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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2013 trên 300 mẫu vật thu thập ở hạ lưu sông Sài 
Gòn - Đồng Nai (từ phía sau đập Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn và đập Trị An trên sông Đồng Nai đến đến cửa sông 
Soài Rạp) để xác định thành phần loài cá thuộc bộ cá vược ở khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định 
được 81 loài cá thuộc 56 giống, 32 họ của bộ cá vược phân bố ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Trong số 81 loài cá 
ghi nhận, đa dạng nhất là họ cá bống trắng (Gobiidae) có 16 loài (19,75% tổng số loài). Tiếp đến là họ cá đù 
(Sciaenidae) và họ cá bống đen (Eleotridae), mỗi họ có 6 loài (7,41%). Họ cá tai tượng (Osphronemidae) có 5 loài 
(6,17%). Các họ còn lại có số loài dao động từ 1-4 (1,23 - 4,94%). Cùng với các kết quả nghiên cứu trước đây về 
vùng nghiên cứu (Lê Hoàng Yến, 1985; Tống Xuân Tám, 2005; Lê Đức Tuấn và cs., 2002; Thái Ngọc Trí, 2008) tổng 
số loài cá thuộc bộ cá vược (Perciformes) ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai gồm 126 loài thuộc 71 giống, 33 họ 
cá khác nhau. Như vậy, so với kết quả 81 loài thu thập được, khu vực còn có 45 loài chưa thu được mẫu vật. 

Từ khoá: Bộ cá vược, đa dạng sinh học, Perciformes, Sài Gòn - Đồng Nai 

Preliminary Records of Fish Faunna Species of Perciformes Order  
in Lower Saigon - Dongnai River System 

ABSTRACT 

A study was carried out from December 2009 to December 2013. About 300 specimens was collected in lower 
Saigon - Dongnai river system. The results showed that 81 species belonging to 56 genera, 32 families were 
recognized and classified. Gobid family (Gobiidae) was the most diverse group, with 16 species (19.75% of the total). 
Croakers (Sciaenidae) and Gouramies family (Osphronemidae) were the second-most diverse group, consisting of 6 
species and account for 7.14%. The Sleepers family (Eleotridae) consisted of 6 species and accounted for 6.17%. 
Other families consisted 1-4 species, accounting for 1.23 – 4.94%. In the total of species classified, there were 38 
migratory species, 35 economy valuable fish species, 2 species which are in Vietnam red list (2007, VU-Vulnerable). 

Keywords: Biodiversity, list species, Perch-likes, Perciformes, Saigon-Dongnai 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bộ cá vược (Perciformes) là một trong số các 
bộ cá có số lượng loài, giống, họ đa dạng nhất ở 
Việt Nam. Theo Nguyễn Văn Hảo, ở Việt Nam, 
bộ cá vược có khoảng 246 loài phân bố ở các 
thuỷ vực từ vùng cửa sông đến thượng nguồn 
(Nguyễn Văn Hảo, 2005). Đến nay, số lượng loài 
cá thuộc bộ cá vược vẫn tiếp tục thay đổi do 

những thay đổi trong hệ thống phân loại hoặc 
nhiều nghiên cứu ở các khu vực mới bổ sung; 
nhiều loài mới và ghi nhận mới được định danh, 
mô tả. Ở lưu vực sông Đồng Nai, số lượng loài cá 
thuộc bộ cá vược cũng có nhiều thay đổi theo 
từng thời kỳ và phạm vi nghiên cứu. Mặc dù các 
kết quả nghiên cứu đến nay trên phạm vi sông 
Sài Gòn-Đồng Nai tương đối nhiều (Tống Xuân 
Tám và Nguyễn Hữu Dực, 2005; Thái Ngọc Trí, 
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2008; Lê Hoàng Yến, 1985; Lê Đức Tuấn và cs., 
2002, …) nhưng đa số các nghiên cứu này chỉ 
mới thực hiện trên một phần nhỏ của khu vực, ít 
có các nghiên cứu trên toàn vùng hạ lưu của hệ 
thống sông này. Đó là lý do chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này nhằm xác định thành phần loài 
cá thuộc bộ cá vược ở hạ lưu sông Sài Gòn - 
Đồng Nai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian 
Từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2013 

