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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam, với 3.260 km đường bờ biển chạy dọc theo các miền của đất 

nước, điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, cùng với sự đa dạng về địa hình, 

sự phong phú về sinh cảnh đã tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái (HST). Điển 

hình cho sự đa dạng đó là hệ thống các sông ngòi, ao hồ, đầm phá với số 

lượng và diện tích khá lớn. Vì vậy, Việt Nam là một trong 10 nước có mức độ 

đa dạng sinh học (ĐDSH) cao nhất (chiếm 6,5% số loài) trên thế giới. 

Ở Quảng Nam, Thu Bồn là sông lớn của khu vực Trung và Nam Trung 

Bộ, với hệ thống các nhánh sông chằng chịt ở hạ lưu và chảy ra biển Cửa Đại 

(Hội An). Sông có độ dốc lớn, hàng năm có lũ xuất hiện, gây ngập lụt và xói 

lở ở nhiều nơi. Lưu lượng nước khá lớn, dòng chảy trung bình vào mùa mưa 

có thể đến 850m3/giây. Do vậy, phần hạ lưu của sông đã tạo nên khu vực đất 

ngập nước rộng lớn quan trọng và đáng chú ý nhất là khu vực các xã Cẩm 

Thanh, Cẩm Kim, Duy Hải, Duy Nghĩa và vùng phụ cận với 1.200 ha diện 

tích mặt nước. 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn là nơi giao hội của các dòng vật chất, bao 

gồm cả các loài sinh vật có nguồn gốc lục địa và biển, là cửa ngõ cho các loài 

sinh vật biển xâm nhập vào các thủy vực nước ngọt. Ở đây, điều kiện môi 

trường luôn biến động, song vẫn tồn tại những thang bậc độ muối khác nhau, 

từ nhạt đến mặn, rất thích hợp cho các loài động vật rộng muối từ nước ngọt 

hay từ biển xâm nhập vào các phần khác nhau trong phạm vi vùng cửa sông 

để kiếm ăn nên mức độ đa dạng sinh học ở đây rất cao như cá, tôm, cua, 

hến… là nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho người dân trong vùng và là 

sinh kế chính của cộng đồng ven biển. 

Tuy nhiên, ngày nay do sức ép về dân số, nhu cầu của từng ngành, từng 

bộ phận kinh tế dẫn đến vấn đề khai thác quá mức, thiếu sự quy hoạch, sử 
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dụng các ngư cụ hủy diệt nên suy giảm đa dạng sinh học diễn ra rất nhanh, 

đặc biệt là các loài kinh tế. 

Từ thực tế trên, nghiên cứu đa dạng thành phần loài và sự phân bố của 

động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn nhằm góp phần giúp các nhà 

quản lí tham khảo, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án khai thác hợp lý, 

quy hoạch phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học là rất cần thiết. 

Với tính cấp thiết đó, chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu đa dạng thành 

phần loài một số nhóm động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, 

tỉnh Quảng Nam”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Xác định được danh sách thành phần loài và đặc điểm phân bố một số 

nhóm động vật khai thác vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 

- Hiểu được tình hình khai thác và tiềm năng phát triển nguồn lợi thủy 

sản để sử dụng bền vững các nhóm động vật này. 

- Đề xuất được các nhóm giải pháp khả thi về quản lý và sử dụng nguồn 

lợi thủy sản theo hướng bền vững. 

3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu thành phần loài 

- Lập danh sách thành phần loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông 

Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

- Đặc điểm cấu trúc, tính đặc trưng về đa dạng sinh học của thành phần 

loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

- Đánh giá các loài kinh tế, loài quý hiếm của vùng nghiên cứu. 

3.2. Về đặc điểm phân bố 

- Phân tích một số đặc điểm phân bố theo sự xâm nhập mặn các thủy 

triều, theo vùng nước và theo mùa của các loài động vật khai thác tại vùng 

nghiên cứu. 
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- Đặc điểm phân bố các loài động vật khai thác có giá trị kinh tế ở vùng 

hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

3.3. Nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp khả thi phát triển bền 

vững nguồn lợi thủy sản 

- Tìm hiểu tình hình khai thác ở khu vực nghiên cứu. 

- Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

- Cung cấp những dẫn liệu khoa học về tính đa dạng của các loài cá 

xương, giáp xác, động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 

- Xác định, phân tích được ảnh hưởng của điều kiện môi trường (đặc biệt 

là độ mặn) đến sự phân bố của các loài cá xương, giáp xác, động vật thân 

mềm hai mảnh vỏ ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Cung cấp các thông tin về các loài động vật khai thác, tiềm năng khai 

thác một số nhóm động vật ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, hướng tới các giải 

pháp sử dụng bền vững nguồn lợi. 

5. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm có 3 chương 

Chương 1: Tổng quan tài liệu 

* Lược sử nghiên cứu cá, giáp xác, động vật thân mềm hai mảnh vỏ. 

* Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội vùng nghiên cứu. 

Chương 2: Đối tượng, thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu. 

* Thời gian nghiên cứu. 

* Địa điểm nghiên cứu. 
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* Phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3: Kết quả và bàn luận 

* Thành phần loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 

* Đặc điểm phân bố của các loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông 

Thu Bồn. 

* Tình hình khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng hạ lưu sông 

Thu Bồn. 

Kết luận và kiến nghị 

Tài liệu tham khảo và phụ lục 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT KHAI THÁC 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu động vật khai thác ở Việt Nam 

Vấn đề nghiên cứu cá ở Việt Nam mới được chú trọng từ những thập 

niên 60 trở lại đây. Trước đó là những công trình nghiên cứu của người nước 

ngoài như Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc,… Người Việt Nam bắt đầu nghiên 

cứu cá sau khi Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954) [16]. Từ năm 

1945 - 1954, ở Việt Nam phần lớn các công trình nghiên cứu về sinh vật đều 

được các tác giả Việt Nam thực hiện nhưng bị gián đoạn do chiến tranh. 

Sau năm 1954, các nhà khoa học Việt Nam tập trung nghiên cứu ở 

Miền Bắc. Tiêu biểu như Mai Đình Yên (1962) với công trình “Sơ bộ điều 

tra thành phần, nguồn gốc và phân bố của chủng quần cá sông Hồng”; 

Nguyễn Văn Hảo (1964) với công trình “Kết quả điều tra nguồn lợi cá sông 

Thao”; Đoàn Thị Lệ Hoa, Phạm Văn Doãn (1971) với công trình “Sơ bộ 

điều tra nguồn lợi cá sông Mã”. 

Trong thời kì 1964 - 1966 có nhiều công trình nghiên cứu về sinh học, 

sinh thái, khu hệ cá như: Hoàng Đức Đạt (1964) với công trình “Sinh thái một 

số loài cá sông Lô”; Mai Đình Yên (1966) với công trình “ Đặc điểm sinh học 

các loài cá sông Hồng”; Nguyễn Anh Tạo (1964) “Nguồn lợi thủy sản cửa 

sông Lạch Trường và sông Mã”; Mai Đình Yên (1966) với công trình “Đặc 

điểm sinh học một số loài cá ruộng ở đồng bằng Miền Bắc Việt Nam” [54]. 

Trong khi đó ở Miền Nam có các công trình nghiên cứu của các nhà 

khoa học trong và ngoài nước tiến hành như: Trần Ngọc Lợi và Nguyễn Cháu 

(1964), Fourmanvir (1965), M.Yamamura (1966), Kawamoto. 

Sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập (1975) đến nay, các công trình 
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nghiên cứu không chỉ thực hiện ở các thủy vực đã điều tra mà còn tiếp tục mở 

rộng điều tra ở các thủy vực khác nhau, lấp dần các điểm trắng chưa được 

điều tra. Tiêu biểu có các công trình của Nguyễn Hữu Dực (1982) với “Thành 

phần các loại cá sông Hương” đã thống kê được 58 loài [14]; Nguyễn Thái Tự 

(1983) với “Khu hệ cá sông Lam” gồm 157 loài; Mai Đình Yên và Nguyễn 

Hữu Dực (1998) đã xác định thành phần loài cá trên các sông: Thu Bồn gồm 

58 loài, Trà Khúc 47 loài, sông Vệ 34 loài, sông Côn 43 loài, sông Cái 25 loài 

và 48 loài ở sông Ba [56]. Nhóm tác giả Mai Đình Yên, Nguyễn Văn Trọng, 

Nguyễn Văn Thiện, Lê Hoàng Yến, Hứa Bạch Loan (1992) đã xác định được 

255 loài cá ở các sông Miền Nam gồm sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ, 

sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. 

Khu hệ cá Miền Trung được quan tâm nhiều hơn vào những năm cuối 

thế kỉ XIX và có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả: Võ Văn Phú 

(1995) với “Thành phần loài cá ở đầm phá Thừa Thiên Huế” thống kê được 

163 loài; Nguyễn Thị Thu Hè (1999) “Thành phần loài cá ở sông suối Tây 

Nguyên” với 138 loài; Vũ Trung Tạng (1999) “Thành phần loài cá ở đầm Trà 

Ổ” có 67 loài; Võ Văn Phú, Trần Hồng Đỉnh (2001) “Khu hệ cá đầm Lăng 

Cô” với 151 loài; Võ Văn Phú, Nguyễn Thị Phi Loan (2003) “Đa dạng về 

thành phần loài cá đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên” thống kê được 109 loài [25]; 

Võ Văn Phú, Hồ Thị Hồng (2003) “Khu hệ cá vườn quốc gia Bạch mã” với 

57 loài [35]; Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Việt Cường, Thạch Mai Hoàng 

(2003) “Cá khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa” có 78 loài; Võ Văn Phú, 

Phan Đỗ Quốc Hùng (2005) “Đa dạng sinh học thành phần loài cá hệ sinh thái 

sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế” có 121 loài; Võ Văn Phú, Hoàng Trọng Tú, 

Hoàng Đình Trung, Văn Ngọc Cương (2006) “Đa dạng sinh học thành phần loài 

cá khu hệ bảo tồn thiên nhiên Đăkrông, tỉnh Quảng Trị” với 100 loài; Võ Văn 

Phú, Hồ Thị Thanh Tâm (2006) “Khu hệ cá sông Hàn” có 108 loài; Một số công 
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trình nghiên cứu gần đây của các tác giả Hoàng Thị Diệu Minh (2010) 

“Nghiên cứu thành phần loài cá vùng rừng Cao Muôn (Ba Tơ) và Cà Đam 

(Trà Bồng), tỉnh Quảng Ngãi” với 106 loài; Nguyễn Giang Nam, Võ Văn Phú 

với “Nghiên cứu khu hệ cá ở sông Long Đại, tỉnh Quảng Bình” đã xác định 

được 101 loài cá, 69 giống với 36 họ thuộc 10 bộ [27]. 

Những nghiên cứu về lớp giáp xác được tiến hành từ những năm 60 của 

thế kỉ XX. Ở Miền Bắc, giai đoạn 1960 - 1974 kết quả thu thập về tôm được 

tổng hợp trong báo cáo của Trần Hữu Phương, Nguyễn Đăng Ái (1963), 

Phạm Ngọc Đẳng (1966, 1974), Nguyễn Văn Chung (1969 - 1971) đã có kết 

quả nghiên cứu về tôm ở Vịnh Bắc Bộ [7], [8]. Trong thời gian này, ở Miền 

Nam có các công trình của Nguyễn Cháu, Trần Đệ (1964) đã đưa ra kết quả 

khảo sát tôm biển, qua tổng kết tình hình đánh bắt và kinh nghiệm của ngư 

dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. 

Từ 1975 đến nay, các công trình nghiên cứu về tôm được tiến hành ở 

một số khu vực như Nguyễn Văn Chung và cộng tác viên (1979 - 1982) với 

công trình điều tra sinh vật đáy vùng biển Thuận Hải - Minh Hải đã công bố 

30 loài trong họ Tôm he (Penaeidae). Nguyễn Văn Thường và cộng tác viên 

(1985) bước đầu công bố dẫn liệu về thành phần loài và đặc tính phân bố của 

tôm vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long; Nguyễn Văn Chung và Phạm 

Thị Dự (1995) đã nghiên cứu “Danh lục tôm biển Việt Nam” đã xác định 

đầy đủ và khá chính xác về thành phần loài tôm ven biển Việt Nam [8]. 

Nguyễn Mộng và Uyên Nhi (1995) có công trình nghiên cứu về khu hệ giáp 

xác mười chân ở đầm phá Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Chung, Đặng Ngọc 

Thanh, Phạm Thị Dự (2000) công bố công trình “Động vật chí Việt Nam - 

tôm biển”, tập 1, đây là tài liệu phân loại tôm biển Việt Nam có hệ thống 

đầu tiên. Đặng Thị Thu Hiền (2004) có kết quả nghiên cứu về thành phần 

các loài tôm ra vào cửa Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phan Quốc Thông 
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nghiên cứu thành phần loài họ tôm he ở vịnh Văn Phong, Khánh Hòa. 

Nguyễn Thị Hoa (2005) nghiên cứu thành phần loài họ tôm he ở vùng biển 

Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế [5], [9]. 

Các công trình nghiên cứu về động vật không xương sống ở biển đã 

được nghiên cứu với công bố đầu tiên của các tác giả Martyn và Chemnitz 

(1784) về trai ốc biển ở Côn Đảo. Vào năm 1980, Crosse và Fischer có công 

trình về trai ốc ở vùng biển vịnh Hạ Long.  

Năm 1993, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Yết với “Điều tra nguồn lợi 

đặc sản vùng biển ven bờ và ven đảo từ Móng Cái đến bắc đèo Hải Vân” xác 

định được 233 loài thân mềm. Đặng Trung Thuận, Nguyễn Cao Huân, Trương 

Quang Hải, Vũ Trung Tạng (2000) với “Nghiên cứu vùng đất ngập nước đầm 

Trà Ổ nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững vùng ven 

đầm”, đã xác định được nhiều loài động vật hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế và 

sinh thái. 

Năm 2003-2004, Nguyễn Quang Hùng và cộng sự với công trình nghiên 

cứu “Đa dạng sinh học và nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ vùng 

biển Cát Bà và Cô Tô” xác định được ở khu vực Cát Bà có 131 loài, ở khu 

vực Cô Tô có 116 loài. Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Văn Sinh (2008) với “Đa 

dạng sinh học khu hệ động vật đáy không xương sống cỡ lớn ở Búng Bình 

Thiên, An Giang phục vụ công tác bảo tồn”, xác định được 48 loài động vật 

không xương sống cỡ lớn. Đỗ Văn Tứ (2009) nghiên cứu một số đặc điểm 

phân bố động vật đáy thuộc lưu vực sông Cầu, xác định được 16 loài động vật 

thân mềm. Nguyễn Quang Hùng, Hoàng Đình Chiều (2009) đã nghiên cứu về 

cấu trúc thành phần loài, nguồn lợi, tình hình nuôi trồng và khai thác động vật 

thân mềm hai mảnh vỏ tại 4 vùng rừng ngập mặn điển hình cho mỗi khu vực 

địa lí dọc theo vùng ven biển Việt Nam. Kết quả đã phân tích được 66 loài 

động vật hai mảnh vỏ thuộc 21 họ; Nguyễn Khắc Thảo, Võ Văn Phú (2013) 
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với “Nghiên cứu đa dạng thành phần loài động vật khai thác vùng hạ lưu sông 

Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình” đã xác định được 13 loài giáp xác, 6 giống với 2 

họ thuộc 1 bộ và 8 loài thân mềm hai mảnh vỏ thuộc 8 giống, 5 họ, 3 bộ khác 

nhau [37]. 

Nhìn chung, những năm gần đây rất hiếm những công trình nghiên cứu 

về giáp xác và động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở ven biển và vùng cửa sông. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu động vật khai thác ở tỉnh Quảng Nam  

Những nghiên cứu về cá ở Quảng Nam chỉ mới tập trung chủ yếu ở các 

sông suối lớn của một số nhà khoa học tiêu biểu như Mai Đình Yên và 

Nguyễn Hữu Dực đã tiến hành nghiên cứu các loài cá nước ngọt ở các tỉnh 

ven biển Nam Trung Bộ vào năm 1991 [56]. Trong đó, sông Thu Bồn của tỉnh 

Quảng Nam là một trong số 7 vực nước được điều tra nghiên cứu về thành 

phần loài, sinh thái học, các loài cá kinh tế và nghề cá. Đến năm 1995, một 

công trình nghiên cứu về cá có liên quan đến Quảng Nam đã được Nguyễn 

Hữu Dực tiến hành “Góp phần nghiên cứu khu hệ cá nước ngọt Nam Trung 

Bộ Việt Nam”. Tác giả đã công bố 134 loài cá thuộc khu hệ cá Nam Trung Bộ 

Việt Nam, tuy nhiên chưa được xem đầy đủ [14]. Những năm tiếp theo, 

nghiên cứu cá ở Quảng Nam bị gián đoạn. 

Mãi đến năm 2004, Vũ Thị Phương Anh và Võ Văn Phú công bố thành 

phần loài cá ở hồ Phú Ninh gồm 71 loài, nằm trong 49 giống, thuộc 19 họ và 

9 bộ. Nghiên cứu này đã  xác định được 10 loài có giá trị kinh tế [1].   

Năm 2005, Võ Văn Phú, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Tân đã 

công bố thành phần loài cá ở sông Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với 83 loài, nằm 

trong 59 giống, 34 họ, thuộc 10 bộ khác nhau, trong đó có bộ cá Vược 

(Perciformes) chiếm ưu thế về thành phần họ, giống và loài [2] .  

Năm 2006, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Thị Phương Anh, Lưu Thị Tuyết 

đã công bố thành phần loài cá ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, thuộc xã 
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Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gồm 29 loài. So sánh với kết 

quả của Võ Văn Phú, Vũ Thị Phương Anh tại thời điểm đó thì kết quả nghiên 

cứu của nhóm tác giả đã bổ sung 4 loài mới cho khu hệ cá lưu vực hồ Phú 

Ninh. Bùi Minh Thắng, Võ Văn Phú (2007) nghiên cứu đặc điểm sinh học của 

cá Sỉnh gai (Onychostoma laticeps) ở khu vực hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.        

Nguyễn Kim Sơn, Hồ Thanh Hải (2008) công bố thành phần loài cá 

trong hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn gồm 107 loài cá, thuộc 31 họ, 9 giống 

[41]. Trong đó có 8 loài nằm trong sách Đỏ Việt Nam. Võ Văn Phú, Vũ Thị 

Phương Anh, Nguyễn Thị Lý Hằng, Lê Hải Thành, Phạm Như Ý (2008) “Đa 

dạng thành phần loài cá ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” có 114 loài [35]. 

Một số công trình nghiên cứu gần đây của các tác giả như Vũ Thị 

Phương Anh, Võ Văn Phú (2010) “Nghiên cứu khu hệ cá ở hệ thống sông Vu 

Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam” đã xác định 197 loài cá, nằm trong 15 bộ, 

48 họ, 121 giống và khóa định loại, mô tả của 197 loài cá [3]. Nguyễn Tuấn, 

Võ Văn Phú (2012) với “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của 

cá ở hệ thống sông Hội An, tỉnh Quảng Nam” đã xác định được 141 loài cá, 

99 giống với 58 họ thuộc 18 bộ [44]. Lê Thị Thu Hà, Vũ Thị Phương Anh 

(2013) “Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các loài cá khe 

suối, hồ thủy lợi huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam” xác định được 75 loài với 

50 giống, nằm trong 17 họ, thuộc 7 bộ khác nhau [19]. 

