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TÓM TẮT 

 

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích các đặc điểm hình thái, phân 

bố và đa dạng di truyền nhằm bổ sung thông tin về đặc điểm sinh học và khả năng 

thích nghi liên quan đến sự thay đổi môi trường sống của cá Chình hoa (Anguilla 

marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế. Từ đó, góp phần vào hoạt 

động nghiên cứu và bảo tồn nguồn lợi cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế và Việt Nam. 

Thông tin nghiên cứu và 350 mẫu vật được thu thập tại 2 cửa biển, 1 đầm phá và 4 hệ 

thống sông chính ở Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 

12/2018. Đặc điểm sinh thái môi trường của cá Chình hoa được phân tích thông qua 11 

thông số: nhiệt độ, độ mặn, hàm lượng oxy hoà tan (DO), pH, độ sâu, màu nước, chế 

độ thuỷ triều, dòng chảy, nền đáy, thời gian xuất hiện và chu kì trăng. Các đặc điểm 

hình thái ngoài được phân tích dựa trên 21 chỉ số của 350 mẫu cá Chình hoa. Các đặc 

điểm cấu tạo trong và giải phẩu được thực hiện trên 189 mẫu vật. Phương pháp phân 

tích thành phần chính (PCA) và phân tích cụm (CA) đã được sử dụng để phân tích cấu 

trúc của quần thể cá Chình hoa phân bố tại Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu về đa dạng di 

truyền của quần thể cá Chình hoa được thực hiện trên hai phân đoạn gen COI và 16S 

rRNA thuộc hệ gen ty thể của 48 mẫu vật nghiên cứu bằng kỹ thuật DNA barcode. Kết 

quả của nghiên cứu đã mô tả được các đặc điểm hình thái cơ bản của các quần thể cá 

Chình hoa thu thập ở Thừa Thiên Huế có khối lượng 3,0 – 4500,0 g tương ứng với bốn 

giai đoạn phát triển: cá con, cá giống, cá tiền trưởng thành và cá trưởng thành. Một số 

đặc trưng hình thái cho từng giai đoạn cũng đã được phân tích liên quan đến sự thay 

đổi của màu sắc cơ thể, vây và sự phân bố của các đốm hoa. Các đặc điểm môi trường 

phù hợp cho sự phát triển của cá Chình hoa là: nhiệt độ: 21 – 32 0C, pH: 6,5 – 8,6, DO: 

6,5 – 9,5 mg/L, độ mặn: 0 đến 15 ‰, độ sâu: 0,3 – 11 m, nền đáy có nhiều hang hốc 

(72,0 %); sự xáo trộn dòng chảy, thay đổi màu sắc nước, thay đổi của chế độ thủy triều 

(đối với vùng cửa sông), thay đổi yếu tố thời tiết như mưa lũ (72,9 %) và chu kì trăng. 

Sự đa dạng cao trong cấu trúc quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế liên quan đến 

các đặc điểm hình thái và môi trường phân bố đã được ghi nhận thông qua phân tích 

PCA và CA với giá trị tích lũy là 95,664 % và 59,901 % tương ứng. Kết quả phân tích 

PCA và CA cho thấy sự đa dạng trong quá trình thích nghi về hình thái và môi trường 

của cá Chình hoa tại các thủy vực ở Thừa Thiên Huế. Về đặc điểm phân bố cá Chình 

hoa xuất hiện quanh năm trên tất cả các thủy vực lớn nhỏ có dòng chảy hướng về phía 

Đông theo hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 01 – tháng 6, tương ứng với sự xuất hiện 

của cá Chình hoa giai đoạn con non (TL = 100 – 200 mm) ở biển di cư vào vùng nội 

địa, và mùa mưa từ tháng 8 – tháng 12, tương ứng với sự di cư sinh sản của cá Chình 

hoa trưởng thành. Hai phân đoạn gen COI và 16S rRNA thuộc hệ gen ty thể của cá 

Chình hoa ở Thừa Thiên Huế đã được phân lập với tổng chiều dài chuỗi cuối cùng lần 
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lượt là 845 bp và 641 bp. Mã số truy cập của 48 đoạn COI và 48 đoạn 16S rRNA trên 

ngân hàng dữ liệu Genbank là MN067923 đến MN067970 và MN633308 đến 

MN633355. Các đoạn phân lập được có thành phần Guanime (G) + Cytosine (C) cao 

hơn Adenine (A) + Thymine (T). Tỷ lệ thay thế cao đều được tìm thấy giữa các cặp cơ 

sở A – G và T – C. Các đoạn gen COI có thể mã hóa cho 18 loại amino acid khác nhau 

trong khi đó các đoạn 16S rRNA chỉ mã hóa 4 loại amino acid. Đã tìm thấy 20 vị trí đa 

hình và 17 haplotype (35,42%) từ 48 đoạn gen COI; 7 vị trí đa hình và 8 haplotype 

(16,67%) từ 48 đoạn gen 16S rRNA thể hiện mức độ đa dạng di truyền cao của quần 

thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. Giá trị âm của các kiểm định trung tính đã thể 

hiện xu hướng tiến hóa ngẫu nhiên, mở rộng quy mô quần thể của cá Chình hoa ở 

Thừa Thiên Huế. Cây phát sinh di truyền đã được xây dựng dựa trên bốn thuật toán 

khác nhau đều khẳng định mối quan hệ gần gũi của các quần thể cá Chình hoa ở Thừa 

Thiên Huế với các quần thể thuộc khu vực Indo - Thái Bình Dương. Sự ngăn cách địa 

lý, các đặc điểm môi trường cùng với quá trình di nhập ngẫu nhiên của cá Chình hoa 

giai đoạn con non vào Thừa Thiên Huế đã hình thành các biến thể di truyền trong quần 

thể. Những kết quả đạt được từ nghiên cứu đã làm sáng tỏ nhiều thông tin liên quan 

đến mối quan hệ giữa môi trường sống với đặc điểm phân bố, hình thái, cấu trúc di 

truyền và tiến hóa của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế và khu vực.   
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ABSTRACT 

The study was carried out to analyze characteristics of distribution, morphology 

and genetic diversity of Marbled eel in Thua Thien Hue. Therefor, it will supply 

informations about the biological characteristics and adaptability related to the changing 

habitat of the Marbled eel in Thua Thien Hue. It will contribute to the research and the 

conservation activities of eel resources in Thua Thien Hue and Vietnam. Research 

information and 350 samples were collected at 350 points in the catchment of seven 

areas: 02 sea gates, 01 lagoon and 04 major river systems in Thua Thien Hue during 

the study period from November 2017 to December 2018. 11 parameters including 

temperature, salinity, dissolved oxygen (DO), tidal regime, pH, water color, flow, 

coordinates, time of appearance, moon phase and bottom were analyzed to clarify the 

environmental characteristics. The external morphological characteristics were 

identified based on 21 indexes of 350 observed samples. The internal morphological 

and anatomical characteristics were carried out base on 189 specimens. The principal 

component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) were used to analyze structure of 

the Marbled eel population distributed in Thua Thien Hue. A study on the genetic 

diversity of the Marbled eel population was performed on two gene segments COI and 

16S rRNA belonging to the mitochondrial gen of 48 samples by using DNA barcode 

technology. The results of the study have described the morphological characteristics 

of the Marbled eel population collected in Thua Thien Hue with weight from 3.0 to 

4500.0 g, corresponding to four development stages: juvenile, fingerling, pre-adult and 

adult. The morphological characteristic changes for each stage were concerning in 

body color, fins color and spots. The suitable environmental characteristics of water 

for living of Marbled eel is temperature: 21 - 32 °C, pH: 6.5 - 8.6, DO: 6.5 - 9, 5 mg / l, 

salinity: 0 - 15 ‰, depth: 0.3 - 11 m, the bottom has many holes (72.0%); disturbance 

of water flows, changes of water color, tidal regime, weather and flood (72.9%), and 

moon phase. There was a high diversity in the Marbled eel populations’ structure in 

