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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Ếch thuộc nhóm ñộng vật lưỡng cư, thường sống ở bờ ruộng, 
bờ sông, ao, ven suối… Thức ăn của chúng thường là những loài sâu 
bọ phá hoại mùa màng như: cào cào, ấu trùng thân mềm, sâu bọ…. 
Vì vậy, ếch ñược coi là ñộng có ích trong nông nghiệp. 

Bên cạnh các lợi ích nêu trên, ếch còn là nguồn thực phẩm 
quý giá ñối với con người. Để ñáp ứng nhu cầu thịt ếch của con 
người, nhiều nước trên thế giới ñã phát triển nghề nuôi ếch. Đa số các 
nước ñều chọn các giống ếch thuộc họ Rana, trong ñó có Ếch Nam 
Mỹ (Rana catesbeiana), ñể nuôi thịt do ếch thuộc họ này có chất 
lượng thịt rất ngon, nhất là ếch ñồng ñược mệnh danh là “gà ñồng”, 
ñược thị trường khắp nơi ưa chuộng. Hiện nay, giống ếch Nam Mỹ 
ñã ñược nuôi ở nhiều nước Châu Âu; ở Châu Á, ếch Nam Mỹ ñã có 
mặt ở Thái Lan, Philippin, Nhật Bản, Trung Quốc…  

Trong những năm qua, nhiều loài ếch ñã ñược du nhập vào 
nước ta từ nhiều nguồn khác nhau (Cuba, Nam Mỹ, Nhật…) nhưng 
khả năng thích ứng với ñiều kiện sống của các loài này kém nên chưa 
phát triển ñược rộng rãi.  

Tại Đà Nẵng, nghề nuối ếch cũng bắt ñầu ñược quan tâm, 
ñặc biệt là trong những năm gần ñây, với ñịa bàn phân bổ chủ yếu là 
huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về giống ếch, trong ñó 
có giống ếch Nam Mỹ chưa ñược chú ý. Trong chiến lược phát triển 
nghề thủy sản ñến năm 2020 của Huyện Hoà Vang, ñã khẳng ñịnh 
nuôi ếch là một trong những ngành nghề cần phát triển. 
 Việc hiểu biết một cách ñầy ñủ và khoa học về ñặc ñiểm sinh 
thái, tập tính hoạt ñộng, thành phần thức ăn, tốc ñộ sinh trưởng, khả 
năng sinh sản  …của ếch Nam Mỹ là rất cần thiết ñể có kỹ thuật nuôi 
phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc nuôi ếch hiện 
nay. 
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Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả trong việc nuôi 

ếch Nam Mỹ chúng tôi ñã tiến hành thực hiện ñề tài:  
“Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh thái học của ếch Nam 

Mỹ (Rana catesbeiana) trong ñiều kiện nuôi tại Hoà Khương, Hòa 
Vang, Đà Nẵng”. 
2. Mục ñích nghiên cứu 

Bổ sung những dẫn liệu cơ bản về ñặc ñiểm sinh thái học của 
ếch Nam Mỹ (Rana catesbeian) trong ñiều kiện nuôi; ñóng góp cơ sở 
khoa học cho việc xây dựng quy trình chăn nuôi ếch Nam Mỹ tại Hòa 
Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. 
3. Đối tượng nghiên cứu 
- Ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana) ở các giai ñoạn tuổi khác nhau. 
4. Phạm vi nghiên cứu 

- Đặc ñiểm sinh thái của ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana): 
ếch con 2 tháng tuổi và ếch bán trưởng thành 5 tháng tuổi trong ñiều 
kiện nuôi tại xã Hoà Khương, Hoà Vang, TP Đà Nẵng. 
5. Nội dung nghiên cứu 

- Đặc ñiểm hoạt ñộng theo ngày ñêm và theo mùa của ếch 
Nam Mỹ trong ñiều kiện nuôi 

- Đặc ñiểm dinh dưỡng của ếch Nam Mỹ 
- Đặc ñiểm tăng trưởng của ếch Nam Mỹ 
- Một số tập tính của ếch Nam Mỹ. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
6.1. Ý nghĩa khoa học 

- Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung dữ liệu về ñặc ñiểm 
sinh thái của ếch Nam Mỹ trong ñiều kiện nuôi. 
6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Đóng góp cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình kỹ 
thuật nuôi ếch Nam Mỹ tại ñịa phương. 
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7. Cấu trúc của luận văn: 
 Luận văn gồm: phần mở ñầu; Chương 1: Tổng quan tài liệu; 
Chương 2: Đối tượng, ñịa ñiểm, thời gian và phương pháp         
nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và bàn luận; phần kết luận và kiến 
nghị; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. 

 
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ẾCH 
1.1.1. Một số kết quả nghiên cứu về Ếch 

Ếch là loài lưỡng cư vì chúng có khả năng sống dưới nước 
lẫn trên cạn, vừa thở bằng phổi, vừa thở bằng da, nhờ ñó mà khả 
năng sống của chúng rất cao trước các ñiều liện bất lợi của môi 
trường.  

Phổi ếch cấu tạo ñơn giản, ngoài thở bằng phổi, ếch còn thở 
bằng da (da ếch có khă năng vận chuyển 51% ôxy và 86% CO2). Da 
của lưỡng cư là cơ quan hô hấp vô cùng quan trọng.  

Ếch có ñầu to, miệng rộng, ñôi mắt lồi to, có mí mắt. Tuy 
ngồi dương mắt, nhưng thực tế ếch lại kém tinh, chỉ nhìn rõ những 
vật di ñộng, phản ứng bắt mồi rất nhạy bén. Còn những vật tĩnh ếch 
lại kém nhạy bén, chúng bắt mồi bằng lưỡi.  