2.2. Địa điểm 

Vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng 
Nai, từ phía sau đập Dầu Tiếng (trên sông Sài 
Gòn) và đập Trị An (trên sông Đồng Nai) đến 
của sông Soài Rạp và Đồng Tranh (Hình 1). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Tổ chức 12 đợt khảo sát thực địa trên toàn 

vùng nghiên cứu để thu thập mẫu vật, khảo sát 
cảnh quan, thu thập các tài liệu, số liệu liên quan 
khác đến khu vực nghiên cứu. Mẫu vật được thu 
bằng các ngư cụ khai thác thông thường của ngư 
dân như lưới, đáy, cào, đăng, dớn, câu…; đặt thẩu 
nhựa có pha sẵn hoá chất nhờ ngư dân thu mẫu 
giúp; khảo sát và thu mẫu ở các bến cá, các bãi tập 
trung của ngư dân… 

 

Hình 1. Bản đồ điểm thu mẫu trong khu vực nghiên cứu 
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Mẫu vật được chụp hình, mô tả ngắn gọn các 
đặc điểm nhận dạng như màu sắc, hình thái 
ngoài, số vây, chỉ số vây, vị trí các vây, cấu tạo vây 
(khi còn tươi)…, sau đó, mẫu được xử lý và cố định 
trong formaline 5-8% để đưa về phòng thí nghiệm. 

Mẫu được phân loại (bộ, họ, giống và loài) 
dựa theo các khoá định loại bằng hình thái theo 
các tài liệu Mai Đình Yên và cs. (1992), Nguyễn 
Văn Hảo (2005), Rainboth (1996), Carpenter et 
al. (1999, 2001), … Danh lục thành phần loài 
được sắp xếp theo hệ thống phân loại của 
Eschmeyer (1998) và có cập nhật những thay 
đổi, bổ sung. 

Các mẫu vật được lưu giữ trong formaline 
8-10% và được ký hiệu ITBCZ - 00121 đến 
ITBCZ-00236 (ITBCZ là viết tắt bộ sưu tập mẫu 
động vật của Viện, 00001-00236 là số loài cá 
được đánh dấu trong bộ sưu tập). Mẫu vật được 

lưu tại Phòng tiêu bản cá, Bảo tàng Viện Sinh 
học nhiệt đới. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài 
Phân tích mẫu vật thu thập được, chúng tôi 

đã xác định được 81 loài thuộc 56 giống, 32 họ 
thuộc bộ cá vược ở vùng hạ lưu hệ thống sông 
Sài Gòn-Đồng Nai. Trong số 81 loài cá ghi nhận 
được, đa dạng nhất là họ cá bống trắng 
(Gobiidae) có 16 loài (chiếm 19,75% tổng số 
loài). Tiếp đến là họ cá đù (Sciaenidae) và họ cá 
bống đen (Eleotridae), mỗi họ có 6 loài (chiếm 
7,41%). Họ cá tai tượng (Osphronemidae) có 5 
loài (chiếm 6,17%). Các họ còn lại có số loài dao 
động từ 1-4 loài (1,23 - 4,94%). Danh lục thành 
phần loài được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Danh lục các loài cá thuộc bộ cá vược ở hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai 

TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 BỘ CÁ VƯỢC PERCIFORMES 
      

1 Họ cá Chẽm Centropomidae 
      

1 Cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) (*) (**) + + 
 

+ + + 

2 Cá Chẽm mõm 
nhọn 

Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828) 
 