Về nghiên cứu giáp xác, động vật thân mềm hai mảnh vỏ, đã có nhiều 

công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn tài nguyên khu vực này nhưng  

chủ yếu tập trung vào giá trị của hệ sinh thái đất ngập nước, điển hình như 

Nguyễn Hữu Đại (2007) với “Đánh giá hiện trạng tài nguyên đất ngập nước 

(chủ yếu là dừa nước) ở hạ lưu sông Thu Bồn và các giải pháp quản lý, bảo 

vệ, phục hồi” [15].  

Phạm Viết Tích (2009) với đề tài “Khảo sát, đánh giá và đề xuất các giải 
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pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Quảng Nam”, 

tác giả đánh giá những giá trị của các hệ sinh thái trong khu vực đất ngập 

nước của các vùng ven bờ tỉnh Quảng Nam, xác định được 12 loài động vật 

thân mềm hai mảnh vỏ trong các hệ sinh thái rừng ngập mặn và cỏ biển. 

Trong đó, các loài có giá trị kinh tế như: Hàu, Hến và Chem Chép [45]. 

Năm 2011, Nguyễn Thị Sim, Dương Lân với “Nghiên cứu đặc trưng 

phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (Gastropoda) và hai mảnh vỏ 

(Bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực sông Thu Bồn, Quảng Nam” xác định 

được 5 loài động vật thân mềm 2 mảnh vỏ và 6 loài chân bụng thuộc 4 họ 

khác nhau [40]; Võ Văn Phú (2012) với báo cáo tổng kết “Đánh giá tác động 

của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh 

Quảng Nam” [40]. 

Nhìn chung, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nào về giáp xác và 

động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở khu vực này. 

Trên đây là những công trình nghiên cứu về các loài cá, giáp xác, động 

vật thân mềm hai mảnh vỏ ở tỉnh Quảng Nam mà chúng tôi biết được từ trước 

đến nay. Có thể nói, nghiên cứu về đa dạng sinh học nói chung, về các loài 

động vật khai thác nói riêng ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam 

còn ít và chưa có hệ thống. Chúng tôi rất mong kết quả nghiên cứu của đề tài 

sẽ góp phần hoàn chỉnh danh lục thành phần loài cá, giáp xác, động vật thân 

mềm hai mảnh vỏ và sẽ bổ sung một phần nhỏ cho việc khai thác hợp lý, duy 

trì và phát triển bền vững các đối tượng này trong tương lai. 

1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn nằm ở vùng cửa sông - ven biển, cuối tả ngạn 

sông Thu Bồn, từ 15026’0” đến 15015’15” độ vĩ Bắc và từ 108023’10” đến 
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108017’08” độ kinh Đông. Với diện tích tự nhiên: 6.146,88 ha, trong đó đất 

liền chỉ có 4.597,76 ha (chiếm 73,50%) [50]. 

Phía Đông giáp biển Đông 

Phía Tây giáp huyện Điện Bàn và huyện Duy Xuyên 

Phía Nam giáp huyện Duy Xuyên 

Phía Bắc giáp huyện Điện Bàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí địa lý vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

b. Khí hậu 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn (VHLSTB) nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói 

chung nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa - vùng chuyển tiếp giữa khí hậu 

Miền Bắc và Miền Nam. Nắng nóng vào mùa hè, chịu ảnh hưởng của gió mùa 

Tây Nam, mưa nhiều, lũ lụt vào mùa thu và mùa đông lạnh. Khí hậu, thời tiết 

là một nhân tố quyết định đến cảnh quan tự nhiên và đời sống của sinh vật. 

Cùng với địa hình, khí hậu tác động đến đa dạng sinh học, chế độ thủy văn 

của vùng hạ lưu sông [50]. 
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* Lượng mưa 

Mưa là một trong những thành phần của cán cân nước, có mối quan hệ 

mật thiết đến chế độ thủy học và ngư nghiệp. 

Mùa mưa năm 2013, ở Quảng Nam tập trung vào 3 tháng là tháng 9, 10 

và 11 chiếm 70% lượng mưa cả năm, lũ lớn cũng xuất hiện trong thời gian 

này. Thời kỳ ít mưa tập trung từ tháng 3 đến tháng 8, lượng mưa trong 5 

tháng này chỉ chiếm khoảng 10% - 16% lượng mưa cả năm [50]. 

Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình các tháng ở vùng nghiên cứu trong năm  

Đơn vị: mm 
      Tháng 
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

năm 

2012 149,2 77,0 5,0 18,7 35,8 175,9 65,6 193,6 393,5 368,6 384,2 203,1 172,5 

2013 85,7 157,2 152,2 96,7 27,6 28,8 46,4 45,7 428,3 548,6 770,0 43,9 202,6 
 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Quảng Nam, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Biểu đồ mô tả lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2013 
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* Số giờ nắng, lượng bốc hơi 

Nắng là yếu tố khí hậu có liên quan chặt chẽ với bức xạ mặt trời và phụ 

thuộc vào chế độ mưa, lượng mây, là điều kiện cơ bản cho quá trình quang 

hợp, hô hấp của thực vật và ảnh hưởng trực tiếp đến thủy sinh vật trong vùng 

hạ lưu sông. 

Số giờ nắng và lượng bốc hơi ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn có sự chênh 

lệch giữa mùa hè và mùa đông, tháng 5 có giờ nắng cao nhất, tháng 12 có giờ 

nắng thấp nhất. Trong năm số giờ nắng tăng nhanh nhất vào tháng 5 và tháng 

6, giảm nhanh từ tháng 10 đến tháng 11, đây chính là giai đoạn giao mùa [50]. 

Bảng 1.2. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm 2013 tỉnh Quảng Nam 
 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả 
năm 

Giờ 70 152 200 160 250 184 179 121 116 101 68 38 1.639 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn Quảng Nam, 2014) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 1.3. Đồ thị biểu thị số giờ nắng các tháng trong năm 2013 
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* Nhiệt độ 

Nhiệt độ là một yếu tố sinh thái tác động rất lớn đến đời sống của sinh vật. 

Sự phân bố nhiệt độ phụ thuộc vào không gian (địa hình, vị trí địa lí) và 

thời gian (mùa, tháng). Ở tỉnh Quảng Nam, nhiệt độ cao nhất vào mùa hè 

(27,0 - 27,4)0C, nhiệt độ thấp vào mùa đông (19,9 - 21,1)0C. Riêng Hội An và 

một số xã của huyện Duy Xuyên tiếp giáp Hội An có nhiệt độ trung bình 

trong năm là 25,6oC, cao nhất là 39,8oC, thấp nhất là 22,8oC [50]. 

Bảng 1.3. Nhiệt độ các tháng trong năm 2012 – 2013 ở tỉnh Quảng Nam 

 Đơn vị tính: 0C 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

năm 

2012 21,0 23,4 23,8 25 26,4 27,3 27,5 28,0 26,2 24,6 25,0 23,3 25,1 

2013 21,1 23,3 24,9 26,4 27,0 27,4 26,6 27,1 25,7 24,1 23,6 19,9 24,8 
 

(Nguồn: Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.4. Biểu đồ biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng 
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Do có sự chênh lệch nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hè nên đã tác động 

đến quá trình sinh trưởng, phát triển và hoạt động sinh dục của thủy sinh vật.    

Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao làm cho quá trình sinh trưởng của thực vật 

thủy sinh diễn ra rất nhanh dẫn đến hiện tượng thiếu ôxy trong nước. Ngược 

lại vào mùa đông, nhiệt độ thấp đã làm tăng thời gian sinh trưởng, chín muồi 

sinh dục của các loài động vật thủy sinh. 

c. Thủy văn 

Hạ lưu sông Thu Bồn có mạng lưới phân lưu, nhập lưu khá phức tạp. Tại 

Giao Thủy, sông nhận nước từ sông Vu Gia qua nhánh sông Quảng Huế, về 

đến thị trấn Vĩnh Điện thì chi lưu Vĩnh Điện lại dẫn một phần nước từ sông 

Thu Bồn chảy vào sông Hàn, phần còn lại chảy ra biển qua Cửa Đại (Hội An).  

Sông Thu Bồn - Vu Gia theo trục Đông - Tây (đoạn sông Thu Bồn chảy 

qua Hội An được gọi là sông Cái hoặc sông Hội An, với chiều dài qua địa 

phận thành phố là 8,5 km). Sông Thu Bồn là một trong 2 dòng chính của hệ 

thống sông Vu Gia - Thu Bồn và cũng là sông lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Diện 

tích lưu vực tính đến Giao Thủy (cách Hội An 30km) là 3.825km2.  

Vào mùa nước lớn có sự xâm nhập của nước biển nên vùng cửa sông là 

vùng nước lợ - mặn với hệ thủy sinh vật rất phong phú. 

* Chế độ thủy triều 

Biên độ triều trung bình nhiều năm tại vùng biển Hội An là (0,78 - 

0,81) m; lớn nhất (1,57 - 1,76) m [50].  

Biên độ triều có sự thay đổi rõ rệt trong tháng theo một chu kỳ nhất 

định. Trong mỗi tháng thông thường có 2 kỳ triều cường và 2 kỳ triều kém; 

kỳ triều cường xảy ra vào những ngày trăng tối và trăng tròn, biên độ triều lớn 

nhất xuất hiện vào thời kỳ này. Nhờ chế độ bán nhật triều đó, VHLSTB luôn 

nhận được lượng nước từ biển Đông làm thay đổi độ mặn theo không gian và 

thời gian [50]. 



17 

 

* Dòng chảy 

Ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn có chế độ dòng chảy chịu ảnh hưởng dòng 

triều. Sự biến đổi về dòng chảy theo thời gian chịu sự chi phối trực tiếp của 

dòng chảy từ thượng nguồn đổ về và dòng triều từ biển chảy ngược lên.  

Trong mùa cạn, dòng chảy từ thượng nguồn đổ về ít biến đổi nên tốc độ, 

lưu lượng dòng chảy ở đây chủ yếu là do dòng triều chi phối. Dòng chảy ở 

vùng hạ lưu sông có hai chiều thay đổi phụ thuộc vào quy luật lên xuống của 

thuỷ triều.  

 Vào mùa lũ, do lưu lượng dòng chảy từ thượng nguồn lớn nên tốc độ 

dòng triều lên giảm đi và tốc độ dòng chảy xuôi tăng lên đáng kể. Khi có lũ 

lớn thì sự ảnh hưởng của thuỷ triều sẽ giảm dần, dòng chảy ngược sẽ không 

còn, biên độ dao động mực nước triều cũng giảm dần. Khi đó dòng chảy trên 

sông chỉ hoàn toàn là dòng chảy lũ. Các dòng nước từ sông đổ ra biển đã hình 

thành các dòng hội tụ tạo ra nguồn thức ăn phong phú cho các thủy sinh vật. 

d. Độ mặn 

Mức độ xâm nhập mặn trên VHLSTB phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, 

trong đó dòng chảy thượng nguồn đóng vai trò chính. Vào mùa cạn, lưu lượng 

dòng chảy thượng nguồn nhỏ, độ mặn xâm nhập vào trong sông lớn và khá ổn 

định. Nồng độ muối ở đây thay đổi theo mùa rõ rệt, biên độ giao động giữa 

mùa mưa và mùa khô tại các thủy vực của vùng hạ lưu sông thay đổi khá lớn 

từ 0,00/00 - 27,80/00. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ sinh vật 

sống trên vùng hạ lưu sông, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự phân bố của các loài 

cá, giáp xác, động vật thân mềm hai mảnh vỏ. 

1.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội 

a. Dân số 

Theo Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Nam (2014), tính đến hết năm 

2013, dân số của huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An là 216.380 người 
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(bảng 1.4). Thành phố Hội An có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao 

nguyên nhân là do ngoài dân số tăng tự nhiên tại chỗ, hằng năm ở Hội An tốc 

độ gia tăng dân số cơ học khá cao, hàng ngày có một lượng du khách khá lớn 

đến tham quan du lịch, nhiều lao động từ các địa phương khác trong và ngoài 

tỉnh đến buôn bán làm ăn và không ít các nhà khoa học, cán bộ, công chức, 

viên chức, nghệ sĩ,... đến nghiên cứu, công tác. 

Bảng 1.4. Diện tích, dân số, mật độ năm 2013 theo huyện, thành phố 
 

Địa phương Diện tích (Km²) 
Dân số trung 

bình (người) 

Mật độ dân số 

(người/km²) 

Duy Xuyên 299,09 123.816 414 

Hội An 61,71 92.564 1.500 

Tổng 360,80 216.380 600 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam, năm 2014) 

b. Tình hình kinh tế  

Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2013, thành phố Hội An đạt được 

nhiều kết quả như giá trị tăng thêm (GDP) của thành phố cả năm 2013 đạt 

hơn 1.225 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2012, GDP bình quân đầu người 

đạt 32,73 triệu đồng, tăng hơn 3 triệu so với năm trước.  

Ngành DL-DV-TM tăng trưởng mạnh, phát huy vai trò là ngành mũi 

nhọn của thành phố với GDP hiện hành đạt hơn 2.087 tỷ đồng, tăng hơn 16%, 

chiếm tỷ trọng 68,73% tổng GDP toàn thành phố. Năm 2013, có 1.610.000 

lượt du khách đến Hội An, trong đó có 1.170.000 lượt khách tham quan, tăng 

14,9%; đặc biệt, khách tham quan Cù Lao Chàm tăng đột biến với 711.500 

lượt, tăng 63,2%. Về thương mại, doanh thu thương mại đạt hơn 1.210 tỷ 

đồng, tăng 12,3%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,743 triệu USD, tăng 66%. 

Đối với ngành CN-TTCN-Xây dựng, GDP hiện hành đạt 593,23 tỷ đồng, tăng 
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9,56%, chiếm tỷ trọng 19,53 tổng GDP toàn thành phố. Trên lĩnh vực Nông - 

Ngư nghiệp do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nên có mặt giảm sút, GDP đạt 

365,3 tỷ đồng, bằng 98,64% so với năm trước. Tuy nhiên, tốc độ và quy mô 

tăng trưởng Du lịch - dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có; 

sản phẩm du lịch chưa đủ sức giữ chân du khách dài ngày và chưa khai thác, 

quản lý tốt các bãi biển. Sản xuất CN-TTCN gặp khó khăn về thị trường tiêu 

thụ,… Đời sống của người dân ở một số xã ven biển còn gặp nhiều khó khăn, 

riêng xã Cẩm Thanh có tỉ lệ hộ nghèo chiếm tỉ lệ 4,4 % [12] và có số lượng 

lao động thủy sản chiếm tỷ lệ cao nhất thành phố, tiếp đến là xã Cẩm Hà và 

xã Cẩm Châu có số lượng lao động nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao.  

Nhìn chung, nguồn lao động của các địa phương ven biển khá dồi dào, 

cơ cấu trẻ, khỏe nhưng tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp  

còn quá cao, tình trạng thiếu việc làm, thời gian nông nhàn vẫn còn nhiều; bên 

cạnh đó chất lượng nguồn lao động còn thấp, lực lượng lao động có tay nghề, 

có kỹ thuật còn ít, nhất là trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ. Do đó các địa phương ven biển nói chung còn nhiều khó khăn trong việc 

phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Nền kinh tế huyện Duy Xuyên cũng đạt được một số kết quả như ngành 

may mặc, va ly túi xách, giày da tiếp tục tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp đang 

đẩy mạnh tuyển dụng lao động vào làm việc, hoạt động Thương mại - Dịch 

vụ cơ bản ổn định, lượng hàng hóa dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất 

và tiêu dùng của nhân dân. Dịch vụ phục vụ du khách tại khu du lịch Mỹ Sơn 

tiếp tục được cải tiến và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, một số xã ven biển 

bãi ngang như Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Vinh, Duy Thành gặp không ít khó 

khăn như thời tiết thất thường, bão lũ thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng lớn 

đến năng suất cây trồng, con vật nuôi và cả việc đánh bắt hải sản, chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng còn chậm, chưa xây dựng vùng chuyên canh, trong chăn 
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nuôi thiếu tính bền vững, ý thức trách nhiệm của người chăn nuôi trong phòng 

chống dịch chưa cao, sản lượng khai thác hải sản tuy có tăng nhưng sản lượng 

xuất khẩu đạt thấp so với tổng sản lượng khai thác, công suất tàu thuyền còn 

nhỏ, chủ yếu hoạt động ven bờ,… làm cho đời sống nhân dân đã khó khăn lại 

càng khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 còn cao so với mặt bằng chung toàn 

huyện (11,43%) như ở xã Duy Thành là 16,15%, Duy Vinh (17,59%), Duy 

Nghĩa (17,01%), Duy Hải (17,07%) [11]. Đa số người dân ở các xã này sống 

bằng nghề ngư nghiệp và nông nghiệp. Đặc biệt, ở xã Duy Nghĩa có nhiều dự 

án treo nên người dân không có đất canh tác, thất nghiệp, chuyển sang khai 

thác thủy sản trên VHLSTB. 

c. Giáo dục 

Qua thống kê năm 2013, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An đã thực 

hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, động viên, khuyến khích trẻ đến trường, 

chất lượng văn hoá giáo dục đang ngày càng được nâng cao rõ rệt, số trường, 

lớp ngày càng được mở rộng (bảng 1.5) và đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như chất 

lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao. Công tác xã hội hoá giáo 

dục ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư 

vào ngành giáo dục.  

Riêng các xã ven biển bãi ngang huyện Duy Xuyên còn gặp rất nhiều 

khó khăn, đa số nhân dân vừa làm nông vừa làm biển nên nguồn thu nhập của 

người dân bấp bênh, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp làm ảnh 

hưởng đến đạo đức, tư tưởng của học sinh, một bộ phận cha mẹ học sinh chưa 

thật sự quan tâm đến học tập của con em, phần lớn giáo viên là ngoài xã, 

ngoài huyện đi lại khó khăn thường xuyên biến động nên khó xây dựng được 

danh hiệu thi đua cấp cao… Song, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cơ 

sở vật chất và chất lượng giáo đang được cải thiện, tỉnh Quảng Nam đang có 

dự án xây dựng trường THPT ở xã Duy Thành trong năm học 2016-2017. 
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Bảng 1.5. Số trường phổ thông năm 2013 theo huyện, thành phố 
 

Địa điểm Tổng 

Chia ra 

Tiểu học 
Trung học 

cơ sở 
Trung học 
phổ thông 

Thành phố Hội An 29 14 10 5 

Huyện Duy Xuyên 39 21 15 3 

Tổng cộng 68 35 25 8 
 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam, năm 2014) 

d. Y tế 

Vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng ở thành phố Hội An và huyện 

Duy Xuyên ngày càng được chú trọng và đi sâu vào chất lượng cũng như số lượng 

cơ sở y tế và giường bệnh (bảng 1.6), thực hiện tốt các chương trình y tế quốc 

gia, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em.  