Thua Thien Hue related to morphological and environmental characteristics from PCA 

and CA analysis results with 95,665 % and 59,901 % of the cumulative rate, 

respectively. It shows the high adaptability of Marbled eel population in Thua Thien 

Hue. For distribution characteristics, Marbled eel appears year round in all water 

bodies with flow Eastward in two seasons: the dry season from January - March, 

corresponding to the migration of juvenile (TL = 100 – 200 mm) from coast areas to 

the upstreams, and the rainy season from August to December, corresponding to the 

time of spawning migration of adult eels. The two gene segments COI and 16S rRNA 

belonging to the Marbled eel’s mitochondrial genome in Thua Thien Hue have been 

isolated with a total length of 845 bp and 641 bp, respectively. The access codes on the 

Genbank data of COI sequences and 16S rRNA sequences are from MN067923 to 
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MN067970 and from MN633308 to MN633355, respectively. They have higher 

composition of Guanime (G) + Cytosine (C) than Adenine (A) + Thymine (T). High 

substitution rates were found between A - G and T - C. There were 18 amino acids 

encoded by COI sequences while only four amino acids encoded by 16S rRNA 

sequences. 20 polymorphic sites and 17 haplotypes were found from the COI 

sequences; 7 polymorphic sites and 8 haplotypes also were found from the 16S rRNA 

sequences show a high diversity in Marbled eel population. Negative values of the 

neutral tests showed the tendency of random selection and evolution towards the 

population scale expansion of Marbled eel in Thua Thien Hue. The phylogenetic tree was 

built based on four algorithms that confirmed the eel’s population close relationship in 

Thua Thien Hue with the eel populations in the Indo - Pacific region. The results obtained 

from the study have shown a lot of information related to the relationship between the 

habitat and the distribution, morphology, genetic structure and evolution of the Marbled 

eel in Thua Thien Hue and in area.   
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Trong số 16 loài và 3 phân loài cá Chình Anguilla đã được xác định, cá Chình 

hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) có kích thước lớn thứ hai và phân 

bố rộng trên thế giới [181]. Ở Việt Nam, cá Chình hoa phân bố chủ yếu ở các vùng 

ven biển, cửa sông, các đầm, hồ, sông, suối nước ngọt từ Hà Tỉnh đến Vũng Tàu, Tây 

Nguyên và đảo Phú Quốc, nhiều nhất là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa 

[4], [174]. Trong quá trình di cư giữa môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn 

nhiều đặc điểm sinh học khác biệt của cá Chình hoa đã được hình thành và thu hút sự 

quan tâm rất lớn của các nhà sinh vật học trong nhiều thế kỷ qua [74]. Những thay đổi 

môi trường mạnh mẽ cũng đã định hình các đặc tính sinh lý và cấu trúc di truyền của 

loài. Sự đa dạng, phân bố và thích nghi với môi trường sống của cá Chình có thể bị 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường, như độ mặn, nhiệt độ, độ cao, lưu vực sông và 

khả năng cạnh tranh sinh thái [73]. Với phạm vi phân bố rộng và vai trò sinh thái như 

là loài săn mồi bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn, cá Chình hoa được đề xuất là một loài 

chỉ thị, đại diện cho việc bảo tồn đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nước ngọt 

[131]. Do đó, việc xem xét sự thay đổi và nhận diện các đặc trưng hình thái, môi 

trường phân bố và di truyền cho loài cá Chình hoa ở các giai đoạn phát triển cũng như 

sự thay đổi môi trường sống liên quan đến các yếu tố địa lý, điều kiện khí hậu là cần 

thiết để xây dựng các chiến lược phục hồi và phát triển nguồn lợi. 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh nằm về phía nam của khu vực Bắc Trung bộ, Việt 

Nam, có diện tích tự nhiên khoảng 502.629 ha trải dài trên 09 đơn vị hành chính gồm 

06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố. Địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế khá rộng và trải 

dài từ Bắc đến Nam, có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn theo hướng từ phía Đông 

sang Tây. Với đặc điểm địa hình đó đã tạo nên hệ thống thủy văn khá độc đáo, sự kết 

nối giữa các lưu vực của nhiều hệ thống sông, suối, thác, ngềnh ở vùng núi với hệ 

thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đổ ra biển. Điều đặc biệt hơn hệ đầm phá 

Tam Giang – Cầu hai có diện tích lưu vực khoảng 22.000 ha, trải dài với 120 km bờ 

biển là nơi giao thoa giữa các hệ sinh thái sông và biển hết sức độc đáo. Chế độ trao 

đổi nước giữa sông và biển trên hệ thống sông vào mùa mưa và mùa khô [51], điều 

này đã tạo ra các điều kiện thuận lợi cho tập tính di cư của cá Chình hoa từ biển lên 

vùng thượng nguồn và ngược lại. Trong hai loài cá Chình thuộc giống Anguilla đã 

được xác định thì loài cá Chình hoa xuất hiện phổ biến với giá trị thương mại và sinh 

thái cao [19]. Ngoài tự nhiên cá Chình hoa đã và đang bị khai thác quá mức để phục 

vụ cho nhu cầu thương phẩm cũng như nguồn cung cấp con giống trong các trại nuôi 

[20], [22]. Những áp lực của việc thay đổi môi trường trong quá trình di cư, khai thác 

quá mức và các nhân tố ảnh hưởng môi trường sống tự nhiên, như ô nhiễm môi trường, 

xây dựng các hồ, đập, thủy điện đã dẫn đến sự gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn lợi 
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trong tự nhiên. Năm 2007, cá Chình hoa  đã được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam ở 

cấp độ là VU [4]. Tuy nhiên, những hiểu biết về cá Chình hoa ở Việt Nam nói chung 

và Thừa Thiên Huế nói riêng vẫn còn rất hạn chế. Các nghiên cứu trước đây chỉ mới 

dừng lại ở việc xác định thành phần loài và sự có mặt của cá Chình hoa tại các thủy 

vực (ví dụ: [55], [39], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [17], [18], [19], [20], [22], 

[174]). Do vậy, các nghiên cứu sâu về đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền quần thể 

của cá Chình hoa là cần thiết để phục vụ cho công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi. 

Để xác định đa dạng di truyền của sinh vật có thể dựa trên các thông tin hình thái, 

sinh hóa và phân tử [110]. Việc sử dụng chỉ thị phân tử cho độ chính xác cao hơn so 

với chỉ thị hình thái và chỉ thị hoá học vì nó không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan 

nào [55]. Trong các kỹ thuật di truyền phân tử đang được ứng dụng trong lĩnh vực thủy 

sản, DNA barcode đang trở thành bộ công cụ hữu ích trong nghiên cứu định danh và 

đa dạng di truyền của sinh vật liên quan đến những hiểu biết về ranh giới loài, sinh thái 

quần thể, tiến hóa, tương tác chuỗi thức ăn và bảo tồn đa dạng sinh học [140]. Đối với 

động vật, một vùng DNA ngắn của gen ty thể thường được sử dụng làm chỉ thị DNA, 

trong đó vùng mã hóa cytochrome c oxidase subunit I (COI) và 16S ribosomal 

ribonucleic acid (16S rRNA) là những chỉ thị phổ biến và hiệu quả nhất [226], [55]. Vì 

vậy, việc ứng dụng các chỉ thị phân tử trong đánh giá đa dạng di truyền quần thể của 

cá Chình hoa cần được thực hiện để làm rõ mối quan hệ giữa sự biến thái, thích nghi 

sinh thái và di truyền trong quá trình tiến hóa của loài. 