+ 
    

2 Họ cá Sơn Ambassidae 
      

3 Cá Sơn sọc bạc Ambassis commersonii Cuvier, 1828 
 

+ 
  

+ 
 

4 Cá Sơn đuôi sọc Ambassis urotaenia Bleeker, 1852 
      

5 Cá Sơn xương Ambassis gymnocephalus (Lacépède, 1802) + + 
 

+ 
 

+ 

6 Cá Sơn vachen Ambassis vachellii Richardson, 1846 + 
     

7 Cá Sơn bầu Parambassis wolffii (Bleeker), 1851  + + + + 
 

+ 

8 Cá Sơn apo Parambassis apogonoides Bleeker, 1851 
     

+ 

9 Cá Sơn gián Parambassis ranga (Hamilton, 1822) + 
  

+ 
  

3 Họ cá Mú Serranidae 
      

10 Cá Mú than Cephalopholis boenack (Bloch, 1790) (*) (**) + 
     

11 Cá Mú chấm to Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) + 
  

+ 
  

12 Cá Mú chấm Epinephelus areolatus (Försskăl, 1775) (*) (**) + + 
  

+ 
 

13 Cá Mú chấm đỏ Epinephelus akaara (Temminck & Schlegel, 1824)  
   

+ 
 

14 Cá Sòng gio Epinephelus awoara (Temminck & Schlegel, 1824)  + 
  

+ 
 

15 Cá Mú sao Epinephelus longispinis (Kner, 1864) 
  

+ 
   

4 Họ cá Căng Teraponidae 
      

16 Cá Căng vảy nhỏ Terapon puta (Cuvier, 1829) 
 

+ 
  

+ 
 

17 Cá Căng bốn sọc Terapon quadrilineatus (Bloch, 1790) 
 

+ 
  

+ 
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18 Cá Ong Terapon jarbua (Forsskăl, 1775) (*) (**) + + + + + 
 

19 Cá Căng Terapon theraps (Cuvier, 1829) (**) + + 
  

+ 
 

5 Họ cá Khiên Drepanidae 
      

20 Cá Khiên chấm Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) + 
     

6 Họ cá Đục Sillaginidae 
      

21 Cá Đục chấm Sillago maculate Quoy & Gaimard, 1824 
    

+ 
 

22 Cá Đục bạc Sillago sihama (Forsskăl, 1775) (*) + + + + + + 

7 Họ cá Khế Carangidae 
      

23 Cá Say Alepes djedaba (Forsskål, 1775) 
  

+ 
   

24 Cá Chỉ vàng Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) (**) + 
 

+ + 
  

25 Cá Hiếu Carangoides malabaricus (Bloch &Schneider, 1801) 
   

+ 
  

26 Cá Bè xước Scomberoides lysan (Försskăl, 1775) (*) (**) + 
     

8 Họ cá Liệt  Leiognathidae 
      

27 Cá Liệt lớn Leiognathus equulus (Forsskăl, 1775) (**) + + 
  

+ + 

28 Cá Liệt sọc Leiognathus lineolatus (Valenciennes, 1835) 
 

+ 
  

+ 
 

29 Cá Liệt chấm Leiognathus insidiator (Bloch, 1787) 
 

+ 
  

+ 
 

30 Cá Liệt gai lưng 
dài 

Leiognathus fasciatus (Lacepede, 1803) 
 

+ 
  

+ 
 

31 Cá Liệt sọc vàng Leiognathus daura (Cuvier, 1829) 
 

+ 
  

+ 
 

32 Cá Liệt bè Leiognathus berbis (Valenciennes, 1835) 
 

+ 
  

+ 
 

33 Cá Liệt mõm 
ngắn 

Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835) 
 

+ 
  

+ 
 

34 Cá Liệt dài Leiognathus elongatus (Gunther, 1874) 
 

+ 
    

35 Cá Ngãng Gazza minuta (Bloch, 1759) 
    

+ 
 

36 Cá Liệt vân lưng Secutor ruconius (Hamilton, 1822) (**) + + 
 

+ + 
 

37 Cá Liệt xanh Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829) (**) + + 
  

+ 
 

9 Họ cá Hồng Lutijanidae 
      

38 Cá Hồng bạc Lutjanus argentimaculatus (Forsskăl, 1775) (**) + 
     

39 Cá Hồng chấm 
đen 

Lutjanus russellii (Bleeker, 1849) (*) (**) + + 
    

40 Cá Hồng đỏ Lutjanus erythropterus Bloch, 1790  
   

+ 
  

41 Cá Hanh Lutjanus erythropterus Bloch, 1790 
     

+ 

10 Họ cá Hường Datnioididae 
      

42 Cá Hường vẩy 
nhỏ 

Datnioides microlepis (Bleeker, 1853) 
  

+ 
   

43 Cá Hường sọc 
xiên 

Datnioides quadrifasciatus (Sevastianov, 1809) + + + + 
 

+ 

11 Họ cá Kẽn Lobotidae 
      

44 Cá Kẽn nâu Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) (**) + 
     

12 Họ cá Móm Gerreidae 
      

45 Cá Móm lưng 
xanh 

Gerres erythrourus (Bloch, 1791) 
    