Ếch có 4 chân: 2 chân trước ngắn, nhỏ ñể giữ ñược thế thăng 
bằng khi di chuyển trong sinh hoạt hàng ngày và giữ ñược con mồi. 
Hai chân sau khá dài và có cơ bắp to khỏe, bàn chân có màng như 
chân vịt giúp ếch phóng xa, bơi lội  

Ếch thường ít vận ñộng, nhất là vào ban ngày, ban ñêm thì 
hoạt ñộng nhiều hơn vì chúng chủ yếu kiếm ăn vào ban ñêm (pha 
hoạt ñộng bắt ñầu từ khoảng 19h tối hôm trước ñến 5h sáng hôm sau. 
Đối với ếch ngoài tự nhiên, cường ñộ hoạt ñộng cao nhất thường vào 
khoảng thời gian từ 20h ñến 23h và giảm dần cho ñến sáng . 
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Đối với ếch, ñiều kiện cơ bản quyết ñịnh sự sống là: khí hậu 
nóng, nhiệt ñộ thích hợp 25 – 28oC; ñộ ẩm không khí cao, thích hợp 
nhất là 80%, có vực nước ngọt  

 Về hình thái: Ếch ñực thường ñầu nhỏ, bụng thon, có chai 
tay ở ngón tay thứ nhất bàn tay trước như giác bám ñể ôm ếch cái khi 
sinh sản. Ếch ñực có 1 túi kêu dưới má, ếch cái không có; có trọng 
lượng và kích thước nhỏ hơn ếch cái;  riêng ở loài ếch Nam Mỹ 
(Rana catesbeiana) ếch ñực lớn hơn ếch cái  
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ếch trên thế giới 

Các tài liệu nghiên cứu cho thấy, ñã có nhiều chuyến khảo 
sát về thành phần loài bò sát, ếch, nhái của Guibe J. (1962), Bellaire 
A. (1971), Daniet J.D. (1989), Adler. K. (1994), Corkran, Charlotte , 
Chris Thoms (1996), Obst F.J., K. Richter, U.Jacob. (1998), 
Stebbins, Robert C. (2003). Bourret (1942), Smith (1945), Manthey 
U. và Gossmann (1997) có những công trình nổi tiếng tổng hợp kết 
quả nghiên cứu bò sát và ếch nhái ở khu vực Đông Nam Á, trong ñó 
có mô tả một số loài ở khu vực Trung Trường Sơn Việt Nam  

Ở khu vực Châu Mỹ, từ rất sớm ñã có những cuộc nghiên 
cứu khảo sát, xác ñịnh thành phần loài ếch, nhái. Có thể kể ñến các 
công trình tiêu biểu như: “Danh sách ñộng vật Bắc Mỹ: Lưỡng cư và 
bò sát” của Leonhard Stejneger và Thomas Babour thuộc Đại học 
Harvard (1923); “Danh sách loài bò sát và lưỡng cư ở California”, 
“Động vật hoang dã ở Florida” của Barbuor, RW, Đại học Kentucky 
(1971). Sau này, các nhà khoa học ñã mở rộng nghiên cứu ếch, nhái 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Phân loại học, Hệ thống học, Di 
truyền và tiến hoá, Sinh học, Sinh thái, Tài nguyên và Đa dạng sinh 
học, Ký sinh trùng và Bệnh học, Kỹ thuật chăn nuôi, Bảo tồn ñộng 
vật hoang dã. Tiêu biểu có Bury, RB và Whelan, JA (1984) với công 
trình “Sinh thái học và Quản lý ếch nhái”. 

Về nghề nuôi ếch: Sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, nghề nuôi 
ếch công nghiệp ñã phát triển mạnh mẽ với những trang trại lớn ở 
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Canada, Hoa kỳ, Ai Cập và một số nước khác. Ở Châu Á, nước tiên 
phong phát triển nghề nuôi ếch công nghiệp là Ấn Độ, sau ñó là Nhật 
Bản, Đài Loan, Thái Lan …Riêng khu vực Đông Nam Á, ngành công 
nghiệp nuôi ếch ñã phát triển từ cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX  
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về sinh học, sinh thái học của ếch 
Nam Mỹ của nhiều tác giả, như: Ryan (1980), Bury & Whelan 
(1984), Stinner, Zarlinga & Orcutt (1994), Lopez-Fores et all (2003): 
Yanping Wang, Yihua Wang (2008) ... (R. Nguyễn Kim Tiến). 

1.1.3. Tình hình nghiên cứu ếch ở Việt Nam  
 Đầu những năm 60 của thế kỷ XX, có một số công trình của 
Lê Duyên (1963) về sinh sản của ếch ñồng ngoài tự nhiên; Đào Văn 
Tiến và Lê Vũ Khôi (1965) về sinh thái học của ếch ñồng ngoài tự 
nhiên; Trần Kiên, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thắng và Hồ 
Thu Cúc (1981 - 1985) xác ñịnh sự phân bố của ếch ñồng ở các tỉnh 
phía Bắc: Quảng Ninh, Hà Bắc, Lạng Sơn, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc 
Thái  

Gần ñây, ñã có một số nghiên cứu về sinh học, sinh thái học 
và kỹ thuật nuôi một số loài ếch có giá trị như: “Nghiên cứu một số 
ñặc ñiểm sinh thái học của ếch ñồng (Rana rugulosa Wiegmann, 
1835) trong ñiều kiện nuôi” của Nguyễn Kim Tiến, 1999; “Một số 
ñặc ñiểm sinh thái học của ếch Nam Mỹ (Rana catebeiana Shaw, 
1802) trong ñiều kiện nuôi ở tỉnh Thanh Hoá” của Nguyễn Kim 
Tiến, 2008; “Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của 
ếch gai sần (Quasipaa verrucospinosa Bourret, 1937) ở vùng A Lưới 

- tỉnh Thừa Thiên Huế” của Ngô Đắc Chứng, Ngô Văn Bình, 2009; 
 “Những dẫn liệu về sự sinh trưởng và phát triển của Chàng xanh 

