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Tóm TắT

Nghiên cứu này được tiến hành trên 50 mẫu cá Bỗng. Các mẫu cá Bỗng trong nghiên cứu được thu từ sông, 
suối ở các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang và Lạng Sơn. Kết quả phân tích bằng hình thái 

cho thấy cá Bỗng thu ở Tuyên Quang, Hà Giang và Lạng Sơn thuộc loài cá Bỗng Spinibarbus denticulatus. Cá 
Bỗng thu ở Sơn La và Hòa Bình thuộc loài Spinibarbus sp. và có nhiều đặc điểm giống với loài cá Bỗng thon S. 
nammauensis Nguyen & Nguyen. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu đa dạng di truyền cá Bỗng 
bằng chỉ thị phân tử để góp phần định hướng cho công tác bảo tồn và nhân giống cá Bỗng ở Việt Nam.

Từ khóa: Đặc điểm hình thái, Cá Bỗng, Spinibarbus sp., chỉ thị phân tử, bảo tồn.

1. Đặt vấn đề

Cá Bỗng phân bố tự nhiên ở vùng trung 
và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía 
Bắc. Ở lưu vực sông Hồng cá phân bố tập 
trung từ Yên Bái trở lên, ở lưu vực sông Lô 
từ Tuyên Quang trở lên [1][2]. Cá Bỗng 
thích sống nơi nước chảy, ở tầng giữa và tầng 
đáy. Đây là loài cá nước ngọt có giá trị kinh 
tế cao, thịt cá thơm ngon [3]. Hiện nay sản 
lượng cá Bỗng giảm sút nghiêm trọng do 
nhiều nguyên nhân khác nhau được IUCN 
liệt trong danh sách các loài cá quý hiếm cần 
được bảo vệ cấp độ LC [6]. 

Các nghiên cứu về cá Bỗng ở trong nước 
và trên thế giới được công bố còn rất hạn 
chế. Phân loại về cá Bỗng còn nhiều điều 
chưa sáng tỏ, các nghiên cứu cá Bỗng ở Việt 
Nam chủ yếu về đặc điểm sinh học [4], sinh 
thái học [3][9], và đặc điểm sinh sản [9][10]. 
Việc nghiên cứu phân loại hình thái cá Bỗng 
ở sông, suối các tỉnh miền núi phía Bắc là rất 
cần thiết vì số lượng cá Bỗng ngày càng giảm 
do điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm 
và suy thoái. Nghiên cứu này nhằm cung cấp 
những thông tin hữu ích và cần thiết cho việc 
định danh loài từ đó góp phần cho công tác 
bảo tồn và nhân nhân giống.
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2. Vật liệu và phương pháp  
nghiên cứu

2.1. Địa điểm
Địa điểm thu mẫu tại 5 tỉnh: Xã Xuân Nha 

- huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La, Xã Hiền 
Lương - huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình, Xã 
Đạo Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang, 
Xã Hoàng Khai - huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên 
Quang và trên địa bàn huyện Tràng Định - 
tỉnh Lạng Sơn. 

Số mẫu thu tại các địa điểm là 10 mẫu/ 
địa điểm.

2.2. Thời gian thu mẫu
Được tiến hành trong hai đợt vào mùa 

mưa từ tháng 4-7 và vào mùa ít mưa từ tháng 
9- đến tháng 2 năm sau.

2.3. Phương pháp thu và bảo quản mẫu
Phương pháp thu mẫu: Mẫu cá Bỗng ở 

các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà 
Giang và Lạng Sơn được thu tại sông, suối 
thu bằng lưới vây, thu tất cả các mẫu bắt gặp, 
thu trực tiếp, thuê ngư dân đánh bắt, đi cùng 
ngư dân. 

Phương pháp bảo quản: Mẫu vật được thu 
nguyên con và được định hình bằng dung dịch 
formalin 5% dùng để phân loại hình thái. Mỗi 
địa điểm thu 10 mẫu. Các mẫu vật được phân 
tích, lưu giữ tại phòng thí nghiệm và bảo tàng 
thủy sinh vật Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ 
thuật Thủy sản - Từ Sơn - Bắc Ninh.

2.4. Phương pháp phân tích các đặc 
điểm hình thái

Tổng số 50 mẫu cá Bỗng thu ở các tỉnh 
Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang 

và Lạng Sơn được nhận diện, định danh dựa 
vào phương pháp phân tích hình thái của 
Pravdin [8], có bổ sung tài liệu của Mai Đình 
Yên [10], Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân [5], 
Kottelat [12][13], Chen [11]. 

Sơ đồ đo cá bộ cá Chép (Cyprinidae)

Các chỉ tiêu đếm: Số vảy trước vây lưng 
(D), Số vảy đường bên, số vảy dọc cán đuôi, 
số vảy quanh cán đuôi, số tia vây lưng (D), số 
tia vây hậu môn (A), số tia vây ngực (P), số 
tia vây bụng (V), số tia vây đuôi (C).