Từ những lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phân 

bố, hình thái và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy 

& Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế", để thực hiện trong phạm vi nghiên cứu 

thuộc Luận án Tiến sỹ này.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nhằm bổ sung thông tin về đặc điểm sinh học, cấu trúc quần thể và đa dạng 

nguồn gen liên quan đến sự thay đổi môi trường sống của cá Chình hoa (A. marmorata 

Quoy & Gaimard, 1824) tại Thừa Thiên Huế, làm cơ sở cung cấp dẫn liệu khoa học 

và thực tiễn phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên cá Chình hoa. 

3. Ý nghĩa của luận án 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Luận án đã cung cấp những dẫn liệu khoa học mới về mối quan hệ giữa đặc điểm 

hình thái, phân bố và di truyền của loài cá Chình hoa phân bố tại Thừa Thiên Huế. Bên 

cạnh những thông tin liên quan đến đặc điểm sinh học của loài, kết quả nghiên cứu chỉ 

ra được vai trò môi trường sinh thái, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát triển nguồn lợi 
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cá Chình hoa trong tự nhiên. Đây chính là những cơ sở quan trọng trong việc đề xuất 

các chiến lược bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên cá Chình hoa tại địa bàn nghiên 

cứu cũng như ở Việt Nam và trên Thế giới. 

 2) Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án là lần đầu tiên phân tích được cấu trúc quần thể 

cá Chình hoa dựa trên các đặc điểm hình thái và sinh thái phân bố; đồng thời cung cấp 

dữ liệu khoa học mới nhất về gen COI và 16S rRNA thuộc hệ gen ty thể của cá Chình 

hoa và ứng dụng kỹ thuật DNA barcode trong đánh giá cấu trúc quần thể của cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

Luận án đã mô tả được các đặc điểm cấu tạo đặc trưng về hình thái, đặc điểm 

môi trường sinh thái và hiện trạng phân bố quần thể của cá Chình hoa tại Thừa Thiên 

Huế có kích thước chiều dài từ 120 – 1.137 mm (3,0 – 4.500 g). Lần đầu tiên luận án 

sử dụng bộ công cụ phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích cụm (CA) để 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự đa dạng trong cấu trúc quần thể cá Chình 

hoa tại Thừa Thiên Huế liên quan đến quá trình thích nghi với điều kiện sinh thái 

môi trường và biến thái của các giai đoạn trong vòng đời. 

Luận án đã giải trình tự và xây dựng được bộ mã vạch cho loài cá Chình hoa dựa 

trên trình tự hai đoạn gen COI và 16S rRNA để sử dụng trong định danh thành phần 

loài và nghiên cứu đa dạng di truyền. Những phân tích về đa dạng di truyền quần thể 

đã cho thấy sự đang dạng di truyền và tiến hóa theo hướng mở rộng quy mô quần thể 

ngẫu nhiên với sự bắt gặp của các allen hiếm cao trong quần thể khi được mở rộng 

phạm vi địa lý. Kết quả nghiên cứu đã phần nào khẳng định được sự ảnh hưởng 

mạnh mẽ của các yếu tố môi trường sinh thái lên sự đa dạng về đặc điểm hình thái 

và cấu trúc di truyền quần thể của cá Chình hoa phân bố tại Thừa Thiên Huế. 

Thông qua đánh giá mô hình cấu trúc quần thể của cá Chình hoa tại Thừa Thiên 

Huế bằng các chỉ số hình thái, môi trường phân bố và phân tử đã làm sáng tỏ hơn 

nhiều thông tin về quá trình sinh trưởng, thích nghi, vòng đời và sự tiến hóa của 

loài sau khi di nhập và sinh sống tại các thủy vực ở Thừa Thiên Huế. Chính vì vây, 

kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho các nhà khoa học, các nhà quản lý thủy sản xây 

dựng các phương án bảo tồn và phát triển loài cá Chình hoa một cách hiệu quả và bền 

vững ở khu vực miền Trung cũng như Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Thừa Thiên Huế là tỉnh nằm ở phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ, kéo dài theo 

hướng Tây Bắc – Đông Nam, toạ độ địa lý nằm trong khoảng từ 15059’30” đến 

16044’30’ vĩ độ Bắc và 107000’56” đến 108012’57” kinh độ Đông. Phía Bắc tiếp giáp 

với tỉnh Quảng Trị; phía Đông là biển Đông, phía Đông Nam giáp thành phố Đà Nẵng, 

phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Tây giáp tỉnh Savanane và Sekong của Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào. Diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh 502.629 ha kéo dài theo hướng 

Tây Bắc – Đông Nam và thềm lục địa trên biển Đông (rộng 12 hải lý) trong đó có đảo 

Sơn Chà, được phân chia ở 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố. 

Thừa Thiên Huế nằm trên trục giao thông Bắc - Nam (quốc lộ 1A, đường Hồ Chí 

Minh - đường Trường Sơn công nghiệp hóa và đường sắt thống nhất, đều đi qua địa 

phận Thừa Thiên Huế), trục hành lang Đông – Tây kết nối Lào, Thái Lan, Myanmar – 

150 km và nối với Ấn Độ và các nước Nam Á; Bờ biển Thừa Thiên Huế cách đường 

hàng hải nội địa 25 km và cách đường hàng hải quốc tế 170 km. Cảng nước sâu Chân 

Mây là một cửa ngõ của tiểu vùng sông Mê Kông ra Thái Bình Dương [51]. 

Với những lợi thế về vị trí địa lý, Thừa Thiên Huế được xác định là tỉnh có nhiều 

thuận lợi trong phát triển kinh tế ở khu vực miền Trung. Đây cũng là điều kiện thuận 

lợi để thực hiện các hoạt động sản xuất, giao thương, nghiên cứu khoa học và hội nhập 

với các khu vực khác trong và ngoài nước. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Thừa Thiên Huế là bộ phận tận cùng của dãi núi Trường Sơn Bắc, địa hình chạy 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đến địa phận huyện Phú Lộc thì đổi hướng ra phía 

biển cho ba nhánh, trong đó nhánh lớn nhất và có ý nghĩa nhất là dãy Bạch Mã. Hai 

nhánh nhỏ hơn là Phước Tượng và Phú Gia đâm ra biển thành hai mũi Chân Mây Tây 

và Chân Mây Đông ôm lấy vịnh Chân Mây hướng ra biển. Đặc điểm địa hình của tỉnh 

Thừa Thiên Huế rất đa dạng, phức tạp và bị chia cắt mạnh. Theo trục từ Bắc vào Nam, 

địa hình Thừa Thiên Huế có dạng đèo - thung lũng, sông - đèo. Theo chiều Tây - Đông 

địa hình thay đổi từ núi cao, đồi, đồng bằng trũng, cồn cát - đầm phá - cồn cát - biển. 

Lãnh thổ Thừa Thiên Huế được chia thành 4 dạng địa hình: vùng núi (có độ cao trên 

750 m, chiếm 25 % diện tích đất tự nhiên, phân bố ở phía Tây và Tây Nam), vùng gò 

đồi (Có độ cao trung bình 20 – 750 m, chiếm khoảng 50 % diện tích đất tự nhiên), 

vùng đồng bằng (có độ cao dưới 20 m, chiếm khoảng 16 % diện tích đất tự nhiên) và 

vùng đầm phá - cồn cát ven biển (chiếm khoảng 9 % diện tích đất tự nhiên). Các dạng 

địa hình này bao gồm nhiều hệ sinh thái tiêu biểu, có giá trị quốc gia và quốc tế. Ba hệ 
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sinh thái có giá trị nhất về đa dạng sinh học là hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái đầm phá, 

và hệ sinh thái biển khu vực Hải Vân - Sơn Chà. 