ñốm(Polypedates dennysi, Blanford, 1881) trong ñiều kiện nuôi nhốt 
của” Lê Vũ Khôi, Đặng Tất Thế, Hà Thị Tuyết Nga (2009) [5]. 
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1.1.4. Tình hình nghiên cứu ếch ở Đà Nẵng 
 Cho ñến nay, ở Đà Nẵng, việc nghiên cứu về lưỡng cư ñã 
ñược chú ý hơn nhưng phần lớn tập trung vào nghiên cứu phân bố, 
phân loại; có rất ít tài liệu lên quan ñến sinh học, sinh thái học của 
ếch nói chung và ếch Nam Mỹ nói riêng.  
 Ở Đà Nẵng, chưa có các công trình nghiên cứu về ñặc ñiểm 
sinh học của ếch Nam Mỹ. 
1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH T Ế - XÃ 
HỘI Ở HUYỆN HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG 
1.2.1. Điều kiện tự nhiên 
1.2.1.1. Vị trí ñịa lý 

Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất của thành phố Đà 
Nẵng, bao bọc quanh phía Tây khu vực nội thành Thành phố Đà 
Nẵng, huyện có toạ ñộ từ 15o55’ ñến 16o13’ vĩ ñộ Bắc và 107o49’ ñến 
108o13’ kinh ñộ Đông. Huyện có xã, 118 thôn, trong ñó có 4 xã miền 
núi: Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Liên; 4 xã trung du: Hòa 
Phong, Hòa Khương, Hòa Sơn, Hòa Nhơn; 3 xã ñồng bằng: Hòa 
Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước. 

1.2.1.2. Diện tích 
Tổng diện tích ñất tự nhiên của huyện là 73.691ha; trong ñó: 

ñất nông lâm nghiệp 61.923,8ha, chiếm 84,0% diện tích tự nhiên; ñất 
phi nông nghiệp 6.201,1ha chiếm 8,4%; ñất chưa sử dụng 5.566,1ha 
chiếm 7,6% . Hiệu quả sử dụng ñất cho phát triển nông nghiệp tương 
ñối cao.  

1.2.1.3. Địa hình, ñất ñai 
Trên ñịa bàn huyện có 3 loại ñịa hình: ñồi núi, trung du và 

ñồng bằng hẹp thích hợp cho việc phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp 
và du lịch.  

1.2.1.4. Khí hậu, thủy văn 
Hoà Vang nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa ñiển 

hình, nhiệt ñộ cao và ít biến ñộng; có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ 
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tháng 8 ñến tháng 12 và mùa khô từ tháng 01 ñến tháng 7, thỉnh 
thoảng có những ñợt rét mùa Đông nhưng không ñậm và không kéo 
dài  

Nhiệt ñộ trung bình năm là 25,80C, cao nhất vào các tháng 6, 
7, 8, với nhiệt ñộ trung bình 28-30°C; thấp nhất vào các tháng 12, 1, 
2 với nhiệt ñộ trung bình 18-23°C. 

Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.800 mm, mưa lớn 
thường tập trung vào các tháng 10 và 11, gây lũ lụt, ngập úng cho 
vùng ñất thấp.  

Các hướng gió thịnh hành là gió mùa Đông Bắc, Đông Nam 
và Tây Nam.  

Hệ thống sông ngòi của Hoà Vang gồm các sông chính: sông 
Cu Đê, sông Yên, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện. 
1.2.1.5. Tài nguyên 

Nguồn tài nguyên rừng phong phú là một trong các thế mạnh 
của huyện Hoà Vang. Diện tích ñất lâm nghiệp hiện có là 53.306,1ha 
chiếm 89,3%; trong ñó, ñất rừng sản xuất chiếm 42,1%; rừng phòng 
hộ - 17,9%; rừng ñặc dụng - 10.852ha. Vùng rừng ñặc dụng có rừng 
nguyên sinh với hệ sinh thái ña dạng và tài nguyên ñộng, thực vật 
phong phú; ñặc biệt, có nhiều loại gỗ quý, nhiều cảnh quan thiên 
nhiên ñẹp rất hấp dẫn với du khách như khu vực Bà Nà - Núi Chúa  
1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
1.2.2.1. Dân số, lao ñộng 

Theo số liệu thống kê, dân số năm 2010 của huyện Hòa Vang 
là 120.698 người, mật ñộ dân số trung bình là 1.63,79 người/km2 Tuy 
nhiên, dân cư tập trung chủ yếu ở các xã ñồng bằng và trung du, ở 
các xã miền núi, dân cư khá thưa thớt 

Phát triển kinh tế gắn với giải quyết việc làm và các vấn ñề 
xã hội luôn luôn ñược chú trọng. Bình quân, mỗi năm giải quyết việc 
làm cho hơn 2500 người. Từ năm 2002 ñến nay, trung tâm ñào tạo 
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nghề Hoà Vang ñã ñào tạo nghề cho hơn 4000 nghìn học viên với các 
ngành nghề khác nhau cung cấp cho thị trường lao ñộng.  

1.2.2.2.Tình hình sản xuất các ngành kinh tế 
Trong những năm qua, kinh tế Hòa Vang liên tục có sự tăng 

