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MỞ ĐẦU 

 

Sâm đất hay còn gọi là Sá sùng (một số địa phương người ta gọi là Sâu đất, 

Bông thùa, Trùn biển…). Sâm đất Siphonosoma australe australe (Keferstein, 

1865) được xác định là phân loài của loài Siphonosoma australe (Keferstein, 1865) 

thuộc giống Siphonosoma còn Sipunculus nudus Linnaeus, 1766 thuộc giống 

Sipunculus, cả hai đều thuộc Họ Sipunculidae, Bộ Sipunculiformes, Lớp 

Sipunculidea, Ngành Sipuncula. 

Tình hình nghiên cứu về Sâm đất ở Việt Nam còn rất hạn chế. Các nghiên 

cứu chỉ tập trung ở vùng Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), Bến Tre, Quảng Ninh 

và Khánh Hòa. Riêng ở Quảng Bình chưa tìm thấy có công trình nào liên quan. 

Sâm đất là những loài động vật có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng có giá trị 

kinh tế và là thành phần quan trọng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn nhờ khả năng 

xới xáo đất và tiêu thụ mùn bã hữu cơ. Tiềm năng diện tích rừng ngập mặn vùng 

ven biển rộng lớn đã tạo môi trường thuận lợi cho Sâm đất sinh sống và phát triển. 

Các mùn bả hữu cơ phân hủy từ xác động vật, thực vật và các cây thủy sinh khác 

cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho Sâm đất. Mặt khác, với điều kiện khí hậu thuận 

lợi là nơi có nguồn thức ăn dồi dào và là nơi trú ẩn an toàn cho Sâm đất. 

Sâm đất là đối tượng dễ khai thác do khả năng di chuyển chậm. Từ năm 

2005, khi giá trị của Sâm đất được xác định, nhu cầu tiêu thụ những loài này tăng 

cao, đặc biệt là việc thu mua từ các thương lái (từ 1,2 đến 1,5 tấn/ngày) việc khai 

thác Sâm đất trở nên ồ ạt hơn. Việc khai thác bừa bãi không những làm quần thể 

Sâm đất bị suy giảm nghiêm trọng mà còn gây hậu quả phá hủy các rừng ngập mặn 

và các rừng phòng hộ ven biển. 

Nhiều loài Sâm đất bị khai thác thường xuyên với số lượng lớn nhằm mục 

đích sử dụng làm thực phẩm và dược liệu. Quảng Bình cũng như nhiều tỉnh khác 

thuộc miền Trung của nước ta có các vùng cửa sông và rừng ngập mặn, nơi có điều 

kiện thuận lợi để Sâm đất sinh sống và phát triển cũng không tránh khỏi tình trạng 

nói trên. Việc khai thác trái phép đang đe dọa nguồn lợi và môi trường sống của 

Sâm đất, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cân bằng sinh thái, bảo tồn đa 
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dạng sinh học, hệ sinh thái rừng ngập mặn. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào về 

mật độ và phân bố của Sâm đất ở rừng ngập mặn sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Vì 

vậy, nghiên cứu về mật độ quần thể và các đặc điểm khác của Sâm đất là cần thiết 

để góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi Sâm đất nói riêng và các loài 

động vật khác nói chung. 

Quảng Bình cũng như nhiều tỉnh thuộc miền Trung nước ta nằm dọc theo bờ 

biển, có các vùng cửa sông và vùng ngập mặn. Ở Quảng Bình, rừng ngập mặn có 

thể gặp ở các huyện Quảng Trạch và Quảng Ninh. Theo điều tra sơ bộ qua dân cư 

và những người khai thác ở các vùng nói trên, chúng tôi bước đầu ghi nhận có các 

loài Sâm đất và đã xuất hiện việc khai thác Sâm đất ở huyện Quảng Trạch. 

Từ việc tìm hiểu đặc điểm, giá trị và hiện trạng của các loài Sâm đất trên 

cả nước nói chung và ở Quảng Bình nói riêng mà các loài Sâm đất thuộc Ngành 

Sipuncula ở vùng hạ lưu sông Gianh thuộc tỉnh Quảng Bình đã được chọn làm 

đối tượng nghiên cứu với tên đề là: “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học các 

loài Sâm đất (Sipuncula) ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình”. 

1. Lý do chọn đề tài 

Qua bước đầu tìm hiểu về tình hình nghiên cứu Ngành Sá sùng (Sipuncula) 

nói chung và các loài Sâm đất thuộc họ Sipunculidae nói riêng trên thế giới và ở 

Việt Nam cũng như hiện trạng bảo tồn, khai thác và sử dụng các loài Sâm đất ở Việt 

Nam, đề tài này đã được chọn với các lý do sau: 

- Việc nghiên cứu các loài thuộc Ngành Sá sùng (Sipuncula) trên thế giới đã 

có nhiều nhưng số lượng công trình nghiên cứu tập trung vào các loài Sâm đất 

thuộc giống Siphonosoma và Sipunculus hiện còn rất hạn chế, đặc biệt ở Việt Nam 

càng hạn chế hơn. 

- Sâm đất không những có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị về mặt 

dược liệu và thực phẩm (giá của Sâm đất khô từ 4 - 5 triệu đồng/kg). Tuy nhiên, để 

thực sự đánh giá đúng giá trị thực phẩm chức năng, thương phẩm hay dược phẩm, 

cần có kết quả nghiên cứu bổ sung cho các tài liệu đã công bố. 

- Việc khai thác bừa bãi các loài động vật trong đó có Sâm đất ngày một tăng 

đã làm suy giảm nghiêm trọng mức độ đa dạng sinh học, tàn phá hệ sinh thái rừng 
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ngập mặn ven biển nước ta. Để hạn chế điều này đòi hỏi phải có những nghiên cứu 

nhằm bảo tồn và phát triển các loài Sâm đất. 

- Nghiên cứu về điều kiện sống cũng như đặc điểm của các loài thuộc Ngành 

Sipuncula ở khu vực miền Trung trong đó có Quảng Bình; nơi có các khu rừng ngập 

mặn chưa thực sự được quan tâm. Do đó, cần có những nghiên cứu để đánh giá hiện 

trạng của chúng góp phần phát triển tiềm năng kinh tế và khoa học cho địa phương. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

1. Xác định thành phần loài Sâm đất có ở vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh 

Quảng Bình. 

2. Xác định được một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến mật độ cá thể, 

mật độ hang và sinh khối của Sâm đất. 

3. Tìm hiểu về tình hình sử dụng Sâm đất và đề xuất những định hướng 

nghiên cứu, khai thác, sử dụng, bảo tồn và phát triển chúng trong tương lai. 

3. Nội dung nghiên cứu 

1. Mô tả đặc điểm hình thái dùng trong phân loại nhằm xác định thành phần loài 

Sâm đất hiện có ở tỉnh Quảng Bình. 

2. Xác định sự phân bố theo sinh cảnh, độ sâu nước và độ sâu đất và các điều 

kiện tự nhiên ở môi trường sống và nơi ở. 

3. Nghiên cứu số lượng, mật độ và sự biến động mật độ theo mùa và theo các 

điểm phân bố khác nhau. 

4. Phân tích thành phần thức ăn và thành phần chất dinh dưỡng trong thịt của 

Sâm đất được dùng làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát triển loài (nuôi, khai 

thác và giá trị sử dụng). 

5. Tìm hiểu tình hình khai thác và sử dụng Sâm đất tại địa bàn nghiên cứu. 

6. Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững các loài Sâm đất hiện 

có ở Quảng Bình. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Về mặt khoa học 

+ Ghi nhận thành phần loài loài Sâm đất và cung cấp những dẫn liệu về hình 

thái cấu tạo của chúng tại vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. 
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+ Cung cấp những dẫn liệu về sinh thái học, đánh giá được sự biến động về 

mật độ cá thể và mật độ hang theo mùa trong năm của Sâm đất. 

+ Đánh giá được thành phần dinh dưỡng trong thịt Sâm đất cũng như nguồn 

thức ăn của chúng. 

+ Bước đầu đánh giá thực trạng khai thác Sâm đất tại Quảng Bình. 

+ Luận án còn là cơ sở để các cấp chính quyền địa phương hoạch định kế 

hoạch và đề xuất định hướng cơ bản về bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn 

và phát triển các loài Sâm đất. 

- Ý nghĩa thực tiễn 

+ Về mặt hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường: Sâm đất là nhóm động vật có 

giá trị kinh tế cao. Chúng được dùng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh,... Đề tài đã đánh 

giá giá trị dinh dưỡng của Sâm đất. Đây là món ăn giàu dinh dưỡng cần đưa vào danh 

mục món ăn của địa phương nhằm thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình. Ngoài 

ra, trong tự nhiên, các loài Sâm đất còn là động vật phân giải có vai trò làm tăng hàm 

lượng chất hữu cơ cho môi trường sống. Chúng giúp cho hệ thực vật phát triển góp 

phần bảo vệ và làm giảm ô nhiễm môi trường. Do đó, việc nghiên cứu Sâm đất góp 

phần nâng cao ý thức nuôi và bảo vệ Sâm đất, đem lại thu nhập cho người dân. 

+ Về mặt giáo dục: Bổ sung thành phần loài vào danh lục loài động vật tại 

sông Gianh. Luận án là tài liệu thực tiễn sử dụng trong nghiên cứu, giảng dạy. Có 

thể sử dụng mẫu vật Sâm đất vào giảng dạy phần giải phẫu động vật không xương 

sống trong chương trình sinh học cấp THCS. 

5. Đóng góp của luận án 

- Lập danh sách thành phần loài, mô tả đặc điểm hình thái, cấu tạo và phân 

bố các loài Sâm đất hiện có ở vùng hạ lưu sông Gianh thuộc tỉnh Quảng Bình. 

- Các điều kiện tự nhiên liên quan đến nơi ở và môi trường sống của Sâm đất. 

- Các dẫn liệu về sinh thái học quần thể (số lượng và mật độ, biến động về số 

lượng và mật độ) của Sâm đất. 

- Xác định được thành phần dinh dưỡng trong thịt và thành phần thức ăn của 

hai loài Sâm đất. 

- Đề xuất một số biện pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững. 

- Đề xuất quy trình nuôi Sâm đất thương phẩm. 
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Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Sâm đất là nhóm động vật không xương sống thuộc Ngành Sipuncula (Sá sùng). 

Theo Schulze, Cutler và Giribet (2005) thì số lượng loài hiện tại chỉ có 147 thuộc 17 

giống, 6 họ, 4 bộ và 2 lớp [68]. 

1.1.1.1. Các nghiên cứu về vị trí phân loại 

Theo Cutler, Ngành Sá sùng (Sipuncula) có một lịch sử phân loại phức tạp. 

Chúng được sắp xếp vào các họ, bộ, lớp và ngành khác nhau vào các thời điểm khác 

nhau. Tên và các bậc phân loại khác của nhóm động vật tương đối nhỏ này được 

xếp cùng với giun bởi những nhận xét chi tiết của Hyman. Năm 1776, Linnaeus đã 

sử dụng tên Sipunculus để thay thế trong tác phẩm “Vermes Intestina” [34]. 

Nhiều công trình nghiên cứu về Sipunculus đã ra đời trong Thế kỷ XIX. Vào 

đầu thế kỷ này, Rafinesque (1814) đã đề nghị gọi Sipuncula là Syrinx thuộc lớp 

Proctolia bao gồm các loài giun không phân đốt có ruột phức tạp. Ngay sau đó, 

Lamark (1816) đặt chúng vào Ngành Da gai có cơ thể đối xứng phóng xạ. Năm 

1823, Delle Chiaje gợi ý lấy tên là Sipunculacei và là một bộ phận nhỏ của Ngành 

Giun đốt. Tên này ngay sau đó được đưa vào nhóm Sipunculidia bao gồm cả  

Priapulida [34]. 

Tên gọi Gephyrea bao gồm cả Echiura và Priapulida do Quatrefages (1847) 

đề xuất được sử dụng lâu nhất. Tên của một vài nhóm khác đã được đề nghị vào 

những năm cuối của thập niên 1800 bao gồm Sipunculacea (Hatschek,1881), 

Podaxonia (Lankester, 1885) và Prosopygia (Lang,1888). Vào cuối thế kỷ XIX, 

Sedgwick (1898) đưa ra tên gọi Sipunculidae cho nhóm này và ông xem đây là một 

ngành. Vì nhiều lý do mà những tên gọi về sau không được chấp nhận và Gephyrea 

chỉ tiếp tục được dùng trong giữa Thế kỷ XVIII. Tên gọi Sipuncula hiện nay là do 

Stephen (1965) và sau đó là Stephen và Edmonds (1972) đề xuất [34]. 

Tên gọi các thứ bậc phân loại dưới ngành xuất hiện chậm hơn và cách phân 

chia các nhóm cũng khác nhau. Pickford (1947) sắp xếp thành bốn nhóm trong khi  
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Akesson (1958) đề nghị chỉ chia thành ba nhóm. Tuy nhiên, không những gọi tên và 

sắp xếp, Stephen và Edmonds (1972) đã phân chia thành bốn họ dựa trên sự nghiên 

cứu về mối quan hệ tiến hóa của giống. Năm 1985, Cutler và Gibbs dựa trên sự 

phân tích 12 đặc điểm dùng trong phân loại đã chỉ ra rằng Ngành Sipuncula gồm có 

17 giống, thuộc 4 bộ, 6 họ và 2 lớp là Sipunculidea và Phascolosomatidea [33]. 

Năm 1994, Cutler đã lập danh lục các loài thuộc hai lớp trên, mô tả đặc điểm 

hình thái và xây dựng khóa định loại cho từng họ và từng bộ [34]. Tiếp tục nghiên 

cứu Ngành Sipuncula, năm 2001, Cutler ghi nhận ngành này có 145 loài với số 

lượng loài trong mỗi họ và bộ như sau: 

Lớp Sipunculidea 

Bộ Sipunculiformes 

Họ Sipunculidae (24) 

Giống Sipunculus (10) 

Giống Xenosiphon (2) 

Giống Siphonosoma (10) 

Giống Siphonomecus (1) 

Giống Phascolopsis (1) 

Bộ Golfingiiformes 

Họ Golfingiidae (36) 

Giống Golfingia (10) 

Giống Nephasoma (23) 

Giống Thysanocardia (3) 

Họ Phascolionidae (29) 

Giống Phascolion (25) 

Giống Onchnesoma (4) 

Họ Themistidae (10) 

Giống Themiste (11) 
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Lớp Phascolosomatidea 

Bộ Phascolosomatiformes 

Họ Phascolosomatidae (23) 

  Giống Phascolosoma (18) 

  Giống Apionsoma (4) 

  Giống Antillesoma (1) 

 Bộ Aspidosiphoniformes 

 Họ Aspidosiphonidae (22) 

Giống Aspidosiphon (19) 

Giống Lithacrosiphon (2) 

Giống Cloeosiphon (1) 

Vào cuối Thế kỷ XIX, một số nhà sinh học ở châu Âu đã tập trung nghiên 

cứu về các đặc điểm bên ngoài, các cấu trúc vĩ mô và vi mô đã mang lại các hiểu 

biết về hình thái, giải phẫu các hệ cơ quan của các nhóm khác nhau của Ngành 

Sipuncula. Đó là các công trình của Keferstein (1862-67), Selenka (1875-97) và 

Shipley (1890-1903), Selenka, de Man và Biilow (1883) rồi của Stephen và 

Edmonds vào Thế kỷ XIX [34]. 

Bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ XX, các công trình nghiên cứu tập 

trung vào mối quan hệ phát sinh chủng loại dựa trên cơ sở các nghiên cứu về dãi 

trình tự gene và các đặc điểm di truyền. Nguyên nhân là do hiện nay có nhiều quan 

điểm khác nhau về mối quan hệ họ hàng của Sipuncula với hai Ngành có liên quan 

là Giun đốt (Annelida) và Thân mềm (Mollusca). Quan hệ phát sinh chủng loại của 

các nhóm trong Ngành Sipuncula (giống Phascolopsis và Sipunculus) đã được 

Maxmen và cộng sự công bố vào năm 2003 khi nghiên cứu gene 18S rRNA và 

histon H3 [54]. Các nghiên cứu tương tự trên các gen 28S rRNA của Sipuncula để 

xác định mối quan hệ với các nhóm động vật không xương sống khác đã được thực 

hiện bởi Petrov và Vladychenskaia (2005) [60]. 

Theo hướng nghiên cứu trên, từ năm 2005 đến năm 2013, còn có nhiều công 

trình khác được công bố. Do đặc điểm không phân đốt trong các phần của cơ thể và 

nguồn gốc của thể xoang (từ tế bào 4d giống như thân mềm) trong sự phát triển 
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phôi, Scheltema (1993) cho rằng Sipuncula gần với Ngành Thân mềm hơn mặc dù 

cả thân mềm và giun đốt đều có sự phân cắt xoắn ốc. Cũng theo Scheltema, 

Sipuncula có những điểm tương đồng về hình thái với thân mềm như phần đầu của 

ấu trùng, môi, tuyến môi, cơ quan miệng và lưỡi ráp [67]. 

Tuy nhiên, khi phân tích bộ gen ty thể của loài Phascolopsis gouldii thì 

Boore và Staton (2002) lại cho rằng Sipuncua gần với giun đốt hơn là thân mềm 

[30]. Cùng với nhận định trên còn có Staton khi phân tích gen ty thể và cytochrome 

c axidase subunit 1 của 13/17 giống Sipuncula [71]. Vanin và cộng sự (2006) 

nghiên cứu dãi trình tự gene hemerythrin (Hr) và myohemerythrin (myoHr) ở 

Sipunculus nudus và Golfingia vulgaris vulgaris cũng cho kết quả tương tự [73]. 

Struck và cộng sự (2007) phân tích các gene trong nhân và ty thể của các loài thuộc 

Sipuncula, Echiura, Siboglinidae và Clitellata từ đó cho thấy Sipuncula có quan hệ 

gần với giun đốt [72]. Cùng quan điểm cho rằng Sipuncula gần với giun đốt còn có 

các công trình của Shen và cộng sự trên loài Phascolosoma esculenta [70] và của 

Bartolomaeus và Podsiadlowski trên Sipunculus nudus [28]... 

Không chỉ các nghiên cứu về di truyền học mà các nghiên cứu đặc điểm cấu 

tạo của cá thể trưởng thành và của ấu trùng cũng góp phần giải quyết mối quan hệ 

của Sipuncula với Ngành Giun đốt. Khi nghiên cứu các dạng ấu trùng của Sá sùng ở 

vùng biển Đại Tây Dương cho thấy chúng rất gần với ấu trùng của các ngành lớn 

của động vật không xương sống [63]. Sipuncula trưởng thành không có hiện tượng 

phân đốt, nhưng nghiên cứu trên giai đoạn ấu trùng sự phân đốt xuất hiện khi hình 

thành hệ thần kinh. Chính nghiên cứu này mà Kristof và cộng sự bổ sung cho giả 

thuyết Sipuncula có họ hàng với giun đốt [51]. Tính chất phân thành dải của hệ cơ 

trên thành cơ thể cũng gợi ý cho Schulze và Rice đưa ra kết luận như Kristof [69]. 

Hiện nay người ta thiên về khuynh hướng cho rằng Sipuncula là những loài 

động vật dạng giun phân cắt xoắn ốc có họ hàng với cả giun đốt và thân mềm. Quan 

điểm này dựa trên việc xác định lại quan hệ phát sinh ngành Sipuncula của Schulze 

và cộng sự năm 2005 khi nghiên cứu bằng cách phân tích 32 đặc điểm hình thái của 

45 loài, phân tích dải trình tự gene trên ribosom 18S rRNA, 28S rRNA và gene mã 

hóa phân tử protein histone H3 và cuối cùng là phân tích kết hợp các dữ liệu phân 

tử và dữ liệu hình thái [68]. 
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Tóm lại, cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa Sipuncula với các ngành động 

vật không xương sống khác hiện nay vẫn chưa được giải quyết một cách rõ ràng. Vì 

vậy mà sau khi nghiên cứu lại cấu trúc phát sinh chủng loại của Sipuncula, Schulze, 

Cutler  và Giribet (2005) đề xuất nên gọi chúng là những loài động vật có miệng 

nguyên sinh, hình giun, phân cắt xoắn ốc, sống ở biển (tức là không thuộc Giun đốt 

hay Thân mềm) [68]. 

1.1.1.2. Các nghiên cứu về thành phần loài 

Các nghiên cứu về thành phần loài Sá sùng đã được thực hiện trên nhiều 

vùng khác nhau trên thế giới. Năm 1983, E. Cutler và N. Cutler bổ sung hai loài 

thuộc giống Siphonosoma là S. cumanense và S. edule [32], Edmunds mô tả 23 loài 

có ở vùng Tây nước Úc [38]. Năm 2004, Cutler & Schulze công bố thêm hai loài 

mới cho quần đảo Barbados và là công bố đầu tiên của vùng biển Đại Tây Dương 

[36], Kddra và Murina nâng số lượng loài ở Svalbard (Na Uy) lên 9 loài [48], [49]. 

Năm 2009, Rice công bố các kết quả nghiên cứu phân loại và sinh thái của các loài 

Sipuncula ở Vịnh Mexico gồm 89 loài [64]. Kawauchi và Rice phát hiện hai loài 

mới ở Tây Đại Tây Dương [45]. 

Sâm đất Siphonosoma australe australe (Keferstein, 1865) đã tìm thấy ở 

Quảng Bình được xác định là phân loài của loài Siphonosoma australe (Keferstein, 

1865), loài này đã được Edmonds (1955) mô tả từ mẫu thu ở quần đảo Fiji [37]. Sau 

đó được Cutler (1994) mô tả hình thái, phân bố và các đặc điểm sinh học chi tiết 

hơn [34]. Zhou và Li (1996) đã mô tả lại loài này từ các mẫu vật thu ở các vùng bờ 

biển các tỉnh của Trung Quốc [75]. Đáng chú ý là cả Cutler, Zhou và Li đều cho 

rằng đây là phân loài Siphonosoma australe australe [34], [75]. Năm 2001, Cutler 

gọi loài khi mô tả về phân loại học [35]. Gần đây Adrianov và Maiorova khi nghiên 

cứu ở Vịnh Nha Trang cũng gọi loài như Cutler [25].  Hiện nay, Giống Siphonosoma 

có 10 loài trong tổng số 145 loài thuộc Ngành Sipuncula [25]. 

Sipunculus nudus Linnaeus, 1766 đã được Cutler mô tả nhiều lần [33], [34], 

[35]. Gần đây Gisele & Gonzalo (2013) mô tả kỷ về đặc điểm hình thái và phân tử 

từ các mẫu vật thu ở 11 điểm khác nhau trên thế giới từ đó đưa ra quan điểm về mối 

quan hệ phát sinh chủng loại của loài này so với các loài khác của Sipunculus [41]. 
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1.1.1.3. Các nghiên cứu về khu hệ và phân bố 

Khác với ghi nhận của Cutler, Morozov và Adrianov (2002) cho rằng đây là 

một nhóm động vật dạng hình giun sống ở biển tương đối ít loài và theo các đánh 

giá khác nhau có từ 250 đến 350 loài phân bố rộng ở các vùng biển trên thế giới 

[55]. Nhóm tác giả này cũng đã nghiên cứu mật độ, sinh khối, sự phân bố và khóa 

định loại Sipuncula trên vịnh Vostok thuộc vùng biển Nhật Bản. Các nghiên cứu về 

phân bố cho thấy các loài trong Giống Phascolosoma phân bố từ vùng ôn đới, cận 

nhiệt đới và nhiệt đới. Chúng sống ở các vùng triều, trên nền đáy sét bùn của rừng 

ngập mặn [34], [35], [61], [68]. 

1.1.1.4. Các nghiên cứu về sinh thái học 

Nghiên cứu về sinh thái học nói chung có các công trình của Cutler,  Nielsen,  

Kawauchi,... Trong tác phẩm “The Sipuncula - Their Systematics, Biology, and 

Evolution”, Cutler đã trình bày các đặc điểm sinh thái như nơi ở, tính cảm ứng đối 

với sự thay đổi của môi trường, tập tính, hoạt động dinh dưỡng, sinh sản và cấu tạo 

các hệ cơ quan khác của Sá sùng. Có thể nói đây là tài liệu tương đối đầy đủ đầu 

tiên về ngành động vật này [34]. Gần đây, Nielsen, trong cuốn “Animal Evolution-

Interrelationships of the Living Phyla” đã giành một chương (Chương 26) để nói về 

cấu tạo và hoạt động sống của Sipuncula và tập trung vào sự phát triển cá thể và đặc 

điểm ấu trùng giống Phascolopsis và Golfingia [59]. 

Về đặc điểm dinh dưỡng, Sipuncula là những loài ăn mùn bả hữu cơ vì vậy 

chúng có vai trò quan trọng trong chu kỳ phân hủy các chất hữu cơ và thu dọn xác 

các loài không xương sống nhỏ, các loài vi khuẩn và các loài tảo. Theo Edmonds 

(2000), các loài Sipuncula ăn lọc và hút vào bụng mùn bả hữu cơ cùng một lượng 

lớn cát [37]. 

Phần lớn Sipuncula là những loài phân tính nhưng không phân biệt rõ đực 

cái. Hiện có nhiều công trình nghiên cứu về sự sinh sản và phát triển các loài 

Sipuncula. Công trình được viết tương đối đầy đủ là của Rice. Đây là một luận án 

nghiên cứu sâu về sự sinh sản và phát triển từ sự phát sinh giao tử đến các giai đoạn 

phát triển và ấu trùng của hai loài Phascolosoma agassizii và Golfingia pugettensis 

ở các vùng đảo Colombia thuộc Anh. Cũng theo Rice thì ấu trùng của Sá sùng là ấu 
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trùng Trochophore trải qua bốn giai đoạn phát triển [61]. Nhóm tác giả đứng đầu 

bởi Xue-Ping nghiên cứu sự phát triển tế bào sinh dục và sinh học sinh sản loài 

Phascolosoma esculenta ở vùng bờ biển Zhenjiang (Trung Quốc) cho thấy loài này 

sinh sản từ tháng 5 đến tháng 9 với tỷ lệ đực cái là 1:1 [74]. Năm 2010, Adrianov và 

Maiorova đã nghiên cứu sự phát sinh giao tử, đẻ trứng, phôi, ấu trùng và phát triển 

hậu phôi ba loài trong đó có loài Phascolosoma agassizii ở biển Nhật Bản [25]. 

Nghiên cứu tương tự trên loài Phascolosoma turnerae ở biển Bahamas cũng đã 

được công bố bởi Rice và cộng sự năm 2012 [65]. 

Các nghiên cứu về mật độ quần thể Sâm đất đã được thực hiện trên các loài 

khác nhau thuộc Ngành Sipuncula. Kddra & Murina (2010), Kddra & Wiodarska -

Kowalczuk (2008) đưa ra số liệu về mật độ cá thể một số loài thuộc Họ 

Golfingiidae và Phascolionidae ở vùng Svalbard (Na Uy) [48], [49]. Maiorova & 

Adrianov (2010) và Đỗ Văn Nhượng (1998) cũng đã có những công bố về mật độ 

của một số loài thuộc Sipuncula [25], [14]. Ở Việt Nam, chưa có tài liệu nào công 

bố chính thức về mật độ quần thể Sâm đất. 

Ngoài ra, có các công trình nghiên cứu chuyên về sự điều hòa áp suất thẩm 

thấu của Foster (1974), ảnh hưởng của việc thiếu oxygen lên sự tổng hợp amino axit 

[39] và sự oxy hóa glutamate lên cơ thể của Phascolosoma arcuatum của Ip và cộng 

sự [44], phản ứng của cơ và của các nội quan của Phascolosoma arcuatum đối với 

sự thay đổi nồng độ muối [31], sự phát triển xúc tu [24], nghiên cứu ảnh hưởng của 

Cd và Zn đến sự tập trung oxy và sự bài tiết amoniac ở Sipuncula [30]. Hsieh và 

cộng sự đã đánh giá môi trường ở các vùng tảo biển và vùng trầm tích ngập nước ở 

Đài Loan (Trung Quốc) qua phân tích dấu vết các kim loại như As, Cd, Cr, Cu, Hg 

và Zn trong cơ thể các loài Sipuncula [43]. Gần đây nhất, Ge và cộng sự cho thấy 

lượng các amino axit tự do, các nucleosid và nucleobase thay đổi trong các phần 

khác nhau của cơ thể Sipunculus nudus [40]. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Tình hình nghiên cứu các loài này và Sâm đất nói chung ở Việt Nam còn rất 

ít. Đỗ Văn Nhượng (1998) ghi nhận có 20 loài ở Việt Nam. Chúng sống trong nền 

đáy các khu rừng ngập mặn ở Móng Cái (Quảng Ninh) và Cần Giờ (thành phố Hồ 
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Chí Minh). Các loài Sâm đất chỉ tập trung ở những vùng nhất định và phát triển 

mạnh cả bốn mùa (Móng Cái) hoặc chỉ mùa khô và mùa mưa (Cần Giờ) [14]. 

Năm 2007, nhóm tác giả Nguyen Thi Thu Ha và cộng sự đã nghiên cứu loài 

Sipunculus nudus trong mối quan hệ với các đặc điểm địa chất và môi trường ở bờ 

biển Quảng Ninh [58]. Theo kết quả nghiên cứu này Sipunculus nudus sống trong 

vùng dưới triều ít thực vật thủy sinh, sóng và gió nhẹ, kiềm yếu, độ mặn cao và ổn 

định và với lượng kim loại nặng thấp và cát trong trầm tích chiếm 80%. 

Trong những năm gần đây đáng chú ý là các nghiên cứu về Sipuncula ở Vịnh 

Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa của Murina (2007) cho thấy có 8 loài thuộc 6 giống 

và 5 họ trong đó có ba loài ghi nhận mới cho vùng Biển Đông là Aspidosiphon 

muelleri kovalevskii, Aspidosiphon (Akrikos) mexicanus và Onchnesoma steenstrupii 

steenstrupii [56]. Báo cáo của Dự án Asia-Pacific Network for Global Change 

Research (APN) (2011) cũng ở địa điểm trên với kết quả có 20 loài thuộc 11 giống và 

5 họ [27]. Công trình công bố mới nhất ở vùng này là của Adrianov và Maiorova 

(2012) ghi nhận số lượng loài, giống và họ như công bố của Dự án Asia-Pacific 

Network for Global Change Research nhưng có 15 loài mới cho Vịnh Nha Trang và 

một loài mới cho Biển Đông là Nephasoma pellucidum [26]. 

Các nghiên cứu về đánh giá nguồn lợi ở Việt Nam có kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Hữu Khánh [13]; nghiên cứu để đảm bảo và phát triển nguồn lợi Sá sùng ở 

Việt Nam [22]. Đặc biệt vào năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 

nghệ) đã cho ra đời Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 

số 0047 cho sản phẩm Sá sùng Vân Đồn (Quảng Ninh) [7]. 