Riêng thành phố Hội An đã phối hợp với Sở Y tế đăng cai tổ chức thành 

công Hội nghị tim mạch miền Trung mở rộng lần thứ 2 nhằm thực hiện 

chương trình Xây dựng Hội An - Thành phố du lịch không khói thuốc lá. Tuy 

nhiên vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất ở một số khoa, phòng và 

trạm y tế xã, thị trấn chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

điều kiện và môi trường làm việc ở một số nơi như Duy Nghĩa, Duy Vinh,… 

chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại, nhân lực Bác sĩ còn thiếu ở các tuyến từ 

trạm y tế xã đến bệnh viện huyện, lượng bệnh nhân quá tải,… Nhờ sự quan 

tâm chỉ đạo của sở y tế, huyện Ủy, Thành phố, cán bộ viên chức toàn ngành 

đoàn kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về các chương 

trình mục tiêu y tế và công tác khám, chữa bệnh tạo bước phát triển đáng 
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khích lệ trên cả hai phương diện: Y tế dự phòng và khám, chữa bệnh. 

Bảng 1.6. Cơ sở y tế và giường bệnh năm 2013 theo huyện, thành phố  
 

 
Tổng 

số 

Chia ra 

Bệnh 
viện đa 
khoa 

Phòng 
khám  

khu vực 

Các cơ 
sở y tế 
khác 

Trạm y tế xã, 
phường, cơ 

quan xí nghiệp 

Tổng số cơ sở 31 3 1 - 27 

Hội An 16 2 1 - 13 

Duy Xuyên 15 1 - - 14 

Tổng số  

giường bệnh  
470 335 - - 135 

Hội An 275 210 - - 65 

Duy Xuyên 195 125 - - 70 
 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam, năm 2014) 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Các loài cá xương, giáp xác, động vật thân mềm hai mảnh vỏ khai thác 

được ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

Hoạt động khai thác trong vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. 

2.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  

Để thực hiện đề tài này chúng tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập 

và phân tích mẫu trong vòng 12 tháng, từ tháng 10/2013 đến cuối tháng 

9/2014. Trong thời gian đó chúng tôi đã tiến hành 12 đợt thu mẫu (mỗi tháng 

một đợt) trên toàn bộ vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Mỗi đợt thu mẫu từ 5 - 6 

ngày vào đầu mỗi tháng và đã thu được 560 mẫu (bảng 1.2). 

Bảng 2.1. Thời gian các đợt thu mẫu 
 

Thời 
gian 

Năm 2013 Năm 2014 
Tổng 

10 11 12 01 02 3 4 5 6 7 8 9 

Đợt 
(ngày) 

2-6 3-9 1-6 3-10 3-8 4-9 2-7 4-10 3-8 5-11 4-9 3-9 77 

Số mẫu 36 58 55 49 35 33 40 48 51 52 54 49 560 
 

2.3. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

VHLSTB từ Câu Lâu - huyện Điện Bàn đến Cửa Đại - thành phố Hội 

An, từ Cửa Đại - thành phố Hội An đến xã Duy Vinh – huyện Duy Xuyên 

(tổng cộng có 6 vị trí lấy mẫu) thuộc 6 xã trong khu vực (bảng 2.2) 
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Bảng 2.2. Các vị trí thu mẫu vùng hạ lưu sông Thu Bồn 
 

TT Vị trí Kí hiệu 

1 Cửa Đại - thành phố Hội An V1 

2 Xã Cẩm Thanh - thành phố Hội An V2 

3 Xã Duy Nghĩa - huyện Duy Xuyên V3 

4 Xã Cẩm Kim - thành phố Hội An V4 

5 Cầu Câu Lâu - huyện Điện Bàn. V5 

6 Xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên V6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.1. Sơ đồ các vùng thu mẫu ở hạ lưu sông Thu Bồn  

 
 
 

 

V4 

V5 

V6 

V3 

V1 
V2 

Ghi chú: V1-V6 là vùng thu mẫu 
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2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.4.1. Nghiên cứu ngoài thực địa 

* Phương pháp thu mẫu ngoài thực địa 

- Trực tiếp đánh bắt với ngư dân để thu mẫu cá, giáp xác, động vật thân 

mềm hai mảnh vỏ. 

- Mua mẫu của ngư dân ở các địa điểm nghiên cứu. 

- Đặt các bình có pha sẵn hóa chất để nhờ các hộ ngư dân khai thác thủy 

sản trên sông thu thập thường xuyên trong thời gian nghiên cứu. Thu góp mẫu 

1lần/1 tháng tại các vị trí thu mẫu. 

- Thu thập và kiểm tra các mẫu cá xương, giáp xác, động vật thân mềm hai 

mảnh vỏ ở các khu chợ ven sông. 

* Xử lý và bảo quản mẫu 

- Xử lý mẫu bằng formol (4%) và chụp ảnh khi đang còn tươi. 

- Ghi nhãn Etiket những thông tin: số thứ tự của mẫu, tên địa phương, địa 

điểm thu mẫu, thời gian thu mẫu. 

* Phương pháp RRA (Rapid Rural Apprisal) - Điều tra nhanh nông thôn. 

- Điều tra phỏng vấn những thông tin liên quan đến các loài động vật 

khai thác vùng nghiên cứu như: tên gọi địa phương, số lượng cá thể nhiều hay 

ít, phân bố theo mùa, kích thước, khối lượng tối đa mà họ gặp, phương tiện 

đánh bắt, sự biến động các loài động vật khai thác trước đây, bây giờ, giá trị 

kinh tế,… 

2.4.2. Phương pháp xử lý trong phòng thí nghiệm 

- Đo các chỉ số về hình thái (mm) và cân khối lượng (g) của các loài 

động vật khai thác. 

- Phương pháp này được tiến hành tại phòng thí nghiệm trường Đại học 

Sư phạm Đà Nẵng và chuẩn mẫu tại phòng thí nghiệm Tài nguyên sinh vật – 

Môi trường, trường Đại học Khoa học Huế. 
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- Các thiết bị cần sử dụng là khay, ghim, thước đo, kính hiển vi, kính lúp,… 

- Định loại động vật không xương sống bằng phương pháp so sánh hình 

thái: theo khóa định loại lưỡng phân. Các tài liệu dùng để định loại: Đặng 

Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên (1980) [46], Nguyễn Xuân 

Quýnh (2001); Nguyễn Văn Chung và Phạm Thị Dự (1995) [8]; Nguyễn Văn 

Khôi (1999); Trương Tỷ và Tề Trung Nhạn (1960) [53]. 

- Định loại các loài cá theo Vương Dĩ Khang (1963) [22]; Mai Đình Yên 

(1978,1992) [54]; Nguyễn Khắc Hường (1991,1993); FAO (1998) [58], W. J. 

Rainboth (1996) [59]; Nguyễn Văn Hảo (2001; 2005) [16], [17], [18]; 

Eschermeyer (2005) [57]. 

2.4.3. Phương pháp xử lý số liệu, sơ đồ, biểu đồ 

- Xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel. 

- Xử lý hình ảnh bằng phần mềm Photoshop. 

        - Bản đồ được xử lý và chỉnh sửa bằng chương trình MapInfo. 
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CHƯƠNG 3 

 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHAI THÁC VÙNG HẠ LƯU 

SÔNG THU BỒN 

3.1.1. Danh sách thành phần loài động vật khai thác 

Trong quá trình nghiên cứu, đã lập được danh sách thành phần loài động vật 

khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn bao gồm: 114 loài thuộc 79 giống, 50 

họ, 18 bộ nằm trong 3 lớp và 3 ngành khác nhau (bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Danh sách thành phần loài động vật khai thác ở 

vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Tư liệu về loài 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A 
NGÀNH CÓ DÂY 
SỐNG 

CHORDATA    

(I) LỚP CÁ XƯƠNG OSTEICHTHYES    

I BỘ CÁ CHÁO BIỂN ELOPIFORMES    

(1) Họ cá Cháo biển Elopidae    

1 Cá Cháo lớn 
Megalops cyprinoides  

(Broussonet, 1872) 
M,K 150 L,R 

II BỘ CÁ CHÌNH ANGUILLIFORMES    

(2) Họ cá Lạc Muraenesocidae    

2 Cá Lạc Congresox talabon (Cuvier, 1829) K 400 L,R 

3 Cá Tựa lạc 
Congresox talabonoides  

(Bleeker, 1853) 
K 370 L,R 

III BỘ CÁ TRÍCH CLUPEIFORMES    

(3) Họ cá Trích Clupeidae    



28 

 

4 Cá Mòi cờ chấm (BN) Konosirus punctatus (Schlegel, 1846) K 100 L,R 

5 Cá Mòi mõm tròn (BN) Nematalosus nasus (Bloch, 1795) K 130 L,R 

6 Cá Trích xương Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 K 150 L,R 

(4) Họ cá Trỏng Engraulidae    

7 Cá Cơm thường 
Stolephorus commersonii 
(Lacépède, 1803) 

K 130 L,R 

8 Cá Cơm sông* Stolephorus tri (Bleeker, 1852) M,K 120 L,R 

9 Cá Lẹp hai quai Thryssa hamiltonni (Gay, 1830) M,K 140 L,R 

IV BỘ CÁ MĂNG SỮA GONORHYCHIFORMES    

(5) Họ cá Măng Chanidae    

10 Cá Măng sữa(BN) Chanos chanos (Forsskal, 1775) M,K 500 L,Đ 

V BỘ CÁ CHÉP CYPRINIFORMES    

(6) Họ cá Chép Cyprinidae    

11 Cá Dầy 
Cyprinus centralus Nguyen & Mai, 
1994 

M 80 L,R 

12 Cá Rưng 
Carassioides cantonensis  

(Heincke, 1892) 
M 90 L,R 

VI BỘ CÁ NHEO SILURIFORMES    

(7) Họ Cá Ngạnh Bagridae    

13 Cá Ngạnh 
Lieocassis hainanensis  

(Tchang, 1935) 
M,K 100 L,R 

(8) Họ cá Nheo Siluridae    

14 Cá Nheo Parasilurus asostus Linnaeus, 1758 M,K 110 L,R 

(9) Họ Cá Úc Arridae    

15 Cá Úc trung hoa Arius sinensis (Cantor, 1842) M 150 L,Đ 

VII BỘ CÁ SUỐT ANTHERINIFORMES    

(10) Họ cá Suốt Atherinidae    
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16 Cá Suốt Atherina  bleekerii (Gunther, 1861) K 110 L,Đ 

VIII BỘ CÁ NHÁI BELONIFORMES    

(11) Họ cá Lìm Kìm Hemirhamphidae    

17 Cá Kìm bắc 
Hyporhamphus limbatus  

(Valenciennes, 1847) 
K 250 L,Đ 

18 Cá Kìm môi dài 
Hyporhamphus georgii 
(Valenciennes, 1846) 

K,M 240 L,Đ 

19 Cá Kìm sông 
Hyporhamphus unifasciatus 
(Ranzat, 1824) 

K,M 220 L,Đ 

(12) Họ cá Nhái Belonidae    

20 Cá Nhái xanh Strongylurus leiurus (Bleeker, 1850) K 240 L,Đ 

21 Cá Nhái đuôi chấm 
Strongylurus strongylura  

(Van Hasselt, 1823) 
K 220 L,Đ 

22 Cá Nhoái mõm nhọn 
Strongylurus anastomella 
(Valenciennes, 1846) 

K 350 L,Đ 

IX 
BỘ CÁ NGỰA 
XƯƠNG 

SYNGNATHIFORMES    

(13) Họ cá Mõm ống Fistulariidae    

23 Cá Lao có vẩy Fistularia serrata  Cuvier, 1817 K 250 L,R 

X BỘ CÁ ĐỐI MUGILIFORMES    

(14) Họ cá Đối Mugilidae    

24 Cá Đối cồi Mugil anpinensis (Oshima, 1922) M,K 450 L,Đ 

25 Cá Đối lá* Mugil kelaartii (Gunther, 1861) M,K 170 L,Đ 

26 Cá Đối mục* Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) M,K 150 L,R 

27 Cá Đối đuôi bằng 
Liza vaigiensis  

(Quoy & Gaimard, 1852) 
K 150 L,Đ 

XI BỘ CÁ MÙ LÀN SCORPAENIFORMES    

(15) Họ cá Chai Platycephalidae    
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28 Cá Chai 
Platycephalus indicus  

(Linnaeus, 1758) 
M,K 170 L,R 

XII BỘ CÁ VƯỢC PERCIFORMES    

(16) Họ cá Căng Teraponidae    

29 Cá Ong căng* Terapon jarbua (Forsskal, 1775) M,K 130 L,Lo 

30 Cá Căng mõm nhọn 
Terapon oxyrhynchus  

(Temminck & Schlegel, 1846) 
M,K 160 L,Lo 

31 Cá Căng bốn sọc* Pelates quadrilineatus  

(Bloch, 1790) 
M,K 120 L,Lo 

32 Cá Căng sáu sọc 
Pelates sexlineatus  

(Quoy & Gaimard, 1842) 
M,K 140 L,Lo 

(17) Họ cá Sơn Apogonidae    

33 Cá Sơn trắng 
Apogon lineatus  

(Temminck & Schlegel, 1842) 
M,K 50 L,Đ 

34 Cá Sơn 
Ambassis buruennsis  

(Bleeker, 1856) 
M,K 70 L,Đ 

(18) Họ cá Nhồng Sphyraenidae    

35 Cá Nhồng tù Shyraena obtusata (Cuvier, 1829) M,K 160 L,R 

36 Cá Nhồng lớn Shyraena barrcuda (Walbaum, 1792) M,K 180 L,R 

(20) Họ cá Khế Carangidae    

37 Cá Khế 
Carangoides malabaricus  

(Cuvier & Valenciennes, 1833) 
M 140 L,Đ 

38 Cá Hiếu Carangoides uii (Wakiya, 1924) M 100 L,Đ 

39 Cá Háo miệng thấp 
Caranx buculentus  

(Alleyne & Macleay, 1877) 
M 130 L,Đ 

40 Cá Khế vây vàng* Caranx ignobilis (Forsskal, 1775) M 130 L,Đ 

41 Cá Bao áo 
Atropus atropus  

(Bloch & Schneider, 1801) 
M,K 140 L,Đ 

42 Cá Ông lão Alectis indicus (Ruppell, 1830) M 170 L,Đ 
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(21) Họ cá Liệt Leiognathidae    

43 Cá Liệt chấm lưng 
Leiognathus decorus  

(Valenciennes, 1835) 
M,K 90 L,Đ 

44 Cá Liệt lớn* Leiognathus equulus  

(Forsskal, 1775) 
M,K 100 L,Đ 

45 Cá Liệt 
Leiognathus elongatus  

(Gunther, 1874) 
M,K 70 L,Đ 

46 Cá Liệt vân lưng Secutor ruconius (Hamilton, 1822) M,K 80 L,Đ 

(22) Họ cá Khiên Drepanidae    

47 Cá Khiên chấm Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) K 150 L,Đ 

(23) Họ cá Chim Monodactylidae    

48 Cá Chim trắng mắt to 
Monodactylus argenteus  

(Linnaeus, 1758) 
K 170 L,R 

(24) Họ cá Rô biển Pomacentridae    

49 Cá Rô biển 
Pomacentrus nigricans  

(Lacépède, 1801) 
M 150 L,R 

(25) Họ cá Bống đen Eleotridae    

50 Cá Bống cấu Butis butis (Hamilton, 1822) M,K 170 L,Lo 

51 Cá Bống mọi 
Eleotris fuscus  

(Bloch & Schneider, 1801) 
M,K 160 L,Lo 

52 Cá Bống đen lớn 
Eleotris melanosomus  

(Bleeker, 1852) 
M,K 130 L,Lo 

53 Cá Bống tượng 
Oxyeleotris marmoratus  

(Bleeker, 1852) 
M,K 150 L,Lo 

(26) Họ cá Bống trắng Gobiidae    

54 Cá Bống cát* Glossoglobius aureus  

(Akihito & Meguru, 1975) 
M,K 110 L,Lo 

55 Cá Bống cát tối 
Glossoglobius giuris  

(Hamilton, 1822) 
M,K 100 L,Lo 
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56 Cá Bống mấu đai 
Stenogobius genivittatus  
(Cuvier & Valenciennes, 1837) 

M,K 90 L,Lo 

57 Cá Bống trụ dài 
Rhiogobius baliuroides  
(Bleeker, 1849) 

M,K 120 L,Lo 

58 Cá Bống chấm thân 
Arcygobius baliurus  
(Valenciennes, 1837) 

M,K 100 L,Lo 

59 Cá Bống thệ 
Oxyurichthys tentacularis  
(Cuvier & Valenciennes, 1837) 

M,K 110 L,Lo 

(27) Họ cá Rô Anabantidae    

60 Cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1793) M 100 L,R 

(28) Họ cá Quả Channidae    

61 Cá Quả Channa striata (Bloch, 1793) M,K 220 L,R 

(29) Họ cá Rô phi Cichlidae    

62 Cá Rô phi vằn* Oreochromis niloticus  
(Linnaeus, 1758) 

M 130 L,R 

(30) Họ cá Móm Gerridae    

63 Cá Móm gai ngắn Gerres lucidus (Cuvier, 1830) M,K 100 L,Đ 

64 Cá Móm gai dài* Gerres filamentosus (Cuvier, 1824) M,K 120 L,Đ 

65 Cá Móm chỉ bạc Gerres oyena (Forsskal, 1775) M,K 100 L,Đ 

66 Cá Móm nhật 
Gerreomorpha japonicus  
(Bleeker, 1854) 

M,K 80 L,Đ 

(31) Họ cá Dìa Siganidae    

67 Cá Dìa tro (Cá Kình) Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) K 140 L,Lo 

68 Cá Dìa công* Siganus guttatus (Bloch, 1787)  160 L,Lo 

69 Cá Dìa cam Siganus canaliculatus (Park, 1797) K 150 L,Lo 

(32) Họ cá Chẽm Centropomidae    

70 Cá Chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) M,K 240 L,R 

(33) Họ Cá Mú Serranidae    

71 Cá Mú cỏ 
Epinephelus moara  
(Temminck & Schlegel, 1842) 

M,K 220 L,Lo 
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72 Cá Mú sao Epinephelus fario  (Thunberg, 1793) K 240 L,Lo 