Cấu trúc địa chất lãnh thổ Thừa Thiên Huế rất đa dạng, bao gồm 16 phân vị địa 

tầng và 7 phức hệ macma xâm nhập. Các đá cứng macma, biến chất và trầm tích chiếm 

trên 3/4 diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi phía Tây, Tây Nam và phía 

Nam của tỉnh. Trầm tích bở, rời phần lớn tập trung ở đồng bằng Duyên hải, chiếm gần 

1/4 diện tích lãnh thổ chính là nguồn gốc của sự phong phú các loại tài nguyên khoáng 

sản, tài nguyên đất, tài nguyên nước dưới đất. Sự đa dạng và phong phú về chủng loại 

của tài nguyên được dàn trải trên một địa hình phức tạp, có độ dốc lớn và bị chia cắt 

mạnh [51]. 

Cũng chính do vị trí địa lý, đặc điểm địa hình đặc biệt mà Thừa Thiên Huế có 

chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm đặc trưng với nền nhiệt độ cao, bức xạ dồi 

dào, và đặc biệt là chế độ mưa của vùng đất này không giống bất kỳ nơi nào khác ở 

Việt Nam. Những biến đổi khí hậu khắc nghiệt đã gây ra những tác động nhất định đến 

sự tồn tại và phát triển của các khu hệ sinh vật trong các hệ sinh thái khác nhau của 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

1.1.3. Khí hậu 

 Thừa Thiên Huế nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng 

của biển Đông, là ranh giới chuyển tiếp giữa khí hậu nhiệt đới Bắc – Nam Việt Nam 

và Đông – Tây Trường Sơn. Một số yếu tố khí hậu ảnh hưởng tới tài nguyên sinh vật 

(cá Chình) bao gồm: nhiệt độ, chế độ mưa, độ ẩm không khí và gió. 

1.1.3.1. Chế độ nhiệt 

Bảng 1.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm giai đoạn từ 2014 - 2019 

Đơn vị tính: 0C 

       Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

2014 17,9 19,9 22,7 26,2 27,7 28,7 27,5 27,2 26,5 24,0 23,4 18,9 24,2 

2015 18,6 21,5 24,3 25,0 28,1 28,0 26,8 27,2 26,7 24,0 24,2 21,1 24,7 

2016 20,4 17,6 22,0 27,1 27,3 28,0 27,6 27,8 28,2 25,3 23,3 20,6 24,6 

2017 20,5 19,9 23,1 24,9 26,3 28,0 26,8 27,5 26,7 24,0 22,2 19,2 24,1 

2018 19,7 18,7 22,4 24,0 27,1 27,8 27,3 27,1 26,5 24,6 23,2 21,7 24,2 

2019 20,4 24,1 25,5 28,8 29 31,1 30 29,6 26,8 26 23,8 21,4 26,4 

TB 19,6 20,3 23,3 26,0 27,6 28,6 27,7 27,7 26,9 24,7 23,3 20,5 24,7 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, 2019 [6] 
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Biên độ nhiệt ở Thừa Thiên Huế phụ thuộc vào địa hình, càng lên cao biên độ 

nhiệt càng thấp: ở vùng đồng bằng ven biển dao động khoảng 9 – 10 0C, ở vùng núi 8 
0C. Nhiệt độ trung bình ở Thừa Thiên Huế khá cao và biến động lớn theo mùa, đặc biệt 

là vào mùa đông. Nhiệt độ bình quân năm 2014 - 2019 tại Huế đạt 24,7 0C. Tháng có 

nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng 6 đạt 28,6 0C và thấp nhất vào tháng 1 chỉ đạt 

19,6 0C (Bảng 1.1). Nhiệt độ trung bình vùng đồng bằng và đồi núi thấp dưới 100 m là 

24 – 25 0C, vùng núi cao khoảng 20 0C [6]. 

Bảng 1.2. Số giờ nắng các tháng trong năm giai đoạn 2014 - 2019 

Đơn vị tính: giờ 

      Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2014 98,7 151,0 139,7 190,7 244,7 191,7 207,0 179,0 204,0 139,0 134,7 27,7 1.907,7 

2015 114,7 131,7 183,3 197,3 256,0 243,0 119,0 229,0 207,3 164,0 156,7 119,0 2.121,0 

2016 69,0 66,7 126,3 185,7 189,7 216,7 234,3 173,3 146,7 115,7 72,7 15,7 1.612,3 

2017 71,7 102,7 138,0 156,3 163,0 235,3 153,3 208,3 207,0 78,0 58,0 35,0 1.606,7 

2018 56,0 104,7 147,0 177,7 243,3 159,0 146,7 152,0 214,0 197,3 129,3 79,7 1.806,7 

2019 80 201 158 229 239 294 231 166 147 226 119 99 2.186,0 

TB 81,7 126,3 148,7 189,4 222,6 223,3 181,9 184,6 187,7 153,3 111,7 62,7 1.873,4 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, 2019 [6] 

Số giờ nắng ở Thừa Thiên Huế giảm dần từ vùng đồng bằng lên miền núi. Thời 

kỳ nắng nhiều nhất chính là mùa khô hạn nhất, từ tháng 5 đến tháng 6, mỗi tháng có 

trên 200 giờ nắng. Số giờ nắng tăng nhanh nhất từ tháng 3, tháng 4. Từ tháng 8 trở đi 

số giờ nắng giảm dần, với trị số trung bình từ 62,7 – 187,7 giờ. Vào thời kỳ mùa mưa 

số giờ nắng trung bình chỉ đạt 2 - 6 giờ /ngày (Bảng 1.2). 

1.1.3.2. Chế độ mưa 

Thừa Thiên Huế là một trong số ít tỉnh có lượng mưa nhiều nhất nước. Lượng 

mưa trung bình hàng năm của toàn tỉnh đều trên 2.300 mm, có nơi trên 4.000 mm 

(Bảng 1.3). Do sự tác động giữa địa hình và hoàn lưu khí quyển, nên ở đây đã hình 

thành hai trung tâm mưa lớn. Trung tâm thứ nhất là khu vực Bạch Mã, Thừa Lưu, 

Nam Đông, Phú Lộc với lượng mưa hàng năm giao động trong khoảng 3.000 – 4.000 

mm. Trung tâm mưa thứ hai là khu vực chịu ảnh hưởng của dãy Trường Sơn với Động 

Ngại cao 1.774 m thuộc huyện A Lưới với lượng đo được 3.000 - 5.000 mm. Vùng có 

lượng mưa ít nhất là khu vực đồng bằng phía Bắc của tỉnh (huyện Phong Điền), lượng 

mưa ở đây giao động trong khoảng 2.700 – 2.800 mm [41], [6]. Bên cạnh đó, lượng 

mưa lớn tập trung trong một thời gian ngắn, từ 3 đến 4 tháng, trong năm. Lượng mưa 

tập trung trong thời kỳ này của năm chiếm khoảng 70 % tổng lượng mưa trong năm. 
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Nếu chỉ tính 2 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11 thì lượng mưa có thể lên tới 53 

% tổng lượng mưa trong năm. Mùa mưa ở Thừa Thiên Huế lệch với hai miền Nam, 

Bắc của Việt Nam [51]. 