Cho đến nay đã có nhiều công trình công bố về việc nuôi thử nghiệm, nuôi 

thương phẩm và xây dựng mô hình nuôi các loài Sá sùng ở Việt Nam. Các tác giả 

Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Khánh Nam đã thử nghiệm thành 

công việc sản xuất giống nhân tạo Sipunculus nudus tại Khánh Hòa [6]. Võ Thế 

Dũng và cộng sự đã có kết quả bước đầu nghiên cứu nuôi thương phẩm Sá sùng tại 

Khánh Hòa [9]. Tương tự có nghiên cứu nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm Sá 

sùng Vân Đồn - Quảng Ninh [4] và sản xuất giống nuôi thương phẩm Sá sùng [1]. 
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1.1.3. Nhận xét chung 

Các  tài liệu có được cho thấy việc nghiên cứu Sá sùng nói chung và Sâm đất 

nói riêng trên thế giới trước hết tập trung vào việc xác định Sá sùng là một ngành 

độc lập tách khỏi các Ngành Giun đốt và Thân mềm. Các nghiên cứu sau đó đi sâu 

phân tích các đặc điểm phân tử như dải trình tự gen và xác định mối quan hệ phát 

sinh chủng loại, nghiên cứu phát triển phôi và các đặc điểm hình thái khác nhằm 

xác định mối quan hệ họ hàng với Giun đốt và Thân mềm. Tuy nhiên, cho đến nay 

vấn đề này vẫn chưa được làm sáng tỏ. 

Khi nghiên cứu về vị trí phân loại, các tác giả đều mô tả các đặc điểm hình thái 

dùng trong phân loại, xây dựng khóa định loại cho các loài trong hai lớp của ngành. 

Việc công bố thành phần loài cũng không bao phủ tất cả các vùng trên thế giới. 

Bên cạnh các nghiên cứu nói trên, một số tác giả nghiên cứu về môi trường 

sống của Sâm đất, đặc biệt có nhiều tài liệu đi sâu vào hoạt động sinh sản và sự phát 

triển cá thể của một số loài trong Ngành Sipuncula. Một số công trình gần đây chú ý 

đến mô tả đặc điểm thể xoang, hệ cơ và một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến 

hoạt động sống của Sâm đất. 

Tuy nhiên, vẫn còn có ít tài liệu nghiên cứu đánh giá về sinh khối và mật độ. 

Chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ về các điều kiện sống và thành phần thức ăn 

của Sâm đất. Càng có rất ít tài liệu nghiên cứu về mặt sinh thái học và các mặt khác 

của các loài Sâm đất ở Việt Nam. 

Ở Việt Nam đã có các công trình nghiên cứu về thành phần loài Sâm đất 

nhưng còn rất ít và chỉ tập trung ở một số vùng rừng ngập mặn thuộc tỉnh Bến Tre, 

Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), Nha Trang (Khánh Hòa) và Quảng Ninh. Các 

vùng khác hầu như chưa có các công bố chính thức. Việc nghiên cứu về đặc điểm 

sinh thái cũng còn rất ít và chỉ tập trung trên một số đối tượng. Các nghiên cứu về 

nuôi để sản xuất giống và nuôi thương phẩm đã được thực hiện, nhưng nuôi để 

bảo tồn nguồn gen và nghiên cứu để bảo tồn và phát triển bền vững đang còn ít 

được quan tâm. 
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1.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA SÂM ĐẤT 

Theo Cutler (1994) [34], cơ thể Sipuncula gồm hai phần: phần thân và vòi co 

rút được. Thân con trưởng thành dài từ 3 đến hơn 400 mm, thường từ 15-30 mm và 

có hình dạng khác nhau: hình trụ, hình ống, hình túi hoặc hình cầu. 

Sâm đất có màu xám vàng nâu nhạt. Hình thái cấu tạo ngoài của Sâm đất 

(Siphonosoma australe) có một số đặc điểm tương tự Ngành Giun tròn, Da gai và 

Thân mềm. Hình dáng ngoài trông giống như con sâu hoặc con giun đất nhưng dài 

và mập hơn. Nhóm kích thước bắt gặp nhiều khoảng 21 - 52 cm. 

Vòi: Cơ thể Sâm đất không phân đốt, phần trước biến thành vòi có các núm cảm 

giác hoạt động, có thể thu vào nhờ cơ co rút vòi và đẩy ra nhờ sức ép của dịch thể 

xoang. Nhờ vòi mà Sâm đất có thể di chuyển hay đào hang trong đất dễ dàng. Phần vòi 

có thể rút vào trong khoang cơ thể từ 1/5 đến 1/3 chiều dài của cơ thể, làm cho cơ thể 

ngắn đi nhiều so với trước khi rút. Tận cùng đầu vòi hình thành khoang xúc tu giống 

như Lớp Hai mảnh vỏ và bao quanh là hệ thống các xúc tu. Miệng và các xúc tu sẽ 

không thể nhìn thấy nếu như phần vòi thụt vào phía trong khoang cơ thể. 

Sâm đất có hai khoang trong cơ thể là khoang xúc tu và khoang thân (khoang 

cơ thể). Sự xuất hiện hai khoang trong cơ thể là đặc điểm chung của Lớp Sâm đất 

chứ không chỉ ở riêng một giống nào. Khoang xúc tu phía trên được giới hạn bởi 

đĩa miệng và các xúc tu. Khoang cơ thể ở phía dưới, rộng hơn nhiều so với khoang 

xúc tu và là khoang chính của cơ thể. Hai khoang này được tách nhau bởi một vách 

ngăn chính trong đĩa miệng. Cả hai khoang đều chứa nhân tố vận chuyển oxy 

(Hemerythrocytes). Đặc trưng của khoang xúc tu là có một đoạn hầu, bao quanh là 

một rãnh vòng nhìn thấy mờ nhạt tại đáy của đĩa miệng. Các lông mao trên vòng 

hầu hướng vào nhau, tạo nên màu hơi hồng nhạt của các xúc tu trên cơ thể sống. 

Khoang xúc tu còn có hai ống nhỏ, dầy, chạy dọc khoang có khả năng co rút và mặt 

trong có lông mao. Khoang thân rất rộng, kéo dài từ đĩa miệng đến tận cuối cùng 

của thân. Chúng chứa hầu hết các cơ quan nội tạng. Hai ống co rút của khoang xúc 

tu chạy thẳng vào khoang thân. 

Hậu môn không nằm vị trí tận cùng mà mở ra ở phía lưng trên phần trước của 

thân cơ thể trừ Giống Onchnesoma và Phasco, ở vị trí khoảng 1/3 chiều dài cơ thể 
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tính từ đầu vòi. Căn cứ vị trí lỗ hậu môn có thể xác định được mặt lưng, mặt bụng, 

bên phải và bên trái, từ đó xác định được mặt phẳng đối xứng trên cơ thể Sâm đất. 

Thành cơ thể có màu hồng khi còn sống và màu trắng khi đã chết. Trên thành 

cơ thể có chứa các lớp cơ dọc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lớp cơ dọc nằm 

bên trong thành cơ thể phân thành các bó hoặc nhẵn và không phân thành bó. Lớp 

cơ dọc của Sâm đất gồm 16 - 18 bó cơ dài tạo thành các rãnh. Hệ thống cơ của phần 

vòi to và dày thành bốn bó cơ điều khiển sự co rút của vòi. Ở nhiều giống các nhóm 

cơ này tiêu giảm chỉ còn một hoặc hai. 

Cấu trúc biểu bì của Sipuncula khác nhau: có các nhú, móc và các tấm. Vòi 

dài từ một nửa cho đến gấp nhiều lần chiều dài thân. Miệng ở tận cùng vòi bao 

quanh bởi xúc tu ở các loài họ Sipunculidae. Phần sau vòi là vùng có móc. Ở Họ 

Phascolosomatidae có móc xếp thành nhiều hàng. 

Bên trong cơ thể, thực quản và ruột có dạng xoắn. Ở phần lớn các loài, có cơ 

dạng sợi chỉ xuất phát từ thành cơ thể kéo dài đến giữa đoạn xoắn của ruột. Ở nhiều 

giống, các bó cơ hình trụ kéo dài và gắn vào phần tận cùng của thân; ở một vài 

giống cơ kết thúc ở phần xoắn của ruột. 

Thận có một đôi dạng hình túi nằm ở mặt bụng phần trước thân (Giống 

Onchnesoma và Phascolion chỉ có một thận). Não bộ gồm một đôi hạch não với một 

đôi dây thần kinh bụng. Có khi có bốn điểm mắt nằm trên hạch não và một bộ phận 

cảm giác về hóa học là cơ quan gáy thường nằm ở mặt lưng chạy dài đến miệng. 

Hầu hết Sipuncula đều phân tính nhưng không có sự sai khác đực cái. Một 

loài được biết là lưỡng tính (Nephasoma minutum), một loài trinh sinh (Themiste 

lageniformis) và có khả năng có hai loài sinh sản vô tính bằng cách phân đoạn. Các 

giao tử được sinh ra từ một dải mô nằm ở gốc cơ bụng. Vào giai đoạn đầu của sự 

phát triển giao tử được phóng thích vào thể xoang, nơi đó sẽ diễn ra quá trình tăng 

trưởng và biệt hóa. 

Khi thành thục, giao tử ra khỏi cơ thể qua lỗ thận và thụ tinh ngoài. Phần lớn 

các loài đều có ấu trùng Trochophore bơi lội tự do. Sau khi hoàn thành biến thái, 

con non di chuyển xuống đáy đào hang và sống ở đó. 
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Phần lớn Sipuncula là những loài ăn các chất cặn bả, một vài loài lọc thức ăn 

nhờ sự hỗ trợ của vòng xúc tu (Themiste). Thức ăn của chúng là tất cả các chất phân 

hủy và chất lắng đọng như vi khuẩn, tảo và động vật không xương sống nhỏ. Đến 

lượt mình chúng là thức ăn của cá, thân mềm, cua và các loài khác. 

 

Hình 1.1. Hình thái đại cương của Sipuncula (Cutler, 1994) 

A. Cấu tạo trong; B. Hình dạng ngoài của Aspidosiphonid. A. Hậu môn; AS. Tấm hậu 

môn; CG. Hạch não; CS. Tấm đuôi; CVV. Lông tơ của mạch co rút; DRM. Cơ lưng; 

E. Thực quản. FM. Cơ treo ruột; G. Tuyến sinh dục; H. Móc; I. Vòi; LMB. Dải cơ 

dọc; N. Thận; P. Nhú; PSM. Cơ trụ sau; R. Ruột thẳng; RC. Manh tràng; SM. Cơ 

trụ; T. Xúc tu; TK. Thân; VNC. Dây thần kinh bụng; VRM. Cơ bụng; WM. Cơ cánh. 
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Sâm đất có bốn bó cơ co rút dẹp, màu trắng, kéo dài từ đĩa miệng qua hậu 

môn và bám vào thành cơ thể. Hai bó cơ co bụng (cơ bám vào mặt bụng) dài hơn bó 

cơ co lưng (bám vào mặt lưng). Khi cho đoạn nối giữa cơ co vòi và thành cơ thể lên 

kính hiển vi quan sát thì thấy cơ co vòi nối liền với cơ dọc của thành cơ thể. 

Hang của Sipuncula dễ phát hiện khi mức thủy triều thấp nhưng khó phân 

biệt với hang của các loài giun, trai hay cua nhỏ. Một số loài thuộc Giống 

Phascolopsis và Siphonosoma nhỏ sống cách mặt đất chừng vài centimet [34]. 

1.3. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI CỦA 

VÙNG NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.1.1. Vị trí địa lý 

Tỉnh Quảng Bình nằm ở tọa độ từ 16o55'12'' đến 18o05'12'' vĩ độ Bắc và từ 

105o36'55'' đến 106o59'37'' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh; phía Nam 

giáp tỉnh Quảng Trị; phía Đông là biển với đường bờ biển dài 116,04 km và có diện 

tích thềm lục địa 20.000 km2; phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

với 201 km đường biên giới. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 8.065,26 km2, chiếm 

khoảng 2,45% diện tích cả nước. 

1.3.1.2. Điều kiện tự nhiên ở khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu của chúng tôi là phần hạ lưu sông Gianh thuộc hai 

huyện: huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Tuyên Hoá là huyện miền núi phía Tây Bắc Quảng Bình, phía Bắc giáp 

huyện Hương Khê và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh, phía Tây giáp huyện Minh Hoá và 

nước bạn Lào, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Đông giáp huyện Quảng Trạch 

của tỉnh Quảng Bình. Diện tích của huyện là 1.149,41 km2, chiếm 1/7 diện tích tỉnh 

Quảng Bình. 

Quảng Trạch là huyện lớn thuộc phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Phía Đông giáp 

biển Đông, phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, Phía Nam giáp sông Gianh, phía Tây giáp 

huyện Tuyên Hóa. 

Hai huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch mang đặc điểm khí hậu chung cho toàn 

tỉnh Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
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chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình 

ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu phân làm hai mùa rõ 

rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa từ tháng cuối tháng 7 đến tháng 3 năm sau. Mưa 

thường tập trung từ tháng 10 đến tháng 12, chiếm 80% tổng lượng mưa của cả năm nên 

thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình năm cả tỉnh là 2.100 - 2.200 

mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 

8.700 oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm [21]. 

Điều kiện thời tiết bất lợi đối với tỉnh Quảng Bình nói chung và hai huyện 

Tuyên Hóa, Quảng Trạch nói riêng là có gió Tây Nam khô nóng xuất hiện khoảng 100 

ngày trong năm, chủ yếu tập trung trong tháng 7 kết hợp với thiếu mưa gây hạn hán. 

Bão thường đổ bộ vào mùa mưa, tập trung vào tháng 9 (37%). Bão thường đi kèm với 

mưa lớn. Do lãnh thổ hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường có hiện tượng 

nước dâng tạo ra lũ quét gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp hàng năm. Chế độ gió, Quảng Bình chịu ảnh 

hưởng của hai loại gió chính: Gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa Đông chủ yếu theo 

hướng từ Bắc - Đông Bắc. Gió mùa Hè chủ yếu là gió Tây Nam khô nóng thổi vào 

mùa hè nhưng chỉ xuất hiện từng đợt bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 7. Gió 

Tây Nam khô nóng gây hậu quả xấu, tần suất tốc độ gió mạnh nhất trong năm đạt trên 

15 m/s, chiếm 59,6%; trên 20 m/s, chiếm 39,6%; trên 25 m/s, chiếm 0,8%. 

Nhiệt độ: 

Nhiệt độ là một trong những điều kiện sinh thái chi phối khá lớn đến đời 

sống sinh vật. Sự phân bố nhiệt độ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là yếu tố không 

gian (địa hình, vị trí địa lý) và thời gian (mùa, tháng). 

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình (2015) [16] nhiệt 

độ không khí khu vực chịu sự chi phối của khí hậu chuyển tiếp giữa hai miền Nam - 

Bắc với miền khí hậu đặc trưng là nhiệt đới gió mùa. Theo tháng khí hậu được chia 

thành hai mùa: mùa lạnh và mùa nóng. 

- Mùa lạnh: Mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. 

Nhiệt độ trung bình ngày ổn định dưới 19,4 oC. Thời kỳ này chịu sự chi phối của 

gió mùa Đông Bắc. 
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- Mùa nóng: Mùa nóng bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình 

ngày ổn định ban ngày cao hơn 21,0 oC. Thời kỳ này chịu sự ảnh hưởng của gió Tây 

Nam khô nóng, nhiệt độ cực đại có khi lên đến 40,7 oC (tháng 7). Tại sông Gianh, 

nhiệt độ trung bình ngày các tháng được thể hiện qua Bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Nhiệt độ trung bình ngày các tháng từ năm 2010 - 2015 ở sông Gianh 

Đvt: t oC 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cả 

năm 

Năm 

2010 
20 22,1 22,6 25,1 29,5 31,2 30,3 28,1 28,5 24,5 22,4 20,7 25,4 

Năm 

2011 
15,4 18,5 17,6 23,4 27,2 30,4 29,8 28,6 27 24 23,6 17,4 23,6 

Năm 

2012 
18 18,6 21,3 26,2 29,3 30,4 30,3 29,6 27,2 26 25 21,7 25,3 

Năm 

2013 
18,1 22 24 26 29,4 29,5 29,3 29,2 27,3 24,7 22,9 17,6 25 

Năm 

2014 
18 19,4 21,7 25,8 30,2 30,9 30,1 29,8 28,3 25,5 24,2 18,5 25,2 

Năm 

2015 
18,3 20,5 23,9 25,3 31,2 30,7 28,8 29,2 28,8 25,8 25,3 19,9 25,6 

 

(Nguồn: Trạm khí tượng Ba Đồn, 2016) 

Độ ẩm: 

Độ ẩm tuyệt đối lớn nhất tại Quảng Bình trong các tháng mùa hè (từ tháng 5 

đến tháng 9) đạt từ 29 đến trên 30,4 mb. Độ ẩm tuyệt đối thấp nhất trong các tháng 

chính đông (tháng 12 đến tháng 2) đạt 19,2 đến 23,4 mb.  Độ ẩm không khí tương 

đối cao, trung bình 84,5%, song nhìn chung không ổn định. Vào mùa mưa, độ ẩm 

không khí thường cao hơn mùa khô từ 10 - 15%. Thời kỳ có độ ẩm không khí cao 

nhất của huyện thường xảy ra vào tháng cuối mùa đông (Bảng 1.2) [16].  
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Bảng 1.2. Độ ẩm trung bình các tháng trong năm 2015 ở sông Gianh 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cả 

năm 

Độ ẩm tuyệt đối (mb) 

Tuyên 

Hóa 
19,3 20,0 22,7 26,8 29,2 29,7 29,0 29,8 29,3 26,7 22,5 19,2 25,35 

Quảng 

Trạch 
19,8 19,9 23,3 27,6 29,3 29,7 30,1 30,7 30,5 27,5 23,6 23,4 26,28 

Độ ẩm tương đối (%) 

Tuyên 

Hóa 
90 89 88 85 80 76 73 79 88 90 90 89 85 

Quảng 

Trạch 
89 90 89 87 82 75 72 78 86 88 87 87 84 

 

(Nguồn: Trạm Khí tượng Tuyên Hóa, Trạm Khí tượng Ba Đồn, 2016) 

Lượng mưa: 

Mùa mưa ở Quảng Bình trùng với mùa mưa bão của cả nước, mùa mưa bắt 

đầu từ cuối tháng 7 và tập trung chủ yếu vào các tháng 9, 10, 11; chiếm 65 - 67% 

lượng mưa cả năm, mỗi năm thường có 2 - 3 cơn bão, các tháng 11, 12, 1 có mưa 

phùn, gió bấc. Số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm. Tổng lượng mưa trung 

bình hàng năm ở Quảng Bình từ 1.800 - 2.600 mm/năm. Lượng mưa không đều 

giữa các vùng và các tháng trong năm (Bảng 1.3) [16]. 
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Bảng 1.3. Lượng mưa trung bình các tháng từ năm 2010 - 2015 tại sông Gianh 

Đvt: mm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cả 

năm 

Năm 

2010 
85 10,7 4,5 45,3 44,3 52,9 364,6 472,6 95,1 1568 63,2 38,8 2845 

Năm 

2011 
40 33,7 74,9 15,2 88,8 36,3 78,3 104,5 639,6 945,7 154,3 84,5 2295,8 

Năm 

2012 
45 15 14,3 57,7 100,6 97,8 126,1 18,5 512,2 232,2 132,2 110,8 1582,4 

Năm 

2013 
50,1 22,5 51,9 34,8 98,3 118,8 180,5 160,4 852,5 686,9 98,9 54,6 2410,2 

Năm 

2014 
19,1 22,5 15,2 41,3 0,9 129,6 58,9 99,1 154,3 511 95,2 94,8 1241,9 

Năm 

2015 
146,2 28,4 25,7 110 15,7 88,7 116,4 41,3 426,4 89,7 562,9 25,6 1677 

 

(Nguồn: Trạm khí tượng Ba Đồn, 2016) 

Số giờ nắng – lượng bốc hơi: 

Mùa khô từ tháng 4 kéo dài đến tháng 8, trùng với mùa khô hanh nắng gắt 

với gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn (960 - 1.200 mm/năm). Trong mùa 

lạnh lượng bốc hơi nhỏ hơn so với mùa nóng vì vậy trong các tháng từ 4 - 7 

lượng bốc hơi lớn hơn lượng mưa nên thường xảy ra khô hạn, ảnh hưởng tới sự 

phát triển và sinh trưởng của cây trồng. 

Tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 5, tháng có giờ nắng thấp nhất là tháng 

12. Trong năm, số giờ nắng tăng nhanh nhất vào tháng 4, tháng 5 và giảm tương đối 

nhanh từ tháng 10 đến tháng 11, vì đây là những thời đoạn giao mùa [8], [16]. 
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Bảng 1.4. Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm 2015 tại sông Gianh 

Đvt: giờ 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tuyên 

Hóa 
88,5 86,3 109,2 167,8 239,8 224,1 228,6 206,5 168,5 142,1 96,7 68,5 

Quảng 

Trạch 
87,5 89,2 113,4 165,5 232,9 218,6 224,9 204,8 161,3 143,2 92,9 66,3 

 

(Nguồn: Trạm khí tượng Tuyên Hóa, trạm khí tượng Ba Đồn, 2016) 

Gió và hướng gió: 

Chế độ gió khu vực mang tính chất chế độ nhiệt đới gió mùa, có sự phân hóa 

sâu sắc của địa hình và chịu ảnh hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền 

Nam nước ta. Có hai mùa gió chính là gió mùa Đông và gió mùa Hè. 

- Gió mùa đông: Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thịnh hành là gió Đông 

Bắc. Do ảnh hưởng của dãy núi đèo Ngang nên thường có hướng Tây Bắc và Tây. 

- Gió mùa hè: Từ tháng 5 đến tháng 10 thịnh hành là hướng gió Tây Nam. 

Ngoài ra còn có hướng gió Đông và Đông Nam thổi từ biển vào. Nhìn chung, gió 

Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên 

tới cấp 10, 11. 

1.3.1.3. Chế độ thủy văn 

Quảng Bình có nguồn nước mặt phong phú nhờ hệ thống sông suối, hồ khá 

dày đặc. Mật độ sông suối đạt 0,8 - 1,1 km/km2, tuy nhiên phân bố không đều và có 

xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông, từ vùng núi ra biển. Toàn tỉnh, có 5 hệ thống 

sông chính đổ ra biển là: sông Roòn, Gianh, Lý Hoà, Dinh và Nhật Lệ [10]. 

Nhìn chung, sông ngòi của Quảng Bình có đặc điểm chung là chiều dài ngắn 

và dốc nên khả năng điều tiết nước kém, thường gây lũ kịch phát trong mùa mưa. 

Tốc độ dòng chảy lớn nhất là trong mùa mưa lũ; tổng lượng dòng chảy vào mùa lũ 

chiếm từ 60 - 80% lượng dòng chảy cả năm. 

Sông Gianh bắt nguồn từ dãy Trường Sơn. Đoạn chảy qua huyện Tuyên 

Hóa dài khoảng 70 - 80 km, chảy qua huyện Quảng Trạch dài 15 km và đổ ra 

biển ở cửa Gianh. 
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Đặc điểm về chế độ thuỷ triều: 

Vùng biển Quảng Bình nói chung và vùng cửa Gianh nói riêng có chế độ bán 

nhật triều không đều, hầu hết các ngày trong tháng đều có hai lần nước lớn và hai lần 

nước ròng. Thời gian triều dâng thường dưới 10 giờ, thời gian triều rút từ 15 - 16 giờ. 

Nhờ thủy triều mà phần hạ lưu sông Gianh nhận được lượng nước từ biển 

Đông, cùng với lượng nước ngọt nhận được từ sông suối chảy từ thượng nguồn về, 

điều này làm cho khối nước trong lòng sông Gianh luôn được xáo trộn. Các hệ thống 

dòng chảy điều hòa khối nước, chu chuyển đều nguồn dinh dưỡng trong sông, tạo điều 

kiện cho các sinh vật phát triển, phân bố khá đều trong thủy vực của sông Gianh [16]. 

Độ mặn: 

Biến động theo mùa, mùa Hè vùng ven bờ có độ mặn 30 - 32‰, vùng lộng 

32 - 34‰, ở các cửa sông có độ mặn 20 - 25‰ [16]. 

1.3.2. Những đặc trưng cơ bản của quần xã thủy sinh vật 

1.3.2.1. Thực vật thủy sinh 

Có tám loài thuộc hai lớp thực vật có hoa thủy sinh; lớp Ngọc Lan 

(Magnoliopsida) có 3 loài; lớp Hoa loa kèn (Lililopsida) có 5 loài. Thực vật có hoa 

thủy sinh phân bố và chiếm ưu thế ở hai bên bờ sông, chủ yếu phân bố từ bờ đến độ 

sâu 1,5 m. Ở độ sâu từ 0,5 m đến 1 m chúng tạo thành các quần xã thực vật thủy 

sinh dày đặc với sinh khối trung bình 2,5 - 4,5 kg/m2. Một số loài thực vật có hoa 

thủy sinh chiếm ưu thế ở độ sâu 1 m là Rong mái chèo (Valisneria spiralis ), Rong 

đốt (Najas indica),… 

Thành phần loài thực vật thủy sinh ở sông Gianh có nguồn gốc nước ngọt và 

có sinh khối tương đối cao. Vào mùa mưa lũ (các tháng 8 - 11 hàng năm), thực vật 

có hoa thủy sinh có sinh khối rất thấp (0,2 kg/m2 nước) do chúng bị lụy tàn sinh lý 

và một phần bị chết do hoạt động khai thác của con người . 

Tảo lớn, thực vật có hoa và thực vật bùn đáy cùng với các loài tảo phù du 

khác đã tạo thành một hệ thực vật rất quan trọng. Chúng sản xuất ra chất hữu cơ, là 

cơ sở thức ăn ban đầu cho các động vật thủy sinh [16]. 
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1.3.2.2. Động vật thủy sinh 

Động vật nổi chủ yếu là giáp xác (Copepoda, Cladocera). Động vật đáy đã 

xác định được 16 loài gồm có giun nhiều tơ (Polychaeta), giáp xác chân đều 

(Isopoda), giáp xác 10 chân (Decapoda),... 

Cũng như động vật nổi, thành phần loài động vật đáy cũng chỉ bao gồm hai 

nhóm cơ bản, đó là các loài có nguồn gốc nước ngọt và các loài đã thích nghi cao với 

môi trường nước lợ. 

Tóm lại, với thành phần thực vật thủy sinh khá đa dạng và phong phú, đảm 

bảo cung cấp nguồn thức ăn ban đầu cho động vật thủy sinh phát triển. Chúng là cơ 

sở thức ăn quan trọng trong thủy vực, góp phần cho nguồn lợi thủy sản trong hệ 

thống sông được ổn định và phát triển. 

1.3.2.3. Thực trạng rừng ngập mặn ở sông Gianh 

Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái đặc trưng của vùng ven biển 

nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, RNM gặp ở vùng ven biển Vịnh Bắc Bộ, 

ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu, vùng ven biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) và các nơi 

khác của miền Trung. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

năm 2011, năm 1943, nước ta có 408.500 ha RNM. Đến năm 2006 diện tích này chỉ 

còn 209.741 ha. Cũng theo báo cáo này, 62% tổng diện tích rừng ngập mặn trên 

toàn quốc hiện nay là rừng mới trồng, thuần loại, chất lượng rừng kém cả về kích 

cỡ, chiều cao cây và đa dạng thành phần loài (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011). 

RNM cung cấp cho cộng đồng bao gồm các vật liệu xây dựng, nhiên liệu, 

thức ăn,… RNM còn là nơi sinh sống của nhiều loài hải sản, chim và nhiều động 

vật khác trong đó có các loài Sâm đất. 

Ở Quảng Bình, qua kết quả điều tra của Dương Viết Tình và Nguyễn Trung 

Thành (2012) cho thấy hiện trạng rừng ngập mặn phân bố dọc theo các bãi bồi hai 

bên bờ sông theo hướng lên thượng lưu của sông Gianh. RNM tập trung chủ yếu ở 

phía ngoài đê và vùng không có đê. Tổng diện tích RNM tại khu vực cửa sông 

Gianh là 22,1 ha, trong đó huyện Quảng Trạch có 20,9 ha và Bố Trạch là 1,2 ha. 

Diện tích tập trung dọc theo phía ngoài đê là 14,81 ha (chiếm 67%) và ở những 

vùng không có đê là 7,29 ha (chiếm 33%) [20]. 
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Các yếu tố sinh thái đặc trưng ở RNM tỉnh Quảng Bình là độ mặn bình quân 

là 9,5‰; chế độ nhật triều không đều, biên độ triều thấp từ 0,4 - 0,7 m; nhiệt độ 

bình quân 25 oC; lượng mưa hàng năm khoảng 2796 m. 

Tài liệu nói trên còn ghi nhận hệ thực vật ngập mặn, ở đây có 23 loài của 17 

họ thực vật. Họ Đước (Rhizophoraceae) có số loài nhiều nhất (3 loài), họ Lúa 

(Poaceae) 2 loài và họ Đậu (Fabaceae) có 2 loài còn các họ khác chiếm tỷ lệ ít hơn 

(1 loài). Trong tổng số loài điều tra có 12 loài thực vật chính thức; chiếm 31,4% 

tổng số cây ngập mặn thực thụ ở Việt Nam và 11 loài thực vật tham gia RNM. Điều 

này cho thấy hệ thực vật ở cửa sông Gianh có tính đa dạng thành phần loài và mang 

đầy đủ tính đặc trưng của các loài thực vật ngập mặn. Dạng sống của thảm thực vật 

RNM các loài cây gỗ chiếm tỷ lệ cao nhất (39,1%) với 9 loài, điển hình như Đước, 

Vẹt, Bần, Mắm… Các cây dạng bụi và cây thân cỏ chiếm tỷ lệ tương đương nhau 

(21,7%). Cây gỗ dạng bụi và cây dây leo chỉ chiếm tỷ lệ thấp trong các dạng sống 

rừng ngập mặn sông Gianh. 

Tổng diện tích rừng mất đi do nuôi trồng thủy sản là 9,3 ha (chiếm 30% diện 

tích thay đổi). Diện tích rừng mất đi nhiều nhất ở xã Quảng Phong (5,3 ha), Quảng 

Phúc (3,1 ha). Diện tích RNM được trồng năm 2009 trên toàn khu vực là 25 ha với 

tỷ lệ sống là 80% [20]. 

Động vật thủy sinh từ tự nhiên được xem là nguồn cung cấp protein không 

thể thiếu trong nhu cầu hàng ngày cho con người. Tuy vậy, hiện nay do sức ép về 

dân số mà dẫn đến tình trạng khai thác quá mức làm cho nguồn tài nguyên Sâm đất 

có nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó sự phát triển kinh tế xã hội, trình 

độ nhận thức của con người về bảo vệ nguồn tài nguyên chung của nhân loại là một 

vấn đề hết sức quan trọng, cần được quan tâm. 
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Chương 2:  ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, VẬT LIỆU 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Các loài Sâm đất thuộc Ngành Sipuncula (Sedgwick, 1898) thu thập được ở 

vùng hạ lưu sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. 

2.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

Đề tài được thực hiện từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2017: Mỗi tháng đi hai 

đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7 - 10 ngày. Thời gian đi đào bắt được thực hiện lúc thủy triều 

xuống. Công việc cụ thể là đếm số lượng hang, số lượng cá thể, tính diện tích điểm 

thu mẫu, lấy các số liệu về yếu tố môi trường tại cùng thời điểm và cùng địa điểm 

thu mẫu. Trong số các mẫu thu được một số dùng phân tích đặc điểm hình thái và 

phân tích thức ăn.  