+ 
 

46 Cá Móm gai dài Gerres filamentosus Cuvier, 1829 (*) (**) + + 
  

+ + 

47 Cá Móm gai 
ngắn 

Gerres lucidus Cuvier, 1830 (*) (**) + + 
 

+ + 
 

13 Họ cá Sạo Haemulidae 
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48 Cá Sạo hát ta Pomadasys hasta (Bloch, 1970) (**) + 
 

+ 
   

49 Cá Sạo chấm Pomadasys maculatus (Bloch, 1797) (*) (**) + 
 

+ + 
  

50 Cá Kẽm lang Plectorhinchus cinctus (Temminck & Schlegel, 1843) (**) + 
     

14 Họ cá Tráp Sparidae 
      

51 Cá Hanh Crenidens crenidens (Forskal, 1775) (*) (**) + 
   

+ 
 

52 Cá Ướp bê lăng Crenidens carissphorus (Cantor, 1850) 
 

+ 
    

53 Cá Tráp bơ đa Acanthopagrus berda (Forsskăl, 1775) (*) (**) + 
    

+ 

15 Họ cá Nhụ Polynemidae 
      

54 Cá Chét  Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) (*) (**) + + + + + + 

55 Cá Nhụ gốc Polynemus plebeius (Broussonet, 1782) 
 

+ 
  

+ 
 

56 Cá Phèn vàng Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758 (**) + + 
 

+ + + 

57 Cá Nhụ đu bi Polynemus melanochir Valenciennes, 1831 (**) + 
     

58 Cá Nhụ chấm Polynemus sextarius (Bloch & Schneider, 1801) 
 

+ 
    

59 Cá Phèn trắng Polynemus dubius Weber & de Beaufort, 1922 (*) (**) + + + + 
 

+ 

16 Họ cá Đù        Sciaenidae       
      

60 Cá Sủ Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) (**) + 
     

61 Cá Kẻ rút sen Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829) 
    

+ 
 

62 Cá Đù đen Johnius belangerii  (Cuvier, 1830) (**) + 
 

+ + 
  

63 Cá Đù Johnius delangerii (Cuvier, 1830) (*) (**) + 
     

64 Cá Đù xanh Johnius coitor (Hamilton, 1822) (*) (**) + 
     

65 Cá Sủ giấy Otolithoides biauritus (Cantor, 1849) 
     

+ 

66 Cá Đù sóc Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801) (*) (**) + 
     

67 Cá Sửu Nibea soldado (Lacépède 1802) (*) (**) + + + 
 

+ 
 

68 Cá Đỏ dạ Larimichthys polyactis  (Bleeker, 1877) 
  

+ 
   

69 Cá Đù bạc Argyrosomus argentatus (Houttuyn, 1782) 
     

+ 

17 Họ cá Phèn Mullidae 
      

70 Cá Phèn sọc Upeneus japonicus  (Houttuyn, 1782) 
  

+ 
   

18 Họ cá Mang rổ Toxotoidae 
      

71 Cá Mang rổ Toxotes chatareus (Hamilton, 1822) + + 
 

+ + + 

72 Cá Mang rổ vảy 
nhỏ 

Toxotes microlepis Günther, 1860 + 
     

73 Cá Mang rổ gia 
cu 

Toxotes jaculatrix (Pallas, 1767) + 
     

19 Họ cá Khiên Drepannidae 
      

74 Cá Khiên chấm Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) (*) (**) + 
     

20 Họ cá Rô sông Pristolepididae 
      

75 Cá Rô biển Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851) (*) + + 
 

+ 
 

+ 

21 Họ cá Chim 
trắng 

Stromateidae 
      

76 Cá Chim trắng 
vây tròn 

Pampus chinensis (Euphrasen, 1788) (**) + 
     

22 Họ cá Rô phi Cichlidae 
      

77 Cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) + + 
 

+ 
 

+ 

23 Họ cá Bống đen Eleotridae 
   

+ 
  

78 Cá Bống cau  Butis butis (Hamilton, 1822) + + 
  

+ + 
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79 Cá Bống cau  Butis amboinensis (Bleeker, 1853) (*) + 
     

