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TÓM TẮT 

Nghiên cứu sự biến động quần thể của cá đỏ mang (Systomus rubripinnis) ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm 

xác định các thông số quần thể, các đặc điểm sinh học, sinh sản làm cơ sở cho việc phát triển loài này. Nghiên cứu 

thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016 tại dọc tuyến sông Hậu thuộc hai vùng An Giang và Cần Thơ trên các 

thủy vực: ao, hồ, sông rạch và ruộng ngập nước. Ngư cụ chính là dớn và lưới rê dùng cho 12 đợt thu mẫu  

(1 đợt/tháng). Mẫu cá được cân khối lượng (g) và đo chiều dài (cm) để theo dõi sự biến động về số lượng và kích cỡ 

của cá theo thời gian và không gian. Kết quả cho thấy mức tăng trưởng loài này là K = 0,5/năm, tỷ lệ sống của cá 

sau khi nở đến kích cỡ khai thác trong tự nhiên là 6,2%, mức chết tổng Z = 2,8/năm; giai đoạn cá bị khai thác nhiều 

nhất là 8-11 cm; cá kích cỡ nhỏ hơn ít bị khai thác do ít bị ảnh hưởng bởi ngư cụ và hiếm gặp cá kích cỡ lớn; chiều 

dài mà cá có thể đạt là L∞ = 20,5 cm; mùa vụ sinh sản của loài này quanh năm, đỉnh điểm tập trung vào mùa mưa và 

mùa lũ; thức ăn là thực vật phiêu sinh và mùn bã hữu cơ; cá cỡ lớn bắt gặp ở vùng thượng nguồn nhiều hơn. 

Từ khóa: Cá đỏ mang, biến động quần thể, sông hậu, Systomus rubripinnis. 

Population dynamics of Javaen barb (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842)  
along Hau River, Mekong Delta of Vietnam 

ABSTRACT 

A study on population dynamics of Javaen barb (Systomus rubripinnis) was carried out from January to 

December, 2016 along Hau River in An Giang and Can Tho provinces. Trap fence nets and gill nets were used for 

monthly fish catch sampling. Fishes were counted and measured for body weight (g) and length (cm) to monitor the 

temporal and spatial fluctuation on quantity and size. Results showed that the growth rate was high (K = 0.5/year); 

the survival rate after hatching to fishing size in the wild was low (6.2%); the total mortality was 2.8/year, and the fish 

was mostly caught at 8-11 cm in body length. The fish of smaller sizes was not affected by fishing gears and larger 

sizes were rarely found in the wild. The total length of fish could reach 20.5 cm. The breeding of this species occurred 

the whole year round with the peak in rainy and flooding seasons. Phytoplankton and detritus were the main food of 

this species. Larger fish was found more abundant upstream.  

Keywords: Javaen barb, population dynamics, Hau river, Systomus rubripinnis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá đô mang (Systomus rubripinnis) là loài 

cá thuộc họ cá chép (Cyprinidae), sống trong thûy 

vực nþớc ngọt, nơi có diện tích ngêp nþớc lớn và 

có dòng chây. Ở Châu Á chúng phân bố täi Thái 

Lan, Lào, Campuchia, Java cûa Indonesia và 

Việt Nam (Rainboth, 1996). Ở Việt Nam, loài này 

phân bố ở Đồng bìng sông Cửu Long và vùng 

Đông Nam Bộ (Nguyễn Vën Hâo và Ngô Sỹ Vân, 

2001), chúng sinh sân vào đæu mùa mþa, cá đực 

thành thýc ở kích cỡ 10 g/cá thể và cá cái là 21,6 

g/cá thể (Âu Vën Hóa, 2016). Trong tự nhiên 

chúng đþợc khai thác với mýc đích thþơng phèm, 

làm châ và chế biến các món ën truyền thống ở 

vùng Đồng bìng sông Cửu Long (Phäm Đình 

Vën, 2010) và làm cá cânh (www.Fishbase.com). 

Đåy là loài cá ën täp thiên về thực vêt và mùn bã 

http://www.fishbase.com/
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hữu cơ, vì vêy ngoài vai trò thþơng mäi thì cá đô 

mang còn chức nëng sinh thái quan trọng 

(Nguyễn Bäch Loan và Âu Vën Hóa, 2017).  