2.3. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Sông Gianh chảy qua bốn huyện: Mai Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch và 

Quảng Trạch. Kết quả khảo sát sơ bộ trước đây cho thấy trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình, các loài Sâm đất chỉ sống ở vùng hạ lưu sông Gianh. Trên địa bàn hai 

huyện Mai Hóa và Tuyên Hóa không có sự xuất hiện của Sâm đất. Dọc hai bờ 

sông, ở phía bờ Nam diện tích ven bờ đã bị người dân lấn chiếm nhằm thực hiện 

mục đích xây dựng nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ở phía bờ Bắc. 

 

(Tỷ lệ: 1:10.000) 

Hình 2.1. Sơ đồ địa điểm thu mẫu (Các điểm thu mẫu đánh dấu màu đỏ) 
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Nghiên cứu được thực hiện trên 10 địa điểm khác nhau ở vùng hạ lưu và 

các khu rừng ngập mặn tại sông Gianh, tỉnh Quảng Bình; có tọa độ địa lý từ 

170o42’30’’ - 17o44’59’’ độ vĩ Bắc và từ 106o24’38’’ - 106o29’19’’ độ kinh 

Đông (Hình 2.1 và bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Tọa độ các điểm thu mẫu 

TT Địa điểm thu mẫu Ký hiệu Tọa độ 

1 Tân Mỹ  TM 
N  17o42’36.7’’ 

E 106o28’19.7’’ 

2 Xuân Lộc 1  XL1 
N  17o42’41.2’’ 

E 106o28’07.2’’ 

3 Xuân Lộc 2  XL2 
N  17o42’50.1’’ 

E 106o27’39.9’’ 

4 Hồ Vịt (Xóm Đồng)  HV 
N  17o42’55.1’’ 

E 106o27’28.1’’ 

5 Hồ Tôm (Diên Phúc)  HT 
N  17o42’59.1’’ 

E 106o27’13.1’’ 

6 Bắc Cầu Gianh  CG 
N  17o43’55.6’’ 

E 106o24’38.2’’ 

7 Bến chợ Ba Đồn  BĐ 
N  17o44’56.1’’ 

E 106o25’02.9’’ 

8 Cồn Két (Quảng Thuận)  CK 
N  17o44’41.8’’ 

E 106o25’21.8’’ 

9 Quảng Văn  QV 
N  17o43’55.6’’ 

N  17o43’55.6’’ 

10 Quảng Minh  QM 
N  17o42’30.3’’ 

E 106o28’36.8’’ 
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(a)  (b) 

 

 

 

(c)  (d) 
 

Hình 2.2. Cảnh quan các điểm thu mẫu 

Tân Mỹ (a); Xuân Lộc 2 (b); Xuân Lộc 1 (c); Hồ Vịt (d) 

2.4. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.4.1.1. Mẫu vật 

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên kết quả phân tích 568 cá thể Sâm 

đất. Trong đó: số lượng mẫu phân tích định loại 62; số mẫu phân tích hình thái 268; 

số mẫu phân tích thịt 178; số mẫu phân tích thức ăn 60. Mẫu Sâm đất đang được lưu 

trữ tại Phòng thí nghiệm Động vật học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. 

2.4.1.2. Dụng cụ và thiết bị 

Dụng cụ và thiết bị thu mẫu, phân tích hình thái Sâm đất gồm có: túi vải, 

giấy ghi nhãn, thước đo, máy ảnh kỹ thuật số (Canon SX20IS), cân điện tử (độ 
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chính xác 0,01g), cân khối lượng cơ thể bằng cân OHAUS PA 213 (OHAUS 

Corporation, Mỹ), sai số 0,01 g; xác định tọa độ bằng máy định vị Garmin Colorado 

400t (Garmin Corporation, Đài Loan (TQ), chụp ảnh bằng kính lúp hai mắt 

Olympus Master SZX7 (Olympus Imaging Corp., Nhật Bản), kính hiển vi quang 

học với vật kính x40, bộ đồ mổ, hộp nuôi nhiều kích cỡ, đĩa petri,… 

Dụng cụ và thiết bị để phân tích: Kính hiển vi Olymsus BX51 (độ phóng đại 

x 100, x 400 và x 1000 lần), rây với đường kính lỗ 20 µm, nhiệt kế thông thường, 

máy đo độ mặn APEL, bút đo độ pH ATC PH-98108, máy đo pH, cốc thủy tinh 

dung tích, 50 mL, 1000 mL, đũa thủy tinh... 

2.4.1.3. Hóa chất 

Hóa chất cố định mẫu gồm dung dịch formol 4%, cồn 70%, cồn 90%, nước 

cất. H2SO4 đặc, NaOH dùng để phân tích mẫu đất (phương pháp Kjeldalh). Các hóa 

chất dùng trong phân tích thành phần thịt như: CuSO4.5H2O, KNaC4H4O6.4H2O, 

NaVO4.2H2O, NaMoO4.2H2O, Na2CO3, H3PO4, NaOH, HCl đậm đặc, Li2SO4, nước 

Brôm, nước cất.  

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

Trong quá trình nghiên cứu, việc đi thực địa thu mẫu được thực hiện mỗi 

tháng hai lần, vào lúc thủy triều xuống; phỏng vấn người dân ở khu vực nghiên cứu 

và lập phiếu điều tra những người trực tiếp khai thác Sâm đất.  

* Phương pháp thu thập mẫu 

- Thu mẫu bằng cách trực tiếp đào hang cùng với những người đi khai thác ở 

các địa điểm nghiên cứu. 

- Mẫu thu ngẫu nhiên nhằm đại diện cho quần thể Sâm đất đào bắt trong thời 

gian nghiên cứu. Những thông tin liên quan đến mẫu thu như thời gian, địa điểm, 

phương tiện đào bắt, … được ghi lại trong sổ nhật ký nghiên cứu. 

* Phương pháp xử lý mẫu 

Mẫu được xử lý ngay khi còn tươi bằng cách ngâm vào cồn 70o hoặc dung 

dịch formol 4%. 
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* Phương pháp điều tra qua người dân 

Điều tra tình hình khai thác bằng phương pháp sử dụng phiếu điều tra qua 

người dân sống trong vùng ven sông và người khai thác đến từ các địa bàn khác. 

- Điều tra về đối tượng khai thác (tên, độ tuổi, địa chỉ, địa điểm khai thác,...) 

- Phỏng vấn người dân khai thác về đặc điểm phân bố, đặc điểm nhận dạng 

hang và tập tính hoạt động. 

- Điều tra về năng suất, sản lượng, mùa vụ, dụng cụ, khả năng khai thác và 

giá trị sản phẩm. 

2.4.2.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

* Phương pháp định loại 

Định loại mẫu vật theo Cutler (1994) [34]; Morozov & Adrianov (2007) [55] 

và Cutler, (2001) [35] tại Trung tâm Động vật đất, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội. Để định loại các loài Sâm đất, chúng tôi chú ý một số đặc điểm chính trình bày 

trong Bảng 2.2. 

 Bảng 2.2. Các đặc điểm hình thái dùng trong phân loại 

STT Đặc điểm Mô tả 

1 Tấm hậu môn  Cấu trúc dạng hình mũ, cứng  nằm phía trước thân 

2 Hậu môn  
Ở phần lớn các loài, lỗ hậu môn nằm ở đường giữa 

lưng phía trước thân (gốc vòi). 

3 Phần phụ đuôi 
Một vài loài có phần phụ đuôi phân biệt rõ và nhỏ 

hơn thân. Thường có hình tròn và có cơ co rút 

4 Tấm đuôi  Cấu trúc hình tròn hoặc hình nón protein hóa sừng 

5 Cơ vòng 
Hai lớp cơ liên tục bên ngoài thân và vòi có thể 

phân thành vòng hay dải 

6 Túi và rãnh thể xoang 
Dưới thành cơ thể là thể xoang chứa đầy dịch và 

nước biển 

7 Cổ Vùng ngắn ở trên vòi sau xúc tu 

8 Mạch co rút 
Mạch kín chứa đầy chất dịch gắn với mặt lưng của 

thực quản và ăn thông với xoang xúc tu 

9 
Lông tơ và ống trên 

mạch co rút 

Ở vài loài trên bề mặt của mạch co rút có các lông 

tơ 
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10 Cơ cố định 
Các cơ hình sợi chỉ nhỏ nối ống tiêu hóa với thành 

cơ thể 

11 Vòi  Phần có kích thước nhỏ, co rút và ở trước thân 

12 Cơ dọc  
Tạo thành hai lớp của thành cơ thể. Có thể phân 

thành dải hay liên tục (không thành dải). 

13 Thận  
Thường là một đôi hoặc chỉ có một nằm ở mặt 

bụng phần trước cơ thể 

14 Cơ quan gáy 
Cơ quan có tiêm mao cảm thụ hóa học nằm ở mặt 

lưng đĩa miệng 

15 Cơ xiên 
Lớp cơ mỏng ở thành cơ thể tạo thành một góc với 

cơ vòng và cơ dọc 

16 Nhú 
Tập hợp các tế bào tuyến tạo thành những cấu trúc 

dạng hạt hình tròn hay hình nón. 

17 Cơ co trước 
1/3 phía trước của cơ co vòi có ở cá thể trưởng 

thành 

18 Cơ co vòi 
Tập hợp các nhóm cơ xuất phát ở thành cơ thể 

nằm gần não và ở trên đĩa tận cùng của vòi. 

19 Cơ trụ 
Dải cơ mảnh dạng sợi chỉ trải dài đến phần giữa 

của đoạn ruột cuộn lại 

20 Gai Các móc vòi nhỏ, thẳng đứng, hình kim tự tháp 

21 Xúc tu 
Tập trung ở mút vòi. (A) Xúc tu viền bao quanh 

miệng và (B) Xúc tu gáy bao quanh cơ quan gáy 

22 Thân Từ gốc vòi đến mút cơ thể 

 

* Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái cấu tạo 

Sau khi thu và bảo quản mẫu vật, Sâm đất được xác định các đặc điểm hình 

thái, khối lượng cơ thể (g), chiều dài thân (mm) (đo từ lỗ hậu môn đến phần tận 

cùng của thân), chiều dài vòi (mm) khi vòi duỗi ra tối đa, đường kính thân (mm), số 

lượng xúc tu, số lượng vòng móc, số lượng dải cơ dọc, mô tả hình dạng và màu sắc 

của Sâm đất. 

- Quan sát, mô tả các đặc điểm hình thái bên ngoài của Sâm đất. 
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- Phân tích các chỉ tiêu vòng móc, xúc tu và dải cơ dọc: sử dụng kính hiển vi 

quang học với vật kính x40 để quan sát hình dạng, màu sắc, đếm số lượng vòng 

móc, xúc tu, quan sát và đếm số lượng dải cơ dọc. 

 

Hình 2.3. Phân tích mẫu ở phòng thí nghiệm 

* Phương pháp nghiên cứu mật độ và số lượng 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3/2015 đến tháng 12/2015 (riêng hai 

tháng 1 và 2 của năm 2015 có nhiều đợt mưa liên tục nên không thể tiến hành thu 

mẫu được) tại mười địa điểm khác nhau ở vùng rừng ngập mặn hạ lưu sông Gianh, 

tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý từ 17o42’30’’ - 17o44’59’’ độ vĩ Bắc và từ 

106o24’38’’ - 106o29’19’’ độ kinh Đông (Hình 2.1). Trên cơ sở dữ liệu của khí 

tượng và thủy văn ở vùng nghiên cứu, từ tháng 1 đến tháng 7 là mùa khô (lượng 

mưa trung bình 69,93 mm/tháng) và từ tháng 8 đến tháng 12 là mùa mưa (lượng 

mưa trung bình 314,35 mm/tháng). 

Xác định tọa độ và tính diện tích địa điểm nghiên cứu bằng máy định vị 

Garmin Colorado 400t bằng cách cầm máy đi hết chu vi một địa điểm thu mẫu, máy 

sẽ tự động tính ra diện tích. Xác định và đếm số lượng mẫu thu được và số lượng 

hang trên một đơn vị diện tích của mỗi lần thu mẫu. Sau đó tính mật độ cá thể và 

mật độ hang trên diện tích 1 m2. 
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- Phương pháp tính mật độ bằng công thức: 

m = N / n 

Trong đó:  m là mật độ trung bình của Sâm đất (cá thể/m2); 

       N là tổng số cá thể Sâm đất đã thu được trong các điểm thu mẫu; 

                             n là tổng diện tích các điểm thu mẫu. 

- Phương pháp tính sinh khối: Sinh khối của Sâm đất được tính theo công thức 

a = M / n 

Trong đó:   a  là sinh khối trung bình của Sâm đất (g/m²) 

                              M là khối lượng Sâm đất trong các điểm thu mẫu 

                              n là tổng số diện tích các điểm thu mẫu 

*  Phương pháp phân tích thành phần thức ăn 

Nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc nuôi sau này, việc phân tích thức ăn 

được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển vùng duyên hải 

thuộc Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Thu mẫu Sâm đất ngoài thực địa, 

mổ ra ngay, lấy phần ruột và dạ dày Sâm đất ngâm trong cồn 70o. Số lượng mẫu gửi 

đi phân tích thức ăn gồm 60 mẫu; mỗi mẫu tiến hành khảo sát ba tiêu bản. Mẫu 

nghiên cứu thành phần thức ăn phải được cố định bằng cồn ngay sau khi thu mẫu để 

thành phần thức ăn trong ruột chưa kịp bị tiêu hóa hết. Mẫu phân tích được lấy sao 

cho phải đảm bảo tính đại diện giữa các điểm thu mẫu. 

Khi tách phần ruột của Sâm đất thì thấy có những đoạn ruột mềm và những 

đoạn ruột căng, những đoạn ruột mềm bên trong ruột không thấy thức ăn; đoạn ruột 

căng chứa đầy thức ăn. Tiến hành lấy những đoạn ruột căng để phân tích. 

Cách tiến hành như sau: Lấy một đoạn ruột căng (có nhiều đất) đưa vào đĩa 

petri (có sẵn nước), xẻ ruột và loại bỏ thành ruột. Sau đó chuyển toàn bộ mẫu sang 

cốc thủy tinh 50 mL, bổ sung thêm nước đạt khoảng 35 – 40 mL rồi đưa vào máy 

siêu âm, tiến hành siêu âm trong thời gian hai phút. Rây mẫu bằng rây với đường 

kính lỗ a = 20 µm, lấy phần trên mặt rây để phân tích tảo. Khảo sát trên ba tiêu bản 

hiển vi đối với mỗi mẫu. Tảo được phân loại bằng phương pháp so sánh hình thái 

dựa trên các tài liệu phân loại tảo. 
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Sử dụng kính hiển vi Olympus BX51 (độ phóng đại x 100, x 400 và x 1000 

lần) để quan sát và phân tích thành phần thức ăn trong ruột Sâm đất. Bằng phương 

pháp nói trên có thể xác định đến loài các loài tảo có trong thức ăn. Tuy nhiên, 

trong luận án này chúng tôi chỉ sử dụng kết quả phân tích đến taxon bậc Họ. 

* Phương pháp phân tích giá trị dinh dưỡng 

Lấy và bảo quản mẫu sống bằng cách cho Sâm đất vào hộp đựng mẫu có bông 

thấm nước. Sau đó đưa ngay về phòng thí nghiệm để phân tích. Mẫu được gửi phân 

tích tại Trung tâm Phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh và tại Phòng Thí 

nghiệm thuộc Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. 

Phân tích protein tổng số bằng phương pháp AOAC, 2002 và phân tích hàm 

lượng axit amin bằng phương pháp HPLC (sắc kí lỏng hiệu năng cao). 

Bảng 2.3. Phương pháp phân tích thịt tại Khoa Chăn nuôi- Thú y,  

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. 

Tên phép thử Phương pháp thử 

Độ ẩm AOAC 930.15 

Nitơ tổng số AOAC 984.13 

Lipid tổng số AOAC 920.39 

Xơ tổng số AOAC 978.10 

Khoáng tổng số AOAC 942.05 

 

Protein tổng số = Nitơ tổng số x 6,25 

Dẫn xuất không chứa nitơ (%) = 100 - (% protein tổng số + % lipid tổng số + 

% xơ tổng số + % khoáng tổng số). 

Dựa theo tài liệu tham khảo: Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 

(Official Methods of Analysis, 15 ed. Arlington, Virginia, USA: AOAC (1990).  

* Phương pháp phân tích đất và môi trường sống 

- Phương pháp lấy mẫu đất 

Dùng mai đào đất để thu mẫu đất ở độ sâu 20 cm, 40 cm và 60 cm ở nơi có 

sự xuất hiện của Sâm đất tại 10 điểm thu mẫu. Đây là những độ sâu Sâm đất hoạt 
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động khi ở trong hang. Tại mỗi điểm tiến hành trộn đều mẫu đất thu được ở ba độ 

sâu khác nhau.  

- Các chỉ tiêu phân tích mẫu đất: 

Mẫu đất được tiến hành phân tích theo hai phương thức: 

+ Phân tích thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp lắng cặn: Mẫu đất 

sau khi được thu về, tiến hành cân trọng lượng (mỗi mẫu 200 g) sau đó cho vào cốc 

thủy tinh có dung tích 1000 mL, tiến hành cho nước cất vào với tỉ lệ 1 đất : 2 nước, 

dùng đũa thủy tinh khuấy đều đất; thành phần cát nặng hơn lắng đọng xuống đáy 

cốc, phần bùn nhẹ hơn nổi trong nước. Tiến hành tách phần nước bùn ra khỏi phần 

cát. Cân trọng lượng phần cát. Kết quả tính được tỉ lệ cát và bùn có trong đất. 

+ Phân tích đất do Phòng thí nghiệm Nông hóa thổ nhưỡng - Khoa Nông 

học, Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế thực hiện. 

Bảng 2.4. Phương pháp phân tích đất tại Khoa Nông học,  

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế  

Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

pHKCl Chiết bằng tỷ lệ 1 : 5; Đo trên máy pH meter 

          OM Phương pháp Tiurin 

N (%) Kjeldalh 

 P2O5 (%) Quang phổ kế 

K2O (%) Quang phổ kế 
 

- Phương pháp lấy mẫu nước 

Nước được lấy tại 10 điểm thu mẫu, nơi Sâm đất sống đồng thời với lúc 

thu mẫu. Lấy mẫu nước cho vào ống nghiệm đưa ngay về phòng thí nghiệm để 

phân tích. Tiến hành phân tích các chỉ số nhiệt độ, độ pH và độ mặn. Đo nhiệt độ 

nước bằng nhiệt kế thông thường và đo trực tiếp tại mỗi địa điểm thu mẫu, đo độ 

mặn bằng máy APEL, đo độ pH bằng bút đo ATC PH-98108. 
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Hình 2.4. Máy đo độ mặn 

* Phương pháp xử lý số liệu 

Sau khi đo đếm các chỉ số, dữ liệu được kiểm tra mức sai khác ý nghĩa bằng 

phần mềm thống kê sinh học chuyên ngành như MINITAB và SPSS, với mức ý 

nghĩa P < 0,05 được xem là sai khác có ý nghĩa thống kê. Dữ liệu về mật độ cá thể, 

mật độ hang, số lượng cá thể và sinh khối Sâm đất giữa các điểm và các mùa được 

kiểm tra bằng cách sử dụng một yếu tố ANOVA (One-way analysis of variance). 

Phân tích ANCOVA (Analysis of covariance) được sử dụng để kiểm tra ảnh hưởng 

của các yếu tố môi trường như nhiệt độ nước (oC), giá trị pH và độ mặn (‰) đến 

mật độ cá thể, mật độ hang, số lượng cá thể và sinh khối. 

- Sử dụng phần mềm Microsoft Excel và Stagraphic Plus 3.0 để xử lý và 

đánh giá dữ liệu thu thập được. 
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Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

 

3.1. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 

3.1.1. Thành phần loài và vị trí phân loại 

Kết quả điều tra, thu thập và phân tích mẫu vật đã ghi nhận ở vùng hạ lưu 

sông Gianh, tỉnh Quảng Bình hiện có hai loài Sâm đất là Siphonosoma australe 

australe (Keferstein, 1865) và Sipunculus nudus Linnaeus, 1766. 

Hiện nay, Họ Sipunculidae gồm có 5 giống; trong đó Giống Siphonosoma có 

10 loài, Giống Sipunculus có 10 loài trong tổng số 145 loài thuộc Ngành Sipuncula. 

Theo hệ thống phân loại của Cutler (1994, 2001): 

- Sâm đất Siphonosoma austrae australe thuộc: 

Giới (Kingdom): Animalia 

    Ngành (Phylum): Sipuncula (Sedgwick, 1898) 

       Lớp (Class): Sipunculidea (E. Cutler and Gibbs, 1985) 

          Bộ (Order): Sipunculiformes (E. Cutler and Gibbs, 1985) 

   Họ (Family): Sipunculidae (Rafinesque,1814) 

      Giống (Genus): Siphonosoma (Spengel, 1912) 

         Loài (Species): Siphonosoma australe (Keferstein, 1865) 

            Phân loài (Subspecies): Siphonosoma australe australe (Keferstein, 1865) 

- Sâm đất Sipunculus nudus thuộc: 

Giới (Kingdom): Animalia 

  Ngành (Phylum): Sipuncula (Sedgwick, 1898) 

       Lớp (Class): Sipunculidea (E. Cutler and Gibbs, 1985) 

          Bộ (Order): Sipunculiformes (E. Cutler and Gibbs, 1985) 

  Họ (Family): Sipunculidae (Rafinesque,1814) 

        Giống (Genus): Sipunculus (Linnaeus, 1766) 

           Loài (Species): Sipunculus nudus Linnaeus, 1766. 
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3.1.2. Đặc điểm hình thái, cấu tạo 

3.1.2.1. Sâm đất Siphonosoma australe australe (Keferstein, 1865) 

 

 

(a) 

 

(b) 
 

Hình 3.1. Hình thái ngoài của Siphonosoma australe australe 

Ngoài thực địa (a); trong phòng thí nghiệm (b) 

- Mô tả: Cơ thể Sâm đất có dạng hình giun nhưng không phân đốt, phía 

trước có phần vòi có thể co vào hay duỗi ra rất nhanh. Cơ thể có màu xám vàng 

nhạt và có hai phần chính là thân và vòi (hình 3.1). Nhờ vòi mà Sâm đất có thể di 

chuyển hay đào hang trong đất dễ dàng. Phần vòi có thể rút vào xoang cơ thể từ 1/5 

đến 1/3 chiều dài của cơ thể, làm cho cơ thể ngắn đi nhiều so với trước khi co vòi 

(hình 3.2). Phần giữa thân có nhiều sợi cơ dọc (hình 3.8). Một đầu thân thuôn hẹp 
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lại thành vòi tận cùng là miệng, có nhiều xúc tu rất nhỏ bao quanh miệng. Xúc tu có 

màu xanh ngọc và không phân nhánh (hình 3.7). Không có cơ quan gáy, không có 

tấm hậu môn và hậu môn nằm ở phía trước thân của cơ thể, ở vị trí khoảng 1/3 

chiều dài cơ thể tính từ đầu vòi. Căn cứ vào vị trí lỗ hậu môn có thể xác định được 

mặt lưng, mặt bụng, bên phải và bên trái, từ đó xác định được mặt phẳng đối xứng 

trên cơ thể Sâm đất (hình 3.5). 

     

                           (a)                                                                  (b) 

Hình 3.2. Phần vòi 

Vòi co (a); Vòi duỗi (b) 

 
 

Hình 3.3. Phần đuôi  
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Không có tấm đuôi và phần phụ đuôi. Thành cơ thể tạo thành các dải ngang 

không hoàn toàn, khi còn sống thành cơ thể có màu hồng, khi chết có màu trắng. Trên 

thành cơ thể có chứa các lớp cơ dọc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lớp cơ dọc của 

Sâm đất Siphonosoma australe australe tại địa điểm nghiên cứu có số lượng dao động 

từ 15 đến 17 bó cơ dài tạo thành các rãnh. Nhú thân có dạng móc có đỉnh nhọn với độ 

uốn cong nhỏ hơn 45o  (hình 3.4). Mạch co rút (túi lưng) phình thành dạng củ. 

Thể xoang dạng túi chứa đầy dịch, trong cơ thể có hai xoang là xoang xúc tu và 

xoang thân (xoang cơ thể). Xoang cơ thể ở phía dưới, rộng hơn nhiều so với xoang xúc 

tu và là xoang chính của cơ thể. Hai xoang này được tách nhau bởi một vách ngăn. 

Xoang xúc tu có hai ống (cơ) nhỏ, dầy, chạy dọc xoang có khả năng co rút và mặt trong 

có lông mao. Xoang thân rất rộng, chúng chứa hầu hết các cơ quan nội tạng. Hai ống 

co rút của xoang xúc tu chạy thẳng vào xoang thân. Cơ co vòi gồm hai cặp, màu trắng 

kéo dài từ đĩa miệng qua hậu môn và bám vào thành cơ thể. Hai bó cơ co bụng (cơ bám 

vào mặt bụng) dài hơn bó cơ co lưng (bám vào mặt lưng). Khi cho đoạn nối giữa cơ co 

vòi và thành cơ thể lên kính hiển vi quan sát thì thấy cơ co vòi nối liền với cơ dọc của 

thành cơ thể. Trực tràng có màu vàng nhạt. Có hai thận (Hình 3.6). 

 

Hình 3.4. Nhú (móc) xếp thành hàng 
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Hình 3.5. Lỗ hậu môn 

 

Hình 3.6. Nội quan của Siphonosoma australe australe 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng vòng móc dao động trong khoảng từ 

37 đến 76, trung bình là 53,25±11,7 (n=20). Số lượng xúc tu là giá trị biến động lớn 

nhất của Sâm đất Siphonosoma australe australe (Keferstein, 1865) tại Quảng Bình, 

từ 58 đến 135, trung bình là 107,35±18,1 (n=20). Số lượng dải cơ dọc là giá trị ít 

biến động có số lượng là 16,4 ± 1 (n=20). 
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a                                                              b 

Hình 3.7. Xúc tu (a) và các hàng móc (b) 

 

 
 

Hình 3.8. Dải cơ dọc cơ thể 

- Mối tương quan giữa kích thước và khối lượng cơ thể 

Khi phân tích kích thước và khối lượng của 266 cá thể Sâm đất Siphonosoma 

australe australe, mẫu Sâm đất được chia thành ba nhóm kích thước dựa trên chiều dài 

của Sâm đất lớn nhất và nhỏ nhất, mỗi khoảng cách trong nhóm kích thước là 90 - 100 

mm: 210 - 300 mm (nhóm nhỏ); 301 - 399 mm (nhóm vừa); 400 - 509 mm (nhóm lớn). 

Kết quả cho thấy chiều dài cơ thể dao động từ 210 - 509 mm, trung bình 335,2 mm; khối 

lượng từ 17,7 - 58,8 g; trung bình 33,4 g (Bảng 3.1 và Hình 3.9). 
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Bảng 3.1. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng theo từng nhóm kích thước 

STT 

Nhóm 

kích 

thước 

Chiều dài (mm) Khối lượng (g) N 

L dao động L(TB) W dao động W(TB) n % 

1 Nhỏ 210-300 242 17,7-21,9 19,8 91 34,2 

2 Vừa 300-399 352 25,6-53,7 39,6 136 51,2 

3 Lớn 400-509 467,5 33,5-58,8 46,2 39 14,6 

Tổng  210-509 335,2 17,7-58,8 33,4 266 100 

Từ bảng kết quả trên cho thấy: 

- Ở nhóm kích thước nhỏ có chiều dài dao động từ 210 - 300 mm và khối 

lượng tương ứng là 17,7 - 21,9 g, chiếm tỷ lệ 34,2%. 

- Ở nhóm kích thước vừa có chiều dài dao động từ 301 - 399 mm và khối 

lượng tương ứng là 25,6 - 53,7 g, có số lượng chiếm ưu thế nhất (51,23%). 

- Ở nhóm kích thước lớn có chiều dài dao động từ 400 - 509 mm với khối 

lượng tương ứng là 33,5 - 58,8 g, chiếm số lượng thấp nhất (14,6%). 

Như vậy nhóm kích thước bắt gặp nhiều nhất là nhóm có kích thước vừa (301-

399 mm), tiếp đến là nhóm kích thước nhỏ và khả năng bắt gặp thấp nhất là nhóm kích 

thước lớn. 

 

Hình 3.9. Tỷ lệ (%) cá thể Sâm đất Siphonosoma australe australe theo từng 

nhóm kích thước 
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Trong 20 mẫu đã phân tích đại diện cho các nhóm kích thước, chiều dài 

thân trung bình là 213,8 ± 55,4 mm. Hầu hết các cá thể thuộc nhóm này có chiều 

dài thân lớn hơn 130 mm (biến động từ 133,6-317,5 mm). Khối lượng cơ thể trung 

bình là 33,4 ± 13,4 g (biến động từ 16,49 g lên tới 56,74 g). Chiều dài thân và khối 

lượng cơ thể của Sâm đất ở vùng hạ lưu sông Gianh được thể hiện ở Hình 3.10. 

Qua Hình 3.10 chúng ta thấy giữa chiều dài cơ thể và khối lượng cơ thể có mối 

tương quan thuận với nhau, chiều dài cơ thể càng tăng thì khối lượng cơ thể càng 

lớn và ngược lại. 

 

Hình 3.10. Khối lượng cơ thể và chiều dài thân của Siphonosoma australe australe 

Kết quả phân tích cho thấy thấy tỷ lệ giữa chiều dài vòi và chiều dài thân 

dao động từ 25% đến 47% (Hình 3.11), trung bình tỷ lệ này là 36% (chiều dài vòi 

chưa bằng một nửa chiều dài thân). 

Sâm đất ở vùng hạ lưu sông Gianh cho thấy tương quan ý nghĩa giữa khối 

lượng cơ thể và chiều dài cơ thể (R = 0,845; F1,19 = 45,237; P< 0,0001; Hình 3.13a), 

giữa khối lượng cơ thể và đường kính thân (R = 0,741; F1,19 = 21,976; P = 0,0002; 

Hình 3.13b), giữa đường kính thân và chiều dài cơ thể (R = 0,497; F1,19 = 5,891; P = 

0,026; Hình 3.13c), giữa khối lượng cơ thể và chiều dài thân (R = 0,844; F1,19 = 

44,652; P< 0,0001; Hình 3.13d). 
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So với mô tả của Cutler (1994) [39] thì các mẫu đã được phân tích có chiều 

dài cơ thể lớn hơn (331,3 mm so với 200 mm) (Hình 3.12); trong khi số lượng dải 

cơ dọc (LMBs) thì ít hơn (15 -17 so với 15 - 20). Sự khác biệt này nằm trong 

khoảng cho phép khi xác định loài và phân loài thuộc Giống Siphonosoma. Khi mô 

tả hình thái loài Siphonosoma australe australe ở Vịnh Nha Trang, báo cáo của Dự án 

Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) (2011) cho rằng chúng có 

chiều dài cơ thể là 150 mm, chiều dài thân bằng chiều dài vòi và có 15 – 16 dải cơ dọc 

[27]. Mô tả của Adrianov và Maiorova (2012) cũng có chiều dài cơ thể 150 mm, 

chiều dài thân ngắn hơn chiều dài vòi; có 50 hàng móc và 15 - 16 dải cơ dọc [26]. 

Các kết quả này đều nằm trong giá trị tối thiểu và tối đa đã được trình bày ở trên.  