80 Cá Bống mọi Eleotris fusca (Forster, 1801) (*)  + + 
  

+ + 

81 Cá Bống cửa Butis koilomatodon (Bleeker, 1849) + 
     

82 Cá Bống tượng Oxyeleotris marmoratus (Bleeker,1852) + + 
 

+ 
 

+ 

83 Cá Bống dừa 
xiêm 

Oxyeleotris siamensis (Gỹnther, 1861) (*) + + 
 

+ 
 

+ 

24 Họ cá Bống 
trắng 

Gobiidae 
      

84 Cá Bống răng 
vàng 

Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849) 
 

+ 
  

+ + 

85 Cá Bống lá tre Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837) + + 
  

+ + 

86 Cá Bống tròn Acentrogobius chlorostigmatoides (Bleeker, 1849) + + 
  

+ 
 

87 Cá Bống chấm Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837) + + 
 

+ 
 

+ 

88 Cá Bống da nét Aulopareia janetae Smith, 1945 + + 
  

+ 
 

89 Cá Bống hạ môn Amoya moloanus (Herre, 1927) 
     

+ 

90 Cá Bống cát Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 (*) + 
     

91 Cá Bống cát tối Glossogobius giuris (Hamilton,1822) + + 
 

+ + + 

92 Cá Bống cát 
trắng 

Glossogobius sparsipapillus Akihito & Meguro, 1976 (*)  + + 
 

+ + + 

93 Cá Bống mấu 
mắt 

Glossogobius biocellatus (Valenciennes, 1837) 
   

+ 
  

94 Cá Ống điếu Brachygobius sua (Smith, 1931) 
 

+ 
  

+ 
 

95 Cá Bống mấu 
cửu long 

 Stenogobius mekongensis Watson, 1991 + 
     

96 Cá Bống vảy Stigmatogobius javanicus (Bleeker, 1856) 
 

+ 
  

+ 
 

97 Cá Bống mít Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822) + + 
 

+ + + 

98 Cá Bống mít Stigmatogobius sp + 
     

99 Cá Bống trứng Pseudogobiopsis oligactis (Bleeker, 1875) + + 
 

+ + + 

100 Cá Thòi lòi Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770) (**) + + + 
 

+ + 

101 Cá Thòi lòi quảng 
đông 

Periophthalmodon cantonensis (Herre, 1932) 
     

+ 

102 Cá Bống kèo Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) (*) + + 
  

+ + 

103 Cá Bống kèo Pseudapocryptes borneensis (Bleeker, 1855) + + 
 

+ 
 

+ 

104 Cá Bống sao Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) (*) + + + 
 

+ + 

105 Cá Bống xệ Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846) 
 

+ 
  

+ 
 

106 Cá Rễ cau Taenioides gracilis (Valenciennes, 1837) 
 

+ 
  

+ 
 

107 Cá Rễ cau viền 
đen 

Taenioides nigrimarginatus Hora, 1921 
 

+ 
  

+ 
 

108 Cá Đèn cầy Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801) (**) + + 
  

+ + 

25 Họ cá Tai tượng 
biển 

Ephippidae 
      

109 Cá Chìa vôi Proteracanthus sarissophorus (Cantor,1849) + + + 
 

+ + 

26 Họ cá Nâu Scatophagidae 
      

110 Cá Nâu Scatophagus argus ( Linnaeus, 1776) (*) (**) + + 
 

+ + + 

27 Họ cá Dìa Siganidae 
      

111 Cá Dìa xám Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782 (*) (**) + 
    

+ 

28 Họ cá Nhồng Sphyraenidae 
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112 Cá Nhồng vằn Sphyraena jello Cuvier, 1829 (**) + 
 