trưởng ñáng kể. Tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
giai ñoạn 2001- 2010 ñạt 8,51%; giai ñoạn 2006 - 2007: 9,81% ñến 
năm 2010 GDP ñạt  12,4%  
 Cơ cấu ngành kinh tế ñã có sự chuyển dịch mạnh theo hướng 
“Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp; tăng dần tỉ trọng các ngành 
công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỉ trong 
ngành nông, lâm nghiệp  
1.2.2.3. Cơ sở hạ tầng – Y tế - giáo dục  
 Hệ thống ñường giao thông trên ñịa bàn huyện tương ñối 
thuận tiện, bao gồm: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, các tuyến ñường ĐT 
601, 602, 604, 605 do thành phố quản lý và hệ thống các tuyến 
ñường giao thông liên huyện và liên xã.  
Chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân cùng với y ñức và 
trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên y tế ngày một nâng 
caoHiện nay, ñã có 100%  xã ñược công nhận ñạt Chuẩn quốc gia về 
y tế giai ñoạn 2001-2010.  
 Huyện ñã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ trong ñộ tuổi 15-
45; Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
ñúng ñộ tuổi. Có 29/41 Trường học ñạt chuẩn văn hóa ñạt tỉ lệ 70,3% 
1.2.3. Định hướng phát triển ñến năm 2020 
 - Duy trì tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 12 - 13%/năm. Cơ cấu 
kinh tế chuyển ñổi theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - 
nông nghiệp. Dự kiến cơ cấu kinh tế thành phố ñến năm 2020 là: dịch 
vụ - 55,6%, công nghiệp và xây dựng - 42,8%, nông nghiệp -  1,6%. 
 - Hướng phân bổ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: tập trung 
sản xuất nông nghiệp tại huyện Hòa Vang; nuôi trồng thủy sản tại 
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huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ; lâm nghiệp tập trung tại huyện Hòa 
Vang, quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu.     
 Như vậy, theo Quy hoạch này, ñến năm 2020, ngành nông, 
lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ (1,6%) trong cơ cấu 
kinh tế của Đà Nẵng và ñịa bàn phân bổ chủ yếu là huyện Hòa Vang. 
 Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện 
Hòa Vang ñến năm 2020, ñịnh hướng phát triển ngành nông lâm ngư 
nghiệp của huyện là: Xây dựng nên nông nghiệp sản xuất hàng hóa 
gắn với chuyển dịch cơ cấu  kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo 
hướng công nghiệp hóa - hiện ñại hóa, với tốc ñộ tăng trưởng bình 
quân giai ñoạn 2011-2015 là 3,26%, giai ñoạn 2016-2020 là 3,76%  
 Ngành nuôi trồng thủy sản của Hòa Vang tập trung phát triển 
ở các xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Phú. 
Đến năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản là 550ha, ước sản lượng 
khai thác 900 tấn/năm. Đối tượng nuôi chính là: các loại cá: mè, trắm 
cỏ, rô phi, diêu hồng, chép và các loại thủy ñặc sản như ba ba, lươn, 
ếch  

 
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
 Loài Ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana),  
 Phân bộ ếch nhái mới (Neobatrachia),  
Bộ lưỡng cư không ñuôi (Anura),  
Lớp lưỡng cư (Amphibia)  
2.1.1. Nguồn giống 
 - Nguồn giống ñược cung cấp bởi cơ sở nuôi ếch Nam Mỹ ở 
xã Thường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. 

2.1.2. Bố trí thí nghi ệm  
Thí nghiệm ñược bố trí theo phương pháp phân lô (3 lô)  
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Bảng 2.1: Sơ ñồ bố trí thí nghiệm 

Diễn giải Lô TN 1 Lô TN 2 Lô TN 3 
Số lượng cá thể 

ếch Nam Mỹ (con) 
15 con ếch ñực 

5 tháng tuổi 
15 con ếch 
cái 5 tháng 

tuổi 

30 con ếch 
2 tháng tuổi 

Thời gian nuôi 8 tháng (từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011) 

Mật ñộ nuôi 
(con/m2) 

10 10 15 

 
- Tổng số lượng cá thể ếch nuôi thí nghiệm là 60 con, trong 

ñó có 30 con ếch bán trưởng thành 5 tháng tuổi (15 con ñực và 15 
con cái); 30 con ếch con 2 tháng tuổi. Ếch ñược ñưa vào các lô thí 
nghiệm ñể nuôi và tiến hành các nghiên cứu từ tháng 11/2010 ñến 
tháng 6/2011. 

+ Lô thí nghiệm số 1 (bể số 1): 15 cá thể ếch ñực 5 tháng tuổi. 
 + Lô thí nghiệm số 2 (bể số 2): 15 cá thể ếch cái 5 tháng tuổi. 

+ Lô thí nghiệm số 3 (bể số 3): 30 cá thể ếch con 2 tháng tuổi. 
- Bể nuôi ếch: ñược xây bằng vật liệu xi măng, có kích thước 

100cm  x 100cm  x 150cm, ñáy dốc, nền xi măng trơn láng; trên có 
mái che nắng, mưa.  

- Mực nước trong bể có ñộ sâu 0,10 - 0.15cm. 
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ TH ỜI GIAN NGHIÊN C ỨU 
2.2.1. Địa ñiểm nghiên cứu 

- Xã Hòa Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 
- Từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011  

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu chu kì hoạt ñộng ngày ñêm và 
mùa 

- Định kỳ theo tuần, hằng tháng tiến hành quan sát 8 lần vào 
các ngày thứ 7, chủ nhật của mỗi tuần. 
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Bảng 2.2. Thời gian quan sát hoạt ñộng ngày ñêm của ếch Nam Mỹ 

Hoạt ñộng ngày Hoạt ñộng ñêm 
Từ 6h00 – 6h30 Từ 18h00 – 18h30 

Từ 8h00 – 8h30 Từ 20h00 – 20h30 

Từ 10h00– 10h30 Từ 22h00 – 22h30 

Từ 12h00 – 12h30 Từ 24h00 – 0h30 

Từ 14h00 – 14h30 Từ 2h00 – 2h30 

Từ 16h00 – 16h30 Từ 4h00 – 4h30 

 
- Chỉ số hoạt ñộng theo ngày và tháng quan sát là tỉ lệ % giữa 

tổng số cá thể hoạt ñộng trong thời ñiểm (ngày, tháng) quan sát và 
tổng số cá thể hoạt ñộng trong tất cả các thời ñiểm (các tháng) quan 
sát.  

