn cøu, theo dâi cho thÊy, ho¹t 
®éng tËp tÝnh bÇy ®μn cña cõu chñ yÕu bao 
gåm c¸c ho¹t ®éng ®ïa giìn (hóc nhau) liÕm 
l«ng nhau, kªu gäi nhau. Ho¹t ®éng ®ïa giìn 
cña cõu trong ngμy ®ªm lμ 21,91 phót (B¶ng 
4). Ho¹t ®éng ®ïa giìn cña cõu th−êng diÔn 
ra nhiÒu vμo ®Çu buæi s¸ng tõ 10 - 11 giê 
mÊt 3,43 phót (chiÕm 15,65%) vμ cuèi buæi 
chiÒu tõ 16 - 17 giê mÊt 3,27 phót (chiÕm 
14,92%). H×nh thøc ®ïa giìn cña cõu lμ hóc 
®Çu vμo nhau gi÷a c¸c con trong ®μn vμ chñ 
yÕu x¶y ra ë nh÷ng con cõu choai kho¶ng 3 - 
4 th¸ng tuæi. 

Trong mét ®μn cõu cã nhiÒu con, nh÷ng 
con ®−îc sinh ra tõ mét mÑ th−êng qu©y 
quÇn bªn nhau thμnh mét nhãm tõ 5-6 con. 

Lóc nghØ ng¬i, cõu th−êng liÕm l«ng cho b¶n 
th©n chóng vμ cho lÉn nhau. Tæng thêi gian 
liÕm l«ng trong ngμy ®ªm cña cõu lμ 35,19 
phót. 

Cõu th−êng sèng theo bÇy ®μn. Chóng 
®i kiÕm ¨n vμ cã tÝnh ®oμn kÕt cao. V× vËy, 
khi ch¨n th¶, ta chØ cÇn cét 2 - 3 con c¸i lín ë 
vÞ trÝ nμo ®ã trªn b·i ch¨n th¶ th× c¶ ®μn 
qu©y quÇn gÆm cá xung quanh vÞ trÝ ®ã. §©y 
lμ mét ®Æc tÝnh bμy ®μn ë cõu kh«ng gièng 
víi c¸c lo¹i gia sóc kh¸c. Khi ®μn cõu ¨n 
t−¬ng ®èi no, mét sè con c¸i nhí con th−êng 
ch¹y vÒ chuång cho con bó, võa ch¹y võa kªu 
lμm c¶ ®μn ®Òu ch¹y theo vÒ chuång.  

Theo Jensen (2005), cõu sèng theo bÇy 
®μn ®Ó chèng l¹i c¸c loμi thó ¨n thÞt, t¹o 
nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho sù sèng sãt cña 
c¸c con non vμ t¹o c¬ héi cho giao phèi. V× 
vËy, khi ch¨n th¶ cõu, c¸c hé nªn th¶ cõu 
trong cïng mét vïng sÏ tèt h¬n th¶ tõng khu 
riªng rÏ. 

Trong lóc ch¨n th¶, cõu ph¸t ra tiÕng 
kªu ®Ó khái l¹c nhau. Theo dâi cho thÊy, 
thêi gian kªu cña cõu b×nh qu©n trong ngμy 
lμ 1,10 phót. Theo Frederic Sebe (2006) 
(trÝch theo T.An 6/2006), mçi chó cõu cã 
mét giäng ®iÖu riªng, kh¸c nhau vÒ s¾c th¸i 
vμ ®é trÇm bæng, ë mèi quan hÖ mÉu tö 
gióp cho hai mÑ con nhËn ra nhau thËm chÝ 
trong mét ®μn ån μo, ®«ng ®óc, nh÷ng chó 
cõu con be be nhiÒu nhÊt vμ to nhÊt cã c¬ 
héi sèng sãt tèt nhÊt. 