+ + 
  

29 Họ cá Thu ngừ Scombridae 
      

113 Cá Thu sông Scomberomorus sinensis (Lacépède, 1800)  + 
     

30 Họ cá Rô đồng Anabantidae 
      

114 Cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1792) (*) + + 
 

+ 
 

+ 

31 Họ cá Mùi Helostomatidae 
      

115 Cá Mùi Helostoma temminkii Cuvier, 1829 + 
  

+ 
 

+ 

32 Họ cá Tai 
Tượng 

Osphronemidae 
      

116 Cá Bã trầu Trichopsis vittatus (Cuvier, 1831) + 
  

+ 
 

+ 

117 Cá Thia xiêm Betta splendens Regan, 1910 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

118 Cá Sặc điệp Trichogaster microlepis (Gỹnther, 1861) + + 
 

+ 
 

+ 

119 Cá Sặc bướm Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) (*) + + 
 

+ 
 

+ 

120 Cá Sặc rằn Trichogaster pectoralis Regan, 1910 (*) + + 
 

+ 
 

+ 

121 Cá Tai tượng Osphronemus goramy Lacépède, 1801 + + 
 

+ 
 

+ 

33 Họ cá Quả Channidae 
      

122 Cá Lóc Channa striata (Bloch, 1797) (*) + + + + 
 

+ 

123 Cá Dầy Channa lucius (Cuvier, 1831) + 
 

+ + 
 

+ 

124 Cá Chành dục Channa gachua (Hamilton, 1822) 
  

+ 
   

125 Cá Bốp Channa marulioides  (Bleeker, 1851) 
  

+ 
   

126 Cá Lóc bông Channa micropeltes (Cuvier, 1831) + + 
 

+ 
  

 Tổng cộng 81 69 24 44 52 49 

Ghi chú: (1): Nguyễn Xuân Đồng và cs; (2): Hoàng Đức Đạt (1997); (3): Lê Hoàng Yến (1985); (4): Tống Xuân Tám và Nguyễn 
Hữu Dực (2005); (5): Thái Ngọc Trí (2008); (6): Nguyễn Thị Tuyết Oanh (2011); (*): Cá có giá trị kinh tế; (**): Các loài cá di cư 

Trong 81 loài ghi nhận, có 3 loài lần đầu 
tiên ghi nhận mới cho khu hệ cá Việt Nam là cá 
đù sóc (Otolithes ruber), cá mang rổ gia cu 
(Toxotes jaculatrix) và cá bống màu cửu long 
(Stenogobius mekongensis) và một loài cá chỉ 
mới định danh tới giống là loài cá bống mít 
(Stigmatogobius sp.). Các mẫu vật sẽ được tiếp 
tục thu thập, phân tích và xác định tên loài 
trong thời gian tới. 

Cũng trong 81 loài cá ghi nhận nêu trên, có 
2 loài có nguồn gốc nhập nội nhưng hiện nay có 
thể sinh sản và phát triển giống như các loài cá 
bản địa Việt Nam là cá rô phi vằn (Oreochromis 
niloticus) và cá mùi (Helostoma temminkii), đặc 
biệt là loài cá rô phi vằn, loài này có khả năng 
phân bố rộng và phát triển rất nhanh tại các 
thuỷ vực nội địa ở nước ta. 

Cùng với các kết quả nghiên cứu trước đây 
về thành phần loài cá thuộc bộ cá vược ở khu 

vực nghiên cứu và các vùng phụ cận cho thấy 
diễn biến thành phần loài cá thuộc bộ cá vược 
rất khác nhau. Theo Lê Hoàng Yến (1985) ở 
vùng hạ lưu sông Sài Gòn (từ sau đập Dầu 
Tiếng đến Nhà Bè), bộ cá vược có 24 loài. Năm 
1997, kết quả nghiên cứu ở khu vực Cần Giờ của 
Hoàng Đức Đạt, bộ cá vược có 69 loài. Năm 
2005, trong kết quả nghiên cứu của Tống Xuân 
Tám và Nguyễn Hữu Dực về các loài cá trên 
sông Sài Gòn, bộ cá vược có 44 loài. Năm 2008, 
trong kết quả nghiên cứu về khu hệ cá huyện 
Cần Giờ, Thái Ngọc Trí đã ghi nhận 52 loài cá 
thuộc bộ cá vược. Năm 2011, theo nghiên cứu về 
khu hệ cá vùng hạ lưu sông Đồng Nai (đoạn từ 
sau đập Trị An đến ngã ba sông Nhà Bè), 
Nguyễn Thị Tuyết Oanh đã ghi nhận bộ cá vược 
có 49 loài. Số lượng các loài cá thuộc bộ các vược 
được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu theo các tác 
giả khác nhau được trình bày ở hình 2. 
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Hình 2. Số lượng loài cá thuộc bộ cá vược theo các tác giả ghi nhận 