Các tỷ lệ về các chỉ số đo hình thái: L0/H, 
L0/T, L0/dày thân, L0/daD, L0/dpD, L0/lcd, L0/
ccd, T/Ot, T/O, T/OO, T/hT, T/rộng đầu, 
H/h, OO/O, P - V/V/A, lcd/ccd.

Định loại dựa vào hình thái ngoài, trong 
quá trình định loại các mẫu tôi có sử dụng và 
tham khảo các tài liệu chính trong định loại:

+ Cá nước ngọt Việt Nam Nguyễn Văn 
Hảo & Ngô Sỹ Vân [6].

+ Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía Bắc 
Việt Nam, Mai Đình Yên [10] và có bổ sung 
dựa vào tài liệu của các tác giả Kottelat [13], 
Chen Yiyu ctv [11]. Sử dụng phương pháp 
định loại của Mayr [7].

2.5. Phân tích số liệu
Các chỉ tiêu đếm được tính khoảng cách 

biến động, trung bình. Các chỉ tiêu đo được 
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tính tỷ lệ so với chiều dài chuẩn hoặc chiều 
dài đầu. Tỷ lệ các chỉ tiêu hình thái đo của 
các mẫu cá Bỗng được so sánh bằng phương 
pháp ANOVA. Việc xử lý số liệu được thực 
hiện bằng chương trình Excel

3. Kết quả và thảo luận
Kết quả phân tích hình thái để định loại 

mẫu cá Bỗng thu được tại 5 tỉnh: Sơn La, Hòa 
Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn 
được trình bày ở Bảng 1. 

bảng 1. Kết quả phân tích các hình thái cá Bỗng ở một số tỉnh phía Bắc 

Đặc điểm hình thái Sơn La Hòa Bình Hà Giang Tuyên Quang Lạng Sơn

L0/H 3,21 2,96 3,05 3,01 3,00

L0/T 3,75 4,07 3,92 3,92 4,18

L0/da D. 1,84 1,59 1,74 1,74 1,82

L0/ dp D 3,01 3,01 2,37 2,38 3,10

L0/lcd 6,30 5,57 4,33 4,33 5,63

L0/h 7,86 7,64 7,61 7,63 7,15

T/O 4,30 4,78 4,93 4,90 4,14

T/OO 2,35 2,18 2,32 2,32 2,19

T/ hT 1,43 1,29 1,40 1,40 1,44

T/Ot 2,88 2,93 2,62 2,62 2,48

T/Op 2,15 2,11 2,13 2,12 2,41

H/h 2,45 2,58 2,49 2,50 2,38

P- V/V/A 1,15 1,00 1,06 1,06 1,19

Lcd/h 1,25 1,39 1,36 1,35 1,27

D III - IV,9 III,9 III-IV,8-9 III-IV,8-9 IV,9

A 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

P 1,15-16 1,5-16 1,14-16 1,14-16 1,14-16

V 1,9 1,8-9 1,9 1,8 1,8

C (16- 18)+2 18+2 16+2 16+2 16-18+2
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Đặc điểm hình thái Sơn La Hòa Bình Hà Giang Tuyên Quang Lạng Sơn

Ll 29-33 28-30 27-32 27-32 28-29

Vảy trên - dưới đường 
bên

Công thức răng hầu (E) 4.3.2/5.3.2 4.3.2/ 5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2

Số lược mang ở cung 
mang I

8-10 8-10 10-12 10-12 10-12

Vảy dọc cán đuôi 7-9 6-8 7-8 7-8 7-9

Vảy trước vây lưng 8-10 9-11 9-10 9-10 9-12

Vảy quanh cán đuôi 12 12-13 14 13-14 12-14

Các mẫu cá Bỗng đã phân tích hình thái 
cho thấy: Vây hậu môn của cá chỉ có 3,5 tia 
phân nhánh, tia không phân nhánh cuối 
cùng của vây hậu môn mềm, răng hầu 3 
hàng, vây lưng có gai cứng, râu có hai đôi, 
là những đặc điểm của cá thuộc phân họ cá 
Bỗng Barbinae.

Các mẫu cá nghiên cứu đều có đặc điểm: 
Thân tròn, dài hình thoi, dẹp bên phần cuống 
đuôi. Viền lưng và viền bụng cong tròn. Đầu 
vừa phải, sống đầu hình cung. Mõm tròn tù, 
hơi nhô về phía trước. Miệng ở cuối, kề dưới, 
hình móng ngựa. Môi trên và môi dưới liền 
nhau ở góc miệng. Có hai đôi râu; mắt vừa 
phải gần mút mõm hơn viền sau nắp mang. 
Viền sau vây lưng lõm, có gai ngược trước 
khởi điểm vây lưng ẩn dưới da. Vây hậu môn 
có 3 tia đơn, 5 tia phân nhánh. Đây là đặc 
điểm thuộc giống cá Bỗng Spinibarbus [2].