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu dinh dưỡng  
 Thức ăn cho ếch là các loại viên cám tổng hợp hiệu UP có 

hàm lượng ñạm từ 20 - 30% ñạm.  
- Tính nhu cầu khối lượng thức ăn hàng ngày 
- Hiệu suất ñồng hóa thức ăn 
- Xác ñịnh ñộ no 

2.3.3. Phương pháp nghiên cứu tăng trưởng 
- Mỗi tháng một lần vào ngày cuối cùng ño chiều dài thân và 

cân trọng lượng cơ thể của từng cá thể. 
- Xác ñịnh hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo trọng lượng 

cơ thể  
- Xác ñịnh tăng trưởng tuyệt ñối theo trọng lượng cơ thể 
- Xác ñịnh hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo chiều dài 

thân 
- Xác ñịnh tăng trưởng tuyệt ñối theo chiều dài cơ thể 

 

 14 

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu tập tính hoạt ñộng 
 - Tiến hành quan sát ñịnh kỳ 3 ngày một lần, mỗi lần 1 ngày 
ñêm qua sát và ghi lại một số tập tính của ếch trong ñiều kiện nuôi.  
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 
 - Xử lý số liệu qua bảng, biểu, ñồ thị và ñược tính toán bằng 
xác suất thống kê. Sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel phân 
tích các số liệu, báo các kết quả theo hưởng dẫn luận văn tốt nghiệp. 
 

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
3.1.1. Đặc ñiểm hình thái của ếch con 

Ếch con mặt lưng có những ñốm nhỏ màu ñen quanh mình, 
mặt bụng màu trắng có ñốm màu sáng hoặc nâu.  

Ếch con có trọng lượng trung bình 80 ± 0.5 – 200 ± 0.5g , 
kích thước trung bình 100 ± 0.5mm – 180 ± 0.5mm 
3.1.2. Đặc ñiểm hình thái của ếch bán trưởng thành 

Êch ñực có cổ họng màu xanh hoặc vàng ñậm rất sáng, con 
cái có cổ họng màu trắng hoặc kem nhạt. Từ 4 tháng tuổi trở ñi, màu 
da ở ếch ñực và ếch cái rất khác biệt, thể hiện rõ nét và ñặc trưng 
theo giới 

Ếch bán trưởng thành có trọng lượng trung bình 100 ± 0.5 – 
700 ± 0.5g , kích thước trung bình 100 ± 0.5mm – 180 ± 0.5mm 

Con ñực thường lớn hơn con cái cùng lứa tuổi. Mình ếch ñực 
thon dài, chiều dài thân thường dài hơn ếch cái. Ếch cái có thân hình 
bầu bĩnh hơn, các chi ngắn hơn ếch ñực.Ở ếch ñực, hai bàn chân 
trước không trơn láng mà có ñộ nhám, gọi là chai tay, ở gốc ngón 
chân cái của bàn chân trước có một mấu thịt lồi chai cứng, gọi là chai 
sinh dục (chai này không có ở ếch cái). Kích thước màng nhĩ ở con 
ñực lớn hơn nhiều so với ñường kính mắt, và lớn hơn nhiều so với 
con cái.  
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Hình 3.2. Ếch Nam Mỹ ñực       Hình 3.3. Ếch Nam Mỹ cái 

3.2. HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM VÀ MÙA 
3.2.1. Hoạt ñộng ngày ñêm 

Các kết quả quan sát cho thấy: Hoạt ñộng ngày ñêm của ếch 
Nam Mỹ từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011 dao ñộng qua các tháng, 
và các thời ñiểm trong ngày. Chỉ số hoạt ñộng ñạt cao nhất trong 
ngày tương ứng với thời ñiểm sau khi cho ếch ăn (buổi sáng và chiều 
tối). Về ñêm, hoạt ñộng của ếch thấp hơn nhiều so với ban ngày, từ 
khoảng 2h ñến 4h30 sáng ếch hầu như không hoạt ñộng 
 Trong ñiều kiện nuôi, hoạt ñộng của ếch Nam Mỹ khác nhau 
ở các thời ñiểm là phù hợp. Vì trong bể nuôi thí nghiệm môi trường 
luôn ñược ñảm bảo, thay nước và cho ăn vào lúc 17h30 mỗi ngày nên 
sau thời ñiểm này chỉ số hoạt ñộng ñạt cao nhất trong ngày. Còn ở 
thời ñiểm 12h do thời tiết ấm dần về trưa nhiệt ñộ phù hợp với hoạt 
ñộng của ếch. Về chiều tối và ñêm do nhiệt ñộ và ñộ ẩm xuống thấp 
hơn 21oC, ñộ ẩm không khí từ 95 – 100% nên ếch ít hoạt ñộng hơn. 
Ếch con và ếch ñực hoạt ñộng nhiều hơn ếch cái khi cùng ñiều kiện 
môi trường sống 
3.2.2. Hoạt ñộng tháng 

Qua 8 tháng nghiên cứu hoạt ñộng của ếch Nam Mỹ trong 
ñiều kiện nuôi nhận thấy, ếch hoạt ñộng mạnh trong những tháng 
mùa nóng và ít hoạt ñộng trong mùa lạnh. Ếch con có chỉ số hoạt 
ñộng cao hơn ếch bán trưởng thành, do ếch con mức ñộ hoạt ñộng và 
tốc ñộ tăng trưởng cao hơn. 
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Bảng 3.9. Chỉ số hoạt ñộng tháng của ếch Nam Mỹ tại Hòa Khương 

từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011 

 

 
3.2.3. Hoạt ñộng mùa 

- Trong ñiều kiện nuôi ếch hoạt ñộng theo mùa rõ rệt 
 + Mùa trú ñông: từ tháng 11/2010 ñến tháng 02/2011 
 + Mùa hoạt ñộng: từ tháng 3/2011 ñến tháng 6/2011 

Chỉ số hoạt ñộng (%) Tháng 
quan 
sát 

Nhiệt ñộ 

trung bình (oC) 

Độ ẩm 

trung bình (%) Lô TN 1 Lô TN 2 Lô TN 3 

11/2010 

21.5 ± 

(18.5 – 28.0) 