Như vậy, cho đến này, chưa có kết quả nào 
được xem là đầy đủ về thành phần loài cá thuộc 
bộ cá vược ở hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn-Đồng 
Nai. Các kết quả nghiên cứu nêu trên chỉ mới 
đánh giá được thành phần loài trong một phần 
nhỏ của vùng hạ lưu hệ thống sông này. Nếu 
tổng hợp thành phần loài cá thu được trong kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi với thành phần loài 
từ các kết quả nghiên cứu trên (Tống Xuân Tám 
và Nguyễn Hữu Dực, 2005; Thái Ngọc Trí, 2008; 
Lê Hoàng Yến, 1985; Lê Đức Tuấn và cs, 2002), 
bộ cá vược ở khu vực này có 126 loài, thuộc 71 
giống của 33 họ cá khác nhau. Số lượng loài này 
nhiều hơn 45 loài so với kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi. Như vậy, cho đến nay, chúng tôi chỉ 
mới thu thập được 64,29% tổng số loài thuộc bộ 
cá vược đã được ghi nhận trên hệ thông sông Sài 
Gòn - Đồng Nai. Tuy nhiên, con số 126 loài nêu ở 
bảng 1 là những số liệu tham khảo vì khu vực 
nghiên cứu nghiên cứu của các nghiên cứu trên 
bao gồm cả một số loài cá phân bố ở thượng lưu 
sông Sài Gòn (phía trên đập Dầu Tiếng). 

3.2. Các loài cá có giá trị kinh tế và ý nghĩa 
khoa học 

Trong tổng số 81 loài cá ghi nhận, có 2 loài 
cá có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) là cá 
hường sọc xiên (Datnioides quadrifasciatus) và cá 
mang rổ (Toxotes chatareus) ở mức đe doạ là VU 
(sẽ nguy cấp). Các loài cá này cần phải được bảo 

vệ để bảo tồn tính đa dạng sinh học không chỉ 
cho khu vực nghiên cứu mà cho cả Việt Nam. 

Kết hợp với các kết quả nghiên cứu ở các 
vùng khác (An Giang (2008-2010), Đồng Tháp 
Mười (2001-2003), Bến Tre (2008-2010), Bạc 
Liêu (2010-2011), Kiên Giang (2003-2007), Cần 
Thơ (2006-2012), Sóc Trăng (2003-2007, Trà 
Vinh (2003-2004), Hậu Giang (20023-2007), Sài 
Gòn (2009-2012), Cần Giờ (2009-2013), Nam 
Trung Bộ (2004-2006), Vũng Tàu (2008-2009), 
…) và việc tham khảo các tài liệu nghiên cứu về 
ngư loại ở Việt Nam đã công bố, chúng tôi đề 
nghị nên xem xét khả năng đưa 3 loài cá là loài 
cá mang rổ vảy nhỏ (Toxotes microlepis), cá 
mang rổ gia cu (Toxotes jaculatrix) và cá chìa 
vôi (Proteracanthus sarissophorus) vào Sách đỏ 
Việt Nam để có cơ sở bảo tồn chúng. Các loài 
này không những có vùng phân bố hẹp mà số 
lượng của chúng cũng rất hiếm ngoài thiên 
nhiên. Đối với loài cá mang rổ vảy nhỏ (Toxotes 
microlepis) một số tài liệu nghiên cứu cá ở Việt 
Nam đã đề cập (Nguyễn Văn Hảo, 2005; Mai 
Đình Yên và cs., 1992) nhưng không có mẫu vật 
mà chỉ ghi nhận dựa theo tài liệu của Rainboth 
(1996). Loài cá mang rổ gia cu (Toxotes 
jaculatrix) lần đầu tiên thu thập mẫu vật và 
công bố ở Việt Nam với số lượng rất hiếm. Loài 
cá chìa vôi (Proteracanthus sarissophorus), duy 
nhất chỉ tìm thấy ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn - 
Đồng Nai và hiện nay số lượng của chúng đang 
bị đe doạ nghiêm trọng ngoài thiên nhiên. 
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Đa số các loài cá thuộc bộ cá vược khai thác 
ở khu vực nghiên cứu đều được sử dụng làm 
thực phẩm nhưng không phải tất cả chúng được 
xem là những đối tượng có giá trị kinh tế. Giá 
trị kinh tế của một loài cá được xem xét dựa 
trên hai tiêu chí là giá trị thực phẩm tốt và sản 
lượng khai thác tại khu vực đồng thời tham 
khảo các kết quả nghiên cứu trước đây về cá (Lê 
Hoàng Yến, 1985; Lê Đức Tuấn và cs, 2002; 
Tống Xuân Tám và cs., 2005; Thái Ngọc Trí, 
2008; Nguyễn Văn Hảo, 2005, …). Trong tổng số 
81 loài cá thuộc bộ cá vược ghi nhận ở khu vực 
hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, 35 loài cá được 
xem là những đối tượng có giá trị kinh tế cho 
khu vực (chiếm 43,21% tổng số loài ghi nhận). 
Các loài cá này là những đối tượng khai thác 
chủ yếu và hàng năm góp phần vào ổn định đời 
sống của một bộ phân dân cư sống bằng nghề 
khai thác cá ở khu vực nghiên cứu. Danh lục các 
loài cá có giá trị kinh tế trong khu vực được 
trình bày ở bảng 1. 