73 Cá Mú 
Epinephelus coioides  

(Hamilton, 1822) 
K 250 L,Lo 

(34) Họ cá Hồng Lutjanidae    

74 Cá Hồng bạc* Lutjanus argentimaculatus  

(Forsskal, 1775) 
M,K 180 L,Đ 

75 Cá Hồng chấm* Lutjanus jorhnii (Bloch, 1792) M,K 200 L,Đ 

(35) Họ cá Sạo Pomadasyidae    

76 Cá Sạo bạc 
Pomadasys argenteus 

 (Forsskal, 1775) 
K 130 L,R 

77 Cá Sạo chấm Pomadasys maculatus (Bloch, 1797) K 150 L,R 

78 Cá Kẽm hoa 
Plectorhynchus pictus  

(Thunberg, 1792) 
K 140 L,R 

(36) Họ cá Tráp Acanthopagridae    

79 Cá Tráp vây vàng 
Acanthopagrus latus  

(Houttuyn, 1782) 
K 140 L,R 

80 Cá Hanh đen 
Rhabdosargus sarba  

(Forsskal, 1775) 
K 100 L,R 

(37) Họ cá Đù Sciaenidae    

81 Cá Đù bạc 
Agyrosomus argentatus  

(Houttuyn, 1782) 
K 200 L 

82 Cá Đù xanh Nibea coibor (Hamilton, 1822) K 180 L 

83 Cá Sửa Nibea soldado (Lacépède, 1802) K 200 L 

(38) Họ cá Đục Sillaginidae    

84 Cá Đục chấm 
Sillago aeolus Jardan & Evermann, 
1902 

M,K 120 L,R 

85 Cá Đục bạc* Sillago sihama (Forsskal, 1775) M,K 10 L,R 

(39) Họ cá Nầu Scatophagidae    

86 Cá Nâu Scatophagus argus (Linnaeus, 1785) K 150 L,Lo 
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(40) Họ cá Vược cát Lateolabracidae    

87 Cá Vược cát Lateolabrax japonicus (Cuvier, 1828) M,K 300 L,R 

XIII BỘ CÁ BƠN PLEURONECTIFORMES    

(41) Họ cá Bơn Vĩ Bothidae    

88 
Cá Bơn vĩ chấm 
thường 

Pseudorhombus neglectus  

(Bleeker, 1866) 
K 70 L,Đ 

89 Cá Bơn vĩ 
Pseudorhombus sinensis  

(Lacépède, 1802) 
K 80 L,Đ 

(42) Họ cá Bơn Soleidae    

90 Cá Bơn lưỡi mèo Brachirus harmandi (Sauvage, 1878) K 120 L,Đ 

91 Cá Bơn trứng Solea ovata (Richardson, 1846) K 60 L,Đ 

(43) Họ cá Bơn cát Cynoglossidae    

92 Cá Bơn lưỡi trâu 
Cynoglossus bilineatus  

(Lacépède, 1802) 
K 120 L,Đ 

93 Cá Bơn điểm 
Cynoglossus puncticeps 
(Richardson, 1846) 

K 130 L,Đ 

94 Cá Bơn lưỡi 
Cynoglossus cynoglossus  

(Hamilton, 1822) 
K 140 L,Đ 

XIV BỘ CÁ NÓC TETRAODONTIFORMES    

(44) Họ Cá Nóc Tetraodontidae    

95 Cá Nóc bầu 
Monotretus cutcutia   

(Hamilton, 1822) 
K 60 L,Lo 

96 
Cá Nóc một mũi răng 
rùa 

Tetrodon ocellatus   

(Hamilton, 1822) 
K 70 L,Lo 

97 Cá Nóc chấm Takifugu ocellatus (Osbeck, 1757) K 60 L,Lo 

(45) Họ cá Nóc ba gai Triacanthidae    

98 Cá Nóc ba gai 
Triacanthus brevirostris  

(Temminck & Schlegel, 1850) 
K 50 L,Lo 



35 

 

B 
NGÀNH CHÂN 
KHỚP 

ARTHROPODA    

(II) LỚP GIÁP XÁC CRUSTACEA    

XV BỘ MƯỜI CHÂN DECAPODA    

(46) Họ cua bơi Portunidae    

99 Cua xanh Scylla serrata Forsskal, 1755 M,K 150 L,Lo,Đ 

100 Ghẹ ba chấm Portunus sanguinolentus Herbst, 1783 M,K 140 L,Lo,Đ 

101 Ghẹ xanh, ghẹ hoa* Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 M,K 160 L,Lo,Đ 

102 Ghẹ cát, ghẹ đốm Portunus trituberculatus Mier, 1876 M,K 150 L,Lo,Đ 

103 Ghẹ đỏ, ghẹ chữ thập Charybdis feriata Linnaeus, 1758 M,K 70 L,Lo 

(47) Họ Tôm he Penaeidae    

104 Tôm bạc sông* Penaeus merguiensis (Man, 1888) M,K 120 L,Lo 

105 Tôm sú* Penaeus monodon (Fabricius, 1798) M,K 130 L,Lo 

106 Tôm rằn* Penaeus semisulcatus (Haan, 1850) M,K 70 L,Lo 

107 Tôm càng 
Macrobrachium nipponensis  

(De Haan, 1849) 
M,K 60 L,Lo 

108 Tôm đất* Metapenaeus ensis (Haan,1850) M,K 100 L,Lo 

109 Tôm sắt rằn 
Parapenaeopsis cultrirostris 
(Alcock, 1906) 

M,K 100 L,Lo 

C NGÀNH THÂN MỀM MOLLUSCA    

(III) LỚP HAI MẢNH VỎ BIVALVIA    

XVI BỘ VẸM MYTILOIDA    

(48) Họ vẹm Mytilidae    

110 Vẹm xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758) K 30 Xúc tay 

XVII BỘ HÀU OSTREOIDA    

(49) Họ hàu Ostreidae    

111 Hàu lá Saccostrea cuculata (Born, 1778) M,K 140 Xúc tay 

(50) Họ điệp cánh Anomiidae    
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112 Điệp lá 
Enigmonia aenigmatica  

(Holten, 1803) 
M,K 40 Xúc tay 

XVIII BỘ HẾN VENEROIDA    

(51) Họ Hến Corbiculidae    

113 Hến* 
Corbicula lamarckiana  

(Gmelin, 1791) 
M,K 20 Cào 

114 Vọp Gelonia coaxans (Gmelin, 1781) M,K 40 Cào 

Ghi chú: * Các loài kinh tế (BN) Các loài quý hiếm 

 (1) Số thứ tự  (4) Mùa khai thác 

 (2) Tên Việt Nam       (5) Kích thước khai thác (mm) 

 (3) Tên khoa học        (6) Ngư cụ khai thác 

 K: Mùa khô                M: Mùa mưa    

 L: Lưới                    Lo: Lờ trung quốc   

 R: Rớ Đ: Đáy 

3.1.2. Cấu trúc thành phần loài 

VHLSTB có sự giao thoa giữa hai dòng nước ngọt và mặn nên cấu trúc 

thành phần loài động vật sống ở đây thể hiện rất rõ về tính đa dạng trong các 

bậc taxon, cấu trúc thành phần loài sinh vật được sắp xếp trong giống, họ, bộ 

tạo nên tính đặc trưng riêng (bảng 3.2). 
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Bảng 3.2. Cấu trúc thành phần loài động vật khai thác ở 

vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

 

TT Tên Bộ động vật khai thác 
Họ Giống Loài 

Số 
lượng 

% 
Số 

lượng 
% 

Số 
lượng 

% 

1 Bộ cá Cháo biển (Elopiformes) 1 2,0 1 1,27 1 0, 88 

2 Bộ cá Chình (Anguilliformes) 1 2,0 1 1,27 2 1,75 

3 Bộ cá Trích (Clupeiformes) 2 4,0 5 6,30 6 5,26 

4 Bộ cá Măng sữa (Gonorhychiformes) 1 2,0 1 1,27 1 0,88 

5 Bộ cá Chép (Cypriniformes) 1 2,0 2 2,53 2 1,75 

6 Bộ cá Nheo (Siluriformes) 3 6,0 3 3,80 3 2,63 

7 Bộ cá Suốt (Antheriniformes) 1 2,0 1 1,27 1 0,88 

8 Bộ cá Nhái (Beloniformes) 2 4,0 2 2,53 6 5,26 

9 
Bộ cá Ngựa xương 
(Syngnathiformes) 

1 2,0 1 1,27 1 0,88 

10 Bộ cá Đối (Mugiliformes) 1 2,0 2 2,53 4 3,51 

11 Bộ cá Mù làn (Scorpaeniformes) 1 2,0 1 1,27 1 0,88 

12 Bộ cá Vược (Perciformes) 24 48,0 39 49,37 59 51,76 

13 Bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) 3 6,0 4 5,06 7 6,14 

14 Bộ cá Nóc (Tetraodontiformes) 2 4,0 4 5,06 4 3,51 

15 Bộ Mười chân (Decapoda) 2 4,0 7 8,87 11 9,65 

16 Bộ Vẹm (Mytiloida) 1 2,0 1 1,27 1 0,88 

17 Bộ Hàu (Ostreoida) 2 4,0 2 2,53 2 1,75 

18 Bộ Hến (Veneroida) 1 2,0 2 2,53 2 1,75 

 Tổng 50 100 79 100 114 100 
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Hình 3.1. Tỷ lệ (%) các họ, giống và loài trong thành phần  

động vật khai thác 

Về taxon bậc họ, trong tổng số 50 họ, đa dạng nhất là bộ cá Vược 

(Perciformes) với 24 họ chiếm 48,0%. Tiếp đến là bộ cá Nheo (Siluriformes) 

và bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) đều có 3 họ chiếm 6,0%; các bộ còn lại có 

1 hoặc 2 họ, chiếm tỉ lệ thấp (hình 3.1). 
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Hình 3.2. Tỷ lệ (%) các họ trong các bộ động vật khai thác 
 

Về taxon bậc giống, đa dạng nhất cũng là bộ cá Vược (Perciformes) với 

39 giống chiếm 49,37% tổng số giống. Tiếp đến là bộ Mười chân (Decapoda)  

có 7 giống chiếm 8,87%; bộ cá Trích (Clupeiformes) có 5 giống chiếm 

6,30%; bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) và bộ cá Nóc (Tetraodontiformes) mỗi 

bộ có 4 giống, chiếm 5,06%; bộ cá Nheo (Siluriformes) có 3 giống chiếm 

3,80%; các bộ còn lại chỉ có 1 hoặc 2 giống (hình 3.2). 
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Hình 3.3. Tỷ lệ (%) bậc giống trong các bộ động vật khai thác 
 

Về taxon bậc loài, phong phú nhất là bộ cá Vược (Perciformes) có 59 

loài chiếm 51,76% tổng số loài. Tiếp đến là bộ Mười chân (Decapoda) có 11 

loài chiếm 9,65 %; bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) có 7 loài chiếm 6,14%; bộ 

cá Trích (Clupeiformes) và bộ cá Nhái (Beloniformes) đều có 6 loài chiếm 

5,26%; bộ cá Đối (Mugiliformes) và bộ cá Nóc (Tetraodontiformes) mỗi bộ 

có 4 loài chiếm 3,51%; các bộ còn lại số loài không nhiều (hình 3.4). 
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Hình 3.4. Tỷ lệ (%) bậc loài trong các bộ động vật khai thác 

Thành phần các taxon bậc loài, bậc giống và họ đông của bộ cá Vược 

(Perciformes) chứng tỏ sự mặn hóa của vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Phần lớn 

cá đều có nguồn gốc từ biển. 

Như vậy, tính bình quân mỗi bộ có 2,77 họ, 4,38 giống và 6,33 loài; mỗi 

họ có 1,58 giống, 2,28 loài; mỗi giống cũng chỉ chứa 1,44 loài, trong đó, 6 bộ 

chỉ chứa 1 họ, 1 giống, 1 loài, đó là các bộ Elopiformes, Gonorhychiformes, 

Antheriniformes, Syngnathiformes, Scorpaeniformes, Mytiloida. 

3.1.3. Các loài động vật có giá trị kinh tế  

Theo quan niệm truyền thống, loài động vật khai thác kinh tế là những loài 

vừa cho sản lượng cao, vừa có chất lượng tốt được nhiều người ưa chuộng, khai 

thác phục vụ cho nhiều mục đích của đời sống . 
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Trong tổng số 114 loài động vật khai thác được ở vùng hạ lưu sông Thu 

Bồn, đã thống kê được 20 loài (17,54%)  có giá trị kinh tế thuộc 16 giống, 

nằm trong 14 họ của 4 bộ khác nhau. Các loài này được ngư dân sống ven 

vùng hạ lưu sông khai thác quanh năm (bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Các loài kinh tế ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

 
Stt Tên Việt Nam Tên khoa học 

1 Cá Cơm sông Stolephorus tri (Bleeker, 1852) 

2 Cá Đối lá Mugil kelaartii (Gunther, 1861) 

3 Cá Đối mục Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

4 Cá Ong căng Terapon jarbua (Forsskal, 1775) 

5 Cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) 

6 Cá Khế vây vàng Caranx ignobilis (Forsskal, 1775) 

7 Cá Liệt lớn Leiognathus equulus (Forsskal, 1775) 

8 Cá Bống cát Glossoglobius aureus (Akihito & Meguru, 1975) 

9 Cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 

10 Cá Móm gai dài Gerres filamentosus (Cuvier, 1824) 

11 Cá Dìa công Siganus guttatus (Bloch, 1787) 

12 Cá Hồng bạc Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775) 

13 Cá Hồng chấm Lutjanus jorhnii (Bloch, 1792) 

14 Cá Đục bạc Sillago sihama (Forsskal, 1775) 

15 Ghẹ xanh, ghẹ hoa Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) 

16 Tôm bạc sông Penaeus merguiensis (Man, 1888) 

17 Tôm sú Penaeus monodon (Fabricius, 1798) 

18 Tôm rằn Penaeus semisulcatus (Haan, 1850) 

19 Tôm đất Metapenaeus ensis (Haan,1850) 

20 Hến Corbicula lamarckiana (Gmelin, 1791) 
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Qua bảng 3.3 cho thấy, đa số các loài kinh tế có kích thước nhỏ, số 
lượng nhiều như cá Đối lá (Mugil kelaartii), cá Đối mục (Mugil cephalus), cá 
Cơm sông (Stolephorus tri), Hến (Corbicula lamarckiana),... chúng có tuổi 
thọ thấp nhưng khả năng tái xuất quần thể nhanh đảm bảo duy trì nòi giống 
của loài. Phần lớn các loài kinh tế ở VHLSTB có nguồn gốc từ biển như cá 
Hồng chấm (Lutjanus  jorhnii), cá Ong căng (Terapon jarbua), cá Dìa công 
(Siganus  guttatus), tôm Rằn (Penaeus semisulcatus), tôm Sú (Penaeus 
monodon), Ghẹ xanh, Ghẹ hoa (Portunus pelagicus),… Vì vậy chúng đã hình 
thành nên sản lượng khai thác cho nghề cá của ngư dân. 

3.1.4. Các loài quý hiếm 

Trong 114 loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, đã xác 

định được 3 loài cá quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam (2007) với mức 

độ bậc VU – sẽ nguy cấp (bảng 3.4). 

Bảng 3.4. Các loài động vật quý hiếm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

 
Stt Tên Việt Nam Tên khoa học Mức độ 
1 Cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775) VU 
2 Cá mòi mõm tròn Nematalosus nasus (Bloch, 1795) VU 
3 Cá mòi cờ chấm Konosirus punctatus (Schlegel, 1846) VU 

Ghi chú: VU (Vulnerable): sẽ nguy cấp 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi thấy số lượng cá thể của các loài 

quý hiếm giảm, chỉ thu được một vài mẫu trong suốt quá trình thực địa, 

nguyên nhân là do ô nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí hậu, con 

người khai thác quá mức, đặc biệt là đánh bắt bằng những ngư cụ mang tính 

hủy diệt. Vì vậy cần phải bảo tồn nguồn lợi sinh học này trong mọi khía cạnh, 

mọi mức độ trên cơ sở quản lý và sử dụng hợp lý nhằm duy trì sự đa dạng 

sinh học trong thế giới sinh vật. 
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3.2. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT KHAI THÁC VÙNG HẠ LƯU 

SÔNG THU BỒN 

3.2.1. Nồng độ muối tại các điểm qua các đợt khảo sát 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn được tiếp nhận nước ngọt từ các con sông, 

đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều nên độ mặn của sông 

thay đổi đáng kể, độ muối tại các điểm khảo sát trong năm 2014 giao động 

từ 0,00/00 - 27,80/00, có sự phân hóa rõ rệt giữa các điểm khảo sát (bảng 3.5) và 

khác biệt so các năm trước là mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9. 

Bảng 3.5. Nồng độ muối (0/00) tại các điểm qua các đợt khảo sát 
 

Tháng 
Địa 
điểm 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Trung 
bình 

Cửa 
Đại 

7,0 6,7 8,0 23,0 22,7 23,2 23,3 25,5 27,8 26,9 24,0 23,2 20,11 

Cẩm 
Thanh 

3,5 4,0 4,5 18,1 17,8 20,3 20,5 21,0 22,7 21,4 20,7 20,4 16,24 

Duy 
Nghĩa 

3,4 3,9 4,3 17,8 17,0 19,5 19,7 20,0 21,8 20,9 20,3 20,0 15,72 

Cẩm 
Kim 

1,2 1,1 1,4 9,3 8,0 9,4 9,6 10,3 13,4 12,3 11,6 9,5 8,09 

Câu 
Lâu 

0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,23 

Duy 
Vinh 

1,5 1,6 1,7 10,1 9,2 11,5 11,7 12,4 15,1 14,2 13 11,1 9,43 

Qua bảng 3.5 cho thấy nồng độ muối ở VHLSTB thay đổi theo mùa rõ 

rệt. Mùa khô, tại một vài thủy vực có nồng độ muối khá cao như Cửa Đại 

(27,80/00), Cẩm Thanh (22,70/00), Duy Nghĩa (21,8/00). Vào đầu mùa mưa, 

nồng độ muối tại các thủy vực này giảm xuống đáng kể, giao động từ 00/00 - 

7,00/00. Như vậy, biên độ giao động giữa mùa mưa và mùa khô tại các thủy 

vực này khá lớn (hình 3.5); Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ 
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sinh vật sống ở vùng hạ lưu, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phân bố của các loài 

cá xương, giáp xác, động vật thân mềm hai mảnh vỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Hình 3.5. Nồng độ muối trung bình vào mùa mưa, mùa khô tại các điểm 

thu mẫu qua các đợt khảo sát 
 

3.2.2. Phân bố theo sự xâm mặn các thủy triều 

a. Nhóm loài có nguồn gốc nước mặn 

VHLSTB có sự tác động sông - biển do thủy triều (bán nhật triều) nên có 

nồng độ muối khá cao, dao động lớn theo cả không gian và thời gian, độ mặn 

tăng lên vào mùa khô. Đây cũng chính là thời kỳ các loài động vật gốc biển di 

nhập vào hệ sinh thái này qua Cửa Đại để sinh sống (bảng 3.6). 
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Bảng 3.6. Số lượng họ, loài của nhóm sinh vật nước mặn phân bố 

ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

STT Tên họ Tên loài 

1 
Họ cá Lạc 

Muraenesocidae 

Cá Lạc Congresox talabon (Cuvier, 1829) 

Cá Tựa lạc Congresox talabonoides (Bleeker, 1853) 

2 
Họ cá Trích 

Clupeidae 

Cá Mòi cờ chấm  Konosirus punctatus (Schlegel, 1846) 

Cá Mòi mõm tròn Nematalosus nasus (Bloch, 1795) 

Cá Trích xương Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) 

3 
Họ cá Suốt 

Atherinidae 
Cá Suốt Atherina  bleekeri (Gunther, 1861) 

4 
Họ cá Nhái 
Belonidae 

Cá Nhái xanh Strongylurus leiurus (Bleeker, 1850) 