Bảng 1.3. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm giai đoạn từ 2014 - 2019 

Đơn vị tính: mm 

      Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2014 79,2 20,6 25,9 70,4 155,0 79,6 212,1 163,4 131,8 500,6 297,3 623,0 2.358,9 

2015 140,6 88,3 189,1 175,6 126,5 169,9 94,9 170,2 403,4 520,6 608,1 212,4 2.899,7 

2016 97,8 101,4 24,2 54,9 202,1 172,0 175,9 232,7 668,4 517,2 790,7 1176,3 4.213,6 

2017 272,3 188,6 91,7 122,0 330,8 139,4 354,7 206,1 308,8 419,2 1.940,3 347,9 4.721,8 

2018 164,8 51,8 48,9 160,4 138,5 139,7 163,9 60,1 176,0 235,9 372,7 677,6 2.390,2 

2019 215 0,0 8,6 0,7 125,1 4,5 80,7 213,6 584,5 333,3 376,6 41,7 1.984,3 

TB 161,6 75,1 64,8 97,3 179,7 117,5 180,4 174,3 378,8 421,1 731,0 513,1 3.094,8 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, 2019 [6] 

Trong giai đoạn từ 2014 - 2019, lượng mưa trung bình các tháng trong năm ở 

Thừa Thiên Huế, cho thấy toàn tỉnh có lượng mưa trung bình là 3.094,8 mm. Năm 

2017 có lượng mưa cao nhất là 4.721,8 mm. Lượng mưa thấp nhất vào năm 2019 chỉ 

1.984,3 mm (Bảng 1.3). Lượng mưa ở Thừa Thiên Huế phân bố theo 2 mùa, mùa mưa 

từ tháng 9 đến tháng 12 lượng mưa đạt 70 – 75 % tổng lượng mưa năm. Mưa trong 

mùa mưa cũng rất lớn điển hình như tháng 11/2017 lượng mưa đã đạt tới 1.940,3 mm. 

Những trận mưa gây lũ thường kéo dài 3 - 5 ngày với tổng lượng từ 390 mm đến 500 

mm. Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8 lượng mưa chỉ đạt 25 – 30 % tổng lượng mưa 

năm. Trong những tháng từ tháng 1 đến tháng 4 thường có những trận mưa nhỏ có 

tổng lượng từ 20 - 50 mm [6], [51]. 

1.1.3.3. Chế độ gió 

Thừa Thiên Huế nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, ranh giới giữa mùa Khô và 

mùa Mưa không rõ rệt. Chỉ có những đợt không khí lạnh tràn về làm thời tiết lạnh. 

Thời tiết khô, nóng khi có ảnh hưởng của gió Tây Nam. Thời kỳ lạnh cũng là thời kỳ 

ẩm vì mùa mưa ở đây lệch về Thu Đông. Sang mùa Hè thỉnh thoảng có những cơn 

mưa rào làm dịu mát không khí nóng nực. Thừa Thiên Huế là khu vực mang tính chất 

chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa nên ở đây có hai mùa gió chính: gió mùa Đông 

Bắc lạnh và gió mùa Tây Nam khô, nóng. Trong mùa Hè, ngoài luồng gió Tây Nam 

còn có những luồng gió khác thổi xen kẻ với tần suất thấp. Chẳng hạn như gió Đông 
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Đông Nam. Những luồng gió này thổi từ biển Đông vào đã làm dụi mát không khí khô 

nóng mà gió mùa Tây Nam mang lại [51]. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát 

triển của sinh vật trong vùng. 

1.1.3.4. Chế độ bão, lũ 

Theo dõi sự hoạt động của bão ở Thái Bình Dương và khu vực biển Đông cho 

thấy bình quân hàng năm Việt Nam có hơn 10 cơn bão. Hướng di chuyển trên biển của 

Bão thường là theo hướng Tây – Tây Bắc. Tiến vào bờ biển Việt Nam hoặc lệch sang 

Trung Quốc, Nhật Bản. Bắc Trung Bộ là nơi hứng chịu trên 52 % số cơn bão đỗ bộ 

vào Việt Nam, trong đó có 70 % cơn bão hoạt động vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9 

hàng năm. Bão và áp thấp nhiệt đới là một trong nững điều kiện quan trọng gây nên 

hiện tượng lũ lụt và ngập úng ở các tỉnh Miền Trung [41], [51].  

Mùa bão ở Thừa Thiên Huế thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. 

Bão tập trung trong hai tháng 9 và tháng 10 với tổng số cơn bão chiếm 65% trong cả 

năm. Thừa Thiên Huế có tần số bão đổ bộ và ảnh hưởng thấp nhất ở khu vực Bắc 

trung bộ (0,1 cơn/năm) [47]. Các cơn bão ở đây thường kèm theo những cơn mưa rất 

lớn, thời kỳ này cũng trùng với mùa mưa hàng năm ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, 

khi bão đổ bộ vào thường xảy ra hiện tượng nước biển dâng cao do sự giảm thấp 

nhanh chóng của khi áp trong vùng bão đi qua. Nếu cộng thêm sự hoạt động của chiều 

cường thì lượng nước biển tràn vào hệ thống đầm phá là rất lớn gây ảnh hưởng mạnh 

đến các yếu tố thủy lý, thủy hóa và chính điều này làm biến động thành phần và số 

lượng loài thủy sinh vật [51].  

Ở Thừa Thiên Huế bình quân mỗi năm có 4 dạng lũ xuất hiện ở các lưu vực sông, 

lũ sớm (tháng 7 - 8), lũ tiểu mãn (tháng 4 - 6), lũ chính vụ (tháng 9 - 11), lũ muộn 

(tháng 12). Tính chất lũ trên các sông thuộc Thừa Thiên Huế thường là lũ một đỉnh, 

lên nhanh, xuống chậm. Mô-đun đỉnh lũ lớn Tả Trạch 3.849 m3/s/km2. Thời gian lũ 

thường từ 3 - 5 ngày với cường suất lũ lớn [47]. 

1.1.4. Thủy văn 

Ở Thừa Thiên Huế hệ thống thuỷ văn hết sức phức tạp và độc đáo. Tính phức tạp và 

độc đảo thể hiện ở chỗ hầu hết các con sông đan nối vào nhau thành một mạng lưới chằng 

chịt: sông Ô Lâu - phá Tam Giang - sông Hương - sông Lợi Nông - sông Đại Giang - 

sông Hà Tạ - sông Cống Quan - sông Truồi - sông Nong - đầm Cầu Hai. Tính độc đáo của 

hệ thống thuỷ văn Thừa Thiên Huế còn thể hiện ở chỗ nơi hội tụ của hầu hết các con sông 

trước khi ra biển là một vực nước lớn, kéo dài gần 70 km dọc bờ biển, có diện tích lớn 

nhất Đông Nam Á (trừ sông A Sáp chạy về phía Tây, và sông Bu Lu chảy trực tiếp ra biển 

qua cửa Cảnh Dương). Đó là hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tiêu biểu nhất trong 12 

lưu vực nước cùng loại ven bờ biển Việt Nam và là một trong những đầm phá lớn nhất thế 

giới. Mạng lưới sông - đầm phá đó còn liên kết với rất nhiều trằm, bàu tự nhiên, có tên và 
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không tên, với các hồ, đập nhân tạo lớn, nhỏ. Tổng diện tích mặt nước của hệ đầm phá 

Tam Giang - Cầu Hai khoảng 21.600 ha và tổng lượng nước mặt do các sông bắt nguồn từ 

Đông Trường Sơn chảy ra lên tới hơn 9 tỷ m3 [51].  