3.3. Các loài cá di cư 
Vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai là nơi 

tiếp nhận nguồn lợi từ các thuỷ vực như sông 
Vàm Cỏ, sông Gò Gia Thị Vải và nguồn lợi từ 
biển di cư vào, vì thế thành phần loài cá ở đây 
khá đa dạng và phức tạp. Ngoài các loài cá di cư 
từ thượng nguồn về còn có các loài cá có nguồn 
gốc biển di cư vào. Tuy nhiên, từ khi xây dựng 
đập chắn hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn và Trị 
An trên sông Đồng Nai, sự di cư của các loài cá 
có nguồn gốc ngọt từ thượng nguồn về không 
còn thể hiện rõ ràng mà chủ yếu là sự di cư của 
các loài cá có nguồn gốc biển vào vùng hạ lưu 
cửa sông. Theo kết quả nghiên cứu này cùng với 
việc tham khảo các tài liệu về cá Việt Nam, 
trong số 81 loài cá ghi nhận có khoảng 38 loài cá 
di cư hoặc có liên quan đến di cư (chiếm 46,91% 
tổng số loài ghi nhận). Đa số các loài cá này là 
những loài có nguồn gốc biển di cư vào vùng hạ 
lưu cửa sông để kiếm ăn, một số loài sinh sản. 
Các loài cá này hàng năm cũng đóng góp sản 
lượng đáng kể cho nghề khai thác cá trong khu 
vực. Đặc biệt nhiều loài là những đối tượng có 
giá trị kinh tế cáo như cá chét, cá phèn vàng, cá 
kẽm, cá sạo, cá tráp, … 

4. KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu, bước đầu đã ghi 
nhận được bộ cá vược ở hạ lưu sông Sài Gòn - 
Đồng Nai có 81 loài thuộc 56 giống, 32 họ. Trong 
số 81 loài cá ghi nhận được, đa dạng nhất là họ 
cá bống trắng (Gobiidae) có 16 loài (19,75% tổng 
số loài). Tiếp đến là họ cá đù (Sciaenidae) và họ 
cá bống đen (Eleotridae), mỗi họ có 6 loài 
(7,41%). Họ cá tai tượng (Osphronemidae) có 5 
loài (6,17%). Các họ còn lại có số loài dao động 
từ 1-4 loài (1,23 - 4,94%). 

Cùng với việc tham khảo các tài liệu nghiên 
cứu về cá trước đây ở khu vực sông Sài Gòn - 
Đồng Nai, bộ cá vược có 126 loài thuộc 71 giống 
của 33 họ. 

Trong số 81 loài cá thuộc bộ cá vược ghi 
nhận ở khu vực nghiên cứu, 2 loài cá có tên 
trong Sách đỏ Việt Nam (2007) là cá hường sọc 
xiên (Datnioides quadrifasciatus) và cá mang rổ 
(Toxotes chatareus) ở mức đe doạ VU (sẽ nguy 
cấp). Trên cơ sở đó, chúng tôi đề nghị nên xem 
xét khả năng đưa thêm 3 loài cá vào Sách đỏ 
Việt Nam là loài cá mang rổ vảy nhỏ (Toxotes 
microlepis), cá mang rổ gia cu (Toxotes 
jaculatrix) và cá chìa vôi (Proteracanthus 
sarissophorus). 

Trong tổng số 81 loài cá ghi nhận, 35 loài 
được xem là những đối tượng có giá trị kinh tế 
cho khu vực, 38 loài cá có đời sống di cư hoặc có 
liên quan đến di cư. 
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