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Tóm tắt: 

Bài báo cung cấp kết quả nghiên cứu hành vi của cá Ngựa vằn (Danio rerio Hamilton, 1822) để 
sử dụng làm sinh vật cảnh báo sớm ô nhiễm nguồn nước cho nhà máy nước cấp. Hành vi bơi của 
cá Ngựa vằn cho thấy ở mức độ ô nhiễm 10% LC50-24h hoạt động bơi của cá gia tăng đáng kể, 
mức độ ô nhiễm từ 20% LC50-24h trở lên, hoạt động bơi giảm dần. Do đó, cá Ngựa vằn có thể 
phát hiện chất ô nhiễm ở nồng độ 10% LC50-24h (NaOCI) với sự thay đổi hành vi là gia tăng hoạt 
động bơi và suy giảm dần ở nồng độ 20% LC50-24h trở lên so với hoạt động ở môi trường nước 
bình thường. Kết quả này cho thấy, việc sử dụng hệ thống phần mềm để nhận dạng thay đổi hành 
vi của cá Ngựa vằn trong các môi trường nước ô nhiễm khác nhau là hoàn toàn khả thi. Đây là 
nền tảng cơ bản để thiết lập hệ thống cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường nước trong các nghiên 
cứu tiếp theo. 
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Abstrac: 

This paper aims to provide the result of study about behaviors of Zebra fish (Danio rerio 
Hamilton, 1822) in order to assess the capacity of using this species as an early warning 
organism for water pollution for water supply plants. The result indicates that at 10% LC50-24h of 
NaOCI, swimming behavior increases significantly in comparison with standard condition and at 
20% LC50-24h of NaOCI upwards, it shows a gradual decrease. Therefore, it is possible to use 
Zebra fish to detect pollutants with concentration that is equivalent to 10% LC50-24h of NaOCl 
via observing changes in behaviors of fish. This study also indicates that using the software 
system to track the behavioral changes of fish in various contaminated environments is feasible 
and should be considered as the basis for further studies on monitoring water pollution by early 
warning organism in Vietnam.  
 

         Key words: Zebra fish; Danio rerio; Water; Pollution; Early warning organism.                   

 