84.5 

(62.0 – 100) 

8.25 7.75 9.12 

12/2010 

21.1 

(19.0 – 27.0) 

85.7 

(63.0 – 100) 

7.15 6.18 8.05 

01/2011 

20.2 

(17.0 – 25.5) 

87.2 

(65.0 – 100) 

3.14 2.65 4.05 

02/2011 

22.7 

(17.5 – 30.0) 

83.0 

(55.0 – 100) 

10.72 10.21 11.50 

3/2011 

23.4 

(18.0 – 30.7) 

81.5 

(52.0 – 98.0) 

13.42 12.85 14.55 

4/2011 

25.1 

(20.0 – 33.5) 

80.7 

(47.0 – 98.0) 

17.54 16.75 18.37 

5/2011 

26.5 

(22.0 – 37.0) 

79.5 

(38.0 – 98.0) 

19.65 20.63 21.87 

6/2011 

27.1 

(24.0 – 39.5) 

78.4 

(35.0 – 95.0) 

21.22 23.75 24.65 
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Trong mùa trú ñông, ếch thường không hoạt ñộng từ sau nửa 
ñêm, Trong mùa hoạt ñộng ếch ít hoạt ñộng từ 11h ñến 14h, những 
ngày trời nắng nóng ếch hầu như không hoạt ñộng. 
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Biểu ñồ 3.1. Hoạt ñộng của ếch      Biểu ñồ 3.2. Hoạt ñộng của ếch  

      Nam Mỹ tại Hòa Khương           Nam Mỹ tại Hòa Khương 
       trong mùa trú ñông   trong mùa hoạt ñộng 

 
Trong mùa hoạt ñộng, ếch Nam Mỹ trong ñiều kiện nuôi hoạt 

ñộng cả ngày lẫn ñêm, hoạt ñộng ban ngày cao hơn ban ñêm 
3.2.4. Tương quan giữa hoạt ñộng ngày ñêm của ếch Nam Mỹ với 
ñiều kiện môi trường sống 

Trong ñiều kiện nuôi, hoạt ñộng ngày ñêm của ếch Nam Mỹ 
chịu ảnh hưởng tổng hợp của tất cả các nhân tố khí hậu: nhiệt ñộ, ñộ 
ẩm, lượng mưa và chế ñộ gió mùa. Trong tháng 6/2011, ếch con có 
chỉ số hoạt ñộng ñạt cao nhất từ 23.8 ñến 24.5 % khi nhiệt ñộ không 
khí trung bình tháng ñạt 27.0oC , ñộ ẩm 78.4 %, có gió mùa Tây Nam 
và khí hậu khô nóng. 
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Biểu ñồ 3.3: Ảnh hưởng của các nhân tố khí hậu ñến hoạt ñộng ngày 

ñêm của ếch Nam Mỹ tại Hòa Khương từ tháng 11/2010 ñến 6/2011 
Trong 8 tháng nghiên cứu, chỉ số hoạt ñộng tháng thấp nhất 

vào tháng 01/2011, ở cả 3 lô thí nghiệm chỉ số hoạt ñộng ñạt từ 2.65 - 
4.05 %, do trong tháng thời tiết rất lạnh, có không khí lạnh tăng 
cường và mưa nhiều nên nhiệt ñộ xuống thấp và ñộ ẩm cao. Như vậy, 
trong ñiều kiện nuôi với ñộ ẩm luôn ñược ñảm bảo nên hoạt ñộng của 
ếch phụ thuộc rõ rệt vào nền nhiệt ñộ không khí. 

3.3. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG 
3.3.1. Thành phần thức ăn 

Dựa vào thành phần thức ăn của ếch và ñiều kiện thực tế khi 
nghiên cứu chúng tôi chọn thức ăn là viên cám tổng hợp với ñộ ñạm 
từ 25 ñến 30% cho ếch có trọng lượng trên 200g. Định kì cho ếch ăn 
thêm tôm, tép, cá nhỏ còn sống ñể quan sát ñặc ñiểm dinh dưỡng, bổ 
sung vitamin và chất dinh dưỡng (thành phần có trứng gà) trong thức 
ăn cho ếch. 

3.3.2. Nhu cầu khối lượng thức ăn 
Nhu cầu khối lượng thức ăn của êch qua các tháng thay ñổi 

theo giai ñoạn tháng tuổi , mùa hoạt ñộng và ñặc ñiểm giới tính 
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Biểu ñồ 3.4: Nhu cầu khối lượng thức ăn (g/cá thể/ngày) 

theo tháng của ếch Nam Mỹ tại Hòa Khương 
 từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011 

 Trong 8 tháng nghiên cứu thì nhu cầu thức ăn trong ngày của 
ếch Nam Mỹ trong mùa hoạt ñộng cao hơn mùa trú ñông, nhu cầu 
thức ăn của ếch ñực cao hơn ếch cái, cao nhất ñạt từ 3.0 ± 0.5 g/cá 
thể/ngày trong tháng 11/2010 ñến 17 ± 0.1 g/cá thể/ngày (trong tháng 
6/2011). Trong tháng 01/2011 do ảnh hưởng ñiều kiện khí hậu nên 
nhu cầu thức ăn của ếch giảm nhiều, trung bình từ 2.7 ± 0.1 g/cá 
thể/ngày ñến 3.5 ± 0.3 g/cá thể/ngày.  
Nhu cầu khối lượng thức ăn của ếch Nam Mỹ trong ñiều kiện nuôi 
phụ thuộc vào tất cả các yếu tố khí hậu, ñặc biệt là nhiệt ñộ môi 
trường sống. 