 
 

Hình 3.11. Tỷ lệ giữa chiều dài vòi và chiều dài thân 

của Siphonosoma australe australe 
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Hình 3.12. Kích thước và khối lượng cơ thể của Siphonosoma australe australe 

 

Hình 3.13. Tương quan giữa kích thước cơ thể và khối lượng cơ thể 

của Siphonosoma australe australe 
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Bảng 3.2. Mô tả chi tiết đặc điểm hình thái của Sâm đất  

Siphonosoma australe australe  

STT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
ĐẶC ĐIỂM 

XÁC ĐỊNH 

TỐI THIỂU/ 

TỐI ĐA 

1 Tấm hậu môn  Không có  

2 Vị trí hậu môn Nằm ở tận cùng 

phía trước thân 

 

3 Phần phụ đuôi (đuôi) Không có  

4 Tấm đuôi Không có  

5 Cơ vòng Phân thành dải  

6 Thể xoang Dạng túi  

7 Mạch co rút (Túi lưng)  Phình thành dạng 

củ. Có lông tơ 

 

8 Thành trong cơ thể Tạo thành các dải 

ngang không hoàn 

toàn 

 

9 Số lượng cơ thắt (nối ống tiêu hóa 

với thành cơ thể) 

4  

10 Tuyến sinh dục (dải mô nằm ở 

gốc cơ bụng) 

Chỉ phát hiện ra 

trứng, chưa thấy 

tinh trùng 

 

11 Nhú thân Có  

12 Hình dạng móc Đỉnh nhọn  

13 Mức độ uốn cong của móc Nhỏ hơn 450  

14 Số lượng vòng móc 53,2±11,7 37-76 

15 Chiều dài vòi (từ lỗ hậu môn đến 

mút vòi) (mm) 

121,5±35,4 62,0-213,2 

16 Chiều dài thân (từ lỗ hậu môn đến 

mút đuôi) (mm) 

213,8±55,4 

 (>130 mm) 

133,6-317,5 

17 Hình dạng thân Hình trụ thẳng/ 

dạng nến 

 

18 Đường kính thân (chỗ rộng của 

thân nơi vòi co vào) 

16,0±2,8 10,8-20,5 
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19 Chiều dài vòi so với chiều dài 

thân (từ lỗ hậu môn đến mút đuôi)  

36% 

 

25%-47% 

20 Số lượng dải cơ dọc (LMBs) 16,4 ± 1 15-17 

21 Thận Hai thận  

22 Cơ quan gáy Không có  

23 Kích thước và hình dạng nhú thân Hình móc  

24 Cơ co vòi   

 - Số lượng (đôi) Hai đôi  

 - Nơi xuất phát cơ co vòi  Sau hậu môn  

25 Vị trí xúc tu Bao quanh miệng  

26 Xúc tu   

 - Số lượng 107,35±18,1 58-143 

 - Màu sắc Xanh ngọc  

 - Sự phân nhánh Không phân 

nhánh 

 

27 Nơi sống Cát hay bùn  

28 Độ sâu <10 m  

29 Khối lượng cơ thể (g) 33,4±13,4 17,7-58,8 

30 Trực tràng Màu vàng nhạt  

 

 

Hình 3.14. Đoạn ruột của Siphonosoma australe australe 



 

 49 

 

 

Hình 3.15. Thận của Siphonosoma australe australe 

 

 

Hình 3.16. Cơ vòng của Siphonosoma australe australe 



 

 50 

 

Hình 3.17. Xúc tu và nhú móc của Siphonosoma australe australe 

3.1.2.2. Sâm đất Sipunculus nudus Linnaeus, 1766 

Do số lượng cá thể của loài này rất hiếm gặp nên không thể thu nhiều mẫu để 

phân tích thống kê. Các mẫu phân tích (mẫu định loại ký hiệu SD 3, mẫu phân tích 

hình thái SD 41 và SD 42) có chiều dài thân 119,69 mm và 148,29 mm; khối lượng 

9,065 g và 8,201 g, trung bình 8,6 g; chiều dài vòi 44,54 mm và 36,08 mm; chiều 

dài cơ thể trung bình 164,2 mm; đường kính thân 10,56 mm và 9,72 mm; cơ thể lúc 

còn sống có màu xám hồng, khi chết có màu trắng đục và có hai phần chính là thân 

và vòi. Cơ thể có dạng hình giun nhưng không phân đốt, phía trước có phần vòi có 

thể co vào hay duỗi ra rất nhanh. 

 

Hình 3.18. Hình dạng ngoài Sipunculus nudus 
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Hình 3.19. Nội quan của Sipunculus nudus 

Quan sát phần giữa thân thấy có nhiều sợi cơ dọc. Một đầu thân thuôn hẹp lại 

thành vòi tận cùng là miệng, có xúc tu dạng tấm phân nhánh. Không có tấm hậu 

môn và hậu môn nằm ở phía trước thân. Không có tấm đuôi và phần phụ đuôi. 

Thành cơ thể tạo thành các dải ngang không hoàn toàn. Thể xoang dạng túi chứa 

đầy dịch. Cơ co vòi gồm hai cặp. Có hai thận từ sau hậu môn và dài khoảng 30 - 

40% tính từ phần tận cùng của thân. Số lượng dải cơ dọc 27 và 30 theo Cutler, 1994 

thường là 28 - 32 và bắt đầu tách ra ở vùng tuyến [34]. Lỗ hậu môn mở ra ngoài 

bằng một lỗ nhỏ, nằm ở phía trước thân. Theo mô tả hình thái loài Sipunculus nudus 

ở Vịnh Nha Trang, báo cáo của Dự án Asia-Pacific Network for Global Change 

Research (APN) (2011) [27] và kết quả của Adrianov và Maiorova (2012) [26] cho 

rằng chúng có chiều dài cơ thể là 120 - 140 mm; chiều dài vòi ngắn hơn chiều dài thân 

và có 27 - 34  dải cơ dọc. Các kết quả này đều phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi ở trên.  
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Hình 3.20. Dải cơ dọc của Sipunculus nudus 

 

 

Hình 3.21. Xúc tu của Sipunculus nudus 
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Hình 3.22. Lỗ hậu môn của Sipunculus nudus 

Bảng 3.3. So sánh đặc điểm hình thái của Siphonosoma australe australe  

và Sipunculus nudus 

STT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
Siphonosoma 

australe australe 

Sipunculus 

nudus 

1 Vị trí hậu môn Nằm ở tận cùng 

phía trước thân 

Nằm ở tận cùng 

phía trước thân 

2 Phần phụ đuôi (đuôi) Không có Không có 

3 Tấm đuôi Không có Không có 

4 Cơ vòng Phân thành dải Phân thành dải 

5 Thể xoang Dạng túi Dạng túi 

6 Thành trong cơ thể Tạo thành các dải 

ngang không hoàn 

toàn 

Tạo thành các dải 

ngang không 

hoàn toàn 

7 Số lượng cơ thắt (nối ống tiêu 

hóa với thành cơ thể) 

4 4 

8 Nhú thân Có Không 

9 Hình dạng móc Đỉnh nhọn  

10 Mức độ uốn cong của móc Nhỏ hơn 450  

11 Số lượng vòng móc 53,2±11,7  

12 Chiều dài vòi (từ lỗ hậu môn 

đến mút vòi) (mm) 

121,5±35,4 44,54 mm và 

36,08 mm 
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13 Chiều dài thân (mm) 213,8±55,4 

 (>130 mm) 

119,69 và 148,29 

14 Chiều dài cơ thể 335,2±45,4 164,2 

15 Hình dạng thân Hình trụ thẳng/ dạng 

nến 

Hình trụ ngắn 

16 Đường kính thân (chỗ rộng 

của thân nơi vòi co vào) 

16,0±2,8 10,56 và 9,72 

17 Chiều dài vòi so với chiều dài 

thân (từ lỗ hậu môn đến mút 

đuôi)  

36% 

 

30%  

18 Số lượng dải cơ dọc (LMBs) 16,4 ± 1 27 và  30 

19 Thận Hai thận Hai thận 

20 Kích thước và hình dạng nhú 

thân 

Hình móc Không có 

21 Cơ co vòi   

 - Số lượng (đôi) Hai đôi Hai đôi 

 - Nơi xuất phát cơ co vòi  Sau hậu môn Sau hậu môn 

22 Vị trí xúc tu Bao quanh miệng Bao quanh miệng 

23 Xúc tu   

 - Số lượng 107,35±18,1 Không phân 

thành sợi  

 - Màu sắc Xanh ngọc Trắng vàng 

 - Sự phân nhánh Không phân nhánh Dạng tấm phân 

nhánh 

24 Nơi sống Đất cát bùn hay đất 

bùn cát 

Đất cát bùn 

25 Độ sâu <10 m <10 m 

26 Khối lượng cơ thể (g) 33,4±13,4 8,6 

 Với mục đích phân biệt hai loài Sâm đất cùng phát hiện tại vùng nghiên cứu, 

bảng so sánh giữa hai loài đã được thiết lập (Bảng 3.3). Sự sai khác giữa hai loài 

này có thể thấy ở chỗ kích thước và khối lượng cơ thể: Siphonosoma australe 

australe có chiều dài cơ thể trung bình 335,2±45,4 mm; khối lượng trung bình là 

33,4±13,4 g. Loài Sipunculus nudus có chiều dài cơ thể 164,2 mm; khối lượng trung 
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bình là 8,6 g. Như vậy, Sipunculus nudus nhỏ và ngắn hơn so với Siphonosoma 

australe australe. Chiều dài vòi của loài Siphonosoma australe australe là 

121,5±35,4 mm còn ở loài Sipunculus nudus chiều dài vòi ngắn hơn là 44,54 mm và 

36,08 mm; chiều dài thân ở loài Siphonosoma australe australe 213,8±55,4 mm, 

trong khi đó ở loài Sipunculus nudus chiều dài thân là 119,69 và 148,29 mm. 

Đường kính thân, khối lượng cơ thể của loài Siphonosoma australe australe cũng 

lớn hơn so với loài Sipunculus nudus. Có hay không có nhú thân cũng là đặc điểm 

khác biệt để phân biệt giữa hai loài. 

Số lượng dải cơ dọc (LMBs) của Sipunculus nudus nhiều hơn loài 

Siphonosoma australe australe (27 và 30 so với 16,4) và cuối cùng là sự khác biệt 

rất rõ ràng về hình dạng và màu sắc của xúc tu, ở loài Siphonosoma australe 

australe xúc tu có dạng sợi với số lượng 107,35±18,1; trong khi đó xúc tu của loài 

Sipunculus nudus không phân thành dạng sợi mà ở dạng tấm phân nhánh; màu sắc 

của xúc tu ở hai loài cũng khác nhau, ở loài Siphonosoma australe australe có màu 

xanh ngọc, còn ở loài Sipunculus nudus xúc tu có màu trắng vàng. Có hay không có 

nhú thân cũng là đặc điểm khác biệt giữa hai loài; loài Siphonosoma australe 

australe có nhú thân, còn loài Sipunculus nudus không có nhú thân. 

3.2. MÔI TRƯỜNG SỐNG, PHÂN BỐ VÀ NƠI Ở  

3.2.1. Đặc điểm môi trường sống. 

3.2.1.1. Môi trường nước. 

Kết quả khảo sát ở mười điểm thu mẫu cho thấy Sâm đất sống ở các vùng 

triều ven sông hoặc vùng rừng ngập mặn có độ sâu từ 0,6 - 1,8 m. Các loài này sống 

trong các hang bằng cát bùn hoặc bùn cát. Chúng đào hang trong đất để tạo không 

gian sống. Chúng có thể chịu đựng được trong một khoảng thời gian kéo dài từ 4 - 

6 ngày sau khi đưa ra khỏi nước và cũng được tìm thấy ở vùng nước lợ (ví dụ tại 

vùng cửa sông ngập mặn). Kết quả phân tích môi trường nước cho thấy, nhiệt độ 

của nước dao động từ 24 - 26 oC; pH của nước dao động từ 7,3 - 8,51 và độ mặn 

dao động từ 13 - 20‰ (Bảng 3.4 và hình 3.23). Xét thấy độ mặn và độ pH có mối 

tương quan thuận với nhau (Hình 3.23).  
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Bảng 3.4. Kết quả phân tích các yếu tố môi trường nước 

STT Điểm 
Nhiệt độ  

(oC) 
Độ pH 

Độ mặn 

(‰) 

Độ sâu thủy 

triều (m) 

1 Tân Mỹ  25,8 8,51 19,93 0,6-1,5 

2 Xuân Lộc 1  25,8 8,22 19,18 0,6-1,6 

3 Xuân Lộc 2  25,7 8,03 17,95 0,7-1,8 

4 Hồ Vịt  25,3 8,03 17,95 0,6-1,7 

5 Hồ Tôm  24,7 7,82 17,18 0,9-1,3 

6 Bắc Cầu Gianh  25,2 7,67 16,30 0,8-1,8 

7 Bến Chợ Ba Đồn  25,0 7,61 15,9 0,7-1,2 

8 Cồn Két  25,2 7,61 16,30 0,7-1,3 

9 Quảng Văn  25,3 7,32 14,34 0,6-1,4 

10 Quảng Minh  25,2 7,32 13,92 0,6-1,0 

 

Hình 3.23. Tương quan giữa độ mặn và độ pH trong môi trường nước 

 Ghi chú: Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV),   

Hồ Tôm (HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK),  

Quảng Văn (QV), Quảng Minh (QM) 
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3.2.1.2. Môi trường đất. 

Khi phân tích 10 mẫu đất, kết quả cho thấy môi trường Sâm đất sống có 

thành phần cơ giới chủ yếu là cát và bùn. Đây là môi trường thích hợp để các 

loài Sâm đất sinh sống và phát triển. Tỉ lệ phần cát và bùn khác nhau ở các mẫu 

phân tích, đất có thành phần cát lớn hơn phần bùn ở nhiều mẫu (Tân Mỹ, Xuân 

Lộc 1, Xuân Lộc 2, Cầu Gianh, Cồn Két và Quảng Minh) cao nhất là tại Tân 

Mỹ và Quảng Minh với tỉ lệ là 7 - 8 phần cát. Đất có thành phần bùn nhiều hơn 

chỉ xuất hiện tại ba điểm nghiên cứu Hồ Vịt, Hồ Tôm và Quảng Văn  (bảng 3.5 

và hình 3.24). 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích thành phần cát, bùn trong đất 

STT Điểm 
Trọng lượng cát 

(g) 

Trọng lượng 

mùn (g) 

Tỉ lệ  

Cát : bùn 
Loại đất 

1 Tân Mỹ  160 40 8:2 Cát bùn 

2 Xuân Lộc 1  140 60 7:3 Cát bùn 

3 Xuân Lộc 2  120 80 6:4 Cát bùn 

4 Hồ Vịt  80 120 4:6 Bùn cát 

5 Hồ Tôm  75 125 4:6 Bùn cát 

6 
Bắc Cầu 

Gianh  
120 80 

6:4 
Cát bùn 

7 
Bến Chợ Ba 

Đồn  
100 100 

5:5 
Cát bùn 

8 Cồn Két  120 80 6:4 Cát bùn 

9 Quảng Văn  80 120 4:6 Bùn cát 

10 Quảng Minh  135 65 7:3 Cát bùn 
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Hình 3.24. Thành phần cát và bùn trong đất 

Ghi chú: Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), Hồ Tôm 

(HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng Văn 

(QV), Quảng Minh (QM) 

Từ kết quả trên cho thấy Sâm đất sống trong môi trường đất cát - bùn hoặc 

đất bùn - cát; trong đó loại đất cát bùn chiếm chủ yếu, khác với môi trường sống 

của Sâm đất tại Nha Trang, theo Dự án Asia-Pacific Network for Global Change 

Research (APN) (2011) Sâm đất phân bố ở nền đất sét - bùn  [27]. 

Khi phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường đất, kết quả cho thấy cả hai 

loài Sâm đất sống trong môi trường đất chua, thành phần chất hữu cơ được đánh giá 

xếp loại nghèo và trung bình; chỉ số về N tổng số xếp loại nghèo và trung bình; hai 

chỉ số P và K tổng số được đánh giá loại nghèo là chủ yếu (bảng 3.6). Kết quả 

nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyen Thi Thu Ha và cs. trên loài Sipunculus nudus 

ở bờ biển Quảng Ninh cho thấy loài này sống trong vùng dưới triều ít thực vật thủy 

sinh, sóng và gió nhẹ, độ kiềm yếu, độ mặn cao và ổn định với lượng kim loại nặng 

thấp và cát trong trầm tích chiếm 80% [58]. 
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Bảng 3.6. Đánh giá kết quả phân tích đất 

STT 
Loại 

đất 
pHKCl 

OM 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 
Xếp loại đất 

1 TM  5,08 1,86 0,14 0,03 0,42 Chua; nghèo: mùn, N, P, K 

2 XL1  4,61 1,33 0,06 0,04 0,30 Chua; nghèo: mùn, N, P, K 

3 XL2  4,73 1,95 0,07 0,04 0,36 Chua; nghèo: mùn, N, P, K 

4 HV  5,15 1,67 0,13 0,05 0,27 Chua; nghèo: mùn, N, P, K 

5 HT  5,09 1,86 0,09 0,02 0,42 Chua; nghèo: mùn, N, P, K 

6 CG  5,10 2,29 0,07 0,05 0,53 
Chua;mùn và K trung bình; 

nghèo N và P. 

7 BĐ  5,11 2,74 0,09 0,04 0,47 
Chua; mùn trung bình; 

nghèo N, P và K. 

8 CK  5,04 2,38 0,10 0,05 0,43 
Chua; mùn và N trung 

bình; nghèo K và P. 

9 QV  5,21 1,50 0,07 0,06 0,35 
Chua; nghèo mùn N, P và 

K. 

10 QM  5,05 2,47 0,14 0,03 0,36 
Chua; mùn và N trung 

bình; nghèo K và P. 

Ghi chú: OM là giá trị hợp chất hữu cơ; 

Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), Hồ Tôm (HT), 

Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng Văn (QV), 

Quảng Minh (QM) 

3.2.1.3. Sinh vật. 

Kết quả khảo sát và nghiên cứu thực địa cho thấy sinh cảnh tại vùng 

nghiên cứu khá đa dạng, có đầy đủ hệ động thực vật. Một số điểm nghiên cứu có 

rừng trồng cây phòng hộ bao gồm cả cây lớn và cây con. Các loài cây được trồng 

ở ven sông như: cây Đước, cây Mắm, cây Bần, cây Vẹt... còn lại là vùng bãi 

triều. Tại những nơi này có rất nhiều loài động vật như các loài Hàu, Ốc, Còng, 

động vật phù du... Ngoài ra còn có nhiều loài thực vật như Tảo, Rong,... xuất 

hiện trên bề mặt đất nơi có Sâm đất sống (Bảng 3.7). 
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Bảng 3.7. Thành phần sinh vật tại các điểm nghiên cứu 

STT Điểm  Loại đất Đặc điểm sinh vật 

1 Tân Mỹ  Cát bùn 

TV: Một ít Tảo, Rong… 

ĐV: nhiều Hàu, Ốc nhỏ, 

Còng… 

2 Xuân Lộc 1  Cát bùn 

TV: Một ít Tảo, Rong… 

ĐV: Nhiều Hàu, Ốc, 

Còng… 

3 Xuân Lộc 2  Cát bùn 
TV: Một ít Tảo, Rong… 

ĐV: Ốc, Còng, Hàu 

4 Hồ Vịt  Bùn cát 

TV: Đước, Vẹt, Tảo, 

Rong… 

ĐV: Hàu, Ốc…. 

5 Hồ Tôm  Bùn cát 
TV: Đước, Vẹt, Mắm, Tảo 

ĐV: Ốc nhỏ, Hàu… 

6 Bắc Cầu Gianh  Cát bùn 
TV: Vẹt, Đước, Bần… 

ĐV: Hàu, Ốc… 

7 Bến Chợ Ba Đồn  Cát bùn 
TV: Vẹt, Đước,… 

ĐV: Hàu (ít), Ốc nhỏ… 

8 Cồn Két  Cát bùn 

TV: Một ít Tảo, Rong 

ĐV: Hàu (nhiều), Sò, Ốc, 

Còng… 

9 Quảng Văn  Cát bùn 
TV: Bần, Mắm, Vẹt… 

ĐV: Hàu, Ốc… 

10 Quảng Minh  Bùn cát 
TV: Một ít Tảo, Rong… 

ĐV: Hàu, Sò, Ốc… 

 

Tại các điểm nghiên cứu như Hồ Vịt, Hồ Tôm và Quảng Văn với số lượng lớn 

cây trồng lâu năm như cây Đước, cây Mắm gắn liền với loại đất bùn cát, có thể nói 

những loài cây ngập mặn này đã làm thay đổi thành phần kết cấu của đất. Hầu hết ở 

các điểm nghiên cứu đều có các loài thực vật thân nhỏ như tảo, rong... Quần xã nơi 

Sâm đất sinh sống có các quần thể động vật cũng khá đa dạng, sự xuất hiện của các 

cá thể thuộc loài Ốc, Còng, Hàu... làm cho môi trường sống nơi đây trở nên phong 

phú và đa dạng hơn. Điều này làm cho việc nghiên cứu hang của Sâm đất cũng rất dễ 

nhầm lẫn với hang của Còng. Loài Siphonosoma australe australe xuất hiện ở cả 

mười điểm nghiên cứu, riêng loài Sipunculus nudus chỉ tìm thấy tại những vùng đất 

cát bùn, nơi có ít loài thực vật sống. 
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3.2.2. Nơi phân bố 

3.2.2.1. Nơi phân bố của loài Siphonosoma australe australe 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.8 cho thấy Siphonosoma australe australe sống ở 

các vùng triều ven sông hoặc vùng rừng ngập mặn; nơi có mức độ sâu nước từ 0,6 - 1,8 

m. Ở độ sâu của nước < 0,6 m không tìm thấy hang của chúng. Chứng tỏ loài 

Siphonosoma australe australe không sống ở vùng cao triều, chúng sống ở vùng trung 

triều và thấp triều. Loài này sống trong các hang bùn hoặc cát độ sâu bắt gặp 0,4 - 0,9 

m, nơi có nhiệt độ đất từ 24,7 - 25,8 oC, độ mặn 13,9 - 19,9‰ và độ pH của nước từ 7,3 

- 8,5. Các mẫu đều thu được ở tất cả 10 địa điểm nghiên cứu, nơi bãi cát và nơi có rừng 

ngập mặn lâu năm. Tuy nhiên, theo Zhou và Li thì loài này sống trong lớp bùn đáy từ 

vùng triều cho đến độ sâu 600 m và ở trong hang sâu đến 50 m [80]. Điều này cho thấy 

cần có các nghiên cứu tiếp theo đến các vùng có độ sâu sâu hơn. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Hình 3.25. Sinh vật tại các điểm nghiên cứu 

Các loài ốc tại Xuân Lộc 2 (a); Cây Đước ở Hồ Vịt (Xóm Đồng) (b);  

Rong, Tảo và Ốc ở Hồ Tôm (c); Hàu ở Xuân Lộc 1 (d)  



 

 62 

Bảng 3.8. Nơi phân bố của Siphonosoma australe australe  

STT 

Địa 

điểm 

phân 

bố 

Tọa độ địa lý 

Nhiệt 

độ 

không 

khí 

(0C) 

Nhiệt 

độ 

đất 

(0C) 

Nhiệt 

trung 

bình 

tháng 

(0C) 

Độ 

pH 

Độ 

mặn 

(0/00) 

Độ 

sâu 

xuất 

hiện 

(m) 

Độ 

sâu 

thủy 

triều 

(m) 

1 
Tân 

Mỹ  

17o42’36,7”N 

106o28’19,7”E 
29,1 25,8 26,8 8,5 19,9 

0,4-

0,8 

0,6-

1,5 

2 
Xuân 

Lộc 1  

17o42’41,2”N 

106o28’07,2”E 
29,5 25,8 26,9 8,2 19,2 

0,5-

0,8 

0,6-

1,6 

3 
Xuân 

Lộc 2  

17o42’50,1”N 

106o27’39,9”E 
29,7 25,7 26,8 8,0 17,9 

0,4-

0,9 

0,7-

1,8 

4 Hồ Vịt  
17o42’55,1”N 

106o27’28,1”E 
27,9 25,3 26,9 8,0 17,9 

0,5-

0,8 

0,7-

1,5 

5 
Hồ 

Tôm  

17o42’59,1”N 

106o27’13,1”E 
27,7 24,7 26,8 7,8 17,2 

0,5-

0,8 

0,7-

1,5 

6 

Bắc 

Cầu 

Gianh  

17o43’01,5”N 

106o26’24,9”E 
28,3 25,2 26,9 7,7 16,3 

0,4-

0,9 

0,8-

1,8 

7 

Bến 

Chợ 

Ba 

Đồn  

17o44’56,1”N 

106o25’02,9”E 
27,4 25,0 26,9 7,6 15,9 

0,5-

0,7 

0,7-

1,4 

8 
Cồn 

Két  

17o44’41,8”N 

106o25’21,8”E 
27,6 25,2 26,9 7,6 16,3 

0,5-

0,8 

0,7-

1,5 

9 
Quảng 

Văn  

17o43’55,6”N 

106o24’38,2”E 
27,4 25,3 26,9 7,3 14,3 

0,5-

0,7 

0,7-

1,4 

10 
Quảng 

Minh  

17o42’30,3”N 

106o28’36,8”E 
27,5 25,2 26,9 7,3 13,9 

0,4-

0,8 

0,7-

1.5 
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3.2.2.2. Nơi phân bố của loài Sipunculus nudus 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.9 cho thấy Sipunculus nudus phân bố ở vùng hạ 

lưu sông Gianh tỉnh Quảng Bình tìm thấy ở vùng triều có độ sâu 1,3 - 1,8 m. Loài 

này sống trong các hang bằng đất cát bùn với độ sâu bắt gặp 0,4 - 0,6 m, nơi có 

nhiệt độ đất 25,2 - 25,7 oC, độ mặn 16,3 - 17,9‰ và độ pH của nước 7,6 - 8,0. Các 

mẫu thu được ở ba địa điểm (XL2, CG và QM) trong tổng số 10 điểm thu mẫu 

nhưng số lượng cá thể rất ít. Mặc dù bắt gặp với số lượng ít nhưng chúng tôi nhận 

thấy so với loài Siphonosoma australe australe thì loài Sipunculus nudus chỉ phân 

bố ở mức thủy triều thấp hơn (vùng thấp triều), loại đất có loài Sipunculus nudus 

sống là đất cát bùn (bảng 3.9).  

Bảng 3.9. Nơi phân bố của Sipunculus nudus 

STT 

Địa 

điểm 

phân bố 

Tọa độ địa lý 

Nhiệt 

độ 

không 

khí 

(oC) 

Nhiệt 

độ 

đất 

(oC) 

Nhiệt 

trung 

bình 

tháng 

(oC) 

Độ 

pH 

Độ 

mặn 

(‰) 

Độ 

sâu 

xuất 

hiện 

(m) 

Độ 

sâu 

thủy 

triều 

(m) 

1 

Xuân 

Lộc 2 

(XL2) 

17o42’50,1”N 

106o27’39,9”E 
29,7 25,7 26,9 8,0 17,9 

0,4-

0,6 

1,3-

1,6 

2 

Cầu 

Gianh 

(CG)  

17o43’01,5”N 

106o26’24,9”E 
28,3 25,2 26,9 7,7 16,3 

0,4-

0,5 

1,3-

1,8 

3 
Cồn Két  

(CK) 

17o44’41,8”N 

106o25’21,8”E 
27,6 25,2 26,9 7,6 16,3 

0,4-

0,6 

1,4-

1,6 
 

Siphonosoma australe australe sống trong cả đất cát bùn và đất bùn cát, 

Sipunculus nudus thì chỉ xuất hiện trong môi trường đất cát bùn. Điều này chứng tỏ  

Siphonosoma australe australe phân bố rộng hơn Sipunculus nudus ở hạ lưu sông 

Gianh, tỉnh Quảng Bình. 

3.2.3. Nơi ở và cấu tạo hang 

Nơi ở của Sâm đất là trong đất, chúng đào đất để tạo nên hang. Sống trong 

hang bằng đất cát và bùn tự đào ở vùng triều ven sông hoặc vùng rừng ngập mặn. 

Hang của Sâm đất chỉ tập trung phân bố ở những khu vực có mức thủy triều dao 

động từ 0,6 đến 1,8 m.  
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Hang của loài Sâm đất Siphonosoma australe australe cấu tạo gồm ba phần: 

Phần miệng hang, nón hang và thân hang. Miệng hang là nơi để cơ thể Sâm đất chui 

lên hoạt động tìm kiếm thức ăn, khi chui khỏi miệng hang Sâm đất sẽ hoạt động lấy 

thức ăn bằng phần miệng và hệ thống xúc tu của mình. Đường kính miệng hang đo 

được từ thực tế các điểm nghiên cứu dao động từ 2,9 - 3,6 mm.  

 

Hình 3.26. Hang của Siphonosoma australe australe 

Phần nón hang là phần trong quá trình đào đất để tạo nên nhà ở của mình Sâm 

đất đã tạo ra một đống đất bao phủ quanh miệng hang và có dạng hình nón; phần nón 

hang số liệu nghiên cứu cho thấy kích thước đường kính của nón hang dao động từ 5,3 

- 6,7 cm. Phần thân hang, phần này nằm trong lòng đất và đóng vai trò hết sức quan 

trọng đối với đời sống của Sâm đất, đây là nơi mà Sâm đất sống trong suốt thời gian 

thủy triều xuống (Hình 3.26). 

Để đào bắt được Sâm đất, người dân chỉ đào ngay phần nón hang với đường 

kính khoảng 20 - 30 cm, độ sâu khoảng 40 - 90 cm là có thể bắt được Sâm đất.  

  

(a)       (b) 

Hình 3.27. Bắt Sâm đất ở trong hang (a); đo kích thước hang (b)  
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Quan sát trong thực tế, cho thấy hang của Sâm đất Siphonosoma australe 

australe và hang của Còng gần giống nhau, tuy nhiên để phân biệt dựa vào phần 

miệng và nón hang. Hang của Sâm đất, phần nón hang có dạng nón rõ ràng và phần 

miệng hang chỉ là một lỗ rất nhỏ, có khi vì một loài động vật nào đó hay vì một cơn 

gió cũng có thể làm lấp miệng hang.  

 

Hình 3.28. Hang Sâm đất Siphonosoma australe australe và hang Còng 

Hang của Còng thì khác ở chỗ miệng hang rất lớn, gấp 5 - 10 lần hang của 

Sâm đất và phần nón hang không có hình dạng rõ ràng (Hình 3.28). 

Hang của Sâm đất Siphonosoma australe australe  đều xuất hiện trong mười 

điểm nghiên cứu, nơi đó có thể là vùng đất nghèo thành phần sinh vật hay đa dạng 

về sinh vật. Đó có thể là vùng đất trống hay là vùng có nhiều loài thực vật như cây 

Mắm, cây Đước... 

Hang của Sâm đất Sipunculus nudus khó phát hiện hơn hang của loài 

Siphonosoma australe australe, cần phải tinh mắt và có kinh nghiệm vì loài này chỉ 

để lại dấu vết trên mặt đất rất mờ và người dân gọi là “hoa”. Hang của Sipunculus 

nudus chỉ xuất hiện tại ba điểm nghiên cứu Xuân Lộc 2, Cầu Gianh và Cồn Két, 

thuộc loại đất cát bùn. 