Phân tích từng đặc điểm cho thấy:

Các mẫu cá Bỗng thu tại Tuyên Quang, 
Hà Giang và Lạng Sơn được phân tích hình 
thái đều có đặc điểm: Khởi điểm vây lưng 

sau vây bụng và gần mõm hơn so với gốc vây 
đuôi, L0/H= 3,00 - 3,05, L0/T = 3,92 - 4,18, L0/
lcd = 4,33 - 5,63, L1= 28 - 32; lược mang cung 
mang có 10 - 12 và răng hầu 5.3.2 là những 
đặc điểm thuộc loài cá Bỗng Spinibarbus 
denticulatus [2,10].

Các mẫu cá Bỗng thu tại Sơn La và Hòa Bình 
đều có đặc điểm: Khởi điểm vây lưng cách mút 
mõm bằng tới mút cuối tia giữa vây đuôi, L0/
H= 2,96 - 3,2, L0/T = 3,75 - 4,07, L0/lcd = 5,57 
- 6,3, L1= 28 - 33; lược mang cung mang I có 8 
- 10 và răng hầu 4.3.2 - 5.3.2 là những đặc điểm 
của loài Spinibarbus sp. và có nhiều đặc điểm 
giống với loài cá Bỗng thon S. nammauensis 
Nguyen & Nguyen, 2001.

Như vậy từ các phân tích về hình thái, giải 
phẫu, so sánh với các tài liệu định loại hiện 
có, bước đầu sơ bộ kết luận như sau:

- Các mẫu cá Bỗng thu thập từ 5 địa điểm 
và qua phân tích hình thái có thể phân trong 
hai loài khác nhau:

- Cá Bỗng thu ở Tuyên Quang, Hà Giang 
và Lạng Sơn thuộc loài cá Bỗng Spinibarbus 

4 6
3 4
−
−

41/ 2 51/ 2
3 4
−
−

5 6
3 4
−
−

5 51/ 2
3 31/ 2
−
−

5 51/ 2
3 31/ 2
−
−
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denticulatus. Cá Bỗng thu ở Sơn La và 
Hòa Bình thuộc loài Spinibarbus sp. và có 
nhiều đặc điểm giống với loài cá Bỗng thon  
S. nammauensis Nguyen & Nguyen, 2001.

Như vậy, từ những kết quả phân tích hình 
thái có thể thấy cá Bỗng Hà Giang có mối 
quan hệ mật thiết với cá Bỗng Tuyên Quang 
và Lạng Sơn. Cá Bỗng Sơn La có mối quan hệ 
mật thiết với cá Bỗng Hòa Bình.

4. Kết luận
- Việc phân loại cá Bỗng ở sông, suối các 

tỉnh miền núi phía Bắc đóng vai trò quan 
trọng trong việc định loại loài, trên cơ sở đó 
phục vụ cho đánh giá đa dạng di truyền loài. 
Các mẫu cá Bỗng trong nghiên cứu được 
định loại thuộc giống Spinibarbus.

- Nhóm mẫu cá Bỗng thu ở Tuyên Quang, 
Hà Giang và Lạng Sơn được phân loại thuộc 
loài cá Bỗng Spinibarbus denticulatus.

- Nhóm mẫu cá Bỗng thu ở Sơn La và Hòa 
Bình được phân loại thuộc loài Spinibarbus sp. 
và có nhiều đặc điểm gần với loài cá Bỗng 
thon S. nammauensis Nguyen & Nguyen.
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CLASSIFICATION OF Spinibarbus denticulatus  
IN NORTHERN MOUNTAINOUS PROVINCES BASED  

ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Trieu Anh Tuan1, Thai Thanh Binh2

1Hung Vuong University
2Fisheries and Technical Economic College

AbsTrAcT

This study was conducted on the 50 fish samples. Fish samples were collected from rivers and streams in Son 
La, Hoa Binh, Tuyen Quang, Ha Giang and Lang Son provinces. The morphological analysis showed that 

the fish collected in Tuyen Quang, Ha Giang and Lang Son belonged to Spinibarbus denticulatus. Silverfishs in 
Son La and Hoa Binh are species of Spinibarbus sp. and have many similarities with S. nammauensis Nguyen & 
Nguyen. The study results are the basis for further research on genetic diversity of this genus using the molecular 
marker, which contributes to conservation and breeding stratergies of the fish in Vietnam.

Keywords: Morphological characteristic, Spinibarbus denticulatus, molecular marker, conservation.