3.3.3. Tương quan giữa nhu cầu thức ăn của êch Nam Mỹ với 
ñiều kiện môi trường sống 

Nhiệt ñộ và ñộ ẩm không khí có ảnh hưởng rõ rệt ñến nhu 
cấu thức ăn của ếch. Khi nhiệt ñộ không khí giảm, ñộ ẩm không khí 
cao thì nhu cầu thức ăn của ếch cũng giảm. Thể hiện rõ nhất trong 
tháng 01/2011, khi nhiệt ñộ trung bình tháng xuống thấp 20.2oC, nhu 
cầu thức ăn giảm từ 1.5 – 2g/cá thể/ngày so với tháng 12/2010.  
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Biểu ñồ 3.5: Ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu ñến 

nhu cầu thức ăn của ếch Nam Mỹ 
tại Hòa Khương từ tháng 11/2010 ñến 6/2011 

3.3.4. Độ no 
Độ no tổng số ñạt ở mức cao rơi vào tháng 3 ñến tháng 6, ñây là các 
tháng trong mùa hoạt ñộng của ếch.  
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Biểu ñồ 3.7.Độ no của ếch Nam Mỹ tại Hòa Khương 

từ tháng 11/2010 ñến 6/2011 

Khi xét ñộ no tổng số trung bình của ếch Nam Mỹ qua 8 
tháng nghiên cứu ở Hòa Khương  thì ếch con ñạt cao nhất 21.27g, ñộ 
no của ếch ñực cao hơn ếch cái (19.72g ở ếch ñực, 18.95g ở ếch cái). 
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3.4. ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG 
3.4.1. Tăng trưởng trọng lượng 

Các kết quả cho thấy, ếch con có sự tăng trưởng lớn nhất, sau 
8 tháng tăng 350g, sau ñó ñến ếch ñực tăng 270g, ếch cái tăng ít nhất 
với 225g. 
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Biểu ñồ 3.8: Hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo trọng lượng của 
ếch Nam Mỹ tại Hòa Khương từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011 

3.4.2. Tăng trưởng chiều dài thân  
Các kết qua cho thấy, ở thời ñiểm kết thúc thí nghiệm ếch 

ñực có chiều dài thân lớn nhất là 175 ± 0.5 mm, ếch con có chiều dài 
thân ngắn nhất là 152 ± 0.5 mm. Ếch cái tăng trưởng chậm hơn ếch 
ñực nên có ñộ tăng chiều dài thấp hơn. Mức tăng trưởng chiều dài 
thân giữa các tháng không có sự chênh lệch lớn ở 3 lô thí nghiệm. 
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Biểu ñồ 3.9. Hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo  
chiều dài thân của ếch Nam Mỹ tại Hòa Khương  

từ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011 
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3.4.3. Tương quan giữa tăng trưởng khối lượng và tăng trưởng 
chiều dài thân. 
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Biều ñổ 3.10.  Tương quan giữa hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo 

khối lượng và hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo chiều dài thân 

của ếch Nam Mỹ tại Hòa Khươngtừ tháng 11/2010 ñến tháng 6/2011 
Như vậy, hiệu suất tăng trưởng tương ñối theo trọng lượng 

và chiều dài thân  của ếch dao ñộng khá lớn qua các tháng, ñạt cao 
nhất ở tháng 12 và thấp nhất ở tháng 01. Từ sau tháng 3, hiệu suất 
tăng trưởng tương ñối theo trọng lượng cơ thể và theo chiều dài thân 
tăng ñều qua các tháng trong ñó ếch con tăng trưởng cao nhất, ếch 
ñực và ếch cái có mức tăng trưởng trọng lượng gần như tương ñương 
nhau nhưng chiều dài thân ở ếch ñực tăng cao hơn ếch cái. 

3.5.4. Hiện tượng lột xác 
Kết quả quan sát cho thấy: ếch lột xác có tính chu kì, trung 

bình mỗi ngày lột xác một lần, vào mùa trú ñông thì thường khi thay 
nước sạch trong bể ếch mới lột xác. Quá trình lột xác ở ếch gồm 3 
thời kỳ: Thời kì chuẩn bị lột xác; Thời kì lột xác chính thức; Thời kì 
sau khi lột xác.  
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3.5. TẬP TÍNH 
3.5.1. Tập tính rình mồi 

Trong ñiều kiện nuôi, mặc dù thức ăn chủ yếu là mồi tĩnh, 
nhưng ếch vẫn say mê rình những côn trùng vốn là thức ăn của chúng 
trong tự nhiên: như chuồn chuồn, ruồi, bọ cánh cứng nhỏ … Ếch 
thường ngồi trên các gồ cao cách mặt nước từ 30 – 50 cm là nơi 
quang ñãng dễ quan sát bằng mắt. Quá trình này bao gồm 3 giai 
ñoạn: Giai ñoạn phát hiện mồi mồi; Giai ñoạn tiếp cận mồi; Giai 
ñoạn ăn mồi. 
3.5.2. Tập tính nghỉ ngơi 
 Trong quá trình thực nghiệm cho thấy, ếch Nam Mỹ thường 
nghỉ ngơi vào lúc nhiệt ñộ trên 31 oC, ñộ ẩm thấp dưới 70%. Lúc này, 
ở trong bể nuôi ếch thường chui mình dưới tấm xốp hoặc thả mình 
trong nước.  

3.5.3. Tập tính lẩn trốn kẻ thù  
Các quan sát cũng cho thấy, khi ếch ñang nghỉ ngơi hay hoạt 

ñộng, nếu phát hiện có người qua lại hoặc tiếng ñộng lớn ... ếch lập 
tức lẩn trốn, lao người lặn xuống nước 

3.5.4. Tập tính trú ñông 
Qua 8 tháng nghiên cứu trong ñiệu kiện nuôi ở Hòa Khương 

nhận thấy, ếch Nam Mỹ trú ñông khi nhiệt ñộ xuống dưới 22 oC, có 
gió mùa Đông Bắc. , ếch có hiện tượng trú ñông tập thể từ 5 – 15 
con, con lớn nằm dưới, con nhỏ nằm trên tạo thành khối hình tháp.  
Khi trú ñông ếch hầu như không ăn, không hoạt ñộng.  