 Tuy nhiên, hiện nay các thông tin về cá đô 

mang (Systomus rubripinnis) chþa nhiều, các 

nghiên cứu chî têp trung vào mô tâ hình thái, 

cçu täo cơ quan tiêu hóa, dinh dþỡng, đặc điểm 

sinh sân (Âu Vën Hóa, 2016). Theo Træn Thị 

Thanh Hiền và cs., 2015, trþớc đåy sân lþợng 

loài này nhiều vào mùa lü nên nhiều nông dân ở 

An Giang và Đồng Tháp khai thác chúng làm 

thức ën nuôi cá lóc (Channa striata, Bloch 1793) 

và cá lóc bông (Channa micropeltes, Cuvier 

1831), chính vì số lþợng nhiều nên cộng đồng 

địa phþơng và ngành thûy sân ít quan tâm, tuy 

nhiên hiện nay loài này đang bị suy giâm do 

khai thác và môi trþờng sống cûa chúng ngày 

càng thu hẹp. Những thông tin về loài các này 

chþa nhiều, đặc biệt là những thông tin về biến 

động quæn thể, vì vêy mýc tiêu cûa nghiên cứu 

này nhìm xác định sự biến động quæn thể cûa 

loài cá đô mang ở ĐBSCL, làm cơ sở cho việc bâo 

vệ nguồn lợi thûy sân, bao gồm các nội dung:  

(i) theo dõi biến động quæn thể; (ii) xác định 

những thông tin cơ bân trong sinh học và sinh 

sân cûa cá đô mang làm cơ sở cho các nghiên 

cứu cơ bân tiếp theo.  

2. PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Thời gian và địa điểm thu mẫu 

Nghiên cứu thực hiện tÿ tháng 1 đến tháng 

12 nëm 2016 täi các thûy vực khác nhau nhþ 

kênh räch, ruộng, sông dọc tuyến sông Hêu 

thuộc tînh An Giang và thành phố Cæn Thơ 

(Hình 1).  

Có 12 đợt thu méu (mỗi tháng/đợt), mỗi đợt 

thu 4-5 ngày (các ngày có mức nþớc cao nhçt 

trong tháng nhþ các ngày 14, 15, 16 và 30, 

mùng 1 âm lịch hàng tháng. Tổng số méu cá thu 

đþợc là 1.363 méu. Những méu cá này đþợc 

định danh, cån đo chiều dài tổng (cm) và khối 

lþợng (g)/cá thể.  

Các ngþ cý thu méu bao gồm: lþới rê và 

dớn, đåy là 2 loäi ngþ cý chính trong khai thác 

cá đô mang. Dớn là ngþ cý cố định, khai thác 

hiệu quâ ở thûy vực cän, khai thác cá thể có 

kích cỡ nhô. Mít lþới cûa dớn 0,5 cm, chiều dài 

lþới chín là 180-220 m/bộ dớn. Trong khi lþới rê 

có mít lþới 3,5 cm và chiều dài 600-800 m, khai 

thác tốt ở các thûy vực sâu (sông và kênh räch). 

Thời gian thu méu tÿ 9-9:30 giờ đêm đến 3-4 giờ 

sáng, mỗi vùng nghiên cứu sử dýng 6-8 lþới rê 

và 6-8 bộ dớn. 

  

Hình 1. Địa điểm thu mẫu 
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2.2. Phân tích dữ liệu 

Các thông số quæn đàn đþợc xác định thông 

qua phân tích tæn suçt chiều dài (cm) FiSAT II, 

dùng phép kiểm định Non- parameter scoring 

cûa VBGF (Gayanilo & Pauly, 1997) và các hệ 

số cûa phþơng trình tëng trþởng dựa trên tæng 

suçt chiều dài Von Bertalanffy (L∞, K và t0) để 

xác định kích cỡ chiều dài tối đa L∞ mà loài này 

có thể đät đþợc trong vùng nghiên cứu. Xác định 

sự biến động quæn đàn theo phþơng trình tëng 

trþởng Von - Bertalanffy (Gayanilo et al., 2005): 

L(t) = L{1 - exp[-K(t-t0)]} 

Trong đó:  

- t: tuổi täi thời điểm t, đơn vị là nëm 

- L∞: chiều dài tối đa mà cá có khâ nëng đät 

đþợc (cm) 

- t0: là tuổi theo lý thuyết täi thời điểm cá có 

chiều dài bìng 0  

- K: là hệ số tëng trþởng để đät đến chiều 

dài L∞ 

Để xác định tỷ lệ sống sót cûa các cá thể 

theo kích cỡ thì tính mức chết tổng Z = F + M, 

trong đó mức chết tự nhiên (M) là hiện tþợng cá 

chết do môi trþờng bçt lợi, do dịch bệnh hoặc trở 

thành con mồi cho kẻ sën mồi quá trình sinh 

trþởng trong tự nhiên, dựa trên phép nội suy về 

tæng suçt theo tæn suçt chiều dài (Pauly, 1994). 