Hang Sâm đất 

 

Hang Còng 
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3.3. SỐ LƯỢNG, MẬT ĐỘ PHÂN BỐ VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ SỐ LƯỢNG 

Do số lượng cá thể của loài Sipunculus nudus thu thập được quá ít nên chỉ 

thực hiện phân tích các chỉ số số lượng, mật độ phân bố và sự biến động mật độ số 

lượng của loài Siphonosoma australe australe. 

3.3.1. Mật độ cá thể và mật độ hang 

Tổng hợp kết quả thống kê từ mười điểm khảo sát hàng tháng sự phân bố và 

mật độ của Sâm đất Siphonosoma australe australe ở sông Gianh cho thấy mật độ 

cá thể và mật độ hang trung bình của loài ở vùng nghiên cứu khá thấp (mật độ cá 

thể: 0,68 ± 0,036 cá thể/m2; mật độ hang: 1,96 ± 0,058 hang/m2). Mật độ cá thể trên 

mười địa điểm nghiên cứu cao nhất ở Tân Mỹ (0,98 ± 0,192 cá thể/m2) và thấp nhất 

ở Ba Đồn (0,51 ± 0,054 cá thể/m2). Tuy nhiên, sự sai khác về mật độ cá thể giữa các 

điểm nghiên cứu là không có ý nghĩa thống kê (F9,99 = 1,77; P = 0,085; bảng 3.10 

và hình 3.29). Ngược lại, mật độ hang trung bình của Sâm đất ở vùng nghiên cứu có 

sự sai khác ý nghĩa (F9,99 = 3,43; P = 0,001). 

Xét về mật độ hang, kết quả cho thấy cao nhất là ở Tân Mỹ (TM) (2,54 

hang/m2) và thấp nhất là ở Quảng Văn (QV) (1,43 hang/m2) (bảng 3.10). Kết quả 

khảo sát ngoài thực địa và thu mẫu Sâm đất cho thấy mỗi hang chỉ có một cá thể 

sinh sống. Số lượng hang nhiều hơn số cá thể, điều này không có nghĩa mật độ cá 

thể ở đây lớn hơn vì xác định được hang và khẳng định hang đó có Sâm đất sinh 

sống hay không là vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu. Kết quả này thấp hơn nhiều 

so với kết quả nghiên cứu Sâm đất trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Thạnh Phú – 

tỉnh Bến Tre và Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh thì mật độ này có thể đạt từ 9-18 

con/m2 [12]. Nghiên cứu mật độ cá thể Sâm đất ở hai địa điểm thuộc vùng Svalbard 

(Na Uy), Kddra và Wiodarska-Kowalczuk đã đưa ra kết quả là 80,0 và 96,7 cá 

thể/m2 [49]. Tuy nhiên, nghiên cứu của Maiorova & Adrianov ở nền đá trầm tích 

đáy biển Nhật Bản, với nhiều loài Sâm đất có số lượng cá thể rất lớn, khoảng 700 cá 

thể/m2, thậm chí có vùng lên đến 8.000 cá thể/m2 [53]. 
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Hình 3.29. Mật độ cá thể và mật độ hang (TB ± SE) của Sâm đất 

 ở vùng hạ lưu sông Gianh - Quảng Bình  

Ghi chú: Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), Hồ Tôm 

(HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng Văn 

(QV), Quảng Minh (QM) 

 Tuy nhiên, nếu xét mối tương quan giữa mật độ cá thể và mật độ hang giữa 

các điểm thì nhận thấy có sự biến thiên tương ứng, mật độ hang cao thì mật độ cá 

thể Sâm đất phân bố nhiều hơn (hình 3.29).  

Bảng 3.10. Trung bình (TB ± SE) của mật độ cá thể, mật độ hang và sinh khối 

của Sâm đất ở vùng hạ lưu sông Gianh - Quảng Bình 

Điểm thu mẫu 
Mật độ cá thể 

(Cá thể/m2) 

Mật độ hang 

(Số hang/m2) 

Sinh khối 

(g/m2) 

Tân Mỹ  
0,98 ± 0,192 

(0,25-1,78) 

2,54 ± 0,216 

(1,62-3,75) 

20,27 ± 0,263 

(18,96-21,45) 

Xuân Lộc 1  
0,78 ± 0,127 

(0,27-1,36) 

2,08 ± 0,102 

(1,65-2,65) 

22,03 ± 0,706 

(19,21-25,2) 

Xuân Lộc 2  
0,73 ± 0,116 

(0,23-1,25) 

2,22 ± 0,162 

(1,54-3,16) 

28,07 ± 0,423 

(25,68-29,31) 
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Điểm thu mẫu 
Mật độ cá thể 

(Cá thể/m2) 

Mật độ hang 

(Số hang/m2) 

Sinh khối 

(g/m2) 

Hồ Vịt  
0,65 ± 0,096 

(0,35-1,15) 

2,09 ± 0,100 

(1,65-2,65) 

30,35 ± 0,868 

(24,31-33,31) 

Hồ Tôm  
0,69 ± 0,079 

(0,35-1,06) 

1,95 ± 0,181 

(1,15-2,85) 

33,60 ± 0,532 

(30,68-36,27) 

Bắc Cầu Gianh  
0,65 ± 0,103 

(0,15-1,06) 

1,95 ± 0,181 

(1,15-2,85) 

40,39 ± 0,535 

(37,85-43,18) 

Bến Chợ Ba Đồn  
0,51 ± 0,054 

(0,16-0,78) 

1,62 ± 0,164 

(0,87-2,35) 

38,95 ± 0,590 

(35,56-41,16) 

Cồn Két  
0,52 ± 0,066 

(0,21-0,87) 

1,88 ± 0,156 

(1,05-2,53) 

41,09 ± 0,417 

(39-43,25) 

Quảng Văn  
0,53 ± 0,061 

(0,27-0,85) 

1,43 ± 0,120 

(0,66-1,87) 

39,78 ± 0,540 

(36,23-41,93) 

Quảng Minh  
0,75 ± 0,128 

(0,22-1,85) 

1,85 ± 0,221 

(0,95-2,86) 

51,16 ± 0,345 

(49,26-52,42) 

F 1,77 3,43 303,85 

P 0,085 0,001 <0,0001 

 

3.3.2. Sinh khối 

Về sinh khối, nghiên cứu này cho thấy khối lượng trung bình là 34,57 ± 

0,925 g/m2, thấp nhất ở Tân Mỹ (20,27 ± 0,263 g/m2) và cao nhất ở Quảng Minh 

(51,16 ± 0,345 g/m2) (Bảng 3.10 và Hình 3.30). Sinh khối của Sâm đất giữa các 

điểm có sự sai khác ý nghĩa (F9,99 = 303,85; P < 0,0001). So với kết quả của Kddra 

và Wiodarska-Kowalczuk (2008) thì sinh khối của Sâm đất ở Svaldbard lớn hơn 

(67,5 g/m2 đến 437,8 g/m2) [49]. Có thể đây là vùng được bảo tồn nghiêm ngặt, 

không có sự khai thác thường xuyên như ở vùng hạ lưu sông Gianh - Quảng Bình. 
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Hình 3.30. Số lượng cá thể và sinh khối (TB ± SE) của Sâm đất 

ở vùng hạ lưu Sông Gianh - Quảng Bình  

Ghi chú: Tân Mỹ (TM, )Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV),  

Hồ Tôm (HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK),  

Quảng Văn (QV), Quảng Minh (QM) 

3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng 

Tiến hành kiểm tra những ảnh hưởng có thể có của các yếu tố môi trường 

như nhiệt độ nước, giá trị pH và độ mặn (bảng 3.11) lên mật độ cá thể, mật độ hang, 

số lượng cá thể và sinh khối của Sâm đất sử dụng một yếu tố ANCOVA. Các kết 

quả cho thấy rằng nhiệt độ nước có ảnh hưởng ý nghĩa đến mật độ cá thể (F1,99 = 

16,93; P < 0,0001), mật độ hang (F1,99 = 16,17; P < 0,0001) và số lượng cá thể (F1,99 

= 11.45; P = 0,001). Tuy nhiên, nhiệt độ nước không có ảnh hưởng ý nghĩa đến sinh 

khối của Sâm đất (F1,99 = 2,21; P = 0,141). 
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Bảng 3.11. Các giá trị trung bình (TB ± SE) của nhiệt độ nước (oC), giá trị pH và 

độ mặn (‰) ở các điểm nghiên cứu thuộc vùng hạ lưu sông Gianh - Quảng Bình 

Điểm thu mẫu Nhiệt độ nước (oC) Giá trị pH Độ mặn (‰) 

Tân Mỹ  
23,7 ± 1,54 

(17-31) 

8,5 ± 0,13 

(7,8-9,2) 

19,9 ± 0,83 

(15,8-23,5) 

Xuân Lộc 1  
24,9 ± 1,29 

(19-30) 

8,2 ± 0,12 

(7,5-8,8) 

19,0 ± 0,81 

(13,6-22,7) 

Xuân Lộc 2  
25,7 ± 1,67 

(18-32) 

8,1 ± 0,14 

(7,2-8,7) 

17,9 ± 0,52 

(15,6-20,6) 

Hồ Vịt  
25,3 ± 1,74 

(18-32) 

7,9 ± 0,13 

(7,2-8,6) 

17,7 ± 0,51 

(15,5-20,1) 

Hồ Tôm  
24,7 ± 1,97 

(17-33) 

7,8 ± 0,13 

(7,2-8,6) 

17,2 ± 0,55 

(14,3-19,7) 

Bắc Cầu Gianh  
25,2 ± 2,05 

(16-33) 

7, 7 ± 0,14 

(7,1-8,5) 

16,3 ± 0,96 

(10,5-19,7) 

Bến Chợ Ba Đồn  
25 ± 2,14 

(15-33) 

7,6 ± 0,12 

(7,2-8,3) 

15,9 ± 1,03 

(9,7-19,5) 

Cồn Két  
25,2 ± 2,04 

(17-33) 

7,6 ± 0,12 

(7,1-8,3) 

16,1 ± 1,09 

(8,3-19,5) 

Quảng Văn  
25,3 ± 1,95 

(17-33) 

7,4 ± 0,08 

(7,0-7,8) 

14,3 ± 1,45 

(4,6-18,3) 

Quảng Minh  
25,2 ± 1,98 

(17-33) 

7,3 ± 0,05 

(7,1-7,6) 

13,9 ± 1,51 

(3,8-18,2) 

 

Giá trị pH có ảnh hưởng ý nghĩa đến mật độ cá thể (F1,99 = 63,57; P < 

0,0001), mật độ hang (F1,99 = 51,84; P < 0,0001), số lượng cá thể (F1,99 = 47,81; P < 

0,0001) và sinh khối của Sâm đất (F1,99 = 14,75; P < 0,0001).  
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Bảng 3.12. Giá trị pH, độ mặn, MĐCT, MĐH, SLCT VÀ SK  

tại các điểm nghiên cứu 

Điểm  
Giá trị 

pH 

Độ mặn 

(‰) 

MĐCT 

(Cá thể/m2) 

MĐH 

(Hang/m2) 

SLCT 

SK 

(g/m2) 

TM  8,5 19,9  0,98 2,54 76,50 20,27 

XL1  8,2 19,0  0,78 2,08 72,30 22,03 

XL2  8,1 17,9  0,73 2,22 80,30 28,07 

HV  7,9 17,7 0,65 2,09 64,60 30,35 

HT  7,8 17,2 0,69 1,95 59,10 33,60 

CG  7, 7 16,3  0,65 1,95 48,40 40,39 

BĐ  7,6 15,9  0,51 1,62 45,00 38,95 

CK  7,6 16,1  0,52 1,88 45,00 41,09 

QV  7,4 14,3  0,53 1,43 50,70 39,78 

QM  7,3 13,9  0,75 1,85 70,00 51,16 

 

Kết quả nghiên cứu (Bảng 3.12 và Hình 3.31) cho thấy đi từ điểm thu mẫu 

Tân Mỹ đến Quảng Minh, giá trị pH giảm dần từ 8,5 xuống 7,3 tương ứng với mật 

độ cá thể giảm dần (từ 0,98 xuống 0,53 cá thể/m2); mật độ hang cũng biến đổi giảm 

tương ứng; số lượng cá thể tính trên diện tích điểm cũng có xu hướng giảm theo (từ 

76,5 xuống 50,7 cá thể/điểm); giá trị sinh khối có sự biến đổi rõ ràng nhất, pH càng 

giảm sinh khối càng tăng (từ 20,27 lên đến 51,16 g/m2). 
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Hình 3.31. Ảnh hưởng của pH đến MĐCT, MĐH, SLCT và SK 

Ghi chú: - Cột bên trái: độ pH, MĐCT (cá thể/m2), MĐH (hang/m2); cột bên 

phải: SLCT (cá thể/m2), SK (g/m2) 

 - Tân Mỹ (TM ), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), Hồ Tôm 

(HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng Văn 

(QV), Quảng Minh (QM) 

Tương tự như giá trị của pH, độ mặn có ảnh hưởng ý nghĩa đến mật độ cá thể 

(F1,99 = 101,65; P < 0,0001), mật độ hang (F1,99 = 105,91; P < 0,0001), số lượng cá 

thể (F1,99 = 91,25; P < 0,0001) và sinh khối của Sâm đất (F1,99 = 19,31; P < 0,0001). 

Độ mặn là yếu tố ảnh hưởng lớn đến khối lượng cơ thể Sâm đất, kết quả kiểm tra 

cho thấy đi từ điểm thu mẫu đầu tiên Tân Mỹ đến điểm thu mẫu cuối cùng Quảng 

Minh, nồng độ muối giảm dần từ 19,9‰ xuống đến 14,3‰, khối lượng cơ thể Sâm 

đất được tăng theo tương ứng từ 20,27 g lên 51,16 g. Điều này có nghĩa nồng độ 

muối giảm thì khối lượng cơ thể Sâm đất tăng lên tại cùng thời điểm nghiên cứu 

(Hình 3.32 và Hình 3.33). Mật độ cá thể và mật độ hang cũng chịu ảnh hưởng bởi 

yếu tố độ mặn, mật độ cá thể và mật độ hang cao ở các điểm nghiên cứu từ Tân Mỹ 

đến Cầu Gianh tương ứng độ mặn từ 16,3 - 19,9‰. Có thể nói đây là độ mặn thích 

hợp để Sâm đất Siphonosoma australe australe phát triển. 
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Hình 3.32. Ảnh hưởng của độ mặn đến MĐCT và MĐH 

Ghi chú: - Cột bên trái: MĐCT (cá thể/m2), MĐH (hang/m2), cột bên phải: độ mặn)  

               - Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), Hồ 

Tôm (HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng Văn 

(QV), Quảng Minh (QM) 

 

Hình 3.33. Ảnh hưởng của độ mặn đến SLCT và SK 

Ghi chú: -Cột bên trái: SLCT (cá thể/m2), SK (g/m2); cột bên phải: độ mặn)  

                          - Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), 

Hồ Tôm (HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng 

Văn (QV), Quảng Minh (QM) 
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Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy nhiệt độ nước (Nđn), độ 

pH và độ mặn (Đm) của môi trường nước có ảnh hưởng ý nghĩa đến mật độ cá thể 

(MĐCT) của Sâm đất (F3,9 = 5,48; P = 0,03), với phương trình hồi quy đa biến 

tương ứng là MĐCT = 0,823pH – 0,091Nđn – 0,121Đm – 1,45. Mối quan hệ này 

khá chặt chẽ thông qua hệ số hồi quy R2 = 0,733. Trong đó, nhiệt độ nước có ảnh 

hưởng âm tính (MĐCT = –0,179 Nđn + 5,17; R2 = 0,445) trong khi độ pH và độ 

mặn có ảnh hưởng dương tính (MĐCT = 0,285pH – 1,55 với R2 = 0,545 và MĐCT 

= 0,049Đm – 0,153 với R2 = 0,436). 

Nhiệt độ nước, độ pH và độ mặn của môi trường nước cũng có ảnh hưởng ý 

nghĩa đến mật độ hang (MĐH) của Sâm đất (F3,9 = 6,41; P = 0,02), với phương 

trình hồi quy đa biến tương ứng: MĐH = 0,932pH – 0,024Nđn – 0,046Đm – 3,94. 

Mối quan hệ này khá chặt chẽ thông qua hệ số hồi quy R2 = 0,762. Trong đó, nhiệt 

độ nước có ảnh hưởng âm tính (MĐH = –0,301Nđn + 9,48; R2 = 0,274). Ngược lại, 

độ pH và độ mặn có ảnh hưởng dương tính (MĐH = 0,718pH – 3,65 với R2 = 

0,757 và MĐH = 0,135Đm – 0,306 với R2 = 0,711). 

Nhiệt độ nước, độ pH và độ mặn của môi trường nước không có ảnh hưởng ý 

nghĩa đến số lượng cá thể (SLCT) của Sâm đất (F3,9 = 2,81; P = 0,13), với phương trình 

hồi quy đa biến tương ứng là SLCT = 98,7pH + 5,82Nđn – 14,1Đm – 619; R2 = 0,584. 

Hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy nhiệt độ nước, độ pH và độ mặn có ảnh 

hưởng ý nghĩa đến sinh khối (SK) của Sâm đất (F3,9 = 22,84; P = 0,001), với 

phương trình hồi quy đa biến tương ứng: SK = –1,39Nđn – 16,6pH – 1,78Đm + 

229. Mối quan hệ này rất chặt chẽ thông qua hệ số hồi quy R2 = 0,919. Trong đó, độ 

pH và độ mặn có ảnh hưởng âm tính (SK = –24,5pH + 226 với R2 = 0,911 và SK = 

–4,72Đm + 114 với R2 = 0,903). Tuy nhiên, nhiệt độ nước có mối quan hệ dương 

tính với sinh khối của Sâm đất  (SK = 8,56Nđn – 180 với R2 = 0,231). 

Mặt khác, kết quả phân tích đất còn cho thấy giữa khối lượng cơ thể và môi 

trường đất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sâm đất sống trong môi trường đất 

giàu chất hữu cơ có khối lượng cơ thể lớn hơn so với Sâm đất sống trong môi 

trường nghèo chất hữu cơ. Tại Quảng Minh và Cồn Két hàm lượng chất hữu cơ 
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(mùn) cao hơn tương ứng với khối lượng cơ thể lớn hơn (Bảng 3.13 và Hình 3.34). 

Kết quả này phù hợp với kết quả khi phân tích thành phần thức ăn của Sâm đất 

Siphonosoma australe australe, trong thành phần thức ăn của chúng có hàm lượng 

chất hữu cơ. Môi trường đất có hàm lượng chất hữu cơ cao hơn sẽ giúp cơ thể Sâm 

đất có tốc độ sinh trưởng lớn hơn. 

Bảng 3.13. Thành phần chất hữu cơ và khối lượng TB 

STT Loại đất OM (%) Xếp loại Khối lượng TB (g) 

1 Tân Mỹ  1,86 Nghèo 20,27 

2 Xuân Lộc 1  1,33 Nghèo 22,03 

3 Xuân Lộc 2  1,95 Nghèo 28,07 

4 Hồ Vịt  1,67 Nghèo 30,35 

5 Hồ Tôm  1,86 Nghèo 33,60 

6 Bắc Cầu Gianh  2,29 Trung bình 40,39 

7 Bến Chợ Ba Đồn  2,74 Trung bình 38,95 

8 Cồn Két  2,38 Trung bình 41,09 

9 Quảng Văn  1,50 Nghèo 39,78 

10 Quảng Minh  2,47 Trung bình 51,16 
 

Ghi chú: OM: hợp chất hữu cơ  

 

Hình 3.34. Ảnh hưởng của OM đến khối lượng TB 

Ghi chúi: - Cột bên trái: khối lượng TB (g); cột bên phải: hàm lượng mùn (OM) 

           - Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV),  

Hồ Tôm (HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK),  

Quảng Văn (QV), Quảng Minh (QM) 
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3.3.4. Sự biến động mật độ cá thể, mật độ hang, số lượng cá thể và sinh khối 

giữa các mùa 

Quảng Bình cũng như các tỉnh miền Trung nước ta, căn cứ vào số liệu khí 

tượng và thủy văn có thể chia thời tiết ở đây thành hai mùa là mùa khô (từ tháng 1 

đến tháng 7) và mùa mưa (từ tháng 8 đến tháng 12). Kết quả nghiên cứu cho thấy 

mật độ cá thể, mật độ hang, số lượng cá thể và sinh khối của Sâm đất ở vùng hạ lưu 

sông Gianh, tỉnh Quảng Bình có sự biến động theo hai mùa nói trên (bảng 3.14). 

Sinh khối của Sâm đất trong mùa khô nhỏ hơn không đáng kể so với mùa mưa (P = 

0,294). Nguyên nhân được cho là do bộ mẫu đã phân tích trong mùa khô có nhiều 

cá thể chưa trưởng thành hơn so với mùa mưa. 

Bảng 3.14. Biến động về mật độ cá thể, mật độ hang, số lượng cá thể và sinh 

khối của Sâm đất theo mùa ở vùng hạ lưu sông Gianh - Quảng Bình 

Mùa 
Mật độ cá thể 

(Cá thể/m2) 

Mật độ hang 

(Số hang/m2) 

Số lượng cá 

thể/diện tích điểm 

Sinh khối 

(g/m2) 

Mùa khô 
0,93 ± 0,04 

(0,48-1,78) 

2,28 ± 0,07 

(1,35-3,75) 

85,61 ± 2,96 

(51-131) 

33,59 ± 1,33 

(18,96-51,64) 

Mùa mưa 
0,43 ± 0,03 

(0,15-0,86) 

1,65 ± 0,06 

(0,66-2,56) 

36,78 ± 2,19 

(12-86) 

35,54 ± 1,29 

(20,03-52,42) 

F 98,88 43,48 175,23 1,11 

P <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,294 
         

        (Cá thể, hang/m2)                                                       (Cá thể/điểm, g/m2) 

 

Hình 3.35. Mật độ cá thể, mật độ hang, số lượng cá thể và sinh khối của Sâm đất 

theo các mùa ở vùng hạ lưu sông Gianh - Quảng Bình 

Ghi chú: MĐCT: Mật độ cá thể; MĐH: Mật độ hang; SLCT: Số lượng cá thể; 

 SK: Sinh khối 
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Kết quả phân tích bằng cách sử dụng một yếu tố ANOVA cho thấy mật độ cá 

thể, mật độ hang và số lượng cá thể có sự sai khác ý nghĩa về mặt thống kê sinh học 

(P < 0,05) giữa hai mùa. Về mùa khô, mật độ cá thể là 0,93 cá thể/m2 cao hơn mùa 

mưa mật độ là 0,43 cá thể/m2; mật độ hang vào mùa khô là 2,28 hang/m2 còn vào 

mùa mưa mật độ hang là 1,65 hang/m2 và số lượng cá thể thu được vào mùa khô 

nhiều hơn mùa mưa. Tuy nhiên, sinh khối của Sâm đất giữa hai mùa là không có sự 

sai khác ý nghĩa (F1,99 = 1,11; P = 0,294; Hình 3.35). 

3.4. THÀNH PHẦN THỨC ĂN 

Kết quả phân tích thành phần thức ăn của Sâm đất cho thấy trong ruột Sâm 

đất có chứa mùn bã hữu cơ, sinh vật phù du và cả đất, cát. Điều này có thể giải thích 

rằng trong quá trình ăn lọc chúng hút tất cả đất, cát, mùn bã hữu cơ và sinh vật phù 

du vào trong ruột để thực hiện quá trình tiêu hóa, phần còn lại không hấp thụ được 

chúng tự thải ra ngoài. Quá trình ăn lọc của chúng thực hiện đồng thời với việc đào 

hang di chuyển. 

Kết quả phân tích cho thấy thành phần thức ăn của của Sâm đất chủ yếu là 

nhóm thực vật phù du, bắt gặp nhiều trong ruột là Ngành Tảo Silic chiếm tỷ lệ 

94,2%, Ngành Tảo lam chiếm tỷ lệ 1,92%. Ngoài ra, còn có cả những loài động vật 

phù du và một số động vật nhỏ sống ở đáy. 

Bảng 3.15. Thành phần thức ăn của Sâm đất 

STT Thành phần thức ăn 
Siphonosoma 

australe australe 

Sipunculus 

nudus 

 

Ngành, họ, tên loài 

  

I 

Ngành Tảo lam (Vi khuẩn Lam) 

Cyanophyta (Cyanobacteria)   

 

Họ Merismopediaceae 

  1 Merismopedia glauca  x x 

II Ngành Tảo silic (Bacillariophyta)   

 

Họ Coscinodiscaceae 
  

2 Coscinodiscus centralis  
 

x 

3 Coscinodiscus eccentricus  
 

x 
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STT Thành phần thức ăn 
Siphonosoma 

australe australe 

Sipunculus 

nudus 

4 Coscinodiscus nodulifer  x 
 

5 Coscinodiscus radiatus  x x 

6 Coscinodiscus sp. x x 

 

Họ Heliopeltaceae 
  

7 Actinoptychus elegans  x x 

8 Actinoptychus senarius  x x 

9 Actinoptychus splendens  x x 

10 Actinoptychus vulgaris  x x 

 

Họ Hemidiscaceae 
  

11 Actinocyclus normanii   
 

x 

 

Họ Melosiraceae 
  

12 Melosira moniliformis  x 
 

 

Họ Aulacoseiraceae 
  

13 Aulacoseira granulata  
 

x 

 

Họ Probosciaceae 
  

14 Proboscia alata x x 

 

Họ Rhizosoleniaceae 
  

15 Rhizosolenia bergonii  
 

x 

16 Rhizosolenia imbricata  
 

x 

17 Rhizosolenia sp. 
 

x 

 

Họ Stephanopyxidaceae 
  

18 Stephanopyxis palmeriana   
 

x 

 

Họ Biddulphiaceae 
  

19 Biddulphia biddulphiana  x x 

 

Họ Stephanodiscaceae 
  

20 Cyclostephanos dubius  
 

x 

21 Cyclotella striata  x 
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STT Thành phần thức ăn 
Siphonosoma 

australe australe 

Sipunculus 

nudus 

 

Họ Catenulaceae 
  

22 Amphora acutiuscula  x x 

23 Amphora coffeiformis  x x 

24 Amphora sp. x x 

 

Họ Naviculaceae 
  

25 Caloneis sp. x x 

26 Navicula marina   x x 

27 Navicula sp. x x 

28 Gyrosigma nodiferum  x x 

29 Gyrosigma sp. x x 

30 Haslea britannica  x 
 

31 Haslea gigantea   
 

x 

 

Họ Pleurosigmataceae 
  

32 Pleurosigma aestuarii  x 
 

33 Pleurosigma angulatum  x 
 

34 Pleurosigma elongatum  x 
 

35 Pleurosigma salinarum  x x 

36 Pleurosigma sp. x 
 

 

Họ Stauroneidaceae 
  

37 Stauroneis sp. 
 

x 

 

Họ Surirellaceae 
  

38 Campylodiscus adornatus  x x 

39 Campylodiscus daemelianus  
 

x 

 

Họ Mastogloiaceae 
  

40 Mastogloia sp. x x 

 

Họ Achnanthaceae 
  

41 Achnanthes brevipes  x 
 

42 Achnanthes sp. 
 

x 
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STT Thành phần thức ăn 
Siphonosoma 

australe australe 

Sipunculus 

nudus 

 

Họ Cocconeidaceae 
  

43 Cocconeis placentula  x x 

44 Cocconeis scutellum  x x 

 

Họ Grammatophoraceae 
  

45 Grammatophora oceanica  x x 

46 Grammatophora sp. x 
 

 

Họ Bacillariaceae 
  

47 Nitzschia lorenziana  x 
 

48 Nitzschia sigma   x x 

49 Nitzschia sp. x x 

50 Tryblionella sp. 
 

x 

III Ngành Miozoa 

 

Họ Prorocentraceae 
  

51 Prorocentrum micans  x 

 IV Thành phần khác 

52 Mùn bã hữu cơ x x 

Tổng 38 40 

 

 

Hình 3.36. Tỷ lệ (%) các nhóm thức ăn của Sâm đất 
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Qua Bảng 3.15 và Hình 3.36 cho thấy, thành phần thức ăn của Sâm đất tại 

sông Gianh tỉnh Quảng Bình khá phong phú và đa dạng, gồm 52 đối tượng đại diện 

cho ba ngành thủy sinh vật khác nhau, chủ yếu là tảo, các ngành động vật không 

xương sống và mùn bã hữu cơ. Trong đó, thức ăn chủ yếu thuộc Ngành Tảo silic 

(Bacillariophyta) chiếm 94,2%; Ngành Cyanophyta, Ngành Miozoa chiếm tỉ lệ thấp 

là 1,92%. Ngành Tảo Silic có đến 49 loài thuộc 20 họ khác nhau, thức ăn mà Sâm 

đất sử dụng có số lượng loài lớn nhất thuộc họ Naviculaceae với 7 loài, tiếp theo là 

họ Coscinodiscaceae và họ Pleurosigmataceae với số lượng loài là 5 - 6 loài. 

Từ kết quả cho thấy Sâm đất Siphonosoma australe australe và Sâm đất 

Sipunculus nudus đều có nguồn thức ăn đa dạng và phong phú (Siphonosoma 

australe australe sử dụng 38 loài, Sipunculus nudus sử dụng 40 loài), cả hai loài sử 

dụng nguồn thức ăn gần giống nhau, chỉ khác nhau một vài loài. Ngoài ra, kết quả 

nghiên cứu cho thấy thành phần trong ruột Sâm đất không chỉ chứa những mảnh vụn 

hữu cơ, sinh vật phù du mà còn chứa cả đất và cát. Điều này chứng tỏ khi đào hang 

và trong quá trình ăn lọc chúng hút cả cát, lẫn mùn bã hữu cơ và sinh vật phù du vào 

trong ruột, thực hiện quá trình dinh dưỡng nuôi cơ thể. Có thể nói rằng rừng ngập 

mặn và vùng ven sông là môi trường sống phù hợp của loài Sâm đất, là nơi cung cấp 

nguồn thức ăn phù hợp cho sự sống và phát triển của Sâm đất. 

  

Hình 3.37. Actinoptychus vulgaris     

                     

Hình 3.38. Caloneis sp. 
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Hình 3.39. Pleurosigma salinarum    

       

Hình 3.40. Coscinodiscus centralis 

 

  

Hình 3.41. Merismopedia glauca      Hình 3.42. Actinoptychus splendens 

 

3.5. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG THỊT SÂM ĐẤT 

Mẫu Sâm đất tại sông Gianh đã được gửi đi phân tích tại Trung tâm Dịch vụ 

phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh (CASE). Kết quả phân tích thành phần 

dinh dưỡng của hai loài Sâm đất thu tại Sông Gianh cho thấy hàm lượng protein 

tổng số trung bình của loài Siphonosoma australe australe là 11% và loài 

Sipunculus nudus là 9,79% (so với trọng lượng tươi thịt Sâm đất) và hàm lượng này 

là khá cao. Đặc biệt, trong thịt Sâm đất còn có đến 19 loại axit amin, trong đó có 9 

loại axit amin không thay thế rất cần cho cơ thể con người như: Methionine, Valine, 

Lisine, Leucine, Isoleusine, Histidine, Phenylalanine, Threonine và Tryptophan với 

hàm lượng khá cao (Bảng 3.20 và Bảng 3.21). 
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Bảng 3.16. Kết quả phân tích thành phần protein và các axit amin có trong 

Siphonosoma australe australe. 