Hệ thống sông ngòi phân bố tương đối đồng đều, nhưng phần lớn là ngắn, lưu 

vực hẹp. Đại bộ phận sông suối chính chảy theo hướng từ Tây - Tây Nam về Bắc -

 Đông Bắc, đổ vào phá Tam Giang - Cầu Hai trước khi chảy ra biển Đông. Một số 

sông ở phía Nam như sông Bù Lu chảy trực tiếp ra biển Đông. Riêng sông A Sáp chảy 

về hướng Tây vào đất nước bạn Lào. Nếu tính đến cửa sông và các chi lưu với chiều 

dài trên 10 km thì tổng chiều dài sông suối và sông đào đạt tới 1.055 km, tổng diện 

tích lưu vực tới 4.195 km2. Mật độ sông suối dao động trong khoảng 0,3 – 1,0 

km/km2, có nơi tới 1,5 - 2,5 km/km2. Độ dốc lòng sông trong phạm vi lãnh thổ đồi núi 

rất lớn (10 – 129 m/km), nhưng lại quá thoải ở đồng bằng duyên hải (dưới 0,1 m/km) 

[51]. Trên lãnh thổ Thừa Thiên Huế từ Bắc vào Nam gặp các sông chính sau: 

Hệ thống sông Hương: sông Hương là hệ thống sông dài nhất (104 km) và có lưu 

vực chiếm tới 3/5 diện tích đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (2.830 km2). Hệ thống sông 

Hương có 3 nhánh sông lớn tạo thành là sông Bồ, sông Hữu Trạch, sông Tả Trạch, cửa ra 

của sông Hương là cửa Thuận An và cửa Tư Hiền. Trước khi đổ ra biển nguồn nước sông 

Hương hòa cùng với lượng nước từ lưu lượng của Khe Vực, suối Châu Sơn, Phú Bài, 

Sông Nông, sông Truồi, sông Cầu Hai. Trên hệ thống sông Hương đã xây dựng đập ngăn 

mặn Thảo Long và các hồ chứa đa mục tiêu là Hồ Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền. 

Sông Ô Lâu: Sông Ô lâu bắt nguồn từ vùng núi phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế và 

Quảng Trị ở độ cao khoảng 900 m, chiều dài sông chính 60 km, diện tích lưu vực 900 

km2. Khu vực thượng nguồn sông chảy theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, tới Phò 

Trạch chuyển hướng sang Đông Nam – Tây Bắc cho tới Phước Tích lại chuyển hướng 

Tây Nam – Đông Bắc, trước khi đổ ra phá Tam Giang – Cầu Hai tại Cửa Lác dòng 

chảy của sông chuyển hướng sang Tây Bắc – Đông Nam tại Vân Trình. 

Sông Truồi: sông Truồi bắt nguồn từ dãy núi Bạch Mã – Hải Vân ở độ cao 

khaonrg 800m, chảy theo hướng Nam – Bắc rồi đổ ra đầm Cầu Hai và chảy ra biển ở 

của Tư Hiền hoặc cửa Thuận An. Sông Truồi có chiều dài dòng chính là 24 km, diện 

tích lưu vực 149 km2. 

Sông Nong bắt nguồn từ vùng núi thấp ở độ cao tuyệt đối khoảng 1.154 m thuộc 

huyện Phú Lộc. Sông chảy theo hướng Nam Tây Nam - Bắc Đông Bắc và hội nhập với 

sông Đại Giang, sau đó thông qua sông Đại Giang đổ về đầm Cầu Hai. Sông chính có 

chiều dài là 20 km, diện tích lưu vực là 99 km2, độ dốc bình quân lòng sông là 15 m/km. 

Sông Cầu Hai bắt nguồn từ sườn Bắc Bạch Mã - Hải Vân ở nơi độ cao khoảng 

500 m, có chiều dài dòng chính 10 km, diện tích lưu vực 29 km2 và độ dốc bình quân 

lòng sông trên 62 m/km. 
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Sông Bù Lu bắt nguồn từ sườn Bắc Bạch Mã - Hải Vân tại nơi có độ cao tuyệt đối 

khoảng 500 m, chảy theo hướng gần Nam Tây Nam - Bắc Đông Bắc. Từ thượng nguồn 

có hai nhánh Thừa Lưu và Nước Ngọt. Đến cách cửa biển Cảnh Dương chừng 7 km hai 

nhánh sông này hội lưu thành sông chính mang tên Bù Lu và chảy ra biển Đông. Sông 

Bù Lu có chiều dài dòng chính 17 km, diện tích lưu vực 118 km2 và độ dốc bình quân 

lòng sông 58,8 m/km (so với độ dốc lòng sông vùng đồi núi 129,4 m/km). [5], [51]. 

Bảng 1.4. Đặc trưng hình thái các sông chính ở Thừa Thiên Huế [5] 

Sông 
Diện tích lưu 

vực (km2) 
Chiều dài (km) 

Mật độ lưới 

sông (km/km2) 

Hệ số uốn 

khúc 

Sông Hương 2.830 104 0,60 1,65 

Sông Bồ 938 94 0,64 1,85 

Sông Ô Lâu 900 66 0,81 1,85 

Sông Truồi 149 24 0,48 1,20 

Sông Nông 99 20 0,45 1,76 

Sông Bù Lu 118 17 0,48 1,31 

Trên các lưu vực sông thuộc Thừa Thiên Huế dòng chảy biến động theo chế độ 

mưa của vùng. Trong mùa lũ mực nước trên sông Hương thường xuyên ở +1,2 ÷ +1,3 

m. Mực nước lũ lớn tại Kim Long đạt tới 5,9 m (tháng 10/2020). Khi mực nước lũ cao 

hơn 1,5 m đã bắt đầu tràn qua Đập Đá và khi mực nước tại Kim Long cao hơn 3,2 m 

thành phố Huế nhiều nơi đã bị ngập. 

Bảng 1.5. Mức nước các sông chính ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 – 2019 

Lưu vực sông 
Mức nước 

(cm) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sông Hương 

(Kim Long) 

Cao nhất 108 114 289 399 120 103 

Thấp nhất 5 -3 -3 5 -10 6 

Sông Bồ  

(Phú Ốc) 

Cao nhất 419 276 445 505 279 168 

Thấp nhất -1 - 4 7 8 -10 10 

Tả Trạch 

(Thượng Nhật) 

Cao nhất 5.971 6.025 6.225 6.140 5.856 5.940 

Thấp nhất 5.741 5.738 5.739 5.720 5.701 5.706 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, 2019 [6] 

Ngoài các sông thiên nhiên, xung quanh thành phố Huế còn gặp nhiều sông đào 

từ thời Nguyễn nhằm giải quyết yêu cầu thủy lợi, giao thông thủy và môi trường. Đó là 

sông An Cựu (có tên là Lợi Nông) dài 27 km nối sông Hương với đầm Cầu Hai ở 

Cống Quan thông qua sông Đại Giang; sông Đông Ba dài khoảng 3 km là sông đào từ 

cầu Gia Hội đến Bao Vinh; sông Kẻ Vạn dài 5,5 km nối sông Hương (cầu Bạch Hổ) 

với sông Bạch Yến và sông An Hòa, vòng ngoài kinh thành Huế rồi lại đổ vào sông 
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Hương ở Bao Vinh. Trên đồng bằng duyên hải còn có hói Bảy Xã, hói Hàng Tổng nối 

sông Hương với sông Bồ, hói Phát Lát, hói Như Ý, hói Chợ Mai. 

Hệ thống các hồ ở Thừa Thiên Huế không lớn, phần lớn có nguồn gốc tự nhiên (Ví 

dụ: hồ A Đon, huyện Phong Điền, thác Trượt, huyện Nam Đông, thác Nhị Hồ, suối Voi, 

thác Mơ, huyện Phú Lộc) và các hồ điều hòa và chứa nước nhân tạo thường gặp khá 

nhiều ở Thừa Thiên Huế như ở thành phố Huế có hồ Tĩnh Tâm (diện tích 107.553 m2), 

hồ Học Hải (34.386 m2) [51]. 

Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế là sản phẩm đặc biệt do hoạt 

động kiến tạo địa chất tạo ra đây là cầu nối giữa dòng chảy của sông và dòng chảy của 

biển. Hệ đầm phá này được đánh giá là lớn nhất vùng đông Nam châu Á, với diện tích 

22.000 ha, kéo dài trên 68 km dọc bờ biển của tỉnh và gồm 5 đầm kế tiếp nhau: phá Tam 

Giang (kéo dài từ sông Ô Lâu đến cửa Thuận An với chiều dài 27 km, chiều rộng từ 0,5 

– 4 km. Độ sâu trung bình 1 - 1,5 m vào mùa khô, vùng gần cửa Thuận An có độ sâu 4 – 

6 m, có nơi lên tới 10 m. Diện tích của phá Tam Giang khoảng 52 km2, thông với biển 

Đông qua cửa Thuận An), đầm Sam Chuồm - An Truyền hay đầm Thanh Lam (nằm ở 

phía Nam của cửa Thuận An, có bờ Tây lõm vào đất liền, tiếp giáp với thôn An Truyền. 

Độ sâu trung bình 1 - 1,5 m, chiều rộng giao động từ 0,5 – 3,5 km), đầm Thuỷ Tú (đầm 

Thủy Tú kéo dài từ cầu Thuận An đến Cồn Trai dài 33 km. Chiều rộng từ 0,5 – 3,5 km, 

độ sâu trung bình dao động từ 3 - 5 m. Diện tích mặt nước 60 km2), đầm Cầu Hai (kéo 

dài từ Cồn Trai đến của sông Rui là 9 km và từ sông Truồi đến núi Vinh Phong gần 13 

km. Độ sâu trung bình 1,4 m, diện tích mặt nước khoảng 104 km2, đầm thông ra biển 

Đông đổ qua cửa Tư Hiền). Nước trong đầm lưu thông với biển Đông qua hai cửa: 

Thuận An (phá Tam Giang) và Từ Hiền (đầm Cầu Hai), đồng thời nó còn nhận nước từ 

nhiều con sông lớn nhỏ bắt nguồn từ Trường Sơn đổ về [51]. 

Đầm An Cư (còn có tên là Lập An hoặc Lăng Cô) là thuỷ vực biệt lập, tương đối 

thẳng và kéo dài gần theo hướng Bắc - Nam. Chiều dài khoảng 5 – 6 km, chiều rộng 2 –

 4 km, tổng diện tích mặt nước 15 km2. Chiều sâu đầm phổ biến 1 – 3 m, tại vùng cửa 

đầm có lạch sâu tới 10 m. Đầm An Cư giao lưu với biển Đông qua cửa Lăng Cô [51]. 

Chế độ dòng chảy trong đầm phá có tốc độ và hướng thay đổi theo mùa dưới sự 

tác động của dòng chảy sông, gió và chế độ thủy triều. Tại cửa Thuận An dòng chảy 

chủ đạo là hướng Đông Nam khi triều lên và hướng Tây Bắc khi triều xuống. Tốc độ 

dòng chảy trung bình ở tầng mặt là 0,51 m/s, tầng đáy là 0,47 m/s; tốc độ dòng chảy 

xuống ở tầng mặt là 0,42 m/s, tầng đáy là 0,39 m/s. Các giá trị cực đại của dòng chảy 

ở pha triều lên ở tầng đáy và tầng mặt là 0,87 m/s và 0,79 m/s;  khi triều xuống là 

0,68 m/s và 0,61 m/s tương ứng. Càng vào trung tâm đầm phá thì vận tốc dòng chảy 

càng giảm [44]. 
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Chế độ thủy triều ở vùng cửa biển Thuận An và phá Tam Giang là chế độ bán 

nhật triều đều quanh năm. Vùng đầm Lăng Cô và Cầu Hai chịu ảnh hưởng của chế độ 

bán nhật triều không đều. Mỗi ngày có hai con nước lớn và hai con nước ròng. Biên độ 

triều ít thay đổi theo kỳ triều cường. Thời kỳ mạnh nhất đạt biên độ 0,6 – 0,8 m ở phá 

TG - CH và 0,9 m ở Lăng Cô [51]. Chế độ sóng chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ 

gió theo hai mùa rõ rệt. Mùa Đông, sóng độ cao 0,25 – 3,0 m chủ yếu theo hướng 

Đông Bắc ngoài khơi và hướng Đông khi vào bờ ở Thuận An trong khi đó ở đầm Cầu 

Hai sóng chủ yếu theo hướng Bắc và Tây Bắc. Mùa hè, sóng ngoài khơi chủ yếu có 

hướng Tây Nam và Đông Nam, độ cao sóng 0,2 – 1,0 m [50]. 

Mức nước của hệ thống đầm phá biến động theo không gian và thời gian, bị chi 

phối bởi nước biển, nước sông, thủy triều, đặc điểm của lũ trên hệ thống các sông và 

chế độ mưa nắng theo mùa [51]. Mức nước trong đầm phá vào mùa khô thấp hơn đỉnh 

triều ngoài biển 0,05 – 0,3 m. 

Ở Thừa Thiên Huế, độ mặn có sự giao động lớn cả về không gian lẫn thời gian. 

Tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, độ mặn trung bình giao động trong khoảng 

8,2 – 17,7 ‰ [21]. Độ nặm trung bình tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai vào 

mùa khô (14,1 ± 6,94 ‰) cao hơn mùa mưa (10,2 ± 5,57 ‰). Tháng 5 có độ mặn cao 

nhất với 17,1 ± 6,39 ‰ và tháng 12 có độ mặn thấp nhất là 9,3 ± 5,26 ‰ [9]. Đầm 

Lăng Cô có độ mặn trung bình và sự giao động mạnh về độ muối giữa mùa mưa và 

mùa khô cao hơn khu vực đầm, phá Tam Giang – Cầu Hai với giá trị giao động trong 

khoảng 24,3 – 31,2 ‰ [28]. 

1.1.5. Tài nguyên sinh vật 

Đến nay, đã xác định được 3.222 loài thực vật bậc cao thuộc 279 họ, 7 ngành. 

Trong đó, 27 loài đặc hữu thuộc 16 họ, 5 ngành; 113 loài thuộc 48 họ, 4 ngành có tên 

trong Sách Đỏ Việt nam, 2007; 28 loài thuộc 11 học, 4 ngành có tên trong Phụ lục IA 

và IIA của Nghị định 06/2019/NĐ-CP [38]. Tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đã xác 

định được 9 loài cỏ, bao gồm 3 loài cỏ nước ngọt (rong cám - Najas indica, rong mái 

chèo Valisneria spiralis, rong xương cá Myriophyllum spicatum) và 6 loài cỏ biển (cỏ 

lươn Nhật - Zostera japonica, cỏ nàn nàn Halophila beccarii, cỏ xoan - Halophila 

ovalis, cỏ hẹ tròn - Halodule pinifolia, cỏ hẹ 3 răng - Halodule uninervis và cỏ kim - 

Ruppia brevipedunculata) [14]. Vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế đã xác 

được 5 loài tảo và 12 loài thực vật sống nổi được xếp vào hai lớp Liliopsida (10 loài) 

và Magnoliopsida (2 loài) [2]. 

Tại Thừa Thiên Huế đã thống kê được 108 loài động vật Thân mềm và Giáp xác 

thuộc 64 gống, 32 họ và 12 bộ khác nhau. Trong đó, ngành thân mềm (Mollusca) có 42 

loài, 27 giống, 14 họ và 7 bộ; Lớp Giáp xác (Crustacea) có 66 loài, 37 giống, 18 họ và 5 

bộ [37]. Khu hệ cá ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống kê được 500 loài cá thuộc 94 họ, 19 
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bộ khác nhau. Trong đó, lớp cá xương (Osteichthyes) có bộ cá Vược (Perciformes) 

chiếm ưu thế nhất (53,60 %), tiếp đến là bộ cá Chép (Cypriniformes) chiếm 19,80 %. 