Mức chết do khai thác là (F), là lþợng cá chết 

trực tiếp hay gián tiếp do khai thác, E là hệ số 

khai thác với E = F/Z (Pauly, 1987). 

Theo (King, 2008), 
1

0

N
= exp(-Z),

N
 

Trong đó: 

N0: số lþợng cá thể ban đæu trong tự nhiên,  

N1: là số lþợng cá thể sau thời gian t.  

Phæn trëm (%) cá thể sống sót trong khoâng 

thời gian t0-t1 là: S = exp[-Z]  

Xác định mối tþơng quan chiều dài khối 

lþợng (King, 2008 ): W = a.Lb 

Trong đó: 

- a: hìng số hay nhân tố điều kiện 

- b: hệ số mü tëng trþởng cûa cá, gæn bìng 

3 đối với các loài có sự tëng trþởng đồng bộ 

- L: chiều tổng cûa cá (cm) 

 Theo dõi mức độ chết cûa cá theo kích cỡ 

dựa tæng suçt chiều dài bìng mô hình Virtual 

Population Analysis (VPA) (Lassen & Medley, 

2000). Đánh giá thời điểm bổ sung quæn đàn cûa 

cá bìng đþợc tính bìng Recruitment Pattern ở 

chþơng trình FISAT II. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kích cỡ và mùa vụ xuất hiện 

Cá đô mang xuçt hiện quanh nëm với kích 

cỡ khác nhau trong vùng nghiên cứu. Cá có 

chiều dài tổng dao động tÿ 6,1-19,8 cm (Hình 2), 

trong đó cá cỡ lớn (chiều dài tổng >18 cm) xuçt 

hiện tÿ tháng 1 đến tháng 4 (dþơng lịch). Cá ở 

giai đoän còn nhô tÿ çu trùng đến tiền trþởng 

thành xuçt hiện quanh nëm nhþng têp trung 

chû yếu là đæu mùa mþa (tháng 5-7) và mùa lü 

tháng 9-12 (Hình 3), cá có kích cỡ nhô (chiều dài 

tổng <6 cm) xuçt hiện vào tháng 10-11. Trong 

những tháng còn läi cá có chiều dài tổng 8-16 

cm vén xuçt hiện nhþng chiếm tỷ lệ thçp hơn. 

3.2. Khâ năng khôi phục quần đàn 

Sự bổ sung quæn đàn cûa cá đô mang (Hình 

3) chứng tô cá đẻ nhiều læn trong nëm với đînh 

điểm mùa vý sinh sân têp trung vào mùa mþa 

và mùa lü. Theo Poulsen et al. (2004), nguồn cá 

đô mang giống bổ sung hàng nëm ở vùng 

ĐBSCL là tÿ 2 nguồn: (i) cá giống tÿ thþợng 

nguồn trôi về hä lþu nhờ nþớc lü, (ii) sinh sân 

täi chỗ vào đæu mùa mþa, sự biến động quæn 

đàn này có liên hệ chặt chẽ với tuæn trëng 

(Poulsen et al., 2002a). 

Ngoài ra, kết quâ nghiên cứu Nguyễn Bäch 

Loan và Âu Vën Hóa (2017) cho thçy cá đô 

mang thuộc loài cá đẻ nhiều læn trong nëm. Hệ 

số thành thýc cûa cá cái tëng cao nhçt vào 

tháng 8 (14,7%) và thçp nhçt vào tháng 1 

(0,6%). Ở cá đực hệ số GSI  (Gonado-somatic 

index), cao nhçt vào tháng 4 (4,6%) và thçp 

nhçt ở tháng 1 (0,4%) (Âu Vën Hóa, 2016). 

3.3. Các thông tin về biến động quần thể 

Chiều dài tổng L∞ = 20,5cm là kích cỡ cá có 

thể đät tối đa trong nghiên cứu này và K = 

0,5/nëm là khoâng thời gian cá đät đþợc kích cỡ  
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Hình 2. Biến động chiều dài tổng của cá trong năm 

   

Hình 3. Sự bổ sung quần đàn của cá đỏ 

mang ở vùng An Giang - Cần Thơ 

Hình 4. Sự biến động quần thể theo  

kích cỡ và ânh hưởng của mức khai thác 

 

Hình 5. Hồi quy giữa chiều dài và khối lượng cá đỏ mang ở vùng nghiên cứu  

tối đa. Điều này chứng tô cá đô mang có tốc độ 

tëng trþởng nhanh. Theo mô hình Beverton 

Holt (Todd & John) thì mức chết tổng Z = 

2,8/nëm. Mức chết tự nhiên M = 1,6/nëm và 

chết do khai thác F = 1,2 nëm, và hệ số khai 

thác E = 0, 4.  