STT Chỉ tiêu Kí hiệu Đơn vị tính Kết quả 

I Protein  % 11 

II Arginine ARG % 0,91 

III Cystine CYS % 0,02 

IV Tổng Axit amin    

1 4-Hydroxyproline HYD mg/g 0,5 

2 Alanine ALA mg/g 5,3 

3 Aspartic acid ASP mg/g 11,1 

4 Glutamic acid GLU mg/g 17,6 

5 Glycine GLY mg/g 6,0 

6 Histidine HIS mg/g 2,5 

7 Isoleucine LLE mg/g 4,0 

8 Leucine LEU mg/g 7,7 

9 Lysine LYS mg/g 7,0 

10 Methionine MET mg/g 1,5 

11 Phenylalanine PHE mg/g 4,4 

12 Proline PRO mg/g 4,2 

13 Serine SER mg/g 3,9 

14 Threonine THR mg/g 3,7 

15 Tyrosin TYR mg/g 4,5 

16 

17 

Valine 

Tryptophan 

VAL 

TRP 

mg/g 

mg/g 

4,5 

0,051 

Tổng    88,651 

Các axit amin ngọt: Glysine, Alanine tạo mùi vị thơm ngon, gia tăng chuyển 

hóa, hấp thu tối đa dinh dưỡng. Lysine có hàm lượng khá cao. Axit amin này cần có 

trong bữa ăn hằng ngày, giúp tăng cường hấp thụ và duy trì canxi. 
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Bảng 3.17. Kết quả phân tích thành phần protein và các axit amin có trong 

Sipunculus nudus 

STT Chỉ tiêu Kí hiệu Đơn vị tính Kết quả 

I Protein  % 9,79 

II Arginine ARG % 0,96 

III Cystine CYS % 0,02 

IV Tổng Axit amin    

1 4-Hydroxyproline HYD mg/g 0,4 

2 Alanine ALA mg/g 4,0 

3 Aspartic acid ASP mg/g 7,5 

4 Glutamic acid GLU mg/g 13,9 

5 Glycine GLY mg/g 4,8 

6 Histidine HIS mg/g 1,8 

7 Isoleucine LLE mg/g 3,2 

8 Leucine LEU mg/g 5,6 

9 Lysine LYS mg/g 5,3 

10 Methionine MET mg/g 1,3 

11 Phenylalanine PHE mg/g 3,3 

12 Proline PRO mg/g 2,9 

13 Serine SER mg/g 2,9 

14 Threonine THR mg/g 3,1 

15 Tyrosin TYR mg/g 2,8 

16 

17 

Valine 

Tryptophan 

VAL 

TRP 

mg/g 

mg/g 

3,2 

0,049 

Tổng    66,249 
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Qua đây cũng có thể nhận thấy hàm lượng các loại axit amin ở trong mỗi loài 

là khác nhau. Tổng tỉ lệ axit amin ở trong loài Siphonosoma australe australe  là 

88,651 mg/g cao hơn so với loài Sipunculus nudus 66,249 mg/g. Xét riêng từng loại 

axit amin thì ở loài Siphonosoma australe australe cũng cho kết quả cao hơn (Bảng 

3.22). Trong số đó axit amin Glutamic chiếm hàm lượng cao nhất, ở loài 

Siphonosoma australe australe là 17,6 mg/g còn ở loài Sipunculus nudus là 13,9 

mg/g, đây là loại axit amin có vai trò vai trò quan trọng trong chuyển hóa tế bào 

thần kinh và não đồng thời giúp giải độc các cặn bã do hoạt động não bộ tiết ra. 

Bảng 3.18. So sánh hàm lượng các loại axit amin ở loài  

Siphonosoma australe australe và loài Sipunculus nudus 

TT Loại axit amin Kí hiệu 
Đơn vị 

tính 

Siphonosoma 

australe australe 

Sipunculus 

nudus 

1 4-Hydroxyproline HYD mg/g 0,5 0,4 

2 Alanine ALA mg/g 5,3 4,0 

3 Aspartic acid ASP mg/g 11,1 7,5 

4 Glutamic acid GLU mg/g 17,6 13,9 

5 Glycine GLY mg/g 6,0 4,8 

6 Histidine HIS mg/g 2,5 1,8 

7 Isoleucine LLE mg/g 4,0 3,2 

8 Leucine LEU mg/g 7,7 5,6 

9 Lysine LYS mg/g 7,0 5,3 

10 Methionine MET mg/g 1,5 1,3 

11 Phenylalanine PHE mg/g 4,4 3,3 

12 Proline PRO mg/g 4,2 2,9 

13 Serine SER mg/g 3,9 2,9 

14 Threonine THR mg/g 3,7 3,1 

15 Tyrosin TYR mg/g 4,5 2,8 

16 

17 

Valine 

Tryptophan 

VAL 

TRP 

mg/g 

mg/g 

4,5 

0,051 

3,2 

0,049 

Tổng    88,651 66,249 
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Năm 2004, nhóm tác giả Nguyễn Thị Dạ Thảo và cộng sự đã tiến hành phân 

tích các thành phần sinh hóa của loài Sipunculus nudus sống ở Quảng Ninh, kết quả 

tìm thấy trong thịt của loài này có chứa 17 nguyên tố khoáng như natri, kali, sắt, 

kẽm…; 8 loại axit amin không thay thế và 10 loại axit amin thay thế rất cần thiết 

cho con người [18]. Như vậy, kết quả phân tích giá trị dinh dưỡng trong thịt Sâm 

đất sống ở sông Gianh - Quảng Bình so với Sâm đất sống ở Quảng Ninh thì có 

nhiều hơn một axit amin không thay thế, cụ thể Sâm đất ở sông Gianh có axit amin 

Histidine còn Sâm đất ở Quảng Ninh không có loại axit amin này.  

Năm 2010, Lê Huy Bá và Phan Thụy Phương Thảo đã phân tích thành 

phần dinh dưỡng trong thịt Sâm đất (Phascolosoma arcuatum) ở Cần Giờ - thành 

phố Hồ Chí Minh, kết quả có 17 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin 

không thay thế và 10 loại axit amin thay thế [3]. Sâm đất sống tại sông Gianh - 

Quảng Bình có nhiều hơn hai axit amin, trong đó có một axit amin thay thế và 

một axit amin không thay thế (Sâm đất ở sông Gianh có axit amin Tryptophan, 

Sâm đất ở Cần Giờ không có loại axit amin này). 

Kết quả phân tích thịt tại phòng thí nghiệm - Khoa Chăn nuôi thú y, Trường 

Đại học Nông lâm - Đại học Huế đã cho số liệu đánh giá về thành phần dinh dưỡng 

trong thịt của hai loài Sâm đất là: hàm lượng vật chất khô, hàm lượng protein tổng 

số, hàm lượng khoáng tổng số, hàm lượng xơ tổng số, hàm lượng lipid tổng số và cả 

hàm lượng dẫn xuất không chứa nitơ. 

Hàm lượng protein tổng số tính theo nguyên trạng ở loài Siphonosoma 

australe australe là 20% cao hơn so với loài Sipunculus nudus có hàm lượng 

13,86%. Khi phân tích chỉ số protein tổng số tính theo vật chất khô cũng cho kết 

quả tương tự loài Siphonosoma australe australe là 80,73% còn loài Sipunculus 

nudus là 79,94%. Kết quả này cũng cho thấy hàm lượng protein ở trong Sâm đất là 

rất cao (Bảng 3.23). 
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Bảng 3.19. So sánh các chỉ tiêu trong thịt của Siphonosoma australe australe và 

Sipunculus nudus 

TT Chỉ tiêu phân tích Siphonosoma australe australe Sipunculus nudus 

1 Ẩm ban đầu (%) 73,03 80,63 

2 Ẩm liên kết (%) 7,72 10,50 

3 Ẩm tổng số (%) 75,11 82,67 

4 VCK (%) 24,89 17,33 

5 CP (%NT) 20,10 13,86 

6 CP (%VCK) 80,73 79,94 

7 Ash (%NT) 1,75 2,92 

8 Ash (%VCK) 7,02 16,87 

9 CF (%NT) 0,03 0,14 

10 CF (%VCK) 0,12 0,83 

11 EE (%NT) 0,21 0,23 

12 EE (%VCK) 0,84 1,30 

13 NfE (%VCK) 11,29 1,06 

 

Trong đó: 

VCK (%): Hàm lượng vật chất khô trong mẫu phân tích (%) 

CP (%NT): Hàm lượng protein tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

CP (%VCK): Hàm lượng protein tổng số tính theo vật chất khô (%) 

Ash (%NT): Hàm lượng khoáng tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

Ash (%VCK): Hàm lượng khoáng tổng số tính theo vật chất khô (%) 

CF (%NT): Hàm lượng xơ tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

CF (%VCK): Hàm lượng xơ tổng số tính theo vật chất khô (%) 

EE (%NT): Hàm lượng lipid tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

EE (%VCK): Hàm lượng lipid tổng số tính theo vật chất khô (%) 

NfE (%VCK): Hàm lượng dẫn xuất không chứa nitơ tính theo vật chất khô (%) 
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Theo kết quả phân tích thì Sâm đất Siphonosoma australe australe có hàm 

lượng khoáng chất khá cao (7,02%), đặc biệt là ở loài Sâm đất Sipunculus nudus 

hàm lượng này chiếm tỉ lệ lên đến 16,87% vật chất khô. Lượng khoáng chất cơ thể 

người cần mỗi ngày tuy rất nhỏ nhưng không thể thiếu. Đặc biệt, trong cuộc sống 

bận rộn và hối hả ngày nay, khoáng chất chính là những liều thuốc hỗ trợ thể lực và 

trí não tốt nhất cho con người. 

Ngoài ra, kết quả phân tích còn cho thấy hàm lượng lipid ở trong thịt Sâm 

đất chiếm 0,84% và 1,30%; chúng có hai vai trò chính trong cơ thể người là cung 

cấp năng lượng và hấp thu vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ. Lipid là dung 

môi vận chuyển các vitamin tan trong dầu mỡ (như vitamin A, D, E và K). Các 

vitamin này vào cơ thể một phần lớn phụ thuộc vào hàm lượng của lipid trong thực 

phẩm. Điều đó có nghĩa là khi lượng lipid trong khẩu phần ăn thấp sẽ dẫn đến giảm 

hấp thu các vitamin này. Điều này làm cho lipid trở nên quan trọng hơn vì các 

vitamin tan trong dầu có vai trò quan trọng đối với các chức năng thị giác, khả năng 

đáp ứng miễn dịch, tạo máu, tăng trưởng và chống lão hóa,... Trong thịt của Sâm đất 

có hàm lượng chất xơ với tỉ lệ 0,83% ở loài Sipunculus nudus và 0,12% ở loài 

Siphonosoma australe australe. Như chúng ta đã biết, chất xơ có nhiều vai trò trong 

việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa, làm giảm lượng cholesterol trong máu, tham gia điều 

hòa đường huyết, giảm nguy cơ ung thư đại tràng, giảm nguy cơ ung thư vú do làm 

giảm hàm lượng estrogen trong máu… 

Có thể nói Sâm đất là một nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cực 

cao, cần chú trọng nghiên cứu thêm về đối tượng này để có thể đưa vào khai thác sử 

dụng. Cho nên những đề tài nghiên cứu sâu thêm về các loài này là rất cần thiết và 

sẽ có nhiều ứng dụng trong thực tế. 

3.6. TÌNH HÌNH KHAI THÁC, VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SÂM ĐẤT 

3.6.1. Tình hình khai thác và sử dụng Sâm đất 

3.6.1.1. Tình hình khai thác 

Sông Gianh là nơi cung cấp nguồn lợi thủy sản rất lớn cho nhu cầu thực 

phẩm của nhân dân trong vùng cũng như xuất khẩu. Nguồn lợi động vật ở đây rất 

phong phú và đa dạng về thành phần loài. 
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Sâm đất là đối tượng dễ khai thác, khả năng trốn chạy chậm. Trước đây, khi 

chưa biết giá trị kinh tế của sâm đất nên chúng chưa được người dân khai thác. Tuy 

nhiên, vào khoảng năm 2005, năm 2006, khi nhu cầu tiêu thụ loài này từ Trung 

Quốc tăng cao người dân đã khai thác ồ ạt [11]. Do lợi ích kinh tế tương đối lớn nên 

đã khuyến khích một bộ phận lớn lao động tham gia khai thác loài động vật này để 

bán trên thị trường trong nước và xuất sang Trung Quốc. Hầu hết, những người đi 

đào Sâm đất là những người nghèo, có thu nhập không ổn định, người lao động 

nhàn rỗi. Việc đào bới Sâm đất làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn, làm 

ảnh hưởng đến những cây lớn, cây con và nơi ở của một số loài động vật ven sông. 

Theo số liệu của Phòng Thủy sản Móng Cái (Hải Ninh) tỉnh Quảng Ninh, số lượng 

Sâm đất mỗi ngày qua cửa khẩu từ 1,2 đến 1,5 tấn. Tùy theo mùa mà số lượng này có 

thể còn lớn hơn (các tháng 9, 10, 11, 12, 1) [14]. Điều đáng quan tâm nhất là hình 

thức khai thác đã hủy diệt hệ sinh thái rừng ngập mặn phòng hộ ven biển. 

Theo kết quả điều tra tại vùng nghiên cứu từ người dân địa phương và một số 

cán bộ phụ trách thủy sản ở xã Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Văn, Quảng 

Minh và Ba Đồn (Quảng Bình), những năm trước đây người dân địa phương đào 

vuông nuôi tôm, đắp bờ phát hiện Sâm đất rất nhiều ở những nơi đất ẩm và mát. 

Người dân ở đây cho biết những người từ Thanh Hóa vào thu lượm và đào bắt mỗi 

ngày ước tính khoảng 70 - 100 kg/người. Như vậy, những năm trước đây nguồn lợi 

Sâm đất có số lượng rất nhiều tại sông Gianh. Người tham gia khai thác Sâm đất tại 

địa bàn nghiên cứu là những người lao động từ các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, 

Quảng Nam, Bình Định… Nguồn Sâm đất đang bị tác động mạnh, có nguy cơ dần 

cạn kiệt. Cho đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu về tình hình khai thác và sự 

phân bố của loài Sâm đất Siphonosoma australe australe và loài Sipunculus nudus 

tại Quảng Bình nói chung và tại sông Gianh nói riêng. Vì vậy, hiện trạng khai thác 

các loài Sâm đất vẫn chưa được đánh giá. Một yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần có 

những nghiên cứu về sự phân bố, đặc điểm môi trường sống, hiện trạng khai thác 

Sâm đất tại sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Đề tài góp phần đánh giá hiện trạng Sâm 

đất tại sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Từ đó xây dựng phương hướng quản lý, đề 

xuất một số giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững nguồn lợi loài Sâm đất tại sông 
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Gianh và làm cơ sở khoa học cho việc tiến hành sinh sản nhân tạo, nuôi thử nghiệm 

vừa bảo tồn và phát triển nguồn lợi, bảo vệ rừng ngập mặn vừa góp phần nâng cao 

đời sống cho nhân dân. 

Tại sông Gianh, quá trình điều tra thu thập số liệu bằng phiếu cho thấy tồn tại 

nhiều nhóm người làm nghề chuyên đào Sâm đất. Họ đến từ nhiều tỉnh khác nhau. 

Phỏng vấn một số người làm nghề đào và bán Sâm đất thì được biết những thông 

tin: họ tên, độ tuổi, thời gian khai thác mỗi tháng, sản lượng khai thác mỗi ngày, nơi 

tiêu thụ, giá cả, … 

Bảng 3.20. Độ tuổi của người dân đào Sâm đất ở sông Gianh 

TT Tên nhóm Số lượng 
Độ tuổi 

20-30 30-40 40-50 

1 Quảng Ninh 8 25,0% 62,5% 12,5% 

2 Thanh Hóa 6 16,7% 50,0% 33,3% 

3 Quảng Nam 6 0% 66,7% 33,3% 

4 Bình Định 9 22,2% 55,6% 22,0% 

Như vậy, độ tuổi chuyên đi khai thác Sâm đất từ 20 - 50, chủ yếu từ 30 - 40 

tuổi và đa số là nam giới (Bảng 3.20). Để bắt được Sâm đất đòi hỏi người lao động 

có sức khỏe tốt, sự bền bỉ, dẻo dai, tinh mắt và thao tác nhanh bởi hang của Sâm đất 

thường ở độ sâu 40 - 90 cm. Khi đào phải nhanh, chính xác và càng sâu càng tốt. 

Khi mai đã cắm vào đất thì người đào phải dùng hết sức bẩy mai lên tránh Sâm đất 

thấy động có thể chui xuống sâu hơn. Quá trình khai thác cứ như vậy cho đến khi 

mực nước triều lên. Trung bình ba lần thao tác như thế mới đào được một con. Khi 

được hỏi về sản lượng khai thác, nhóm người lao động cho biết sản lượng đào được 

cũng thất thường, số lượng Sâm đất đào được có thể dao động, tùy thuộc vào từng 

ngày. Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng có thể đào được bởi có những ngày 

nước lớn, mưa nhiều… Dụng cụ đào hết sức đơn giản chỉ gồm hai dụng cụ là chiếc 

mai và một thùng nhựa có quai mang để đựng, nếu khai thác vào ban đêm thì cần 

thêm đèn pin (Hình 3.43). Chiếc mai được chế tạo thủ công có phần lưỡi tiếp đất 

sắc lẹm làm bằng thép dài khoảng 30 cm, rộng khoảng 15 cm được tra vào cán gỗ. 



 

 91 

Giá mua một chiếc mai khoảng 50.000 đồng. Thùng nhựa đựng giá khoảng 20.000 

đồng một chiếc. Đèn pin giá khoảng 30.000 đồng một chiếc. Chi phí đầu tư để mua 

dụng cụ khai thác chỉ khoảng 70.000 - 100.000 đồng.  

  

a b 

Hình 3.43. Dụng cụ dùng để khai thác Sâm đất 

Mai đào cát và thùng đựng (a); Đèn pin (b) 

Tuổi thọ của dụng cụ khai thác phụ thuộc vào công việc khai thác nhiều hay 

ít và còn phụ thuộc vào sức của người khai thác Sâm đất, bình quân tuổi thọ khoảng 

trên một năm.  

Qua thực tế đi đào bắt cùng với nhóm người Quảng Nam, thời gian từ tháng 3 

đến tháng 10 năm 2015. Mỗi tháng đi hai đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7 - 10 ngày.Công 

việc đi đào bắt được thực hiện lúc thủy triều xuống, thời gian khai thác phụ thuộc vào 

thời gian lúc thủy triều xuống; có thể là đi lúc 01h, 3h, 5h, 9h, 14h hay 21h. Nói 

chung thời gian đối với nghề này không cố định. Sản lượng khai thác được tính bình 

quân một lần đi khai thác/điểm là 8,2 kg (Bảng 3.21). 

Bảng 3.21. Sản lượng Sâm đất khai thác được bình quân  

của một người/ngày/điểm 

Điểm TM XL1 XL2 HV HT CG BĐ CK QV QM TB 

Sản 

lượng 

(kg) 

6,2 6,1 8,9 7,6 7,9 7,8 6,9 7,3 7,9 14,2 8,2 
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     Ghi chú: Tân Mỹ (TM), Xuân Lộc 1 (XL1), Xuân Lộc 2 (XL2), Hồ Vịt (HV), 

Hồ Tôm (HT), Bắc Cầu Gianh (CG), Bến Chợ Ba Đồn (BĐ), Cồn Két (CK), Quảng 

Văn (QV), Quảng Minh (QM), Trung bình (TB) 

Qua Bảng 3.21, cho thấy bình quân mỗi người trong một ngày đào được 8,2 

kg Sâm đất, sản lượng Sâm đất thu được lớn nhất tại Quảng Minh (14,2 kg), đến 

Xuân Lộc 2 và thấp nhất tại Xuân Lộc 1 (6,1 kg). 

Mỗi tháng nhóm lao động chỉ đi khai thác hai đợt, thời gian mỗi đợt có thể 

khác nhau, tổng số ngày đi đào của nhóm trong một tháng thường ít hơn 20 ngày.  

Qua số liệu điều tra, đã thống kê được số ngày khai thác trong năm 2015 của 

đoàn Quảng Nam là 135 ngày và tổng sản lượng khai thác là 6.642 kg Sâm đất 

(Bảng 3.18). 

Bảng 3.22. Số ngày và sản lượng trung bình của Sâm đất theo tháng 

Tháng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

N(ngày) 14 16 16 18 16 17 14 10 8 6 135 

Mtb 
688,8 787,2 787,2 885,6 787,2 836,4 688,8 492,0 393,6 295,2 6.642 

(kg/tháng) 

 

Bảng 3.22 và Hình 3.44 cho thấy sản lượng Sâm đất khai thác của đoàn cao 

nhất là tháng 8 (836,4 kg) và thấp nhất là tháng 12 (295,2 kg). 

Sản lượng khai thác tăng dần từ tháng 4 đến tháng 8, sau đó giảm dần. Đây là 

khoảng thời gian thuận lợi nhất cho sự phát triển của quần thể Sâm đất, bởi độ mặn 

thích hợp, mùa nước ấm, thức ăn dồi dào, Sâm đất tích cực bắt mồi và tham gia sinh 

sản. Chúng thường hoạt động mạnh vào khoảng thời gian này nên sản lượng khai 

thác Sâm đất trong thời gian này là cao nhất. Vì thế, nếu chúng ta tiếp tục đẩy mạnh 

khai thác Sâm đất ở các tháng sinh sản (hình 3.44) thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

nguồn lợi và tác động gián tiếp đến năng suất mùa khai thác tiếp theo. 
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Hình 3.44. Sản lượng của Sâm đất khai thác theo tháng của đoàn Quảng Nam 

Qua tổng hợp 29 phiếu điều tra về tình hình khai thác Sâm đất tại sông Gianh 

trong năm 2015 cho kết quả về tổng sản lượng khai thác của bốn đoàn trong năm 

(bảng 3.23). 

Bảng 3.23. Sản lượng và năng suất bình quân khai thác Sâm đất 

tại sông Gianh năm 2015 

STT Tên nhóm Số lượng 

Tần số hoạt 

động  

(ngày/năm) 

Thời điểm Năng 

suất 

(kg/ngày) 

Sản 

lượng 

(kg/năm) 
Ngày Đêm 

1 Quảng Nam 6 135 + + 8,2 6.642 

2 Thanh Hóa 6 123 + + 8,3 6.125 

3 Bình Định 9 130 + + 7,6 8.892 

4 Quảng Ninh 8 86 + + 7,9 5.435 

  29     27.094 
 

 

Tháng 

Sản lượng (kg) 
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Hình 3.45. Sản lượng khai thác Sâm đất tại sông Gianh năm 2015 

Như vậy tổng sản lượng Sâm đất được khai thác vào năm 2015 là 27.094 kg, 

Nhóm người khai thác đạt sản lượng lớn nhất đến từ Bình Định (8.892 kg/năm), tiếp 

đến là nhóm người đến từ Quảng Nam, thấp nhất là nhóm người đến từ Quảng Ninh 

(5.435 kg/năm) (hình 3.45). Dựa trên tổng sản lượng khai thác Sâm đất năm 2015 

với số lượng là 27.094 kg với giá 80.000đ/kg tươi có thể tính được tổng thu nhập 

của năm từ nguồn lợi Sâm đất là 2.167.520.000 đồng (hơn 2 tỷ đồng/năm). Sâm đất 

ở sông Gianh – tỉnh Quảng Bình ngày càng bị khai thác với số lượng lớn, làm cho 

nguồn tài nguyên này ngày càng suy giảm và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền 

vững của hệ sinh thái ven sông. Hiện nay tỉnh Quảng Bình chưa đưa ra những quy 

định nhằm bảo tồn và phát triển loài Sâm đất, vấn đề đặt ra là cần phải có những 

biện pháp cấp bách điều chỉnh việc khai thác sao cho hợp lý và tăng cường khôi 

phục lại trữ lượng Sâm đất. 

3.6.1.2. Tình hình sử dụng 

Bình quân trong một ngày một người đào được 8,2 kg Sâm đất. Như vậy, 

tổng sản lượng Sâm đất của cả nhóm người Quảng Nam đào được trong một ngày 

bình quân sẽ là 8,2 kg x 6 người = 49,2 kg. Hiện nay, giá thị trường 1 kg Sâm đất 

tươi là 80.000đ; bình quân thu nhập của người đào Sâm đất mỗi ngày là 650.000đ. 

Một khoản tiền không nhỏ đối với những người không có công việc ổn định. Tuy 
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nhiên, tại điểm khai thác nhu cầu tiêu thụ không cao, mặt khác để cất giữ được lâu 

nên những người khai thác phải tiến hành phơi khô rồi mang đi bán cho thương lái 

Trung Quốc hoặc một số nơi khác, giá của Sâm đất khô đắt hơn nhiều lần so với 

Sâm đất tươi, mỗi kg giá khoảng 3-4 triệu đồng. Để có được Sâm đất khô phải trải 

qua một số công đoạn như lộn ruột, rửa sạch, trụng qua nước sôi rồi sau đó mới đem 

phơi (hình 3.46). 

  

(a)                                                          (b) 

   

(c)                                                             (d) 

Hình 3.46. Chế biến Sâm đất khô 

(a) Thu hoạch; (b) Lộn ruột và trụng nước sôi; (c) Phơi; (d) Sâm đất khô 

Qua phỏng vấn người dân sinh sống ven sông Gianh thì hiện tượng khai thác 

Sâm đất là do người ở vùng khác đến, nhiều người được hỏi thậm chí không biết 

Sâm đất là con gì và cách bắt chúng như thế nào, chỉ biết là có nghe nói về con này 

mà không biết nó như thế nào. Điều này chứng tỏ người dân ở đây chưa biết tận 

dụng nguồn tài nguyên của địa phương mình có. Hiện nay, trên địa bàn dọc sông 



 

 96 

Gianh đã có một địa điểm chuyên chế biến các món đặc sản Sâm đất. Đây là điểm 

đến của những người sành thưởng thức các món ngon và lạ, đặc biệt là các quý ông. 

Chủ quán cho biết, nguồn Sá sùng mà họ mua là do những người từ Quảng Nam và 

Bình Định về đây đào và bán lại cho quán. Được biết món hải sản Sá sùng ngày 

càng được quý khách ưa dùng. 

Xưa kia, khi bột ngọt chưa ra đời, người ta vẫn sử dụng sá sùng để chế biến 

thành nước phở thơm ngon. Ngày nay, Sá sùng có trong thực đơn các nhà hàng hải 

sản, đặc biệt là món nướng. Chế biến sá sùng phải rất tỉ mỉ, bởi phải lộn nó ra và 

chà xát thật kỹ với muối cho ruột hết cát và hết mùi tanh, rửa nhiều lần đến khi Sá 

sùng có màu trắng - hồng mới thôi. Sá sùng tươi có thể chế biến các món như xào 

chua ngọt, chiên, nướng (Hình 3.47). Bản thân Sá sùng có vị ngọt tự nhiên nên càng 

nhai lâu càng ngấm vị ngọt, giống như khô mực; Sá sùng có thể nướng, ăn chấm 

muối ớt vắt chanh, cũng có thể ướp muối ớt rồi nướng. Các nhà hàng thường dùng 

món này như khô mực. Du khách đến các vùng du lịch biển, mua Sá sùng khô về 

chế biến để ăn (nướng cồn như nướng mực khô hoặc ướp muối ớt rồi nướng, chiên 

giòn hoặc dùng sá sùng thay cho tôm khô nấu canh). 

Theo Hoàng Trọng Đại (2010) [76] thì Sá sùng có vị mặn, tính mát, có tác 

dụng bổ dương (có công hiệu bổ thận, tráng dương, ích tinh), thanh nhiệt (tư âm 

giáng hỏa), thanh phế kiện tỳ. Chủ trị các chứng bệnh như cốt chưng triều nhiệt, âm 

hư đạo hãn, hung muộn, phế hư khái thấu đàm đa, dạ niệu, nha ngân thũng thống... 

Đặc biệt, Sá sùng được dùng làm thuốc bổ dưỡng rất phổ biến trong cư dân vùng 

biển. Họ thường dùng dưới dạng món ăn, vị thuốc như nấu cháo, nấu canh, nướng 

vàng hoặc xào với củ nghệ. Một số phương thuốc tiêu biểu trị liệu các bệnh chứng 

có dùng Sá sùng như sau: 

- Chữa yếu sinh lý, liệt dương: Theo kinh nghiệm dân gian của Việt Nam và 

Trung Quốc, thịt Sá sùng phơi hoặc sấy khô rồi nướng giòn, tán nhỏ, rây bột mịn, 

uống với liều 6 - 10g mỗi lần, chiêu với nước ấm hoặc rượu, ngày ba lần. Thuốc có 

công hiệu bổ thận, tráng dương, ích tinh. 

- Dùng món ăn thuốc (có công dụng bổ ngũ tạng, tư âm, tráng dương, tăng 

cường khí lực cho cơ thể, chữa yếu sinh lý): Lá dâm dương hoắc 50g, rửa sạch cho 
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vào đáy nồi, đổ ngập nước rồi để xửng lên trên, sá sùng tươi 200g trộn đều với 50g 

lá hẹ, dầu vừng 20g, rồi xếp đều Sá sùng đã được trộn đều lên trên xửng và hấp, đun 

sôi 15 phút là ăn được, chấm với nước mắm chua cay hay muối tiêu, chanh. 

- Trị chứng triều nhiệt (biểu hiện nóng chưng bốc ở tầng sâu bên trong, hay 

sốt về chiều, đổ mồ hôi trộm gặp trong lao phổi, lao xương khớp): dùng sá sùng khô 

5g, cát cánh 5g và tuyền phúc hoa 3g, sắc uống mỗi ngày 1 thang, chia 3 lần. Hay 

dùng Sá sùng khô 5g, thanh cao 5g, địa cốt bì 3g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 - 3 

lần uống. 

- Trị hen suyễn ho đờm: Sá sùng khô 5g, cát cánh 5g, tuyền phúc hoa 3g, sắc 

uống ngày 1 thang. 

- Trị răng lợi sưng đau: Sá sùng tươi 10g, khô 5g, sắc uống chia 2 lần. 

 

Hình 3.47. Món Sá sùng xào chua ngọt tại một cửa hàng ở Ba Đồn, Quảng Bình. 

3.6.2. Vấn đề bảo tồn và phát triển 

3.6.2.1. Đề xuất công tác bảo tồn 

Sâm đất Siphonosoma australe australe và Sipunculus nudus là hai loài hải 

sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao và tại địa bàn Quảng Bình chỉ xuất hiện vùng hạ 

lưu sông Gianh. Môi trường sống của nó là vùng trung triều và thấp triều, rất thuận 

lợi cho việc khai thác, nên nhiều năm trở lại đây tình hình khai thác đã đẩy Sâm đất 
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vào nguy cơ cạn kiệt. Từ lâu, nghề khai thác Sâm đât đã trở thành nghề truyền 

thống của nhiều địa phương ở các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình 

Định… Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ của thị trường lớn như trong nước và nước 

ngoài nên việc khai thác càng mạnh mẽ và mở rộng phạm vi khai thác. Sông Gianh 

- Quảng Bình là địa bàn có nhiều thành phần loài động vật, nơi đây có điều kiện 

thuận lợi để Sâm đất sinh sống và phát triển. Có nhiều người từ nhiều tỉnh khác 

nhau trong nước về sông Gianh để khai thác nguồn tài nguyên này. Việc khai thác 

đã làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản Sâm đất và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các 

loài sinh vật khác, ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển ở sông Gianh. Trước thực 

trạng trên, chúng tôi đưa ra một số đề xuất nhằm bảo tồn các loài động vật ven biển 

nói chung và hai loài Sâm đất nói riêng như sau: 

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân ven 

biển về bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn lợi Sâm đất. 