Trong mét nhãm, cõu th−êng duy tr× 
kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt víi bμy ®μn khi gÆm 
cá. Kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt víi ®ång lo¹i còng 
gi¶m khi chÊt l−îng th¶m thùc vËt t¨ng lªn. 
Theo Jensen (2005), ë gièng cõu ®åi Xcètlen, 
mçi nhãm cè kÕt sÏ chiÕm gi÷ mét vïng ®åi, 
vïng ®−îc sö dông cña mét nhãm lμ lín nhÊt 
vμo mïa hÌ vμ nhá nhÊt vμo mïa ®«ng. Khi 
l¹nh, thêi tiÕt −ít, cõu sÏ ®øng tôm vμo 
nhau ®Ó cã kh¶ n¨ng che chë cho nhau vμ ®Ó 
b¶o tån nhiÖt ®é c¬ thÓ. 
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B¶ng 4. Thêi gian c¸c ho¹t ®éng tËp tÝnh bÇy ®μn trong ngμy ®ªm 

Hoạt động Số con X ±  m X    (phút) Cv (%) 

Đùa giỡn 30 21,91 ± 0,73 18,21 

Liếm lông 30 35,19 ± 0,85 13,27 

Kêu 30 1,10 ± 0,07 33,02 

    

26%

64%

6%4%

Hoạt động ăn, uống Hoạt động nghỉ ngơi, nhai lại
Hoạt động vận động, bài tiết Hoạt động bầy đàn

 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ phân bố thời gian các hoạt động 

4. KÕT LUËN 

Cõu t¹p ¨n, ¨n ®−îc nhiÒu lo¹i thøc ¨n 
kh¸c nhau khi ch¨n th¶ cõu th−êng di 
chuyÓn chËm, cÇn cï, ch¨m chØ gÆm cá vμ 
gÆm s¸t ®Êt, ®èi víi nh÷ng b·i ch¨n th¶ cã 
mËt ®é cá th−a, thÊp cõu kiªn tr× ®øng gÆm 
s¹ch (tËn gèc), ®©y lμ mét ®Æc tÝnh chØ cã ë 
cõu. Thêi gian ¨n cña cõu nu«i ch¨n th¶ hai 
buæi lμ 373,37 phót/ngμy, cao ®iÓm diÔn ra ë 
thêi ®iÓm 7 - 10 giê s¸ng (161,84 phót 
chiÕm 43,35%) vμ 13 - 16 giê chiÒu (151,31 
phót chiÕm 40,53%). Nhu cÇu n−íc uèng 
cña cõu lμ kh¸ thÊp, trung b×nh thêi gian 
uèng n−íc cña cõu diÔn ra trong kho¶ng 
3,96 phót. 

Nh÷ng lóc kh«ng gÆm cá, cõu ®Òu dμnh 
phÇn lín thêi gian cho viÖc î lªn nhai l¹i 
thøc ¨n, b×nh qu©n tæng thêi gian nhai l¹i 
cña cõu lμ 578,44 phót/ngμy, ho¹t ®éng nhai 
l¹i cao nhÊt th−êng diÔn ra ë thêi ®iÓm 19 
giê ®ªm ®Õn 1 giê s¸ng (264,94 phót chiÕm 
45,80%).  

Cõu Phan Rang cã tËp tÝnh sèng bÇy 
®μn rÊt cao, trong ®μn mçi con cã mét vÞ trÝ 
nhÊt ®Þnh, vÞ trÝ cao nhÊt th−êng lμ con ®ùc 
®Çu ®μn. Con ®ùc ®Çu ®μn lμ con cã kÝch 
th−íc lín nhÊt, khoÎ nhÊt. Mét ®Æc tÝnh bÇy 
®μn kh¸ hay ë cõu kh¸c víi c¸c loμi gia sóc 
lμ khi ch¨n th¶ chØ cÇn cét 2 - 3 con c¸i lín ë 
vÞ trÝ nμo ®ã trªn b·i ch¨n th¶ th× c¶ ®μn 
qu©y quÇn gÆm cá xung quanh vÞ trÝ ®ã, mμ 
kh«ng bá ®i xa. 

  Ho¹t ®éng ¨n, uèng 

  Ho¹t ®éng vËn ®éng, bµi tiÕt 

  Ho¹t ®éng nghØ ng¬i, nhai l¹i 

  Ho¹t ®éng bµy ®µn 
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