Tỷ lệ sống sót cûa cá đến cỡ bị khai thác 

nhiều là 6,1%, trong đó bao gồm mức chết tự 



Biến động quần thể cá đỏ mang (Systomus rubripinnis Valenciennes, 1842) ở khu vực dọc sông Hậu, đồng bằng 

sông Cửu Long 

734 

nhiên (M) và mức chết do khai thác (F) là tþơng 

đþơng nhau. Chết tự nhiên do các nhân tố nhþ 

cá bị kẻ sën mồi tçn công nhiều, môi trþờng bçt 

lợi do canh tác nông nghiệp, phân thuốc trÿ sâu 

và rút nþớc ở giai đoän chuèn bị sä lúa và chuèn 

bị thu hoäch. Cá chết do khai thác là do các hoät 

động khai thác trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra 

(King, 2008). Theo Chi cýc thûy sân An Giang 

(2015), ghe cào điện hoät động nhiều vào mùa lü 

và xung điện trên kênh räch trong mùa cän rçt 

phổ biến ở vùng nghiên cứu do những hoät động 

khai thác này mang läi hiệu quâ cao cho ngþời 

khai thác, nhþng những hoät động này đã ânh 

hþởng rçt lớn đến nguồn lợi thûy sân. Kết quâ 

nghiên cứu này cüng thçy rìng cá càng có kích 

cỡ lớn càng giâm dæn về số lþợng (Hình 4). Điều 

này do nhiều nguyên nhân nhþ kích cỡ càng lớn 

càng khó khai thác, môi trþờng trong vùng 

nghiên cứu không thích hợp cho cá ở giai đoän 

trþởng thành và do mức chết cao (chết do khai 

thác và chết tự nhiên). 

Cá có chiều dài tổng 8-11 cm bị khai thác 

nhiều nhçt (Hình 4) do ở cỡ này chúng bị khai 

thác bìng nhiều loäi ngþ cý khác nhau. Những 

cá có kích cỡ nhô hơn ít bị ânh hþởng bởi ngþ 

cý ngoäi trÿ dớn, vì đa số loài này phân bố ở 

thûy vực rộng lớn, có dòng chây nhẹ và lþới rê 

là ngþ cý khai thác hiệu quâ cá có kích cỡ này 

trên sông räch. Trong mùa lü thì chúng đþợc 

khai thác ở nhiều thûy vực khác nhau, đặc biệt 

là trên ruộng. Hình 4 cho thçy khâ nëng khai 

thác cá đô mang có chiều dài tổng nhô hơn 8cm 

cûa lþới rê là không cao với xác suçt lọt lþới 

trên 70%.  

 

Hình 6. Hồi quy giữa chiều dài và lượng của cá ở 12 tháng trong năm 

 

Hình 7. Hồi quy giữa số lượng cá thể khai thác với khối lượng cá (a)  

và mức nước của ngư trường khai thác (b)  
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Số lþợng cá có kích cỡ >17 cm giâm và biến 

động theo các tháng khác nhau (Hình 4). Cá có 

kích cỡ lớn (>100 g) thu đþợc ở tháng 1, thþờng 

xuçt hiện ở sông lớn và bít bởi ngþ cý là lþới rê 

có mít lþới lớn (>5-7 cm). Tuy nhiên ngþ dån ít 

sử dýng mít lþới này trong khai thác thûy sân 

vì nó bít đþợc ít cá hơn, chính vì vêy cá đô mang 

có kích cỡ lớn hiếm gặp do số lþợng ít và khó 

đánh bít. Ngoài ra, đặc tính sinh học cûa nhóm 

cá này là di chuyển về vùng thþợng nguồn, sống 

ở các thûy vực såu nơi có nhiệt độ thçp “deep 

pool” ở Lào, Campuchia và Thái Lan (Poulsen et 

al., 2002b). Ở vùng ĐBSCL, vùng nþớc sâu là 

khu vực Vàm Nao nơi nối liền sông Tiền và sông 

Hêu thuộc địa phên tiếp giáp giữa An Giang và 

Đồng Tháp (Ashley, 2012), nơi này têp trung các 

loài cá trþởng thành và có kích cỡ lớn. 