- Triển khai các văn bản mang tính pháp quy hoặc phổ biến rộng rãi về bảo 

vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ, hải sản nói chung. 

- Khoanh vùng bảo vệ, có biện pháp khai thác theo mùa vụ, tránh khai thác 

vào mùa sinh sản nhằm đảm bảo sự tái sinh quần thể Sâm đất. 

- Nghiên cứu lập kế hoạch bảo tồn Sâm đất, lồng ghép với quản lý bảo vệ 

rừng ngập mặn theo vùng hoặc theo đơn vị hành chính địa phương. Mở rộng diện 

tích bãi triều, mặt nước để mở rộng quy mô nuôi thả. Ngăn cấm hiện tượng lấn 

chiếm đất bãi triều để sử dụng vào mục đích làm công trình xây dựng. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, thị trường tiêu thụ và nghiên cứu nuôi Sâm đất 

trong môi trường tự nhiên, vừa ngăn chặn được việc hủy hoại rừng, vừa duy trì và 

phát triển được nguồn lợi có thể xuất khẩu trong tương lai. 

3.6.2.2. Một số đề xuất đối với công tác nhân nuôi 

Đi đôi với việc khai thác hợp lý, cần phải áp dụng những thành quả khoa học kỹ 

thuật để nuôi trồng thủy sản. Đây là vấn đề chiến lược nhằm phát triển lâu dài và bền 

vững nguồn lợi. Nghề nuôi trồng thủy sản không chỉ nâng cao năng suất sinh học cho 

thủy vực, tăng sản lượng thủy sản trong chiến lược kinh tế, mà còn giảm được sức ép 

khai thác tự nhiên, bảo vệ được nguồn lợi thủy sản nói chung, nguồn lợi Sâm đất nói 
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riêng. Năm 2012, Sá sùng đã được sản xuất giống thành công tại Khánh Hòa, mở ra 

hướng đi mới cho người nuôi. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu Sâm đất tại sông Gianh tỉnh Quảng Bình và tham 

khảo quy trình nuôi Sâm đất ở các nơi khác [1], [6], [9] có thể đề xuất một số vấn đề 

liên quan đến quy trình nuôi Sâm đất thương phẩm như sau: 

* Đối với loài Siphonosoma australe australe  

- Khi thiết kế, xây dựng ao nuôi, diện tích ao nuôi từ 400 – 1.000 m2. 

- Dựa vào kết quả nghiên cứu thành phần cơ giới trong đất có Sâm đất sống tại 

sông Gianh với tỉ lệ cát : bùn = 6 : 4 thì Sâm đất phân bố với số lượng nhiều và khối 

lượng lớn nên trong quá trình cải tạo ao nuôi, cần lưu ý ao nuôi có chất đáy là cát bùn 

(tỉ lệ 6 cát : 4 bùn), đáy bằng phẳng và ít bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, bề dày 

của đáy ao từ 0,4 - 0,9 m; độ mặn nước thích hợp từ 13,9 - 19,9‰; nhiệt độ nước từ 

24,7 - 25,8 oC; pH nước phù hợp từ 7,3 - 8,5. Nguồn thức ăn của Sâm đất chủ yếu là 

tảo nên sau khi tẩy dọn, lấy nước vào ao nuôi (mực nước khoảng 0,4 m) 10 ngày để 

tạo điều kiện cho tảo đáy phát triển làm thức ăn cho Sâm đất giống, tiếp đó mới lấy 

đủ nước vào ao với độ sâu mực nước phù hợp từ 0,6 - 1,8 m. 

- Sử dụng con giống, Sâm đất dùng làm con giống gồm hai nguồn: Sinh sản 

nhân tạo và sinh sản tự nhiên. Đối với giống nhân tạo được mua từ trại giống có 

kích cỡ 6 - 8 cm, cơ thể có màu vàng nhạt, đồng đều. Nên thả giống với mật độ 10 – 

20 con/m2, thả bằng thuyền hoặc cho giống vào thùng xốp, thả khắp mặt ao giúp 

cho con giống phân bố đồng đều. Sau khi thả, Sâm đất sẽ chui xuống lớp bùn đáy ở 

dưới ao, đêm đến mới ngoi lên kiếm mồi trên mặt đáy. Do vậy người nuôi có thể thả 

ghép thêm tôm sú, tôm thẻ chân trắng (mật độ 3 - 4 con/m2) hoặc các loài cá như cá 

dìa…(mật độ 0,5 con/m2) để tận dụng diện tích nuôi. 

- Đối với nguồn giống sinh sản tự nhiên, thực tế đào bắt ngoài tự nhiên ít khi 

gặp những cá thể có kích thước nhỏ nên cho Sâm đất sinh sản trực tiếp trong ao bằng 

cách: Sau khi thu hoạch Sâm đất thương phẩm, người nuôi nên giữ lại 10 - 20% lượng 

Sâm đất trong ao, tiến hành cày ải phơi nắng 5 - 7 ngày, sau đó bón lót phân chuồng và 

lấy nước vào ao. Sâm đất trong ao bị thay đổi môi trường sống (như nhiệt độ, pH và 

một số thành phần trong nước); khi cấp nước mới, Sâm đất sẽ sinh sản tự nhiên trong 



 

 100 

ao. Sử dụng bột cá, bột đậu tương hòa loãng rắc đều xuống ao ba ngày liên tục để gây 

màu nước (1,4 kg/100 m2/ngày) tạo thức ăn tự nhiên cho ấu trùng Sâm đất phát triển. 

Sau một tháng, khi ấu trùng Sâm đất con chui xuống tầng đáy phát triển tốt thì có thể 

thả ghép thêm tôm hoặc cá vào ao nuôi với tỷ lệ ghép như trên. 

- Trong quá trình nuôi cần bổ sung thức ăn thường xuyên cho Sâm đất. Thức 

ăn chủ yếu của Sâm đất là tảo silic, mùn bã hữu cơ. Do vậy, cần cho Sâm đất ăn thức 

ăn công nghiệp của tôm và cá tạp vơi liều lượng thức ăn chiếm 7% trọng lượng thân, 

cách bốn ngày cho ăn một lần, thời gian cho ăn vào lúc trời gần tối (17-18 h trong 

ngày). Định kỳ bón phân chuồng hàng tháng với liều lượng như khi cải tạo ao và thay 

nước theo thủy triều để tăng lượng thức ăn tự nhiên và kích thích tính ăn của Sâm đất. 

Hàng tháng, cần bắt Sâm đất lên kiểm tra để đánh giá tốc độ sinh trưởng và sức ăn, từ 

đó điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Đối với các loài thả ghép (tôm và cá), cần 

căn cứ vào số lượng cá thể tính toán và lựa chọn lượng thức ăn cho phù hợp. 

- Sau 6 - 8 tháng nuôi, Sâm đất Siphonosoma australe australe đạt kích cỡ 18 - 

25 cm (30 - 40 con/kg) có thể thu hoạch để xuất bán. Nên thu hoạch tôm, cá thả ghép 

trong đầm trước khi thu hoạch Sâm đất và chọn thời điểm phù hợp để thu hoạch. 

* Đối với loài Sipunculus nudus 

- Khi thiết kế, xây dựng ao nuôi, diện tích ao nuôi từ 200 - 1.000 m2. 

- Sâm đất Sipunculus nudus sống tại sông Gianh chỉ tìm thấy nơi có tỉ lệ đất cát 

: bùn là 6 : 4 nên trong quá trình cải tạo ao nuôi, cần lưu ý ao nuôi có chất đáy là cát 

bùn (tỉ lệ 6 cát : 4 bùn), đáy bằng phẳng và ít bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, bề 

dày của đáy là từ 0,4 - 0,6 m; độ mặn nước thích hợp từ 16,3 – 17,9‰; nhiệt độ nước 

từ 25,2 - 25,7 oC; pH nước phù hợp từ 7,6 - 8,0. Nguồn thức ăn của Sâm đất chủ yếu 

là tảo nên sau khi tẩy dọn, lấy nước vào ao nuôi (mực nước khoảng 0,5 m) 10 ngày 

để tạo điều kiện cho tảo đáy phát triển làm thức ăn cho Sâm đất giống, tiếp đó mới 

lấy đủ nước vào ao với độ sâu mực nước phù hợp từ 1,3 - 1,8 m. 

- Sử dụng con giống, Sâm đất dùng làm con giống gồm hai nguồn: Sinh sản 

nhân tạo và sinh sản tự nhiên. Đối với giống nhân tạo được mua từ trại giống có 

kích cỡ 2 - 3 cm, cơ thể có màu nâu đỏ, đồng đều. Nên thả giống với mật độ 20 - 30 

con/m2. Có thể thả ghép thêm tôm sú, tôm thẻ chân trắng (mật độ 4 - 5 con/m2) hoặc 

các loài cá như cá dìa…(mật độ 0,5 con/m2) để tận dụng diện tích nuôi. 
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- Đối với nguồn giống sinh sản tự nhiên, thực tế đào bắt ngoài tự nhiên ít khi 

gặp những cá thể có kích thước nhỏ nên cho Sâm đất sinh sản trực tiếp trong ao 

bằng cách: Sau khi thu hoạch Sâm đất thương phẩm (tháng 3 - 4) người nuôi nên 

giữ lại 10 - 20% lượng Sâm đất trong ao, tiến hành cày ải phơi nắng 5 - 7 ngày, sau 

đó bón lót phân chuồng và lấy nước vào ao. Sâm đất trong ao bị thay đổi môi 

trường sống (như nhiệt độ, pH và một số thành phần trong nước); khi cấp nước mới, 

Sâm đất sẽ sinh sản tự nhiên trong ao. Sử dụng bột cá, bột đậu tương hòa loãng rắc 

đều xuống ao ba ngày liên tục để gây màu nước (1,2 kg/100 m2/ngày) tạo thức ăn tự 

nhiên cho ấu trùng Sâm đất phát triển. Sau một tháng, khi ấu trùng Sâm đất con chui 

xuống tầng đáy phát triển tốt thì có thể thả ghép thêm tôm hoặc cá vào ao nuôi với 

tỷ lệ ghép như trên. 

- Trong quá trình nuôi cần bổ sung thức ăn thường xuyên cho Sâm đất. Thức 

ăn chủ yếu của Sâm đất là tảo silic, mùn bã hữu cơ. Do vậy, cần cho Sâm đất ăn thức 

ăn công nghiệp của tôm và cá tạp vơi liều lượng thức ăn chiếm 7% trọng lượng thân, 

cách bốn ngày cho ăn một lần, thời gian cho ăn vào lúc trời gần tối (17-18h trong 

ngày). Định kỳ bón phân chuồng hàng tháng với liều lượng như khi cải tạo ao và thay 

nước theo thủy triều để tăng lượng thức ăn tự nhiên và kích thích tính ăn của Sâm đất. 

Hàng tháng, cần bắt Sâm đất lên kiểm tra để đánh giá tốc độ sinh trưởng và sức ăn, từ 

đó điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Đối với các loài thả ghép (tôm và cá), cần 

căn cứ vào số lượng cá thể tính toán và lựa chọn lượng thức ăn cho phù hợp. 

- Sau 6-8 tháng nuôi, Sâm đất Sipunculus nudus đạt kích cỡ 9 - 14 cm (85 - 

120 con/kg) có thể thu hoạch để xuất bán. Nên thu hoạch tôm, cá thả ghép trong 

đầm trước khi thu hoạch Sâm đất và chọn thời điểm phù hợp để thu hoạch. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

Từ kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh thái học các loài Sâm đất (Sipuncula) ở vùng 

hạ lưu sông Gianh - tỉnh Quảng Bình, một số kết luận và đề nghị được rút ra như sau: 

1. KẾT LUẬN 

1. Về đặc điểm hình thái, cấu tạo: Xác định được có hai loài Sâm đất 

Siphonosoma australe australe và Sipunculus nudus sống tại hạ lưu sông Gianh, 

tỉnh Quảng Bình. Siphonosoma australe australe có chiều dài cơ thể trung bình 

335,2±45,4 mm; khối lượng trung bình là 33,4±13,4 g. Loài Sipunculus nudus có 

chiều dài cơ thể 164,2 mm; khối lượng trung bình là 8,6 g. Tỉ lệ chiều dài vòi so với 

chiều dài thân trung bình là 36% ở loài Siphonosoma australe australe và ở loài 

Sipunculus nudus là 33%. Loài Siphonosoma australe australe sai khác loài 

Sipunculus nudus về  kích thước, khối lượng, số lượng dải cơ dọc, hình dạng, cấu 

tạo và màu sắc của xúc tu.  

2. Về đặc điểm phân bố: Loài Siphonosoma australe australe phân bố ở mức 

thủy triều dao động từ 0,6 - 1,8 m; chúng sống trong hang đất cát bùn hoặc đất bùn 

cát, độ sâu bắt gặp 0,4 - 0,9 m; độ mặn dao động từ 13,9 - 19,9‰; nhiệt độ nước từ 

24,7 - 25,8 oC và độ pH từ 7,3 - 8,5. Loài Sipunculus nudus sống trong hang đất cát 

bùn với độ sâu bắt gặp 0,4 - 0,6 m; mức thủy triều 1,3 - 1,8 m; độ mặn 16,3 - 17,9‰; 

nhiệt độ nước từ 25,2 - 25,7 oC; pH từ 7,6 - 8,0. 

3. Về mật độ, số lượng và các yếu tố ảnh hưởng: Mật độ cá thể trung bình 

của Sâm đất Siphonosoma australe australe ở vùng nghiên cứu là 0,68 cá thể/m2, 

mật độ hang trung bình khoảng 1,96 hang/m2, số lượng cá thể trung bình khoảng 62 

cá thể/diện tích điểm, sinh khối trung bình 34,57 g/m2.  

Giá trị pH, độ mặn và nhiệt độ nước là những yếu tố ảnh hưởng đến mật độ 

cá thể, mật độ hang, số lượng cá thể và sinh khối của Sâm đất. Trung bình mật độ cá 

thể, mật độ hang và số lượng cá thể trong mùa khô lớn hơn so với mùa mưa. 

4. Về thức ăn: Thành phần thức ăn của Sâm đất chủ yếu là các loài thuộc các 

ngành tảo Silic (94,2%), tảo Lam (1,92%), Cyanophyta (1,92%) và Miozoa (1,92%). 
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5. Về môi trường sống: Sâm đất sống trong các hang tự đào ở các vùng triều 

ven sông hoặc vùng rừng ngập mặn. Thành phần cơ giới của hang là đất cát bùn 

hoặc đất bùn cát (tỉ lệ 6 cát : 4 bùn). Môi trường đất chua, thành phần N, P, K tổng 

số trong đất được xếp loại nghèo hoặc trung bình. 

6. Về giá trị dinh dưỡng: Thành phần dinh dưỡng của hai loài có hàm lượng 

protein tổng số trung bình là 11% ở Siphonosoma australe australe và 9,79% ở 

Sipunculus nudus  được xem  là khá cao. Đặc biệt, trong thịt có đến 19 loại axit 

amin, trong đó có 9 loại axit amin không thay thế rất cần cho cơ thể con người như: 

Methionine, Valine, Lisine, Leucine, Isoleusine, Histidine, Phenylalanine, 

Threonine và Tryptophan (nhiều hơn một axit amin không thay thế so với Sâm đất 

sống ở Quảng Ninh và nhiều hơn hai loại axit amin so với Sâm đát ở Cần Giờ).  

7. Về sản lượng khai thác và sử dụng: Tổng sản lượng khai thác năm 2015 

là 27.094 kg tương ứng với tổng thu nhập hơn 2 tỉ đồng/năm. Hạn chế việc khai 

thác Sâm đất ngoài tự nhiên mà tăng cường khoanh nuôi để phát triển nguồn lợi. 

Nếu có khai thác thì chỉ nên khai thác vào các tháng từ tháng 4-8 là những tháng 

Sâm đất phát triển mạnh so với các tháng còn lại.   

2. ĐỀ NGHỊ 

1. Tiếp tục nghiên cứu về đặc điểm sinh học của các loài Sâm đất hiện có tại 

Quảng Bình để phục vụ cho mô hình nuôi thí điểm. 

2. Cần có những quy định cụ thể về khai thác Sâm đất. Tăng cường công tác 

quản lý khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ rừng cây ngập mặn, 

bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. 

3. Cần có các mô hình nuôi thí điểm loài này như: thí điểm nuôi ở độ mặn 

khác nhau, thả nuôi loài này cùng với các loài khác như: tôm, rong câu, cá dìa,...  

4. Cần có kế hoạch khai thác hợp lý, tránh khai thác vào thời gian đẻ của Sâm đất, 

nhằm tạo điều kiện cho việc tái sinh quần thể, bảo vệ nguồn lợi Sâm đất trong khu vực. 
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PHỤ LỤC 1. PHIẾU HÌNH THÁI 

Ký hiệu mẫu: SD…. 

 

Tên loài: ................................................................... 

Giống: ...................................................................... 

Họ: Sipunculidae 

Tên VN: Sâm đất 

Nơi thu mẫu:  .................................................. Tọa độ địa lý: .........................  

Ngày thu mẫu: ......................................................... 

Người thu mẫu: ....................................................... 

Nơi lưu trữ mẫu: ...................................................... 

STT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
ĐẶC ĐIỂM 

XÁC ĐỊNH 
GHI CHÚ 

1 Tấm hậu môn (cứng, dạng hình chóp)   

 - Thấy rõ   

 - Không thấy rõ   

2 Hậu môn   

 - Nằm ở tận cùng phía trước thân    

 - Nằm cách mút vòi từ 50-95%   

3 Phần phụ đuôi (đuôi)   

 - Có    

 - Không có   

4 Tấm đuôi   

 - Hình tròn   

 - Hình nón   

5 Cuống não   

 - Hình ống nhỏ   

6 Hạch não (não)   

 - Phân làm hai thùy   
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7 Cơ vòng   

 - Liên tục   

 - Phân thành dải   

8 Thể xoang   

 - Dạng túi   

 - Dạng rãnh   

9 Cổ (đoạn ngắn nằm sau xúc tu)   

 - Trắng hoặc xanh thẩm   

 - Không có màu nhưng tạo thành từng vòng   

10 Mạch co rút (Túi lưng)    

 - Tiêu giảm   

 - Tạo thành các cặp ống    

 - Phình thành dạng củ (bọng)   

 - Có lông tơ   

11 Thành trong cơ thể   

 - Tạo thành các dải ngang không hoàn toàn 

(Siphonosoma) 

  

12 Cơ thắt (nối ống tiêu hóa với thành cơ thể)   

 - Nếu có thì ít hơn bốn   

 - Không có   

13 Tuyến sinh dục (dải mô nằm ở gốc cơ bụng)   

 - Có (mùa sinh sản)   

 - Không có (không phải mùa sinh sản)   

14 Nhú thân   

 - Có   

 - Không có   

15 Hình dạng móc   

 - Đỉnh nhọn   

 - Uốn cong   

 - Hình cái gai   
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16 Mức độ uốn cong của móc   

 - Nhỏ hơn 450    

 - Nhỏ hơn 900   

 - Nhỏ hơn 1800   

17 Số lượng vòng móc   

18 Chiều dài vòi (từ lỗ hậu môn đến mút 

vòi)(mm) 

  

19 Chiều dài thân(mm)   

 - < 10 mm   

 -10-40 mm   

 - > 40 mm   

20 Hình dạng thân   

 - Kéo dài/hình giun   

 - Hình trụ thẳng/ dạng nến   

 - Dạng mảnh   

 - Gần hình cầu   

 - Xoắn ốc    

21 Đường kính thân (chỗ rộng của thân nơi vòi 

co vào) 

  

22 Chiều dài vòi so với chiều dài thân (từ lỗ 

hậu môn đến mút đuôi)  

  

23 Số lượng dải cơ dọc (LMB)   

24 Thận   

 - Hai thận   

 - Một thận    

25 Cơ quan gáy   

 - Có    

 - Không có   

26 Kích thước và hình dạng nhú thân   

27 Vòng sau thực quản   
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 - Có   

 - Không   

28 Ruột tịt   

 - Có   

 - Không   

29 Cơ co vòi   

 - Số lượng (đôi)   

 - Nơi xuất phát cơ co vòi    

30 Vị trí xúc tu   

 - Bao quanh miệng   

 - Bao quanh cơ quan gáy   

31 Xúc tu   

 - Số lượng   

 - Màu sắc   

 - Sự phân nhánh   

32 Nơi sống   

 - San hô hay đá   

 - Nơi không có vỏ thân mềm   

 - Cát hay bùn   

33 Độ sâu   

 - < 10 m   

 - 10-200 m   

 - 200-2000 m   

 - > 2000 m   

34 Khối lượng(g)   

35 DSM   

36 Trực tràng   
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PHỤ LỤC 2.  PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH KHAI THÁC SÂM ĐẤT  

TẠI SÔNG GIANH – QUẢNG BÌNH 

Số phiếu: ..............................................  

                                           Ngày điều tra: ......../......../.......... 

 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về sự phân bố, sản lượng và tình 

hình khai thác Sâm đất ở sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. Xin ông, bà (anh, chị) 

vui lòng điền những thông tin về Sâm đất mà ông, bà (anh, chị) biết và đánh 

dấu vào các ô thích hợp trong phiếu điều tra dưới đây. 

Họ và tên:........................................................................ Tuổi.................. 

Nơi cư trú:................................................................................................. 

Nơi điều tra: ............................................................................................. 

1. Số ngày đi đào bắt trong tháng ...... là: ......... ngày 

2. Thời gian đào bắt: 

- Giờ đi: ................. giờ   - Giờ về: ................ giờ 

- Thường hoạt động nhất vào thời gian nào? ............................ 

3. Nơi đào bắt của chuyến đi lần này: .................................................. 

- Khu vực sông nào, thuộc xã nào?........................................................... 

4. Ở đâu khai thác Sâm đất cho sản lượng cao?  .......................................  

 .............................................................................................................................    

 .............................................................................................................................    

5. Sản lượng đào bắt của một chuyến: 

- Tổng sản lượng:         ................... kg 
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- Sản lượng Sâm đất:  .................... kg 

6. Sâm đất khai thác được ở kích thước: 

- Chiều dài: ............................ cm - Khối lượng: ...................g/con 

- Đa số ở kích thước: .............. cm - Khối lượng: ...................g/con 

7. Dụng cụ sử dụng để khai thác Sâm đất: ............................................... 

8. Giá cả và tuổi thọ của dụng cụ đào bắt Sâm đất? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

9. Sản lượng Sâm đất khai thác được nhiều nhất vào các tháng: 

 - Tháng 1  - Tháng 2  - Tháng 3  - Tháng 4 

 - Tháng 5  - Tháng 6  - Tháng 7  - Tháng 8 

 - Tháng 9  - Tháng 10  - Tháng 11  - Tháng 12 

10. Sâm đất sau khi đào bắt được bán ở: 

 - Chợ     - Hộ gia đình  - Thương lái mua tại bến   - Nơi khác 

11. Giá thành của Sâm đất vào thời điểm này: 

Sâm đất nhỏ (khoảng ......... g/con): giá .................... đồng/kg 

Sâm đất trung (khoảng ......... g/con): giá .................... đồng/kg 

Sâm đất lớn (khoảng ......... g/con): giá .................... đồng/kg 

12. Ở địa phương có hộ gia đình hay cơ sở sản xuất nào tiến hành nuôi 

Sâm đất chưa? Ở đâu? 

 - Có  - Không  - Chưa biết 

Ở: ......................................................................................... (nếu có) 
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13. Ngoài việc dùng làm thức ăn, cá Đối lá còn được dùng vào mục 

đích nào khác: ........................................................................................ 

........................., ngày ... tháng ... năm 20... 

Người điền phiếu 

 

 

Xin chân thành cảm ơn ông, bà (anh, chị) đã giúp đỡ chúng tôi thu thập 

những thông tin này. 
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PHỤ LỤC 3. BẢNG TỔNG HỢP SỐ ĐO HÌNH THÁI 

3.1. Loài Siphonosoma australe australe 

ST

T 

Kí 

hiệu 

Trọng 

lượng(P) 

Chiều dài 

thân(L) 

Chiều dài 

vòi (l) 

Chiều dài 

cơ thể 

Đường 

kính thân 

Số lượng 

xúc tu 

Số lượng 

vòng móc 

Dải cơ 

dọc 

Tỉ lệ cd vòi/cd 

cơ thể 

1 
SD2

1 
23.58 189.23 62.01 251.24 13.63 105 76 18 24.68% 

2 
SD2

2 
17.69 133.64 76.9 210.54 11.41 112 64 18 36.53% 

3 
SD2

3 
21.94 174.7 99.46 274.16 13.54 109 53 18 36.28% 

4 
SD2

4 
16.49 137.63 99.73 237.36 10.81 103 63 15 42.02% 

5 
SD2

5 
22.24 170.4 96.2 266.6 15.1 82 37 17 36.08% 

6 
SD2

6 
29.13 220.2 119.1 339.3 16.5 100 55 15 35.1% 

7 
SD2

7 
24.15 181.1 128.2 309.3 15.5 99 38 16 41.45% 

8 
SD2

8 
24.48 167.3 89.3 256.6 17.3 58 39 17 34.8% 

9 
SD2

9 
33.5 317.46 108.94 426.4 14.19 124 74 17 25.55% 

10 
SD3

0 
53.3 295.67 213.19 508.86 16.46 116 61 16 41.9% 

11 SD3 52.71 287.97 186.14 474.11 18.65 121 41 71 39.26% 
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1 

12 
SD3

2 
53.65 273.54 125.38 398.92 20.31 143 54 17 31.43% 

13 
SD3

3 
47.21 263.52 121.18 384.7 19.31 111 44 16 31.5% 

14 
SD3

4 
23.91 184.16 161.72 345.88 13.04 91 51 16 46.76% 

15 
SD3

5 
34.89 212.83 144.27 357.1 14.97 112 50 15 40.4% 

16 
SD3

6 
33.72 224.21 128.12 352.33 16.75 108 55 18 36.36% 

17 
SD3

7 
25.58 185.74 120 305.74 15.58 135 50 15 39.25% 

18 
SD3

8 
26.38 146.63 99.04 245.67 18.92 115 50 15 40.31% 

19 
SD3

9 
57.74 253.4 131.63 385.03 17.92 102 69 15 34.19% 

20 
SD4

0 
47.22 258.36 120.87 379.23 20.55 101 41 17 31.87% 
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3.2. Loài Sipunculus nudus 

STT Kí hiệu 
Trọng 

lượng(g) 

Chiều dài 

thân(L)(mm) 

Chiều 

dài vòi 

(l) 

Chiều dài 

cơ thể 

Đường 

kính 

thân 

Dải 

cơ 

dọc 

Số 

lượng 

cơ co 

vòi 

Số 

lượng 

thận 

1 SD41 9.065 119.69 44.54 164.23 10.56 27 4 2 

2 SD42 8.201 148.29 36.08 184.37 9.72 30 4 2 
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PHỤ LỤC 4. BẢNG SỐ LIỆU SINH THÁI CỦA MƯỜI ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

 

4.1. Số liệu sinh thái ở Tân Mỹ 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 

pH 

nước 
Độ mặn 

Độ sâu 

xuất hiện 

(cm) 

Độ sâu 

thủy triều 

(m) 

3 33 25 23.9 8.6 21.5 43-58 0.8-1.3 

4 34 26 25.3 8.4 20.5 42-69 0.7-1.5 

5 37 31 31.2 9.0 23.5 45-72 0.6-1.3 

6 36 29 30.7 9.2 23.5 48-74 0.8-1.4 

7 32 27 28.8 8.6 20.3 52-76 0.7-1.3 

8 28 25 29.2 8.7 21.0 58-75 0.7-1.0 

9 23 20 28.8 8.5 18.0 48-78 0.8-1.3 

10 22 19 25.8 8.2 18.5 53-73 0.7-1.5 

11 25 18 25.3 7.8 15.8 51-76 0.8-1.5 

12 21 17 19.9 8.1 16.7 54-72 0.7-1.2 
 

 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường 

kính 

miệng 

hang 

(mm) 

Diện 

tích 

(m2) 

Sinh 

khối 

(g/ô) 

3 1.65 3.75 118 20.13 5.5 3 71.52 2375.34 

4 1.33 2.87 107 19.32 5.3 3.2 80.45 2067.24 

5 1.78 2.65 121 18.96 5.4 3.1 67.98 2294.16 

6 1.57 3.43 97 20.03 5.2 2.7 61.78 1942.91 

7 1.36 2.53 69 21.17 5.6 3.1 50.74 1460.73 

8 0.65 2.43 58 20.03 5.3 3 89.23 1161.74 

9 0.39 1.75 46 20.08 5.5 2.3 117.95 923.68 

10 0.52 1.62 61 21.37 5.3 2.7 117.31 1303.57 

11 0.25 1.98 43 21.45 5.7 3.1 172.00 922.35 

12 0.34 2.37 45 20.13 5.8 2.8 132.35 905.85 
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4.2. Số liệu sinh thái ở Xuân Lộc 1 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

nhiệt độ 

tb/tháng 
pH Độ mặn 

độ sâu 

xuất hiện 

(cm) 

độ sâu 

thủy triều 

(m) 

3 35 27 23.9 8.3 20.3 43-62 0.7-1.5 

4 34 29 25.3 8.1 19.5 45-75 0.7-1.4 

5 37 30 31.2 8.7 21.6 50-72 0.8-1.3 

6 32 29 30.7 8.8 22.7 48-78 0.7-1.2 

7 33 27 28.8 8 18.8 52-78 0.7-1.2 

8 29 25 29.2 8.6 20.2 52-75 0.6-1.2 

9 26 21 28.8 7.9 18 46-83 0.8-1.3 

10 23 20 25.8 8.3 18.2 59-77 0.7-1.6 

11 26 22 25.3 7.5 13.6 60-85 0.8-1.5 

12 20 19 19.9 8 16.9 62-78 0.7-1.4 
 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá  

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang(cm) 

Đường kính 

miệng hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối 

(g/ô) 

3 1.36 2.65 126 19.21 5.2 2.8 92.65 2420.46 

4 1.13 1.79 103 20.23 5.5 3.1 91.15 2083.69 

5 0.96 2.54 107 19.81 5.2 3.1 111.46 2119.67 

6 1.34 2.23 95 21.07 5.1 2.8 70.90 2001.65 

7 0.67 2.15 68 20.98 5.6 3.2 101.49 1426.64 

8 0.58 2.13 59 21.65 4.8 3 101.72 1277.35 

9 0.79 1.98 52 22.31 5.6 2.8 65.82 1160.12 

10 0.43 1.86 45 25.08 5.1 2.7 104.65 1128.6 

11 0.27 1.65 32 25.2 5.7 3.3 118.52 806.4 

12 0.31 1.86 36 24.71 5.1 3.1 116.13 889.56 
 

4.3. Số liệu sinh thái ở Xuân Lộc 2 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH Độ mặn 

Độ sâu 

xuất hiện 

(cm) 

Độ sâu 

thủy triều 

(m) 