3.5.5. Hiện tượng ăn thịt lẫn nhau 
Ếch rất phàm ăn, khi bỏ một vật bất kì trước mặt chúng, 

chúng sẽ vồ lấy ngay. Hiện tượng ăn thịt lẫn nhau xảy ra khi ếch quá 
ñói hoặc mật ñộ nuôi quá dày. Thường thì con có kích thước lớn ăn 
thịt (cắn) con bé. Khi ñói, chỉ cần cựa quậy là chúng cắn ngay không 
kể ñồng loại của mình. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
- Về ñặc ñiểm hình thái 

Ếch con: mặt lưng có những ñốm nhỏ màu ñen quanh mình, 
mặt bụng màu trắng có ñốm màu sáng hoặc nâu, trọng lượng trung 
bình 100 ± 0.5 – 200 ± 0.5g , kích thước 100 ± 0.5mm – 120 ± 
0.5mm. 

Ếch bán trưởng thành: có màu sắc rất ñặc trưng. Ếch ñực có 
cổ họng màu xanh hoặc vàng ñậm, mình thon dài, ở gốc ngón chân 
trước có chai sinh dục, kích thước màng nhĩ lớn hơn nhiều so với 
ñường kính mắt. Ếch cái có cổ họng màu trắng hoặc kem nhạt, thân 
hình bầu bĩnh hơn ếch ñực, kích thước màng nhĩ nhỏ hơn so với 
ñường kính mắt.  

Trọng lượng trung bình của ếch bán trưởng thành 100 ± 0.5 – 
700 ± 0.5g , kích thước 100 ± 0.5mm – 180 ± 0.5mm 
- Hoạt ñộng ngày ñêm và mùa 

Trong ñiều kiện nuôi ếch Nam Mỹ hoạt ñộng nhiều về ban 
ngày, ít về ban ñêm và chỉ số hoạt ñộng cao nhất trùng với thời ñiểm 
cho ăn. Ếch con có chỉ cố hoạt ñộng cao hơn ếch bán trưởng thành. 

Ếch hoạt ñộng mạnh vào mùa hoạt ñộng (từ tháng 3/2011 
ñến tháng 6/2011) và ít vào mùa trú ñông (từ tháng 11/2010 ñến 
tháng 02/2011) 

- Đặc ñiểm dinh dưỡng 
 Nhu cầu thức ăn của ếch Nam Mỹ thay ñổi theo mùa, giai 
ñoạn tháng tuổi, và ñặc ñiểm giới tính. 

Mùa trú ñông, trung bình mỗi cá thể ñực tiêu thụ 3.5 ± 0.1 - 
8.4 ± 0.3 g, mỗi cá thể cái tiêu thụ 2.7 ± 0.1 - 7.5 ± 0.12 g, cá thể ếch 
con tiêu thụ 3.2 ± 0.3 - 5.5 ± 0.2g. Mùa hoạt ñộng, nhu cầu thức ăn 
của ếch tăng cao hơn, Trung bình mỗi cá thể ñực tiêu thụ 13.2 ± 0.2 - 
16.2 ± 0.2g, mỗi cá thể cái tiêu thụ 12.2 ± 0.2 – 17.0 ± 0.1g, cá thể 
ếch con tiêu thụ 9.5 ± 0.4 – 15.0 ± 0.5g. 
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- Đặc ñiểm tăng trưởng  
Ếch con có sự tăng trưởng lớn nhất về trọng lượng, khi kết 

thúc thí nghiệm ếch ñực tăng 350g, sau ñó ñến ếch ñực tăng 270g, 
ếch cái tăng ít nhất với 225g. Ếch ñực có chiều dài thân lớn nhất là 
175 ± 0.5 mm, ếch cái 160 ± 0.5 mm, ếch con là 152 ± 0.5 mm. 
- Một số tập tính  

Kết quả cho thấy ếch Nam Mỹ có một số tập tính như sau 
+ Tập tính rình mồi bao gồm 3 giai ñoạn: phát hiện mồi; tiếp 

cận mồi và giai ñoạn ăn mồi. 
+ Tập tính nghỉ ngơi: ếch Nam Mỹ thường nghỉ ngơi vào lúc 

nhiệt ñộ trên 32.0oC, ñộ ẩm thấp dưới 65.0%.  
+ Tập tính lẩn trốn kẻ thù: khi ếch ñang nghỉ ngơi hay hoạt 

ñộng, nếu phát hiện có người qua lại hoặc tiếng ñộng lớn ... ếch lập 
tức lẩn trốn, lao người lặn xuống nước hoặc nằm im trạng thái bất 
ñộng như ñang ngủ.. 

+ Tập tính trú ñông: ếch Nam Mỹ trú ñông khi nhiệt ñộ 
xuống dưới 22.0oC, có gió mùa Đông Bắc, ếch có hiện tượng trú 
ñông tập thể từ 5 – 15 con, con lớn nằm dưới, con nhỏ nằm trên tạo 
thành khối hình tháp. 

+ Hiện tượng ăn thịt lẫn nhau: xảy ra khi ếch quá ñói hoặc 
mật ñộ nuôi quá dày. Thường thì con có kích thước lớn ăn thịt (cắn) 
con bé.  
2. Kiến nghị 

- Tiếp tục nghiên cứu về ñặc ñiểm sinh sản của ếch Nam Mỹ 
trong ñiều kiện nuôi ñể góp phần hoàn thiện quy trình nuôi ếch tại ñịa 
phương. 

- Tiếp tục nghiên cứu về ñặc ñiểm sinh học qua nhiều năm và 
lặp lại nhiều lần, ñể thấy ñược tính thống nhất giữa các chu kì sinh 
học dưới sự chi phối của các nhân tố sinh thái làm cơ sở cho kỹ thuật 
nuôi ếch Nam Mỹ, phát triển mô hình nuôi ếch tại ñịa phương. 
 
 
 