3.4. Hồi quy giữa chiều dài và khối lượng  

Quæn đàn cá đô mang thu đþợc trên sông 

Hêu phát triển theo hþớng tëng chiều dài 

nhanh hơn tëng khối lþợng (Hình 5), chứng tô 

cá khai thác ở giai đoän đang tëng trþởng. Mối 

quan hệ giữa chiều dài và khối lþợng tuân theo 

quy luêt đþờng cong cûa hàm số mü W = 

0,01L3,1. Dựa vào số liệu kích cỡ cûa cá (Lt và 

Wt) ở tÿng giai đoän có thể xác định khi cá có Lt 

<14 cm sinh trþởng nhanh về chiều dài nhanh 

hơn sinh trþởng về khối lþợng. Số mü b cûa 

phþơng trình lớn hơn 3 điều này chứng tô đa số 

cá thu đþợc ở giai đoän trþởng thành. 

Sự hồi quy giữa chiều dài và khối lþợng cûa 

12 tháng trong nëm ở hình 6 cho thçy tháng 5-6 

và tháng 12 là cá nhô nhiều (23-45 g/con). Trong 

khi cá kích cỡ lớn bít gặp ở tháng 1, tháng 8 và 

tháng 9. 

Ngoài ra, kích cỡ cá ở vùng thþợng nguồn 

(An Giang) đa däng hơn ở vùng giữa nguồn (Cæn 

Thơ) cùng một thời điểm, tức là có cùng xuçt 

hiện cá có kích cỡ lớn và kích cỡ nhô (Hình 7a), 

trong khi ở vùng giữa nguồn thì kích cỡ cá ít 

biến động hơn. Hệ số xác định cûa phþơng trình 

hồi quy giữa kích cỡ cá với số lþợng cá khai thác 

đþợc là không đáng kể (R2 = 0,04 và R2 = 0,01) ở 

câ 2 vùng. Ngoài ra, không có sự hồi quy nhiều 

giữa nëng xuçt khai thác và độ sâu cûa thûy 

vực (Hình 7b) ở vùng thþợng nguồn và vùng 

giữa nguồn, kết quâ còn cho thçy số lþợng cá bít 

đþợc ở vùng An Giang nhiều ơn trong cùng điều 

kiện độ såu (m), điều này đþợc cho là do có 

nguồn cá bổ sung tÿ thþợng nguồn về. Theo đặc 

điểm sinh học cá đô mang, khi cá ở giai đoän còn 

nhô còn nhô (<10 g) thức ën chû yếu là thực vêt 

phiêu sinh, khi cá ở giai đoän lớn chiều dài tÿ 

10,4 cm đến trþởng thành thì ën chû yếu là mùn 

bã hữu cơ, động vêt phiêu sinh (Trþơng Thû 

Khoa và Træn Thị Thu Hþơng, 1993; Âu Vën 

Hóa, 2016). Môi trþờng sống cûa loài này chû 

yếu là  ruộng ngêp lü, kênh, räch nơi có dòng 

chây nhẹ, nơi có nhiều thức ën tự nhiên nhþ 

rong tâo và mùng bã hữu cơ, nơi có độ sâu tÿ 0,8 

- 1,5 m, do thức ën chính là tâo và mùn bâ hữu 

cơ (Âu Vën Hóa, 2016). 

4. KẾT LUẬN 

Cá đô mang xuçt hiện quanh nëm dọc sông 

Hêu thuộc khu vực An Giang và Cæn Thơ, đẻ 

quanh nëm, têp trung nhiều vào mùa mþa. Cá ở 

vùng này có mức tëng trþởng nhanh, nhþng 

mức chết cao, tỷ lệ sống sót đến cỡ khai thác là 

6,2%, vì vêy số lþợng cá lớn rçt ít so với cá nhô, 

cá có kích cỡ khai thác phổ biến là 8 -11 cm. 

Không có sự hồi quy nhiều giữa cỡ cá với mức 

nþớc và số lþợng cá xuçt hiện trong vùng. 

Tuy nhiên, để có đánh giá khách quan hơn 

cæn nghiên cứu loài này theo thûy vực khác 

nhau để tìm ra sự phân bố cûa chúng theo tÿng 

giai đoän phát triển, trong mùa sinh sân cæn 

hän chế khai thác thông qua quy định ngþ cý và 

kích cỡ mít.  
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