3 34 29 23.9 8.1 19.5 50-65 0.7-1.7 

4 33 31 25.3 8.0 18.5 52-75 0.6-1.7 

5 35 32 31.2 8.5 20.6 56-72 0.6-1.5 

6 37 32 30.7 8.7 19.7 55-78 0.7-0.9 

7 34 27 28.8 7.8 17.7 52-78 0.7-1.8 

8 31 25 29.2 8.4 18 52-75 0.6-1.3 

9 27 20 28.8 7.2 15.8 53-83 0.8-1.6 

10 23 20 25.8 8.3 17.2 59-77 0.9-1.5 

11 24 23 25.3 7.5 15.6 58-80 0.8-1.5 

12 19 18 19.9 7.8 16.9 62-78 0.7-1.3 
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Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường 

kính miệng 

hang (mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối (g) 

3 1.25 3.16 112 25.68 5.3 2.9 89.60 2876.16 

4 1.09 2.38 108 29.15 5.5 3.2 99.08 3148.2 

5 0.95 2.54 121 26.23 5.4 3.1 127.37 3173.83 

6 1.06 2.69 105 26.78 5.1 3.0 99.06 2811.9 

7 0.78 2.23 95 28.45 5.4 3.2 121.79 2702.75 

8 0.86 2.35 86 28.67 5.1 3.3 100.00 2465.62 

9 0.45 1.73 54 29.26 5.6 3.3 120.00 1580.04 

10 0.33 1.54 32 29.31 5.1 2.9 96.97 937.92 

11 0.23 1.68 43 28.85 5.7 3.1 186.96 1240.55 

12 0.34 1.86 47 28.34 5.1 3.0 138.24 1331.98 
 

4.4. Số liệu sinh thái ở Hồ vịt 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt độ 

đất 

nhiệt độ 

tb/tháng 
pH 

Độ 

mặn 

độ sâu xuất 

hiện (cm) 

độ sâu thủy 

triều (m) 

3 32 29 23.9 8.0 19.0 52-68 0.8-1.4 

4 35 31 25.3 7.9 18.5 53-70 0.9-1.3 

5 37 32 31.2 8.4 20.1 51-76 0.7-1.2 

6 35 32 30.7 8.6 19.6 55-81 0.8-1.5 

7 29 26 28.8 7.7 17.5 58-82 0.7-1.3 

8 28 25 29.2 8.3 18.0 52-78 0.8-1.3 

9 21 20 28.8 7.2 15.5 55-89 0.8-1.4 

10 22 20 25.8 8.1 17.0 56-85 0.9-1.5 

11 21 20 25.3 7.5 15.6 58-87 0.8-1.2 

12 19 18 19.9 7.8 16.5 55-90 0.7-1.2 

 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

khối 

lượng 

TB(g) 

đường 

kính 

hang 

(cm) 

đường kính 

miệng hang 

(mm) 

diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối(g) 

3 1.15 2.65 98 24.31 5.3 3 85.22 2382.38 

4 0.65 1.79 85 28.79 5.5 3.1 130.77 2447.15 

5 0.95 2.54 93 27.86 5.4 3.1 97.89 2590.98 

6 1.06 2.23 87 29.72 5.1 3 82.08 2585.64 

7 0.67 2.15 68 31.05 5.8 3.2 101.49 2111.4 

8 0.56 2.13 62 31.46 5 3.3 110.71 1950.52 

9 0.35 1.98 51 32.17 5.5 3.3 145.71 1640.67 

10 0.37 1.86 31 33.31 5.3 2.9 83.78 1032.61 

11 0.35 1.65 39 32.28 5.6 3.1 111.43 1258.92 

12 0.41 1.98 32 32.53 5.1 2.9 78.05 1040.96 
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4.5. Số liệu sinh thái ở Hồ Tôm 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH 

Độ 

mặn 

Độ sâu xuất 

hiện(cm) 

Độ sâu 

thủy triều 

lớn (m) 

3 31 28 23.9 8 18.5 51-68 0.8-1.2 

4 35 31 25.3 7.8 17.5 57-70 0.8-1.3 

5 36 33 31.2 8.4 19.3 53-76 0.7-1.5 

6 38 31 30.7 8.6 19.7 55-81 0.7-1.3 

7 32 29 28.8 7.8 17.5 58-82 0.9-1.4 

8 26 21 29.2 7.7 17 52-78 0.8-1.4 

9 21 20 28.8 7.2 14.3 62-89 0.9-1.6 

10 22 19 25.8 7.7 16.8 61-85 0.9-1.3 

11 19 18 25.3 7.5 14.9 58-87 0.8-1.5 

12 17 17 19.9 7.5 16.3 57-90 0.7-1.4 
 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường kính 

miệng hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối (g) 

3 0.97 2.85 102 33.4 6.1 3.3 105.15 3406.8 

4 0.74 1.56 93 31.43 6.8 3.5 125.68 2922.99 

5 0.95 2.13 86 30.68 6.3 3.4 90.53 2638.48 

6 1.06 2.83 78 35.2 5.8 3.1 73.58 2745.6 

7 0.59 2.24 57 34.86 6.1 3.8 96.61 1987.02 

8 0.86 2.05 55 33.6 5.7 3.5 63.95 1848 

9 0.54 1.68 43 32.89 6.3 3.7 79.63 1414.27 

10 0.46 1.43 26 33.45 5.8 3.4 56.52 869.7 

11 0.35 1.15 26 34.22 6.1 4.1 74.29 889.72 

12 0.47 1.63 25 36.27 6 3.9 53.19 906.75 
 

4.6. Số liệu sinh thái ở Cầu Gianh 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH 

Độ 

mặn 

Độ sâu xuất 

hiện(cm) 

Độ sâu thủy 

triều (m) 

3 33 29 23.9 7.8 17.9 48-67 0.9-1.5 

4 34 31 25.3 7.7 16.3 47-75 0.8-1.4 

5 37 33 31.2 8.2 19 43-76 0.9-1.8 

6 38 31 30.7 8.5 19.7 45-78 0.8-1.7 

7 34 31 28.8 7.8 16.8 48-85 0.9-1.6 

8 28 24 29.2 7.6 19.2 52-78 0.8-1.5 

9 22 20 28.8 7.1 15.2 48-86 0.8-1.8 

10 21 19 25.8 7.6 16.5 54-86 0.9-1.5 

11 19 18 25.3 7.2 11.9 46-85 0.8-1.3 

12 17 16 19.9 7.2 10.5 55-90 0.8-1.4 
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Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường 

kính 

miệng 

hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối (g) 

3 0.89 2.85 86 43.18 5.5 2.8 96.63 3713.48 

4 0.81 1.56 74 38.43 5.8 3.1 91.36 2843.82 

5 0.93 2.13 69 37.85 5.7 2.6 74.19 2611.65 

6 1.06 2.83 56 39.56 5.7 2.9 52.83 2215.36 

7 0.79 2.24 54 40.57 6 3.1 68.35 2190.78 

8 0.86 2.05 48 41.25 5.8 3 55.81 1980 

9 0.54 1.68 35 40.25 6.1 3.5 64.81 1408.75 

10 0.32 1.43 23 39.16 5.8 3.3 71.88 900.68 

11 0.15 1.15 16 41.25 6.1 3.8 106.67 660 

12 0.21 1.63 23 42.37 5.9 3.8 109.52 974.51 
 

4.7. Số liệu sinh thái ở Ba Đồn 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH 

Độ 

mặn 

Độ sâu 

xuất hiện 

(cm) 

Độ sâu thủy 

triều (m) 

3 32 29 23.9 7.8 17.5 50-72 0.7-1.3 

4 34 31 25.3 7.7 16.8 47-71 0.8-1.2 

5 36 33 31.2 8.1 18 49-68 0.7-1.4 

6 38 31 30.7 8.3 19.5 48-68 0.8-1.4 

7 32 31 28.8 7.7 18 52-74 0.7-1.3 

8 25 24 29.2 7.3 17.6 52-71 0.8-1.2 

9 22 20 28.8 7.3 15.6 58-66 0.8-1.1 

10 21 19 25.8 7.5 16.3 54-68 0.9-1.1 

11 18 17 25.3 7.2 9.7 46-85 0.8-1.3 

12 16 15 19.9 7.2 10.5 55-90 0.8-1.4 
 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường kính 

miệng hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối (g) 

3 0.63 1.85 69 35.56 6 2.9 109.52 2453.64 

4 0.57 1.53 71 36 5.9 3 124.56 2556 

5 0.78 2.26 73 38.21 5.9 2.8 93.59 2789.33 

6 0.56 2.35 65 39.12 6 2.9 116.07 2542.8 

7 0.48 1.63 52 39.65 6 3.1 108.33 2061.8 

8 0.53 2.05 41 40.23 5.8 3.2 77.36 1649.43 

9 0.46 1.56 35 40.25 6.2 3.3 76.09 1408.75 

10 0.57 1.12 16 41.16 5.9 3.3 28.07 658.56 

11 0.16 0.98 12 39 6.1 3.5 75.00 468 

12 0.31 0.87 17 40.32 6 3.5 54.84 685.44 
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4.8. Số liệu sinh thái ở Cồn Két 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH Độ mặn 

Độ sâu xuất 

hiện(cm) 

Độ sâu 

thủy triều 

lớn(m) 

3 32 29 23.9 7.8 17.8 48-67 0.7-1.2 

4 34 31 25.3 7.7 17 47-75 0.7-1.3 

5 36 33 31.2 8.1 18.3 53-76 0.8-1.5 

6 38 31 30.7 8.3 19.5 45-78 0.8-1.5 

7 32 31 28.8 7.7 18 48-74 0.7-1.4 

8 25 24 29.2 7.3 17.6 52-78 0.8-1.5 

9 22 20 28.8 7.3 16.3 58-81 0.9-1.4 

10 21 19 25.8 7.5 16.7 54-83 0.9-1.2 

11 18 17 25.3 7.1 8.3 56-80 0.7-1.2 

12 18 17 19.9 7.2 11.5 55-82 0.8-1.1 
 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá  

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB 

(g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường 

kính 

miệng 

hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối(g) 

3 0.73 2.35 69 39.31 6.8 3.1 94.52 2712.39 

4 0.56 1.86 71 39 7.2 3.3 126.79 2769 

5 0.87 1.93 73 40.45 6.5 2.8 83.91 2952.85 

6 0.69 2.53 64 42.31 6.4 2.7 92.75 2707.84 

7 0.56 2.34 51 41.67 6.9 2.9 91.07 2125.17 

8 0.54 2.21 41 41.15 6.3 3 75.93 1687.15 

9 0.29 1.76 32 42.05 6.7 3.3 110.34 1345.6 

10 0.43 1.63 18 40.58 6.5 3.2 41.86 730.44 

11 0.21 1.05 12 43.25 6.8 3.5 57.14 519 

12 0.33 1.21 19 41.17 6.5 3.3 57.58 782.23 
 

4.9. Số liệu sinh thái ở Quảng Văn 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH 

Độ 

mặn 

Độ sâu xuất 

hiện(cm) 

Độ sâu thủy 

triều lớn(m) 

3 30 28 23.9 7.4 17 48-67 0.8-1.3 

4 33 31 25.3 7.2 15.5 47-65 0.7-1.4 

5 36 33 31.2 7.6 18 53-71 0.7-1.4 

6 37 31 30.7 7.8 18.2 45-70 0.7-1.3 

7 32 31 28.8 7.7 18.3 48-72 0.8-1.2 

8 26 24 29.2 7.4 17 52-71 0.7-1.3 

9 21 20 28.8 7 13.5 58-68 0.8-1.3 

10 21 19 25.8 7.2 12.8 54-68 0.7-1.2 

11 20 19 25.3 7.2 4.6 52-68 0.8-1.2 

12 18 17 19.9 7 8.5 55-70 0.8-1.1 
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Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường 

kính 

miệng 

hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối(g) 

3 0.85 1.86 93 36.23 6.2 2.6 109.41 3369.39 

4 0.56 1.43 82 38.34 6.1 2.5 146.43 3143.88 

5 0.71 1.67 76 39.33 5.9 1.9 107.04 2989.08 

6 0.65 1.87 68 39.18 5.9 2.3 104.62 2664.24 

7 0.63 1.42 55 39.05 6.2 2.5 87.30 2147.75 

8 0.57 1.56 42 40.89 6.3 2.8 73.68 1717.38 

9 0.34 1.56 31 41.25 6.5 2.9 91.18 1278.75 

10 0.41 1.34 20 40.32 6.3 3.1 48.78 806.4 

11 0.27 0.95 17 41.26 6.5 3.2 62.96 701.42 

12 0.29 0.66 23 41.93 6 3.1 79.31 964.39 
 

4.10. Số liệu sinh thái ở Quảng Minh 

Tháng 
Nhiệt độ 

không khí 

Nhiệt 

độ đất 

Nhiệt độ 

tb/tháng 
pH Độ mặn 

Độ sâu xuất 

hiện (cm) 

Độ sâu thủy 

triều (m) 

3 31 28 23.9 7.3 16.5 41-67 0.8-1.3 

4 34 31 25.3 7.3 15.3 42-78 0.7-1.4 

5 37 33 31.2 7.5 17.6 52-82 0.7-1.5 

6 36 31 30.7 7.6 18.2 55-78 0.7-1.5 

7 32 31 28.8 7.6 18 46-83 0.8-14 

8 25 24 29.2 7.3 17 42-78 0.8-1.3 

9 22 20 28.8 7.2 11.5 48-84 0.7-1.4 

10 21 19 25.8 7.2 12.8 55-82 0.8-1.3 

11 19 18 25.3 7.1 3.8 56-80 0.7-1.3 

12 18 17 19.9 7.1 8.5 55-75 0.8-1.4 
 

Tháng 
Mật độ 

(con/m2) 

Mật độ 

(hang/m2) 

Số cá 

thể bắt 

được/ô 

Khối 

lượng 

TB (g) 

Đường 

kính 

hang 

(cm) 

Đường kính 

miệng hang 

(mm) 

Diện 

tích ô 

(m2) 

Sinh 

khối (g) 

3 1.35 2.86 131 49.26 6.9 3 97.04 6453.06 

4 0.76 1.35 105 50.18 6.3 3.2 138.16 5268.9 

5 1.12 1.87 97 51.2 5.8 2.9 86.61 4966.4 

6 1.09 2.57 93 49.87 5.9 2.8 85.32 4637.91 

7 0.98 2.42 86 51.64 6.3 2.9 87.76 4441.04 

8 0.86 2.56 56 52.38 6.5 3 65.12 2933.28 

9 0.29 1.56 47 52.42 6.7 3.2 162.07 2463.74 

10 0.54 1.34 32 52.25 6.5 3.2 59.26 1672 

11 0.22 0.95 28 51.17 6.7 3.4 127.27 1432.76 

12 0.25 1.06 25 51.23 6.3 3.3 100.00 1280.75 
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PHỤ LỤC 5 

Kết quả ANOVA và ANCOVA giữa các điểm nghiên cứu 

5.1. Mật độ cá thể và điểm  

General Linear Model: Matdocathe versus Diem  

 
Factor  Type   Levels  Values 

Diem    fixed      10  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

Analysis of Variance for Matdocathe, using Adjusted SS for Tests 

 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Diem     9   1.9123   1.9123  0.2125  1.77  0.085 

Error   90  10.8021  10.8021  0.1200 

Total   99  12.7144 

 

 

S = 0.346445   R-Sq = 15.04%   R-Sq(adj) = 6.54% 

 

 

Unusual Observations for Matdocathe 

 

Obs  Matdocathe      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

  1     1.65000  0.98400  0.10956   0.66600      2.03 R 

  3     1.78000  0.98400  0.10956   0.79600      2.42 R 

  9     0.25000  0.98400  0.10956  -0.73400     -2.23 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Least Squares Means for Matdocathe 

 

Diem    Mean  SE Mean 

 1    0.9840   0.1096 

 2    0.7840   0.1096 

 3    0.7340   0.1096 

 4    0.6520   0.1096 

 5    0.6990   0.1096 

 6    0.6560   0.1096 

 7    0.5050   0.1096 

 8    0.5210   0.1096 

 9    0.5280   0.1096 

10    0.7460   0.1096 

 

5.2. Mật độ hang và điểm  
General Linear Model: Matdohang versus Diem  

 
Factor  Type   Levels  Values 

Diem    fixed      10  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

Analysis of Variance for Matdohang, using Adjusted SS for Tests 

 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Diem     9   8.4435   8.4435  0.9382  3.43  0.001 

Error   90  24.6082  24.6082  0.2734 

Total   99  33.0517 

 

F9,99 = 3,43; P = 0,001 
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S = 0.522900   R-Sq = 25.55%   R-Sq(adj) = 18.10% 

 

 

Unusual Observations for Matdohang 

 

Obs  Matdohang      Fit   SE Fit  Residual  St Resid 

  1    3.75000  2.53800  0.16536   1.21200      2.44 R 

 91    2.86000  1.85400  0.16536   1.00600      2.03 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Least Squares Means for Matdohang 

 

Diem   Mean  SE Mean 

 1    2.538   0.1654 

 2    2.084   0.1654 

 3    2.216   0.1654 

 4    2.096   0.1654 

 5    1.955   0.1654 

 6    1.955   0.1654 

 7    1.620   0.1654 

 8    1.887   0.1654 

 9    1.432   0.1654 

10    1.854   0.1654 

 

  

5.3. Số lượng cá thể và điểm 

General Linear Model: Socathe versus Diem  

 
Factor  Type   Levels  Values 

Diem    fixed      10  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

Analysis of Variance for Socathe, using Adjusted SS for Tests 

 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS     F      P 

Diem     9  16144.9  16144.9  1793.9  2.10  0.037 

Error   90  76764.5  76764.5   852.9 

Total   99  92909.4 

 

 

S = 29.2051   R-Sq = 17.38%   R-Sq(adj) = 9.11% 

 

 

Unusual Observations for Socathe 

 

Obs  Socathe     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 91  131.000  70.000   9.235    61.000      2.20 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Least Squares Means for Socathe 

 

Diem   Mean  SE Mean 

 1    76.50    9.235 

 2    72.30    9.235 

 3    80.30    9.235 

 4    64.60    9.235 

 5    59.10    9.235 

 6    48.40    9.235 

 7    45.00    9.235 
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 8    45.00    9.235 

 9    50.70    9.235 

10    70.00    9.235 

 

  

5.4. Sinh khối và điểm 

General Linear Model: Sinhkhoi versus Diem  

 
Factor  Type   Levels  Values 

Diem    fixed      10  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

Analysis of Variance for Sinhkhoi, using Adjusted SS for Tests 

 

Source  DF   Seq SS   Adj SS  Adj MS       F      P 

Diem     9  8208.79  8208.79  912.09  303.85  0.000 

Error   90   270.15   270.15    3.00 

Total   99  8478.94 

 

 

S = 1.73255   R-Sq = 96.81%   R-Sq(adj) = 96.50% 

 

 

Unusual Observations for Sinhkhoi 

 

Obs  Sinhkhoi      Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 31   24.3100  30.3480  0.5479   -6.0380     -3.67 R 

 61   35.5600  38.9500  0.5479   -3.3900     -2.06 R 

 81   36.2300  39.7780  0.5479   -3.5480     -2.16 R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

 

Least Squares Means for Sinhkhoi 

 

Diem   Mean  SE Mean 

 1    20.27   0.5479 

 2    22.03   0.5479 

 3    28.07   0.5479 

 4    30.35   0.5479 

 5    33.60   0.5479 

 6    40.39   0.5479 

 7    38.95   0.5479 

 8    41.09   0.5479 

 9    39.78   0.5479 

10    51.16   0.5479 
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PHỤ LỤC 6.  KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỊT CỦA SÂM ĐẤT 

6.1. Kết quả phân tích tại Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM 
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 P25 
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6.2. Kết quả phân tích tại PTN Trung tâm, Khoa Chăn nuôi – Thú y Trường ĐH Nông Lâm Huế 

 

  KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y 

          PTN TRUNG TÂM 

          

              
BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

              

 

Tên khách hàng:   Nguyễn Thị Mỹ Hường 

        

 

Địa chỉ:                Trường ĐH Sư phạm Huế 

        

 

Ngày gửi mẫu:      24/3/2015  

          

 

Số lượng mẫu:      2     

           

              

TT Tên mẫu 

Ẩm 

ban  

đầu 

(%) 

Ẩm 

liên 

 kết 

(%) 

Ẩm 

tổng  

số 

(%) 

VCK 

(%) 

CP 

(%NT)  

CP 

( %VCK)  

Ash  

(%NT) 

Ash  

(%VCK) 

CF  

(%NT) 

CF  

(%VCK) 

EE  

(%NT) 

EE  

(%VCK) 

1 Siphonosoma australe 73.03 7.72 75.11 24.89 20.10 80.73 1.75 7.02 0.03 0.12 0.21 0.84 

2 Sipunculus nudus 80.63 10.50 82.67 17.33 13.86 79.94 2.92 16.87 0.14 0.83 0.23 1.30 
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VCK (%): Hàm lượng vật chất khô trong mẫu phân tích (%) 

       

 

CP (%NT): Hàm lượng protein tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

      

 

CP (%VCK): Hàm lượng protein tổng số tính theo vật chất khô (%) 

      

 

Ash (%NT): Hàm lượng khoáng tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

      

 

Ash (%VCK): Hàm lượng khoáng tổng số tính theo vật chất khô (%) 

      

 

CF (%NT): Hàm lượng xơ tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

      

 

CF (%VCK): Hàm lượng xơ tổng số tính theo vật chất khô (%) 

      

 

EE (%NT): Hàm lượng lipid tổng số tính theo nguyên trạng (%) 

      

 

EE (%VCK): Hàm lượng lipid tổng số tính theo vật chất khô (%) 

      

 

NfE (%VCK): Hàm lượng dẫn xuất không chứa nitơ tính theo vật chất khô (%) 

    

              

      

Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2016 

Trưởng PTN Trung Tâm Người phân tích 

              

              

              

              PGS. TS. Nguyễn Hữu Văn Hồ Lê Quỳnh Châu                Võ Thị Minh Tâm 
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PHỤ LỤC 7 

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA SÂM ĐẤT 

Ngành, lớp, bộ, họ Tên loài SD43 SD44 SD45 SD46 SD48 SD49 SD50 SD57 SD58 SD65 SD68 SD75 SD77 SD81 SD82 

Ngành tảo Lam (Vi 

khuẩn Lam) 

Cyanophyta 

(Cyanobacteria)                                 

Lớp Cyanophyceae                                 

Bộ Synechococcales                                 

Họ Merismopediaceae                                 

  

Merismopedia 

glauca 

(Ehrenberg) 

Kützing 1845     x         x x   x +++ x +++ x +++   x 

                                  

Ngành tảo Silic 

(Bacillariophyta)                                 

Lớp 

Coscinodiscophyceae                                 

Bộ Coscinodiscales                                 

Họ Coscinodiscaceae                                 

  

Coscinodiscus 

centralis 

Ehrenberg 1839                     x         

  

Coscinodiscus 

eccentricus                             x 
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Ehrenberg 1840  

  

Coscinodiscus 

nodulifer 

A.W.F.Schmidt 

1878 x                             

  

Coscinodiscus 

radiatus 

Ehrenberg 1840                     x         

  Coscinodiscus sp.   x           x     x x   x   

Họ Heliopeltaceae                                 

  

Actinoptychus 

elegans Ralfs               x x +             

  

Actinoptychus 

senarius 

(Ehrenberg) 

Ehrenberg 1843           x   x       x       

  

Actinoptychus 

splendens 

(Shadbolt) Ralfs 

in Pritchard 1861 x ++ x   x x ++ x ++     x +++       x x +++ x +++ 

  

Actinoptychus 

vulgaris 

Schumann 1867 x ++ x       x ++       x           

Họ Hemidiscaceae                                 

  

Actinocyclus 

normanii  

(W.Gregory ex 

Greville) Hustedt                             x 
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1957 

Bộ Melosirales                                 

Họ Melosiraceae                                 

  

Melosira 

moniliformis 

(O.F.Müller) 

C.Agardh 1824               x ++               

Bộ Aulacoseirales                                 

Họ Aulacoseiraceae                                 

  

Aulacoseira 

granulata 

(Ehrenberg) 

Simonsen 1979                       x       

Bộ Rhizosoleniales                                 

Họ Probosciaceae                                 

  

Proboscia 

alata(Brightwell) 

Sundström 1986                     x +   x     

Họ Rhizosoleniaceae                                 

  

Rhizosolenia 

bergonii 

H.Peragallo 1892                         x     

  

Rhizosolenia 

imbricata 

Brightwell 1858                     x ++         

  Rhizosolenia sp.               x x   x   x + x x 

Bộ Stephanopyxales                                 
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Họ Stephanopyxidaceae                                 

  

Stephanopyxis 

palmeriana  

(Greville) Grunow 

1884                             x 

Lớp Mediophyceae                                 

Bộ Biddulphiales                                 

Họ Biddulphiaceae                                 

  

Biddulphia 

biddulphiana 

(J.E.Smith) Boyer 

1900               x               

Bộ  Stephanodiscales                                 

Họ Stephanodiscaceae                                 

  

Cyclostephanos 

dubius (Hustedt) 

Round in Theriot 

et al. 1988                           x   

  

Cyclotella striata 

(Kützing) Grunow 

in Cleve & 

Grunow 1880               x + x           x 

                                  

Lớp Bacillariophyceae                                 

Bộ Thalassiophysales                                 

Họ Catenulaceae                                 

  Amphora x + x ++     X             x       
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acutiuscula 

Kutzing 1844 

  

Amphora 

coffeiformis 

(C.Agardh) 

Kützing 1844 x               x       x + x ++ x 

  Amphora sp.     x x     x     x x     x ++   

Bộ Naviculales                                 

Họ Naviculaceae                                 

  Caloneis sp.           x x                 

  

Navicula marina  

Ralfs in Pritchard 

1861               x               

  Navicula sp. x     x X   x x   x x ++ x   x ++   

  

Gyrosigma 

nodiferum 

(Grunow) Reimer 

1966     x                         

  Gyrosigma sp.             x x x   x         

  

Haslea britannica 

(Hustedt & 

Aleem) 

Witkowski, 

Lange-Bertalot & 

Metzeltin 2000       x                       

  

Haslea gigantea  

(Hustedt) 

Simonsen 1974                         x     
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Họ Pleurosigmataceae                                 

  

Pleurosigma 

aestuarii 

(Brébisson ex 

Kützing) W.Smith 

1853               x               

  

Pleurosigma 

angulatum 

(J.T.Quekett) 

W.Smith 1852               x               

  

Pleurosigma 

elongatum 

W.Smith 1852               x               

  

Pleurosigma 

salinarum 

(Grunow) Grunow 

in Cleve & 

Grunow 1880             x           x   x 

  Pleurosigma sp. x   x +++                         

Họ Stauroneidaceae                                 

  Stauroneis sp.                       x       

Lớp Bacillariophyceae                                 

Bộ Surirellales                                 

Họ Surirellaceae                                 

  

Campylodiscus 

adornatus 

A.W.F.Schmidt                 x +++       x x   

  Campylodiscus                       x ++       
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daemelianus 

Grunow in 

Schmidt 1874 

Bộ Mastogloiales                                 

Họ Mastogloiaceae                                 

  Mastogloia sp. x                         x   

Bộ Mastogloiales                                 

Họ Achnanthaceae                                 

  

Achnanthes 

brevipes 

C.Agardh 1824               x               

  Achnanthes sp.                             x 

Bộ Cocconeidales                                 

Họ Cocconeidaceae                                 

  

Cocconeis 

placentula 

Ehrenberg 1838 x                         x   

  

Cocconeis 

scutellum 

Ehrenberg 1838 x x + x         x     x       x 

Bộ Rhabdonematales                                 

Họ Grammatophoraceae                                 

  

Grammatophora 

oceanica var. 

macilenta 

(W.Smith) 

Grunow 1862                 x       x     
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Grammatophora 

sp.                 x             

Bộ Bacillariales                                 

Họ Bacillariaceae                                 

  

Nitzschia 

lorenziana 

Grunow in Cleve 

& Möller 1879               x               

  

Nitzschia sigma  

(Kützing) 

W.Smith 1853     x ++     x         x ++       x 

  Nitzschia sp.     x         x               

  Tryblionella sp.                       x       

                                  

Ngành Miozoa                                 

Lớp Dinophyceae                                 

Bộ Prorocentrales                                 

Họ Prorocentraceae                                 

  

Prorocentrum 

micans Ehrenberg 

1834           x                   

    10 5 7 4 3 6 5 18 10 3 12 9 10 10 12 



 

 P38 

PHỤ LỤC 8. PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỨC ĂN 
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 P40 



 

 P41 



 

 P42 
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PHỤ LỤC 9. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÌNH THÁI SÂM ĐẤT 

 

 

(a) 

 

(b) 

Hình thái ngoài của Sâm đất (a), (b) 

 

(a) 

 

(b) 

Vòi của Sâm đất (a), (b) 

 

(a) 

 

(b) 

Lỗ hậu môn (a), (b) 
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Dải cơ dọc Một phần nội quan  

 

   

         Hai thận                                              Ruột của Sâm đất 

 

 

 

Nhú thân  Phần đuôi 
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(a)                                     (b) 

    Xúc tu và các hàng nhú thân (a), (b)                         

 

  
                            Xúc tu                                                       Nhú thân 
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PHỤ LỤC 10. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỨC ĂN CỦA SÂM ĐẤT 

 (các loài tảo) 

 

 
 

Cocconeis placentula Cocconeis splendens 

 
 

Caloneis sp. Procentrum micans 

 

 

Actinotychus elegans          Grammatophora oceanic 
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Amphora sp.                     Campylodicus adomatus 

 

 

 

 

Cyclotephonos dubius              Grammatophora sp. 

 

 

 

 

         Hasles sp.                             Achnanthes sp. 
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Actinocyclus normanni Coscinodicus eccenticus 

 

 

 

 

Merismopedia elegans Nitzschia sigma 

  

Rhizosolenia sp. Stephanopyxis palmeriana 
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Coscinodiscus radiatus                                     Gyrosigma sp. 

  

Cocconeis scutellum     Coscinodiscus nodulifer 

 
 

Grammatophora sp.      Cyclotella striata 
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PHỤ LỤC 11: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 

  

 

 

(a) (b) 

Tác giả đào bắt Sâm đất (a) và đo kích thước hang (b) 

 
 

(a) (b) 

Tác giả đếm số lượng hang (a) và đo độ sâu mực nước (b) 

 

 

Tác giả thu mẫu Sâm đất tại Hồ vịt  
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Tác giả thu mẫu Sâm đất cùng người dân tại Hồ tôm  

  

Tác giả thu mẫu Sâm đất tại Tân Mỹ 

  

Tác giả phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 
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PHỤ LỤC 12.  MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẢNH QUAN Ở CÁC ĐIỂM 

NGHIÊN CỨU 
   

   

 Sinh cảnh tại Hồ Tôm 

   

Sinh cảnh tại Bắc Cầu Gianh 

   

Sinh cảnh tại Cồn Két 
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Sinh cảnh tại Bến chợ Ba Đồn 

   

Sinh cảnh tại Quảng Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 P54 

PHỤ LỤC 13. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 

 SÂM ĐẤT 

 

Khai thác tại đất trống 

 

Khai thác tại rừng ngập mặn 
    

 

 

 

 

(A                                                        
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Hình ảnh cây con tại nơi khai thác Sâm đất  

 

 

Sâm đất vừa khai thác 