Cá Nhái đuôi chấm Strongylura strongylura  
(Van Hasselt, 1823) 

Cá Nhoái mõm nhọn Strongylura anastomella 

(Valenciennes, 1846) 

5 
Họ cá Lìm kìm 

Hemirhamphidae 

Cá Kìm sông Hyporhamphus unifasciatus 
(Ranzat, 1824) 

Cá Kìm bắc Hyporhamphus limbatus 
(Valenciennes, 1847) 

Cá Kìm môi dài Rhynchorhamphus georgii 
(Valenciennes, 1846) 

6 
Họ cá Mõm ống 

Fistulariidae 
Cá Lao có vẩy Fistularia serrata Cuvier, 1817 

7 
Họ cá Chai 

Platycephalidae 
Cá Chai Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) 

8 
Họ cá Sơn 

Apogonidae 

Cá Sơn trắng  Apogon lineatus  

(Temminck & Schlegel, 1842) 

Cá Sơn Ambassis buruensis (Bleeker, 1856) 
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9 
Họ cá Khế 

Carangidae 

Cá Khế Carangoides malabaricus  

(Cuvier & Valenciennes, 1833) 

Cá Hiếu Carangoides uii (Wakiya, 1924) 

Cá Háo miệng thấp Caranx bucculentus  

(Alleyne & Macleay, 1877) 

Cá Khế vây vàng Caranx ignobilis (Forsskal, 1775) 

Cá Bao áo Atropus atropus (Bloch & Schneicler, 1801) 

Cá Ông lão Alectis indicus (Ruppell, 1830) 

10 
Họ cá Liệt 

Leiognathidae 

Cá Liệt chấm lưng Leiognathus decorus 
(Valenciennes, 1835) 

Cá Liệt lớn Leiognathus equulus (Forsskal, 1775) 

Cá Liệt Leiognathus elongatus (non Gunther, 1874) 

Cá Liệt vân lưng Secutor ruconius (Hamilton, 1822) 

11 
Họ cá Khiên 

Drepanidae 
Cá Khiên Chấm  Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) 

12 
Họ cá Chim 

Monodactylidae 
Cá chim trắng mắt to Monodactylus argenteus 
(Linnaeus, 1758) 

13 
Họ cá Nóc ba gai 

Triacanthidae 

Cá Nóc ba gai Triacanthus brevirostris 

(Temminck & Schlegel, 1850) 

14 
Họ cá Nóc 

Tetraodontidae 

Cá Nóc bầu Monotretus cutcutia (Hamilton, 1822) 

Cá Nóc chấm Takifugu ocellatus (Osbeck, 1757) 

Cá Nóc một mũi răng rùa Tetrodon ocellatus 
Hamilton 

Cá Bơn vĩ chấm thường Pseudorhombus 
neglectus Bleeker, 1866 

Cá Bơn vĩ Pseudorhombus sinensis Lacépède, 1802 
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15 
Họ cá Bơn 

Soleidae 

Cá Lưỡi mèo Brachirus harmandi (Sauvage, 1878) 

Cá Bơn trứng Solea ovata Richardson, 1846 

16 
Họ cá Bơn cát 

Cynoglossidae 

Cá Bơn điểm Cynoglossus puncticeps 
Richardson, 1846 

Cá Bơn lưỡi trâu Cynoglossus bilineatus 
(Lacépède, 1802) 

Cá Bơn lưỡi Cynoglossus cynoglossus Hamilton, 1822 

17 
Họ cua bơi 

Portunidae 

Cua xanh Scylla serrata (Forsskal, 1755) 

Ghẹ ba chấm, ghẹ ba mắt Portunus sanguinolentus  

(Herbst, 1783) 

Ghẹ xanh, ghẹ hoa Portunus pelagicus  

(Linnaeus, 1758) 

Ghẹ cát, ghẹ đốm Portunus trituberculatus 

 (Mier, 1876) 

Ghẹ đỏ, ghẹ chữ thập Charybdis feriata Linnaeus, 
1758 

18 
Họ Tôm he 
Penaeidae 

Tôm Sú Penaeus monodon (Fabricius, 1798) 

Tôm rằn Penaeus semisulcatus (Haan, 1850) 

Tôm sắt rằn Parapenaeopsis cultrirostri  

(Alcock, 1906) 

19 
Họ vẹm 

Mytilidae 
Vẹm xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758) 

20 
Họ hàu 

Ostreidae 
Hàu lá Saccostrea cuculata (Born, 1778) 

21 
Họ điệp cánh 

Anomiidae 
Điệp lá Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) 
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Nhóm động vật nước mặn sống ở các vùng nước thuộc Cửa Đại, Cẩm 

Thanh, Duy Nghĩa có 21 họ chiếm 42,0% tổng số họ, 50 loài (chiếm 43,85%) 

tổng số loài. Trong đó họ cá Khế (Carangidae) có 6 loài chiếm 5,26 %; họ 

Cua bơi (Portunidae) có 5 loài chiếm tỉ lệ 4,39%, họ cá Liệt (Leiognathidae) 

có 4 loài chiếm 3,50%; họ cá Trích (Clupeidae),  họ cá Lìm kìm 

(Hemirhamphidae), họ cá Nóc (Tetraodontidae), họ cá Bơn cát 

(Cynoglossidae) và họ Tôm he (Penaeidae) mỗi họ có 3 loài chiếm 2,63%; 

các họ còn lại có 1 hoặc 2 loài (bảng 3.6).  

 Nhóm động vật khai thác nước mặn thích ứng với biến động về nồng độ 

muối cao và phạm vi phân bố rộng nên chúng có thể sống ở các vùng nước lợ. 

Vì vậy, qua các đợt thu mẫu từ tháng 1 đến tháng 9 ở các thủy vực Cẩm Kim 

(nồng độ muối 9,30/00 – 13,40/00), Duy Vinh (nồng độ muối 9,20/00 – 15,10/00), 

(bảng 3.5) chúng tôi đã bắt gặp sự phân bố của các loài trong họ cá Nóc ba 

gai (Triacanthidae), họ cá Nóc (Tetraodontidae), họ cá Bơn vĩ  (Bothidae), họ 

cá Bơn (Soleidae), họ cá Bơn cát (Cynoglossidae), cá họ Chai 

(Platycephalidae). 

 Vào mùa mưa, do lưu lượng dòng chảy từ thượng nguồn lớn nên tốc độ 

dòng triều lên giảm đi đã làm ảnh hưởng đến sự phân bố của nhóm cá nước 

mặn. Trong đợt thu mẫu tháng 11 tại các thủy vực Cửa Đại (6,7/00), Cẩm 

Thanh (4,00/00), Duy Nghĩa (3,9/00) số lượng các loài trong nhóm cá nước mặn 

giảm đi, không thấy sự phân bố của các loài trong họ cá Khế (Carangidae), họ 

cá Khiên (Prepanidae), họ cá Chim (Monodactylidae), họ Cua bơi 

(Portunidae).
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Hình 3.6. Sơ đồ phân bố nhóm động vật nước mặn 

V4 

V5 

V6 

V3 

V1 
V2 

Nhóm động vật 
nước mặn phân 

bố nhiều 

Mùa khô tháng 5,6,7 
nhóm động vật nước 
mặn xuất hiện nhưng 

không nhiều 
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b.  Nhóm loài thích nghi với nước lợ 

 VHLSTB có sự biến động lớn về nồng độ muối nên vùng nước lợ rất 

rộng phân bố từ Cẩm Thanh (nồng độ muối 3,50/00 - 22,70/00)  đến Cẩm Kim 

(nồng độ muối 1,10/00 - 13,40/00) - thành phố Hội An, từ xã Duy Nghĩa (nồng 

độ muối 3,40/00 - 21,80/00) đến Duy Vinh (nồng độ muối 1,50/00 - 15,10/00) - 

huyện Duy Xuyên (bảng 3.5). Các loài động vật nước lợ có khả năng chịu 

đựng được biên độ muối rộng, có mặt thường xuyên ở vùng hạ lưu sông Thu 

Bồn với số lượng khá đông (bảng 3.7).  

Bảng 3.7. Số lượng họ, loài của nhóm động vật nước lợ phân bố 

ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

STT Tên họ Tên loài 

1 
Họ cá Cháo biển 
Elopidae 

Cá Cháo lớn Megalops cyprinoides   
(Broussonet, 1872) 

2 
Họ cá Trỏng 
Engraulidae 

Cá Cơm thường Stolephorus commersonii 
(Lacépède, 1803) 
Cá Cơm sông Stolephorus tri (Bleeker, 1852) 
Cá Lẹp hai quai Thryssa hamiltonni (Gay, 
1830) 

3 
Họ cá Ngạnh 
Cranoglanididae 

Cá Ngạnh Cranoglanis bouderius 
(Richardson, 1846) 

4 Họ cá Úc Ariidae Cá Úc trung hoa Arius  sinensis Lacépède, 1803 

5 
Họ cá Đối 
 Mugilidae 

Cá Đối mục Mugil cephalus Linnaeus, 1758 
Cá Đối cồi Mugil. anpinensis Oshima, 1922 
Cá Đối lá  Mugil kelaartii Gunther, 1861 
Cá Đối đuôi bằng Liza  vaigiensis (Quoy & 
Gaimard, 1852) 

6 
Họ cá Măng 
Chanidae 

Cá Măng sữa Chanos chanos (Forsskal, 1775) 
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7 
Họ cá Chẽm 
Centropomidae 

Cá Chẽm  Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

8 
Họ cá Vược cát 
Lateolabracidae 

Cá Vược Lateolabrax japonicus (Cuvier, 1828) 

9 
Họ cá Mú  

Seranidae 

Cá Mú sao Epinephelus fario (Thunberg, 1792) 

Cá Mú cỏ Epinephelus moara (Temminck et 
Schlegel, 1842) 

Cá Mú Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) 

10 
Họ cá Căng 
Teraponidae 

Cá Ong căng Terapon jarbua (Forsskal, 1775) 

Cá Căng mõm nhọn Terapon oxyrhynchus 
Temminck & Schlegel, 1846 

Cá Căng bốn sọc Palates quadrilineatus 
(Bloch, 1790) 

Cá Căng sáu sọc Palates sexlineatus (Quoy & 
Gaimard, 1825) 

11 
Họ cá Nhồng 
Sphyraenidae 

Cá Nhồng tù Sphyraena obtusata (Cuvier, 1829) 

Cá Nhồng lớn Sphyraena barrcuda 
(Walbaum, 1792) 

12 
Họ cá Đục 
Sillaginidae 

Cá Đục bạc Sillago sihama (Forsskal, 1775) 

Cá Đục chấm Sillago maculatus Quoy & 
Gaimard, 1824 

13 
Họ cá Hồng 
Lutjanidae 

Cá Hồng chấm  Lutjanus jorhnii (Bloch, 1792) 

Cá Hồng bạc Lutjanus argentimaculatus 
(Forsskal, 1775) 

14 Họ cá Móm Gerridae 

Cá Móm gai dài  Gerres filamentosus Cuvier, 1824 

Cá Móm gai ngắn Gerres lucidus Cuvier, 1830 

Cá Móm chỉ bạc  Gerres oyena (Forsskal, 1775) 
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Cá Móm nhật Gerreomorpha japonicus 
(Bleeker, 1854) 

15 
Họ cá Sạo 

Pomadasyidae 

Cá Sạo chấm Pomadasys maculatus (Bloch, 1797) 

Cá Sạo bạc Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775) 

Cá Kẽm hoa Plectorhynchus pictus 

(Thunberg, 1792) 

16 
Họ cá Tráp 

Sparidae 

Cá Tráp vây vàng Acanthopagrus latus 
(Houttuyn, 1782) 

Cá Tráp đen Rhabdosargus sarba (Forsskal, 1775) 

17 
Họ cá Đù  

Sciaenidae 

Cá Đù bạc Agyrosomus argentatus  

(Houttuyn, 1782) 

Cá Đù xanh Nibea coibor (Hamilton, 1822) 

Cá Sửa Nibea Soldado (Lacépède, 1802) 

18 
Họ cá Nầu 
Scatophagidae 

Cá Nầu Scatophagus argus (Linnaeus, 1785) 

19 
Họ cá Rô biển 
Pomacentridae 

Cá Rô biển Pomacentrus nigricans (Lacépède, 1801) 

20 
Họ cá Bống đen 

Eleotridae 

Cá Bống cấu Butis butis (Hamilton, 1822) 

Cá Bống mọi Eleotris fuscus (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Cá Bống đen lớn Eleotris melanosomus 
(Bleeker, 1852) 

21 
Họ cá Bống trắng 

Gobiidae 

Cá Bống chấm thân Arcygobius baliurus 
(Valenciennes, 1837) 

Cá Bống cát  Glossoglobius aureus Akihito & 
Meguru, 1975 

Cá Bống cát tối Glossoglobius  giuris 
(Hamilton, 1822) 
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Cá Bống trụ dài Rhinogobius baliuroides 
(Bleeker, 1849) 

Cá Bống thệ Oxyurichthys tentacularis 

(Cuvier & Valenciennes, 1837) 

Cá Bống mấu đai Stenogobius genivittatus 
(Cuvier & Valenciennes, 1837) 

22 Họ cá Dìa Siganidae 

Cá Dìa tro Siganus fuscescens Houttuyn, 1782 

Cá Dìa công Siganus guttatus (Bloch, 1787) 

Cá Dìa cam Siganus canaliculatus (Park, 1797) 

23 
Họ tôm he 

Penaeidae 

Tôm bạc sông Penaeus merguiensis (Man, 1888) 

Tôm càng Macrobrachium nipponensis  

(De Haan, 1849) 

Tôm đất Metapenaeus ensis (Haan,1850) 

24 
Họ Hến 
Corbiculidae 

Hến Corbicula lamarckiana (Gmelin, 1791) 

Vọp Gelonia coaxans (Gmelin, 1781) 
 

 

 

 

Nhóm động vật nước lợ có 24 họ (chiếm 48,0%) tổng số họ và 57 loài 

(chiếm 50%) tổng số loài. Trong đó, họ cá Bống trắng (Gobiidae) nhiều nhất 

với 6 loài chiếm 5,26% tổng số loài của vùng hạ lưu sông; tiếp đến là họ cá 

Đối (Mugilidae) và họ cá Căng (Teraponidae), mỗi họ có 4 loài chiếm 3,51%; 

họ cá Bống đen (Eleotridae), họ cá Trỏng (Engraulidae), họ cá Mú 

(Seranidae),  họ cá Sạo (Pomadasyidae), họ cá Đù (Sciaenidae), họ cá Dìa 

(Siganidae) và họ Tôm he (Penaeidae) mỗi họ có 3 loài chiếm 2,63% , các họ 

còn lại có 1 hoặc 2 loài (bảng 3.7). 
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Hình 3.7. Sơ đồ phân bố nhóm động vật nước lợ 
 

V3 

V4 

V5 

V6 

V1 V2 
 

 

 

 

 

Nhóm động vật nước 
lợ phân bố nhiều 

Mùa khô nhóm động 
vật nước lợ xuất hiện 
nhưng không nhiều 
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c. Nhóm động vật có nguồn gốc nước ngọt 

Vùng Câu Lâu huyện Điện Bàn có độ mặn thấp nhất trong khu vực 

nghiên cứu do xa cửa sông và nhận nguồn nước ngọt từ thượng nguồn sông 

Thu Bồn đổ về, đây là nơi phân bố chủ yếu các loài cá nước ngọt (bảng 3.8). 

Bảng 3.8. Số lượng họ, loài của nhóm động vật nước ngọt phân bố 

ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

 
Stt Tên họ Tên loài 

1 
Họ cá Chép 

Cyprinidae 

Cá Dầy Cyprinus centralus Nguyen & Mai, 1994 

Cá Rưng Carassioides cantonensis (Heincke, 
1892) 

2 
Họ cá Nheo 

Siluridae 
Cá Nheo Parasilurus asostus Linnaeus, 1758 

3 
Họ cá Rô 

Anabantidae 
Cá Rô đồng  Anabas testudineus (Bloch, 1793) 

4 
Họ cá Rô phi 

Cichlidae 
Cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus (Linnaeus, 
1758) 

5 
Họ cá Quả 
Channidae 

Cá Quả Channa striata (Bloch, 1797) 

6 
Họ cá Bống đen 

Eleotridae 
Cá Bống tượng Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 
1852) 

Nhóm động vật nước ngọt ở VHLSTB có 6 họ chiếm 12,0% tổng số họ. 

Trong đó, họ cá Chép (Cyprinidae) có 2 loài chiếm 1,75%; các họ còn lại chỉ 

có 1 loài chiếm 0,87% tổng số loài (bảng 3.8). Tính bình quân mỗi họ có 1,16 

loài, như vậy, số loài trong mỗi họ thuộc nhóm này có mặt trong thủy vực 

không nhiều nhưng chúng cho sản lượng khá cao vì số lượng cá thể ở mỗi loài 

khá lớn (đặc biệt vào mùa mưa), sản lượng thấp dần về mùa khô. 
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Tại các thủy vực xã Duy Vinh, Cẩm Kim, trong đợt thu mẫu từ tháng 01 

đến tháng 9 hầu như không thấy xuất hiện của các loài trong nhóm nước ngọt, 

do nồng độ muối của các thủy vực này tương đối cao (bảng 3.5). Tuy nhiên, 

vào mùa mưa, do lượng nước đầu nguồn lớn, lưu lượng nước ngọt đổ về 

nhiều, các loài ĐVKT trong nhóm này mở rộng vùng phân bố, đặc biệt trong 

thời kỳ nước lũ và lúc nước ròng. Qua đợt thu mẫu tháng 10, 11 và 12 tại thủy 

vực xã Cẩm Kim, Duy Vinh đã thấy sự xuất hiện của các loài trong họ cá 

Chép (Cyprinidae), họ cá Nheo (Siluridae), họ cá Rô (Anabantidae), họ cá 

Quả (Channidae)... 

3.2.3. Phân bố theo vùng nước 

VHLSTB có sự biến động lớn về các điều kiện thuỷ lí và thuỷ hoá, đặc 

biệt là độ mặn. Vào mùa khô, độ mặn dao động từ 20‰ đến 27,8‰, vào mùa 

mưa, lượng nước lớn từ thượng nguồn sông Thu Bồn, sông Trường Giang  đổ về 

nên độ mặn ở đây dao động từ 0,0 ‰ đến 8,0 ‰ đã làm ảnh hưởng đến sự phân 

bố các loài động vật khai thác. 

