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Abstract: 
 

The Duckbill sleeper Butis butis (Hamilton, 1822) is an important fish for food in the Mekong 
Delta, Vietnam; however, information about the fish length and weight relationship (LWR) 
and growth pattern have not been known. The present study is conducted in Nha Mat and 
Ganh Hao, Bac Lieu to contribute fundamental knowledge about LWR and growth pattern of 
this goby. Data analysis based on a total of 141 individuals fish caught by gill nets from June 
2015 to May 2016 shows that male B. butis outnumber females. The mean length of males 
(10.28±0.25 cm) is not significantly different from its counterpart (10.29±0.39 cm). Similarly, 
the average weight of males (13.04±1.08 g) is near to females (13.70±1.59 g). The fish weight 
could be estimated from fish length because of high determination values of LWRs. It displays 
negative allometric growth since its slope value is lower than three (fish length increases faster 
than fish weight). 
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Tóm tắt: 
 
 
Cá bống trân Butis butis (Hamilton, 1822) là loài cá có vai trò thực phẩm quan trọng ở đồng 
bằng sông Cửu Long, Việt Nam; nhưng thông tin về quan hệ giữa chiều dài và khối lượng 
(LWR) và hình thức tăng trưởng của loài này vẫn chưa được biết đến. Nghiên cứu này được 
thực hiện ở Nhà Mát và Gành Hào, Bạc Liêu nhằm bổ sung kiến thức thiết yếu về LWR và 
hình thức tăng trưởng của loài này. Kết quả phân tích 141 mẫu cá bắt được bằng lưới đáy từ 
6/2015 đến 5/2016 cho thấy số lượng cá đực nhiều hơn cá cái. Trung bình chiều dài của cá đực 
(10,28±0,25 cm) khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với cá cái (10,29±0,39 cm). Tương 
tự, trung bình khối lượng của cá đực (13,04±1,08 g) gần bằng với cá cái (13,70±1,59 g). Khối 
lượng của loài này có thể được ước lượng từ chiều dài đánh bắt vì hệ số xác định của LWRs 
của loài này cao. Loài này thuộc nhóm tăng trưởng bất đẳng do hệ số tăng trưởng của chúng 
nhỏ hơn 3 (chiều dài tăng nhanh hơn khối lượng). 
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