- Một số loài phân bố rộng khắp 6 vùng nghiên cứu, các loài phân bố 

rộng như: Cá Ngạnh (Lieocassis hainanensis), cá Úc trung hoa (Arius 

sinensis), cá Đối cồi (Mugil anpinensis), cá Đối lá (Mugil kelaartii), cá Đối 

mục (Mugil cephalus), cá Đối đuôi bằng (Liza vaigiensis), cá Chim trắng mắt 

to (Monodactylus argenteus),… 

- Các loài chỉ phân bố ở vùng cửa sông (Cửa Đại) do thích nghi với nồng 

độ muối cao (trên 20‰) như cá Lạc (Congresox talabon), cá Nhái xanh 

(Strongylurus leiurus), cá Ông lão (Alectis indicus), cá Liệt lớn (Leiognathus 

equulus), cá Khế (Carangoides malabaricus), cá Khiên chấm (Drepane 

punctatus),  cá Bơn điểm (Cynoglossus puncticeps), cá Bơn lưỡi (Cynoglossus 

cynoglossus), Ghẹ ba chấm, ghẹ ba mắt (Portunus sanguinolentus), Ghẹ đỏ, 

ghẹ chữ thập (Charybdis  feriata ), Cua xanh (Scylla serrata). 
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Hình 3.8. Sơ đồ phân bố nhóm động vật nước ngọt 
 

V4 

V5 

V6 

V3 

V1 
V2  

 

 

 

 

Mùa mưa tháng 
10,11 nhóm động 

vật nước ngọt 
xuất hiện nhưng 

không nhiều 

 

Mùa khô tháng 5,6,7 
nhóm động vật nước 
ngọt xuất hiện nhiều 
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- Các loài phân bố từ xã Cẩm Thanh - thành phố Hội An đến Câu Lâu - 

huyện Điện Bàn, từ xã Duy Nghĩa đến Duy Vinh - huyện Duy Xuyên là nhóm 

rộng muối. Thuộc nhóm này có các loài: Cá Móm gai dài (Gerres filamentosus), 

cá Móm gai ngắn (Gerres lucidus), cá Móm chỉ bạc (G. oyena), cá Móm nhật 

(Gerreomorpha japonicas), cá Bống cát (Glossoglobius aureus), cá Bống cát 

tối (Glossoglobius giuris), cá Bống mấu đai (Stenogobius genivittatus), cá Bống 

trụ dài (Rhiogobius baliuroides), cá Bống chấm thân (Arcygobius baliurus), cá 

Bống thệ (Oxyurichthys tentacularis), cá Bống cấu (Butis butis), cá Hanh đen 

(Acanthopagrus berdus), cá Măng sữa (Chanos chanos), cá Vược (Lateolabrax 

japonicus), tôm Càng (Macrobrachium nipponensis), tôm Đất (Metapenaeus 

ensis), tôm Bạc sông (Penaeus merguiensis),… 

- Sự phân bố của các nhóm động vật hai mảnh vỏ, giáp xác lại phụ thuộc 

vào cấu trúc của nền đáy. Vùng hạ lưu sông Thu Bồn có hai loại nền đáy là 

đáy bùn cát chiếm đa số và vùng đáy cát bùn vùng gần cửa biển. 

Vùng đáy bùn cát là nơi phân bố của một số loài như: Hàu lá (Saccostrea 

cucullata), Vẹm xanh (Perna viridis),... 

Vùng đáy cát bùn là khu vực phân bố của nhiều loài có giá trị kinh tế 

như: Hến (Corbicula lamarckiana), Vọp (Gelonia coaxans), tôm Rằn 

(Penaeus semisulcatus), tôm Sắt rằn (Parapenaeopsis cultrirostri), tôm Đất 

(Metapenaeus ensis), tôm Càng (Macrobrachium nipponensis), tôm Sú 

(Penaeus monodon), tôm Bạc sông (Penaeus merguiensis). 

3.2.4. Phân bố theo mùa 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn có sự thay đổi về độ mặn và cấu trúc nền đáy 

rõ rệt vào mùa khô và mùa mưa. Vì vậy sự phân bố của một số nhóm loài 

động vật khai thác ở đây cũng thay đổi theo mùa rõ nét. Thời gian từ tháng 1 

đến tháng 9, vùng hạ lưu sông Thu Bồn có sự xâm nhập của nước biển nên 

giai đoạn này có sự phân bố ưu thế của các loài có nguồn gốc biển như: Cá 
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Đục chấm (Sillago maculata), cá Sơn biển (Ambassis kopsii), cá Chẽm (Lates 

calcarifer), cá Mú cỏ (Epinephelus moara), cá Mú sao  (Epinephelus  fario), 

cá Ông lão (Alectis ciliaris), cá Dìa (Siganus fuscescens), cá Bơn vĩ 

(Pseudorhombus arsius), tôm Rằn (Penaeus semisulcatus), Cua xanh (Scylla 

serrata), Ghẹ đỏ, ghẹ chữ thập (Charybdis  feriata)…sản lượng khai thác vào 

mùa này khá cao, sinh kế người dân được cải thiện.  

Thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do có mưa nhiều, vùng hạ lưu nhận 

lưu lượng nước khá lớn từ các sông đổ về, nên xuất hiện các loài cá nước ngọt 

như  Cá Nheo (Parasilurus asostus), cá Rưng (Carassioides cantonensis),… 

Như vậy, vào mùa mưa ở VHLSTB các loài có nguồn gốc nước ngọt 

chiếm ưu thế,  còn các loài động vật gốc biển bị đẩy lùi ra vùng cửa biển hoặc 

ven bờ, ngược lại vào mùa khô thành phần loài gốc biển và nước lợ chủ yếu, 

vắng mặt các loài nước ngọt điển hình. 

3.2.5. Sự phân bố các loài động vật khai thác có giá trị kinh tế vùng 

hạ lưu sông Thu Bồn 

Qua quá trình thu thập mẫu, chúng tôi thấy các loài kinh tế ở đây đều có 

nguồn gốc biển nên chúng phân bố nhiều ở vùng gần cửa biển như: cá Ong 

căng (Terapon jarbua), cá Căng bốn sọc (Pelates quadrilineatus), tôm Rằn 

(Penaeus semisulcatus), tôm Sú (Penaeus monodon), Ghẹ xanh, ghẹ hoa 

(Portunus pelagicus). 

Bên cạnh đó có các loài lại ưa môi trường nước lợ như: cá Bống cát 

(Glossoglobius aureus), cá Dìa công (Siganus  guttatus), cá Hồng chấm 

(Lutjanus  jorhnii), tôm Bạc sông (Penaeus merguiensis), tôm Đất 

(Metapenaeus ensis), Hến (Corbicula lamarckiana),… lại phân bố tập trung ở 

các vùng V2, V3, V4, V6. Trong tổng số 20 loài kinh tế có 14 loài (chiếm tỉ lệ 

70%) là nhóm động vật nước lợ, chúng phân bố rộng và có mặt thường xuyên 

trên vùng hạ lưu, là sinh kế chính cho ngư dân ven biển. 
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Hình 3.9. Sơ đồ phân bố các loài động vật có giá trị kinh tế vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

 

 
 Gerres filamentosus 
  Mugil cephalus 

  Pelates quadrilineatus 
   Mugil  kelaartii 
     Terapon  jarbua 
     Stolephorus tri 
  Lujanus jorhnii 

      Siganus guttatus 
Caranx ignobilis 

 
     Penaeus semisulcatus 

 

  Penaeus merguiensis 
Penaeus monodon 
Metapenaeus ensis 

  Portunus pelagicus 
  Corbicula lamarckiana 

Leiognathus equulus 
Glossoglobius aureus 
Oreochromis niloticu 
Lutjanus argentimaculatus 
Sillago sihama 

CHÚ GIẢI 

Nhóm ĐV (1): 
Phân bố nhiều 

Nhóm động vật (2):  
Phân bố nhiều 

Mùa mưa tháng 
10,11  Oreochromis 
niloticus xuất hiện 

nhưng không nhiều 

Mùa khô tháng 5,6,7 
nhóm ĐV (1) xuất hiện 

nhưng không nhiều 

Oreochromis niloticus 
phân bố nhiều vào 

mùa khô tháng 5,6,7. 
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3.3. BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VÙNG HẠ LƯU SÔNG THU BỒN 

3.3.1. Tình hình khai thác nguồn lợi 

a. Ngư cụ khai thác 

Hiện nay, ngư cụ khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn khá đa dạng. 

Tuy nhiên, phương thức khai thác còn lạc hậu, chủ yếu bằng thủ công, 

phương tiện là thuyền máy có động cơ công suất nhỏ hoặc không có động 

cơ. Chúng tôi đã thống kê được 5 loại nghề chính hoạt động trên khu vực 

này (bảng 3.9). 

Bảng 3.9. Số lượng nghề khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn giai đoạn 

2011-2013 và 9 tháng đầu năm 2014 

 

Thời 
gian 

Ngư cụ khai thác Thuyền 

Lờ 
trung 
quốc 

(chiếc) 

Lưới 
(tấm) 

Rớ 
quay 

(cái) 

Đáy 

(ràng) 

Cào 
Hến 
(cái) 

Khác Máy 
Thủ 
công 

Tổng 
số 

2011 4.876 2.743 105 145 54 60 237 497 734 

2012 5.021 2.856 102 142 57 67 240 490 730 

2013 5.520 2.905 101 140 61 70 244 481 725 

2014 5.550 2.915 101 140 61 70 244 482 726 

(Nguồn: Số liệu do địa phương cung cấp và điều tra, năm 2014) 

Trong các nghề sử dụng ngư cụ truyền thống như Lưới, Rớ quay, Đáy, 

Cào hến thì nghề Lưới hoạt động tương đối mạnh có đến 2.905 tấm lưới tập 

trung hầu hết ở các thủy vực của sông. Đặc biệt, sự xuất hiện và phát triển 

nhanh, mạnh của nghề Lờ trung quốc cùng với số lượng người tham gia khai 

thác cũng tăng rõ rệt, mắc lưới ngày cảng nhỏ (từ 18mm giảm còn 10mm), 
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dẫn đến khai thác tận diệt các loài, từ động vật lớn đến động vật con. Chính vì 

vậy, nghề này đã tạo áp lực lớn lên nguồn lợi và là nguyên nhân làm suy giảm 

đa dạng sinh học vùng hạ lưu sông Thu Bồn.  

Bên cạnh đó, nghề cào Hến cũng chuyển từ cào thủ công truyền thống 

sang cào bằng thuyền máy, năng suất tăng khoảng 10 lần, các nghề khác sử 

dụng thuốc nổ, xung điện, thuốc độc,... vẫn còn khai thác nhiều làm ảnh 

hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản, cạn kiệt và hủy diệt thảm thực vật ở vùng hạ 

lưu sông Thu Bồn. 

Bảng 3.10. Các loại ngư cụ, thời điểm và năng suất bình quân khai thác 

 

TT 

Loại ngư cụ Tần số 
hoạt động 

(ngày/năm) 

Năng suất 
(kg/ngư 
cụ/ngày) 

Sản lượng 
(tấn/năm) Tên ngư cụ 

Số 
lượng 

Đơn vị 

1 Rớ quay 101 cái 216 1,5 - 2,0 32,7 - 43,6 

2 Lờ trung quốc 5.520 vàng 250 0,03 - 0,05 41,4 - 69,0 

3 Lưới 2.905 tấm 280 0,04 - 0,06 32,5 - 48,8 

4 Đáy 140 vàng 100 2,0 - 3,0 28,0 - 42,0 

5 Cào Hến 61 cái 180 10 - 15 109,8 - 164,7 

(Nguồn: Số liệu do địa phương cung cấp, năm 2014) 
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Hình 3.10. Biểu đồ số lượng các loại ngư cụ khai thác qua các năm ở vùng 

hạ lưu sông Thu Bồn 

Nhìn chung, các loại ngư cụ sử dụng khai thác trên vùng hạ lưu sông 

Thu Bồn còn mang tính tự phát, chưa được quy hoạch cho phù hợp, cần có 

biện pháp điều chỉnh cấp bách việc khai thác hợp lý để bảo vệ và khôi phục 

nguồn lợi thủy sản ở đây. 

b. Một số nghề khai thác chính vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

* Nghề lưới 

Lưới được cấu tạo bằng những sợi cước đan lại với nhau, kích thước của 

mắt lưới từ 1cm đến 5cm tuỳ vào đối tượng đánh bắt. Phía dưới của lưới được 

gắn các mẫu chì để làm chìm và phía trên có gắn với các mẫu xốp để nổi. 

Loại ngư cụ này có thể đánh bắt được mọi tầng nước khác nhau và ở các vùng 

nước khác nhau [13]. 
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Đối tượng đánh bắt có thể là cá, tôm, ghẹ, mực ... với năng suất có thể đạt 

0,04 – 0,06 kg/ngư cụ/ngày. Đây là nghề khai thác chính trên sông Thu Bồn 

với năng suất đạt trên 32,5 – 48,8 tấn/năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hình 3.11. Khai thác thuỷ sản bằng lưới tại vùng hạ lưu sông Thu Bồn 

* Lờ trung quốc 

Lờ trung quốc là một bẫy liên hoàn với 10 đến 100 bẫy lẻ, có khung 

bằng kim loại và có thể xếp lại. Đây là một ngư cụ có nguồn gốc từ Trung 

Quốc và bắt đầu được ngư dân sử dụng để khai thác thủy sản ở sông từ năm 

2005. Lờ trung quốc được cộng đồng ngư dân sử dụng một cách tự phát mà 

không thông qua một chương trình khuyến ngư nào. Loại ngư cụ này có ngư 

trường khai thác rộng lớn có thể là ở vùng cửa sông, vùng trung lưu và vùng 
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thượng nguồn. 

Qua thống kê, chúng tôi thấy số lượng Lờ trung quốc tăng nhanh qua các 

năm (bảng 3.9), kích thước mắt lưới ban đầu lớn (18mm), sau đó giảm dần (8-

10mm). Đặc biệt từ năm 2011 đến nay nghề Lờ trung quốc đang phát triển 

mạnh ở vùng Duy Nghĩa và Cẩm Thanh. Nghề này chủ yếu khai thác tôm, 

ghẹ, cá các loại với sản lượng 4 - 6 kg/đêm (trên một ghe). Mặc dầu đây là 

nghề đem lại thu nhập cao cho ngư dân, nhưng cần phải có biện pháp hạn chế để 

tránh suy giảm nguồn lợi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 3.12. Khai thác thuỷ sản bằng Lờ trung quốc trên vùng  

hạ lưu sông Thu Bồn 
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* Nghề đáy 

 Đáy được cấu tạo như một chiếc túi, mắt lưới nhỏ dần về phía sau. Đáy 

loại lớn có chu vi miệng lưới tới 1,7m, mắt lưới 6,5mm. Miệng lưới được cố 

định bằng cọc, cạnh dưới nằm sát đáy, cạnh trên có thể điều chỉnh được theo 

độ cao của thuỷ triều. Đáy được sử dụng cả khi thuỷ triều lên lẫn khi thuỷ 

triều xuống [13]. Năm 2013 vùng hạ lưu sông Thu Bồn có khoảng 140 vàng 

đáy với sản lượng từ 28 - 42 tấn. 

Nghề đáy chỉ khai thác khoảng 7 - 8 tháng/năm và thu nhập cả năm 

khoảng 10 triệu đến 15 triệu/rớ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 3.13. Khai thác thuỷ sản bằng Đáy trên vùng hạ lưu sông Thu Bồn 
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* Rớ giàn (Rớ quay): 

Rớ là nghề cố định ở những nơi có dòng chảy yếu. Cấu tạo rớ gồm thân 

rớ bằng chỉ nilon, hình vuông, kích thước mỗi cạnh từ 9 - 10m. Ở mỗi gốc của 

thân rớ được buộc vào một cây tre dài khoảng (6-7)m để làm cổng và hai sợi 

dây chằng dùng để dằng rớ. Rớ có cấu tạo quay do hai sợi dây thừng, mỗi dây 

dài 12m để quay nâng rớ lên và hạ xuống. Mỗi giàn quay gồm 4 cọc, mỗi cọc 

dài khoảng (7-8)m tùy theo mức sâu hay cạn. Rớ giàn sử dụng theo nguyên 

tắc trục quay [13]. 

Nghề Rớ khai thác khoảng 7 - 8 tháng/năm và thu nhập không đều giữa 

các rớ, các mùa nhưng mỗi đêm cũng thu nhập được khoảng dưới 100 ngàn 

đến gần 200 ngàn đồng, cả năm cho nghề rớ quay khoảng từ 14 triệu đến 20 

triệu/rớ. Khu vực khai thác tập trung ở vùng hạ lưu của sông hoặc những nơi 

có mực nước sâu 5 – 7m để thực hiện khai thác. Nguyên lý đánh bắt là lọc 

nước lấy cá. 

Tuy nhiên, đây cũng là ngư cụ mang tính chất tận thu vì đánh bắt tất cả 

các loài thủy sản nhỏ. Do vậy, phải quy định số lượng rớ, kích cỡ mắt lưới và 

khu vực khai thác cụ thể. 
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Hình 3.14. Khai thác thủy sản bằng Rớ quay trên vùng hạ lưu 

 sông Thu Bồn 

* Cào Hến: 

Động vật hai mảnh vỏ ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn thì Hến là đối tượng 

được khai thác với sản lượng nhiều nhất và thường xuyên nhất (còn những 

loài thân mềm còn lại được người dân khai thác thủ công bằng tay hay khai 

thác cùng với hến rồi được sàn ra riêng).  

Dụng cụ khai thác Hến của người dân trong vùng là dụng cụ thủ công mà 

người dân hay gọi là “cái nhủi”, đáy nhủi có khe với kích thước nhỏ (5mm). 

Ngoài việc cào thủ công bằng tay thì người dân còn đầu tư dụng cụ khai thác 

bằng thuyền máy, trên một đoạn sông ngắn người ta cho ghe chạy 4 - 5 lượt 

và chống cào xuống nước để khai thác, từ Hến lớn đến Hến bé đều được cào 

cùng một lượt. Việc sử dụng phương thức khai thác này ít tốn sức hơn, năng 

suất cao hơn nhưng đây cũng chính là nguyên nhân làm cho nguồn lợi sinh 

vật đáy như rong biển và các nhóm động vật giáp xác, thân mềm khác trong 

khu vực bị suy giảm nhiều.  
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Hình 3.15.  Dụng cụ cào Hến bằng ghe máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.16. Dụng cụ cào Hến thủ công 
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Bảng 3.11. Năng suất, sản lượng khai thác của 4 nghề chính ở  

vùng hạ lưu sông Thu Bồn năm 2014 

Ngư  cụ 
Số 

lượng 
ngư cụ 

Hệ số 
sử 

dụng 

NS khai thác (kg/ngư cụ/ngày) Tổng NS 
bình 
quân 

(kg/ngư 
cụ/ngày) 

Tổng sản 
lượng 

khai thác 
(kg/ngày) 

Mòi Móm Đối Tôm Ghẹ 

Rớ quay 101 0,59 0,78 0,75 0,76 0,71 0,50 3,5 353,3 

Đáy 140 0,27 0,69 0,67 0,68 0,55 0,41 3,0 420,0 

Lưới 2.905 0,76 0,026 0,027 0,025 0,021 0,011 0,11 319,6 

Lờ trung 
quốc 

5.520 0,68 0,017 0,016 0,018 0,019 0,01 0,08 441,6 

Tổng 8.666  1,513 1,463 1,483 1,3 0,931 6,69 1.534,5 
 

c. Khai thác nguồn lợi thuỷ sản 

Cùng với sự phát triển kinh tế của thành phố Hội An (ngày càng tăng 

khách du lịch - nhu cầu sử dụng hải sản tăng), bùng nổ dân số, gia tăng số 

lượng người thất nghiệp ở các xã ven biển bãi ngang huyện Duy Xuyên đã 

làm cho nguồn lợi thuỷ sản của vùng hạ lưu sông Thu Bồn ngày càng suy 

giảm nhiều.  

Vì vậy, việc đề ra một kế hoạch khai thác hợp lí nguồn thuỷ sản là một 

vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách. Đây là việc làm tương đối khó khăn, 

phức tạp. Muốn đảm bảo việc khai thác hợp lí, cần phải dựa trên những 

nghiên cứu về sinh học, sinh thái học cá thể, các đặc điểm của nguồn lợi, các 

đặc điểm của thuỷ vực, môi trường nước, sinh sản, sinh dưỡng, tập tính của 

động vật,... Từ đó có những quy định về kích cỡ của mắt lưới ngư cụ, phân 

vùng đánh bắt và mùa vụ khai thác. 
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3.3.2. Một số giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi 

Dựa trên cơ sở về đặc điểm tự nhiên - xã hội, hiện trạng nguồn lợi, đặc 

biệt là những nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi thủy sản ở vùng hạ lưu 

sông Thu Bồn. Chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp để bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản lâu dài như sau: 

a. Khai thác hợp lý 

 + Chính quyền cần đưa ra những biện pháp xử lý nghiêm minh những 

trường hợp đánh bắt hủy diệt như dùng thuốc nổ, châm điện, thuốc độc,... Cần 

hạn chế sự gia tăng số lượng ngư cụ, quản lí và kiểm soát chặt chẽ nhằm giữ 

ổn định tình hình khai thác. 

 + Đa số các loài sống tầng đáy có mùa sinh sản vào cuối Xuân đến đầu 

mùa Thu trong khu vực cửa sông nên cần nghiêm cấm và hạn chế ngư dân 

đánh bắt vào thời gian này, khuyến cáo ngư dân dịch chuyển vùng khai thác 

ra xa các khu vực trên. 

 + Quy định mắt lưới tối thiểu khi đánh bắt thủy sản để động vật con có 

thể sinh trưởng và phát triển. Các loài có kích thước nhỏ như cá Sơn, cá Cơm, 

cá Bống phải dùng các ngư cụ có mắt lưới vừa phải 10 - 15mm, các loài có 

kích thước lớn hơn cá Dìa, cá Căng, cá Đối phải dùng mắt lưới 14 - 18mm. 

 + Giảm thiểu cào Hến vào mùa sinh sản từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. 

b. Tăng cường nuôi trồng thủy sản để hạn chế khai thác tự nhiên 

 + Tăng cường quản lý môi trường thuỷ vực, chất lượng con giống, chất 

lượng các vật tư trong nuôi trồng thủy sản (thức ăn, chế phẩm sinh học, chất 

cải tạo môi trường,…) thực hiện nghiêm lịch thời vụ trong nuôi tôm, chú 

trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản. 

+ Áp dụng khoa học kỹ thuật để nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao 

năng suất sinh học cho thủy vực. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và áp dụng 
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quy trình nuôi các loài có giá trị kinh tế như cá Dìa, cá Chẽm, cá Điêu Hồng, 

Hàu, tôm Sú, Cua,… 

+ Mở rộng diện tích nuôi trồng tại các thủy vực khuất gió, độ mặn phù 

hợp nhằm nâng cao sản lượng NTTS trong chiến lược phát triển kinh tế, đồng 

thời bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhờ giảm áp lực khai thác tự nhiên. 

+ Tập trung đầu tư chiều sâu về cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ ở 

những khu vực có điều kiện để nâng cao năng suất. 

 +  Đa dạng hoá các đối tượng nuôi trên các loại hình mặt nước: ngọt, lợ, 

mặn trên cơ sở ứng dụng các công nghệ kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, điều kiện sinh thái của thuỷ vực. 

 + Chú trọng phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng cộng 

đồng, kết hợp với du lịch, dịch vụ. 

c. Chống ô nhiễm môi trường 

+ Vùng hạ lưu sông Thu Bồn là khu vực nhận nguồn nước của các nhánh 

sông đổ về - là nơi tiếp nhận nguồn nước thải của bệnh viện, nhà hàng, khách 

sạn, chất thải rắn, rác thải vệ sinh,... gây ô nhiễm vi khuẩn, ô nhiễm hữu cơ. 

Vì vậy, cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tránh đổ trực tiếp xuống sông. 

+ Tăng cường công tác bảo vệ và trồng rừng dừa nước Cẩm Thanh vì 

đây là nơi cư trú, sinh sản của nhiều loài động vật biển giá trị, nhất là các loài 

tôm, cua, ghẹ và động vật thân mềm,... Rừng dừa nước còn đóng vai trò như 

một máy lọc sinh học, tích tụ và phân hủy chất thải, làm trong sạch nguồn 

nước trước khi về với biển.  

+ Các cơ quan chức năng liên ngành cần tổng lực tổ chức truy quét nạn 

khai khoáng “chui” ở các địa bàn miền núi vì nước thải, chất thải (có sử dụng 

chất độc cyanua, thủy ngân) từ các điểm khai thác vàng trái phép ở thượng 

nguồn sông chính là thủ phạm biến nguồn nước ngọt một số nơi và vùng hạ 

lưu sông Thu Bồn thành nước độc, giết chết sông ngòi cũng như sự tồn tại của 
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các loài động vật thủy sinh. 

+ Khuyến khích người dân hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc trừ sâu,… sử dụng với liều lượng hợp lý. 

d. Giáo dục đào tạo và khuyến khích kinh tế 

+ Đề ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, trình độ 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý thủy sản từ cấp huyện, thành phố đến 

xã, phường. 

+ Các cấp chính quyền cần tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để 

khai thác thủy sản, không bỏ chất thải, nước thải xuống sông gây ô nhiễm 

nguồn nước. Cần giáo dục cho ngư dân biết được các quy luật sinh tồn 

trong thiên nhiên, hiểu được bản chất của nguồn lợi sinh vật là nguồn tài 

nguyên tái tạo chứ không phải là vô tận. Vì thế, cần phải được bảo vệ thì 

mới có thể phục hồi, nếu không thì có thể bị suy giảm và thậm chí mất đi. 

+ Các cấp chính quyền cần đưa ra các chính sách khuyến ngư như: trợ 

giá giống thuỷ sản cho ngư dân nghèo, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác 

phòng, dập dịch trong NTTS, hỗ trợ kinh tế cho ngư dân chuyển đổi cơ cấu 

nghề nghiệp, giúp họ phát triển NTTS thay vì khai thác nguồn lợi thuỷ sản 

trên vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 

e. Quản lý tổng hợp ven bờ (QLTHVB) 

+ Triển khai quy chế quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng như cơ chế điều phối các hoạt động, hợp 

tác đa ngành trong thực hiện nhiệm vụ QLTHVB. 

+ Cần củng cố và nâng cao năng lực hoạt động, kết hợp hoạt động hiệu 

quả giữa các đơn vị liên quan như: Trung tâm Khuyến ngư, Chi cục bảo vệ 

Nguồn lợi Thuỷ sản, Trung tâm giống Nuôi trồng Thuỷ sản,... 

+ Khuyến khích điều chỉnh thay đổi các hành vi của con người bao gồm 
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việc hình thành quỹ trợ cấp, cấm khai thác và đánh bắt thủy sản ở một số khu 

vực, giấy phép đánh bắt, điều chỉnh tàu thuyền và các hoạt động đánh bắt. 

+ Cần sớm xây dựng và triển khai chiến lược QLTHVB tính đến năm 

2020 nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, hài hòa lợi ích các bên liên quan phục vụ bền vững phát triển kinh tế - 

xã hội vùng ven biển. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Thành phần loài động vật khai thác vùng hạ lưu sông Thu Bồn khá 

phong phú. Đã xác định được 114 loài thuộc 79 giống và 50 họ nằm trong 18 

bộ khác nhau. Trong đó bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế với 59 loài 

(chiếm 51,75%). Tiếp đến là bộ Mười chân (Decapoda) 11 loài (chiếm 

9,65%), bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) có 7 loài chiếm 6,14%, bộ cá Trích 

(Clupeiformes) và bộ cá Nhoái (Beloniformes) đều có 6 loài chiếm tỉ lệ 5,26%,  

Có 2 bộ có 4 loài chiếm tỉ lệ 3, 51% là bộ cá Đối (Mugiliformes) và bộ cá Nóc 

(tetraodontiformes). 

Sự chiếm ưu thế của bộ cá Vược (Perciformes) trong thành phần loài 

động vật khai thác chứng tỏ tính chất nước lợ và sự mặn hóa của vùng hạ lưu 

sông Thu Bồn. 

Cấu trúc thành phần loài động vật khai thác VHLSTB chủ yếu là các loài 

gốc biển thích nghi với môi trường nước lợ nên có mặt hầu hết ở  các địa 

điểm trong khu vực nghiên cứu. Trong đó có 50 loài nước lợ - mặn chiếm  

43,86 %, 57 loài nước lợ chiếm 50%, các quần thể sinh vật này cho năng suất 

cao, góp phần hình thành sản lượng khai thác của ngư dân trong vùng. Các 

loài nước ngọt không nhiều, có 7 loài chiếm 6,14%, chúng chỉ xuất hiện vào 

mùa mưa và cho năng suất, sản lượng thấp hơn so với động vật gốc biển. 

Trong tổng số 114 loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, 

có 20 loài (chiếm 17,54%) cho sản lượng cao và khai thác liên tục qua các 

tháng trong năm, được xếp vào những loài có giá trị kinh tế của vùng, góp 

phần hình thành sản lượng của nghề cá cho các ngư dân huyện Duy Xuyên và 

thành phố Hội An. Đã ghi nhận có 3 loài quý hiếm (chiếm 2,6%) được ghi 

trong sách Đỏ Việt Nam (2007) với tình trạng bậc VU - sẽ nguy cấp. 

Các loài động vật khai thác trong vùng phân bố theo 3 nhóm sinh thái: 
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nước mặn, nước lợ và nước ngọt; phân bố theo thời gian, vào mùa mưa thì các 

loài có nguồn gốc nước ngọt chiếm ưu thế, còn các loài có nguồn gốc biển 

chiếm ưu thế vào mùa khô. Các loài rộng muối (nhóm nước lợ) cho sản lượng 

khai thác cao và liên tục qua các tháng trong năm. 

Hoạt động khai thác chiếm tỷ trọng khá cao, có một số vùng đa số các 

hộ dân tham gia khai thác thuỷ sản như xã Cẩm Thanh, Duy Nghĩa. Song, 

sản lượng không cao bằng các năm trước đây do các sinh vật khai thác được 

đa số có kích thước bé. Nguyên nhân là chưa có chế tài bảo vệ, khai thác 

mang tính tự do nên một số loài đã bị khai thác quá mức, đặc biệt là tình 

trạng khai thác một số loài quý hiếm, loài có giá trị kinh tế cao, phương thức 

khai thác còn lạc hậu, một số ngư cụ khai thác mang tính huỷ diệt như thuốc 

nổ, xung điện,… 

2. KIẾN NGHỊ 

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn hiện nay đang chịu một sức ép quá lớn về 

khai thác do tăng nhanh số lượng ngư cụ khai thác (đặc biệt là Lờ trung quốc). 

Vì vậy, cần phải có những quy định về khai thác hợp lí và áp dụng những điều 

khoản của pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nhằm nâng cao hiệu quả khai 

thác, sử dụng lâu dài tài nguyên, bảo tồn  ĐDSH. 

Cần phải có chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản mang tính bền 

vững nhằm giảm sức ép cho khai thác tự nhiên và nâng cao đời sống ngư 

dân. Thực hiện đa dạng hoá nghề nuôi, phát triển theo hướng bền vững và 

hiệu quả, cần phát triển nuôi thâm canh các đối tượng có giá trị kinh tế cao 

như: cá Dìa, cá Hồng, cá Mú, tôm Sú, tôm Bạc,...trong các lồng, bè và các 

ao đất ven bờ. 

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho 

người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của dòng sông.  
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PHỤ LỤC 



Phụ lục 1 
CÁC VÙNG PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT KHAI THÁC 

VÙNG HẠ LƯU SÔNG THU BỒN 
 

TT 

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ 

Tên loài 
Các khu vực phân bố 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 Megalops cyprinoides (Broussonet, 1872) x x x x  x 

2 Congresox talabon (Cuvier, 1829) x      

3 C. talabonoides (Bleeker, 1853) x x x    

4 Konosirus punctatus (Schlegel, 1846) x x x x x x 

5 Nematalosus nasus (Bloch, 1795) x x x x  x 

6 Sardinella gibbosa  Bleeker, 1849 x x x x  x 

7 Stolephorus commersonii (Lacépède, 1803)  x x x  x 

8 S. tri (Bleeker, 1852)  x x x  x 

9 Thryssa hamiltonni (Gay, 1830)  x x x  x 

10 Chanos chanos (Forsskal, 1775)  x x x x x 

11 Cyprinus centralus Nguyen & Mai, 1994    x x x 

12 Carassioides cantonensis (Heincke, 1892)    x x x 

13 Lieocassis hainanensis (Tchang, 1935) x x x x x x 

14 Parasilurus asostus Linnaeus, 1758    x x x 

15 Arius sinensis (Cantor, 1842) x x x x x x 

16 Atherina  bleekerii (Gunther, 1861) x x x    

17 Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) x x x    

18 H. georgii (Valenciennes, 1846) x x x    

19 H. unifasciatus (Ranzat, 1824) x x x    

20 Strongylurus leiurus (Bleeker, 1850) x      



21 S. strongylura (Van Hasselt, 1823) x x     

22 S. anastomella (Valenciennes, 1846) x      

23 Fistularia serrata  Cuvier, 1817 x      

24 Mugil anpinensis (Oshima, 1922) x x x x x x 

25 M. kelaartii (Gunther, 1861) x x x x x x 

26 M. cephalus (Linnaeus, 1758) x x x x x x 

27 Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1852) x x x x x x 

28 Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) x x x x  x 

29 Terapon jarbua (Forsskal, 1775) x x x x  x 

30 T. oxyrhynchus (Temminck & Schlegel, 1846) x x x x  x 

31 Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) x x x x  x 

32 P. sexlineatus (Quoy & Gaimard, 1842) x x x x  x 

33 Apogon lineatus (Temminck & Schlegel, 1842) x x x x  x 

34 Ambassis buruennsis (Bleeker, 1856) x x x x  x 

35 Shyraena obtusata (Cuvier, 1829) x x x    

36 S. barrcuda (Walbaum, 1792) x x x    

37 Carangoides malabaricus (Cuvier & Valenciennes, 
1833) x      

38 C. uii (Wakiya, 1924) x x x    

39 Caranx buculentus (Alleyne & Macleay, 1877) x x x    

40 C. ignobilis (Forsskal, 1775) x x x    

41 Atropus atropus (Bloch & Schneider, 1801) x x x    

42 Alectis indicus (Ruppell, 1830) x      

43 Leiognathus decorus (Valenciennes, 1835) x x x    

44 L. equulus (Forsskal, 1775) x      

45 L. elongatus (non Gunther, 1874) x x x    

46 Secutor ruconius (Hamilton, 1822) x x x    



47 Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) x      

48 Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) x x x x x x 

49 Pomacentrus nigricans (Lacépède, 1801)  x x x  x 

50 Butis butis (Hamilton, 1822)  x x x  x 

51 Eleotris fuscus (Bloch & Schneider, 1801)  x x x  x 

52 E. melanosomus (Bleeker, 1852)  x x x  x 

53 Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852)  x x x  x 

54 Glossoglobius aureus (Akihito & Meguru, 1975)  x x x  x 

55 G. giuris (Hamilton, 1822)  x x x  x 

56 
Stenogobius genivittatus  
(Cuvier & Valenciennes, 1837) 

 x x x  x 

57 Rhiogobius baliuroides (Bleeker, 1849)  x x x  x 

58 Arcygobius baliurus(Valenciennes, 1837)  x x x  x 

59 Oxyurichthys tentacularis (Cuvier & Valenciennes, 
1837)  x x x  x 

60 Anabas testudineus (Bloch, 1793)     x x x 

61 Channa striata (Bloch, 1793)    x x x 

62 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)   x x x x 

63 Gerres lucidus (Cuvier, 1830)  x x x x x 

64 G. filamentosus (Cuvier, 1824)  x x x x x 

65 G. oyena (Forsskal, 1775)  x x x x x 

66 Gerreomorpha japonicus (Bleeker, 1854)  x x x x x 

67 Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) x x x x  x 

68 S. guttatus (Bloch, 1787) x x x x  x 

69 S. canaliculatus (Park, 1797) x x x x  x 

70 Lates calcarifer (Bloch, 1790)  x x x  x 

71 Epinephelus moara (Temminck & Schlegel, 1842) x x x x  x 



72 E. fario (Thunberg, 1793) x x x x  x 

73 E. coioides (Hamilton, 1822) x x x x  x 

74 Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775)  x x x  x 

75 L. jorhnii (Bloch, 1792)  x x x  x 

76 Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775)  x x x  x 

77 P. maculatus (Bloch, 1797)  x x x  x 

78 Plectorhynchus pictus (Thunberg, 1792) x      

79 Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782)  x x x   

80  Rhabdosargus sarba (Forsskal, 1775)  x x x x x 

81 Agyrosomus argentatus (Houttuyn, 1782)  x x x  x 

82 Nibea coibor (Hamilton, 1822)  x x x  x 

83 N. soldado (Lacépède, 1802)  x x x  x 

84 Sillago aeolus Jardan & Evermann, 1902 x x x x  x 

85 S. sihama (Forsskal, 1775) x x x x  x 

86 Scatophagus argus (Linnaeus, 1785)  x x x  x 

87 Lateolabrax japonicus (Cuvier, 1828)  x x x x x 

88 Pseudorhombus neglectus (Bleeker, 1866) x x x    

89 P. sinensis (Lacépède, 1802) x x x    

90 Brachirus harmandi (Sauvage, 1878) x x x    

91 Solea ovata (Richardson, 1846) x x x    

92 Cynoglossus bilineatus (Lacépède, 1802) x x x    

93 C. puncticeps (Richardson, 1846) x      

94 C. cynoglossus (Hamilton, 1822) x      

95 Monotretus cutcutia (Hamilton, 1822) x x x x  x 

96 Tetrodon ocellatus (Hamilton, 1822) x x x x  x 

97 Takifugu ocellatus (Osbeck, 1757) x x x x  x 



98 Triacanthus brevirostris (Temminck & Schlegel, 
1850) x x x x  x 

99 Scylla serrata (Forsskal, 1755) x      

100 Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783) x      

101 P. pelagicus (Linnaeus, 1758) x x x    

102 P. trituberculatus (Mier, 1876) x x x    

103 C.  feriata (Linnaeus, 1758) x  x    

104 Penaeus merguiensis (Man, 1888)  x x x  x 

105 P. monodon (Fabricius, 1798) x x x    

106 P. semisulcatus (Haan, 1850) x x x    

107 Macrobrachium nipponensis (De Haan, 1849)  x x x x x 

108 Metapenaeus ensis (Haan,1850)  x x x x  

109 Parapenaeopsis cultrirostris (Alcock, 1906) x x x x  x 

110 Perna viridis (Linnaeus, 1758) x x x    

111 Saccostrea cuculata (Born, 1778) x x x    

112 Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) x x     

113 Corbicula sp (Gmelin, 1791)  x x x x x 

114 Gelonia coaxans (Gmelin, 1781)  x x x x x 

 Tổng 72 94 95 73 25 71 
Chú thích 

V1. Cửa Đại, thành phố Hội An       

V2. Cẩm Thanh, thành phố Hội An 

V3. Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên 

V4. Cẩm Kim, thành phố Hội An 

V5. Câu Lâu, huyện Điện Bàn 

V6. Duy Vinh, huyện Duy Xuyên 

 
  



Phụ lục 2 
PHIẾU ĐIỀU TRA 

(Về tình hình khai thác và sử dụng nguồn lợi thuỷ sản  

vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam) 

Họ và tên:………………   …………………Tuổi…………………... 

Nơi cư trú:…………………………………………………………….. 

Nghề nghiệp: …………………………………………………………. 

Địa điểm khai thác thủy sản:…………………………………………… 

Để điều tra các loài động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng 

Nam. Chúng tôi kính xin quý ông, bà (anh, chị) hỗ trợ bằng cách đánh dấu vào 

các ô thích hợp cũng như ghi lại các thông tin liên quan sau: 

1. Những loài động vật bà con khai thác được có tên gọi địa phương là gì? 

*Loài.................................................................................................................... 

*Loài.................................................................................................................... 

*Loài.................................................................................................................... 

*Loài.................................................................................................................... 

2. Bà con đánh bắt được các loài cá trên ở khu vực  nào là chủ yếu? 

* Loài...........................Nước mặn         Nước lợ  

* Loài...........................Nước mặn         Nước lợ         

* Loài...........................Nước mặn         Nước lợ         

3. Ngư cụ chuyên dụng khai thác cá ở địa phương của hộ Ông, bà (anh, chị) là gì? 

* Câu                                      * Đáy 

  * Lừ trung quốc                   * Chài 

* Đánh lưới                             * Rớ quay 

* Rà điện                                * Hình thức khác 

5. Năng suất bình quân sản lượng khai thác của ngư cụ (kg/ngư cụ/ngày)? Số 

lần hoạt động của ngư cụ (lần/tháng)? 



Tên ngư cụ Số lần Năng suất Tên ngư cụ Số lần Năng suất 

Câu   Đáy   

Lừ trung quốc   Chài   

Đánh lưới   Rớ quay   

Rà điện   Hình thức khác   

6. Ở địa phương thì những loài cá nào bà con khai thác được sản lượng nhiều 

(loài ưu thế) trong năm? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

7. Ở địa phương thì những loài cá nào bà con khai thác được vừa có sản lượng 

cao, vừa có chất lượng tốt, phục vụ  nhiều mục đích của đời sống (loài kinh 

tế) trong năm? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

8. Khoảng thời gian nào trong năm bà con đánh bắt được các loài cá trên? 

* Loài..................................................Từ tháng………đến tháng……… 

* Loài..................................................Từ tháng……….đến tháng……... 

9. Năng suất bình quân của từng loài trong các tháng đánh bắt được (kg/một ngày)? 

* Loài.........................    * Loài........................... 

* Loài.........................    * Loài........................... 

10. So với trước đây, sản lượng thủy sản khai thác được hiện nay đã có những 

chuyển biến như thế nào? 

* Tăng                                    * Bằng 

* Giảm                                   * Ý kiến khác 

11. Ở địa phương có bao nhiêu hộ gia đình tiến hành nuôi các loại thủy 

sản?...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 



12. Đối tượng, loại hình, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản. 

TT Đối tượng Loại hình Năng suất Sản lượng Dịch bệnh 

1      

2      

...      

13. Thu nhập bình quân của ông(bà), anh(chị) trong một ngày 

là:......................................................................................................................... 

14. Ông (bà), anh(chị) tiêu thụ động vật khai thác được bằng cách: 

*Ăn   *Bán ở chợ  *Bán ở nhà hàng  *Xuất khẩu 

15. Nghề phụ của ông(bà), anh (chị) là ....................... 

Quảng Nam, Ngày.........tháng..........năm........... 

Ký tên 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông, bà (anh, chị) đã ghi lại những 

thông tin này. 



 
Phụ lục 3: HÌNH ẢNH MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT KHAI THÁC 

 

 
Hình 4PL3: Cá Mòi mõm tròn 

Nematalosus nasus (Bloch, 1795) 
Clupeidae 

 

 
Hình 1PL3: Cá Cháo lớn 

Megalops cyprinoides (Broussonet, 1872) 
Elopidae 

 

 
Hình 2PL3: Cá Lạc 

Congresox talabon (Cuvier, 1829) 
Muraenesocidae 

 

 
Hình 3PL3: Cá Mòi cờ chấm 

Konosirus punctatus (Schlegel, 1846) 
Clupeidae 

 

 

 
Hình 5PL3: Cá Trích xương 

Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 
Clupeidae 

 

 

 
Hình 6PL3: Cá Cơm thường 

Stolephorus commersonii (Lacepede, 1803) 
Engraulidae 

 

 
Hình 7PL3: Cá Cơm sông 

Stolephorus tri (Bleeker, 1852) 
Engraulidae 

 

 

Hình 8PL3: Cá Măng sữa 
Chanos chanos (Forsskal, 1775) 

Chanidae 
 



  

 
Hình 10PL3: Cá Ngạnh 

Lieocassis hainanensis Tchang, 1935 
Bagridae 

 

 
Hình 9PL3: Cá Rưng 

Carassioides cantonensis (Heincke, 1892) 
Cyprinidae 

 

 
Hình 11PL3: Cá Nheo 

Parasilurus asostus Linnaeus, 1758 
Siluridae 

 

 

 
Hình 12PL3: Cá Úc trung hoa 
Arius sinensis (Cantor, 1842) 

Arridae 
 

 

 
Hình 13PL3: Cá Kìm Bắc 
Hyporhamphus limbatus 

(Valenciennes,1847) 
Hemirhamphidae 

 

 
Hình 14PL3: Cá Kìm môi dài 

Hyporhamphus georgii (Valenciennes, 1846) 
Hemirhamphidae 

 

 

 

Hình 16PL3: Cá Nhái xanh 
Strongylurus leiurus (Bleeker, 1850) 

Belonidae 
 

 

 
Hình 15PL3: Cá Kìm sông 

Hyporhamphus unifasciatus (Ranzat, 1824) 
Hemirhamphidae 

 



  

 
Hình 17PL3: Cá Nhoái mõm nhọn 

Strongylura anastomella 
(Valenciennes, 1846) 

Belonidae 

 

 
Hình 18PL3: Cá Lao có vẩy 

Fistularia serrata Cuvier 1817 
Fistulariidae 

 

 

 
Hình 19PL3: Cá Đối cồi 

Mugil anpinensis (Oshima, 1922) 
Mugilidae 

 

 

 
Hình 21PL3: Cá Đối mục 

Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 
Mugilidae 

 

 

 
Hình 23PL3: Cá Chai 

Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) 
Platycephalidae 

 

 

 
Hình 24PL3: Cá Ong căng 

Terapon jarbua (Forsskal, 1775) 
Teraponidae 

 

 
Hình 20PL3: Cá Đối lá 

Mugil kelaartii (Gunther, 1861) 
Mugilidae 

 

 

 
Hình 22PL3: Cá Đối đuôi bằng 

Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1852) 
Mugilidae 

 



  

Hình 25PL3: Cá Căng mõm nhọn 
Terapon oxyrhynchus 

Temminck & Schlegel, 1846 
Teraponidae 

 

 

 

 

Hình 26PL3: Cá Căng bốn sọc 
Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) 

Teraponidae 
 

 

 
Hình 30PL3: Cá Nhồng tù 

Shyraena obtusata (Cuvier, 1829) 
Sphyraenidae 

 

 

 
Hình 27PL3: Cá Căng sáu sọc 

Pelates sexlineatus (Quoy & Gaimard, 1842) 
Teraponidae 

 

 
Hình 29PL3: Cá Sơn 

Ambassis buruennsis (Bleeker, 1856) 
Apogonidae 

 

 

 
Hình 28PL3: Cá Sơn trắng 

Apogon lineatus 
(Temminck & Schlegel, 1842) 

Apogonidae 
 

 

 
Hình 31PL3: Cá Nhồng lớn 

Shyraena barrcuda (Walbaum, 1792) 
Sphyraenidae 

 

 

 
Hình 32PL3: Cá Đục chấm 

Sillago aeolus Jardan & Evermann, 1902 
Sillaginidae 



  

 
Hình 34PL3: Cá Khế 
Carangoides malabaricus 

(Cuvier & Valenciennes, 1833) 
Carangidae 

 

 
Hình 33PL3: Cá Đục bạc 

Sillago sihama (Forsskal, 1775) 
Sillaginidae 

 

 

 

Hình 35PL3: Cá Hiếu 
Carangoides uii (Wakiya, 1924) 

Carangidae 
 

 

 
Hình 36PL3: Cá Háo miệng thấp 

Caranx bucculentus 
(Alleyne & Macleay, 1877) 

Carangidae 

 

 

Hình 37PL3: Cá Khế vây vàng 
Caranx ignobilis (Forsskal, 1775) 

Carangidae 
 

 
 

 
Hình 38PL3: Cá Liệt trâu (Cá bao áo) 

Atropus atropus (Bloch & Schneicler, 1801) 
Carangidae 

 

 

 

Hình 39PL3: Cá Ông Lão 
Alectis indicus (Ruppell, 1830) 

Carangidae 
 

 

 
Hình 40PL3: Cá Liệt chấm lưng 

Leiognathus decorus (Valenciennes, 1835) 
Leiognathidae 

 



  

 

Hình 41PL3: Cá Liệt lớn 
Leiognathus equulus (Forsskal, 1775) 

Leiognathidae 
 

 

 
Hình 44PL3: Cá Chim trắng mắt to 

Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) 
Monodactylidae 

 

 

Hình 45PL3: Cá Bống Cấu 
Butis butis (Hamilton, 1822) 

Eleotridae 
 

 

 
Hình 46PL3: Cá Bống đen lớn 

Eleotris melanosomus (Bleeker, 1852) 
Eleotridae 

 

 

 

Hình 48PL3: Cá Bống cát 
Glossoglobius aureus 

(Akihito & Meguru, 1975) 
Gobiidae 

 

 

Hình 42PL3: Cá Liệt vân lưng 
Secutor ruconius (Hamilton, 1822) 

Leiognathidae 
 

 

 
Hình 43PL3: Cá Khiên Chấm 

Drepane punctatus (Linnaeus, 1758) 
Drepanidae 

 

 

Hình 47PL3: Cá Bống tượng 
Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852) 

Eleotridae 
 



 

 

 
Hình 55PL3: Cá Rô phi vằn 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 
Cichlidae 

 

 

 

Hình 49PL3: Cá Bống cát tối 
Glossoglobius giuris (Hamilton, 1822) 

Gobiidae 
 

 

 
Hình 50PL3: Cá Bống mấu đai 

Stenogobius genivittatus 
(Cuvier & Valenciennes, 1837) 

Gobiidae 
 

 

 

Hình 51PL3: Cá Bống chấm thân 
Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837) 

Gobiidae 
 

 

 
Hình 54PL3: Cá Quả 

Channa striata (Bloch, 1793) 
Channidae 

 

 
Hình 53PL3: Cá Rô đồng 

Anabas testudineus (Bloch, 1793) 
Anabantidae 

 

 
Hình 56PL3: Cá Móm gai ngắn 
Gerres lucidus (Cuvier, 1830) 

Gerridae 
 

 

 
Hình 52PL3: Cá Bống thệ 
Oxyurichthys tentacularis 

(Cuvier & Valenciennes, 1837) 
Gobiidae 

 



  

 

Hình 57PL3: Cá Móm vây gai dài 
Gerres filamentosus (Cuvier, 1824) 

Gerridae 

 

 

Hình 63PL3: Cá Mú cỏ 
Epinephelus moara 

(Temminck & Schlegel, 1842) 
Serranidae 

 

 

 

Hình 61PL3: Cá Dìa cam 
Siganus canaliculatus  (Park, 1797) 

Siganidae 
 

 

 
Hình 58PL3: Cá Móm chỉ bạc 
Gerres oyena (Forsskal, 1775) 

Gerridae 

 

 

Hình 59PL3: Cá Dìa tro (Cá Kình) 
Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) 

Siganidae 
 

 

 

Hình 60PL3: Cá Dìa Công 
Siganus guttatus (Bloch, 1787) 

Siganidae 
 

 

 
Hình 64PL3: Cá Mú sao 

Epinephelus fario (Thunberg, 1793) 
Serranidae 

 

 

Hình 62PL3: Cá Chẽm 
Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

Centropomidae 



  

 

Hình 66PL3: Cá Hồng chấm 
Lutjanus jorhnii (Bloch, 1792) 

Lutjanidae 
 

 

 

Hình 68PL3: Cá Sạo chấm 
Pomadasys maculatus (Bloch, 1797) 

Pomadasyidae 

 

 

Hình 69PL3: Cá Kẽm hoa 
Plectorhynchus pictus (Thunberg, 1792) 

Pomadasyidae 

 

 
Hình 70PL3: Cá Hanh đen 

Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775) 
Acanthopagridae 

 

 

Hình 71PL3: Cá Đù bạc 
Agyrosomus argentatus (Houttuyn, 1782) 

Sciaenidae 
 

 

 
Hình 72PL3: Cá Đù xanh 

Nibea coibor (Hamilton, 1822) 
Sciaenidae 

 

 

 

Hình 67PL3: Cá Sạo bạc 
Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775) 

Pomadasyidae 

 

 

Hình 65PL3: Cá Hồng bạc 
Lutjanus argentimaculatus 

(Forsskal, 1775) 
Lutjanidae 



 

 

 

Hình 80PL3: Cá Bơn lưỡi 
Cynoglossus cynoglossus (Hamilton,1822) 

Cynoglossidae 

 

 

Hình 75PL3: Cá Nâu 
Scatophagus argus (Linnaeus, 1785) 

Scatophagidae 

 

 

Hình 74PL3: Cá Đục bạc 
Sillago sihama (Forsskal, 1775) 

Sillaginidae 
 

 

 
Hình 76PL3: Cá Bơn vĩ 
Pseudorhombus sinensis 

(Lacepede, 1802) 
Bothidae 

 

 

 

Hình 77PL3: Cá Bơn trứng 
Solea ovata (Richardson, 1846) 

Soleidae 
 

 

 
Hình 78PL3: Cá Bơn lưỡi trâu 

Cynoglossus bilineatus (Lacepede, 1802) 
Cynoglossidae 

 

 
Hình 79PL3: Cá Bơn điểm 

Cynoglossus puncticeps Richardson, 1846 
Cynoglossidae 

 

 

Hình 73PL3: Cá Đục chấm 
Sillago aeolus Jardan & Evermann, 1902 

Sillaginidae 
 



 

 

 

Hình 83PL3: Cá Nóc chấm 
Takifugu ocellatus (Osbeck, 1757) 

Tetraodontidae 

 

 

Hình 82PL3: Cá Nóc một mũi răng rùa 
Tetrodon ocellatus Hamilton, 1822 

Tetraodontidae 

 

 
Hình 84PL3: Cá Nóc ba gai 

Triacanthus brevirostris 
(Temminck & Schlegel, 1850) 

Triacanthidae 

 

 

Hình 85PL3:Cua xanh 
Scylla serrata Forsskal, 1755 

Portunidae 
 

 

 
Hình 86PL3: Ghẹ ba chấm, ghẹ ba mắt 
Portunus sanguinolentus Herbst, 1783 

Portunidae 
 

 

 

Hình 87PL3: Ghẹ xanh, ghẹ hoa 
Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 

Portunidae 
 

 

 
Hình 81PL3: Cá Nóc Bầu 

Monotretus cutcutia  (Hamilton, 1822) 
Tetraodontidae 

 

 

Hình 88PL3: Ghẹ cát, ghẹ đốm 
Portunus trituberculatus Mier, 1876 

Portunidae 
 



  

 

Hình 89PL3: Ghẹ đỏ, ghẹ chữ thập 
Charybdis feriata Linnaeus, 1758 

Portunidae 
 

 

 

Hình 91PL3: Tôm Sú 
Panaeus monodon Fabricius, 1798 

Penaeidae 

 

 

Hình 92PL3: Tôm Rằn 
Penaeus semisulcatus (Haan, 1850) 

Penaeidae 

 

 

Hình 93PL3: Tôm Càng 
Macrobrachium nipponensis 

De Haan, 1849 
Penaeidae 

 

 

Hình 90PL3: Tôm Bạc sông 
Penaeus merguiensis Man, 1888 

Penaeidae 
 

 

 
Hình 94PL3: Tôm đất 

Metapenaeus ensis (Haan,1850) 
Penaeidae 

 

 

Hình 95PL3: Tôm Sắt rằn 
Parapenaeopsis cultrirostri Alcock, 1906 

Penaeidae 
 

 

 

Hình 96PL3: Vẹm xanh 
Perna viridis (Linnaeus, 1758) 

Mytilidae 
 



  

 
Hình 97PL3: Hàu lá 

Saccostrea cucullata (Born, 1778) 
Ostreidae 

 

 

 

Hình 98PL3: Điệp lá 
Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) 

Anomiidae 

 

 
Hình 99PL3: Hến 

Geloina coaxans (Gmelin, 1791) 
Corbiculidae 

 

 
Hình 100PL3: Con Vọp 

Gelonia coaxans (Gmelin, 1781) 
Corbiculidae 

 



Phụ lục 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 1PL4: Bè nuôi cá Hồng tại Cửa Đại 

 

 

Hình 2PL4: Khai thác cá bằng Chươm 



 
 

  

 

 

Hình 3PL4: Khai thác Hến thủ công 

 

 

Hình 4PL4: Khai thác Hến bằng ghe máy 



  
 
 
 
 
 

  

 

 

Hình 5PL4: Tiến hành bủa câu 

 

 

Hình 6PL4: Tiến hành bủa Lờ trung quốc 



   

 

Hình 7PL4: Ngư dân đang làm sạch Hến 

 

 

Hình 8PL4: Bãi đậu thuyền tại Duy Hải – Duy Xuyên 



  
 

 

Hình 9PL4: Ao nuôi  Cua tại Cửa Đại 

 

 

Hình 10PL4: Phỏng vấn cán bộ phụ trách thủy sản về tình hình 
khai thác và nuôi trồng thủy sản. 



  

 

 

Hình 12PL4: Phỏng vấn ngư dân về tình hình khai thác  
và nuôi trồng thủy sản . 

 

Hình 11PL4: Ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Cẩm Thanh - Hội An 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Hình 13PL4: Đang thi công xây dựng cầu Cửa Đại 

 

 

Hình 14PL4: Lấy mẫu nước tại vùng hạ lưu sông Thu Bồn 
 



  

 

Hình 15PL4: Ngư dân đang kéo lưới 

 

 

Hình 16PL4: Đánh bắt cùng ngư dân (Đang quét Rớ quay) 
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