Các bộ còn lại có số loài dưới 5% [38]. Khu hệ cá ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đã 

xác định được 171 loài gồm 100 giống, 62 họ, 17 bộ khác nhau. Trong đó số lượng loài 

thuộc bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế nhất, thể hiện tính chất nước lợ điển hình 

[29], [38]. Đã xác định được 43 loài động vật nổi (Zooplankton) thuộc 24 giống của 18 

họ và 3 bộ. Trong thành phần loài động vật nổi ở Tam Giang - Cầu Hai, bộ giáp xác 

Chân chèo (Copepoda) có số loài nhiều nhất với 37 loài (chiếm 86,04%), tiếp đến là bộ 

giáp xác Râu ngành (Cladocera) với 5 loài (chiếm 11,63%); trùng Bánh xe (Rotatoria) 

với 1 loài (chiếm 2,33%) [36]. 

Như vậy, tính đặc trưng của đặc điểm địa hình, các hệ sinh thái, thời tiết khí hậu, 

sự thay đổi các yếu tố thủy lý, thủy hóa cùng với sự đa dạng về tài nguyên sinh vật 

trong hệ thống các thủy vực nước đã tác động đến quá trình di cư và phát triển của cá 

Chình Anguilla tại Thừa Thiên Huế. 

1.2. Đặc điểm sinh học của cá Chình hoa 

1.2.1. Thành phần loài và phân bố 

Cá Chình là nhóm cá xương bao gồm 820 loài được phân loại thành 20 họ, 147 

giống và đều trải qua giai đoạn ấu trùng leptocephalus độc đáo [138]. Không có thông 

tin có bao nhiêu loài Anguilla đã tồn tại trên Trái Đất trong suốt 50 triệu năm qua. 19 

loài và phân loài đã được xác định một cách rõ ràng thông qua các đặc điểm hình thái 

và mã vạch DNA [160]. Tất cả các loài đều có sự di cư sinh sản giữa vùng đại dương 

và các thủy vực nội địa [71]. Chúng có phân bố ở vùng nhiệt đới, ôn đới và cận nhiệt 

đới và được xem như có mặt trên toàn cầu, ngoại trừ các lục địa liền kề Nam Đại Tây 

Dương và các đại dương phía Đông Thái Bình Dương [102]. Một nghiên cứu gần đây 

đã chỉ ra rằng giống Anguilla có nguồn gốc ở vùng biển Indo-Thái Bình Dương [217]. 

Các mối quan hệ phát sinh gen được đề xuất gần đây cộng với kiến thức hiện tại của cá 

Chình Anguilla cho thấy quá trình di cư dài là một sự thích nghi của các loài [217].  

Trong giống Anguilla, cá Chình hoa (A. marmorata) là loài có kích thước lớn, 

chúng có một cơ thể mạnh mẽ lép dần về phía sau. Thân rất dài, hình trụ tròn, không có 

vảy. Miệng to, khe miệng kéo đến ngang rìa sau mắt, lưỡi tự do, trên hai hàm và khẩu 

cái đều có răng. Khe mang thẳng góc với trục thân. Loài này có vây ngực lớn, gần như 

hình tròn, không có vây bụng. Vây lưng có nguồn gốc phía sau vây ngực. Vây lưng, vây 

hậu môn, vây đuôi dính liền nhau, đều và tương đối phát triển, khoảng cách từ khởi 

điểm vây lưng đến vây hậu môn lớn hơn từ đó đến khe mang, hậu môn ở nửa trước của 

thân [133]. Tất cả các vây đều tối, đường bên được hoàn thiện với các lỗ rất nhỏ và các 

vảy nhỏ được sắp xếp theo kiểu đan rổ có trong cá chình lớn nhưng không có ở những 

con nhỏ. Da có màu vàng đến ô liu hoặc nâu, lốm đốm với màu nâu xanh đậm với màu 
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nhạt hơn bên dưới. Cá Chình hoa được cho là có từ 100 - 110 đốt sống và có thể đạt tới 

chiều dài 2 m [181]. 

Cá Chình hoa là loài có phân bố địa lý rộng nhất ở hai đại dương (nhiệt đới và 

cận nhiệt đới trung tâm Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương). Phạm vi của nó bao gồm 

bờ biển phía Đông châu Phi, phía Đông qua Ấn Độ Dương [102], Ấn Độ và Sri Lanka, 

khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indonesia, Philippines, Papua New Guinea) và xa 

nhất là các chuỗi đảo ở trung tâm Nam Thái Bình Dương. Theo chiều dọc, loài này 

phân bố ở phía Tây Nam Nhật Bản, Đài Loan và Đông Nam Trung Quốc (ví dụ, 

thượng lưu sông Mê Kông, sông Dương Tử, sông Xijiang và Chu Giang, ở phía Nam 

qua Việt Nam, Malaysia, nhất là Nam Cape ở Nam Phi [238]. Ở châu Phi, sự phân bố 

của loài bị giới hạn ở miền Nam châu Phi, phổ biến hơn ở phía Nam sông Limpopo 

[202]. Theo Minegishi và cs (2008) [161], các tiểu quần thể cá Chình hoa ở Bắc Thái 

Bình Dương được cho là hoàn toàn hỗn giao (panmitic) trong khi đó các quần thể ở Ấn 

Độ Dương - Nam Thái Bình Dương có một cấu trúc tách biệt (metapopulation). 

 Cá Chình hoa được tìm thấy trong môi trường nước ngọt, nước lợ và mặn [155]. 

Giai đoạn tăng trưởng cá Chình có thể chỉ từ hai đến ba năm trong môi trường sinh sản 

ấm áp, nhưng khoảng sáu đến 20 năm hoặc hơn ở các vĩ độ phía Bắc. Cá Chình bạc 

trưởng thành di cư đến các vùng biển sâu ít dinh dưỡng, sinh sản ở độ sâu 150 đến 300 

m [181]. Quá trình sinh sản của cá Chình hoa được cho là ở cùng khu vực đại dương 

với các loài cá Chình Anguilla khác, chẳng hạn như A. japonica [219]. Các khu vực 

sinh sản khác của loài này vẫn chưa được xác định rõ [185], [144], ngoại trừ quần thể 

Bắc Thái Bình Dương, nơi sinh sản trưởng thành được tìm thấy ở phía tây Quần đảo 

Mariana [96] và ấu trùng giai đoạn đầu (tiền leptocephali) được tìm thấy ở cùng khu vực 

[145]. Các bộ sưu tập mở rộng được tạo ra từ ấu trùng của A. japonica và A. marmorata 

của quần thể Bắc Thái Bình Dương trong một khu vực chồng lấn của khu vực Xích đạo 

phía Bắc của Tây Bắc Thái Bình Dương, nhưng các chiến lược sinh sản của chúng khác 

nhau [145]. Do đó có sự tranh luận đáng kể về việc có bao nhiêu quần thể cá Chình hoa 

tồn tại và có bao nhiêu khu vực sinh sản khác nhau [108], [236], [237].  

Ở Việt Nam, cá Chình hoa phân bố ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến 

Phú Yên đặc biệt là vùng đầm Châu Trúc ở tỉnh Bình Định, Thừa Thiên Huế (Sông 

Hương), Gia Lai (Sông Ba), Quảng Ngãi (Sông Trà Khúc), các khu vực khác ở phía 

Bắc thì rất hiếm. Cá Chình hoa thường sống được hầu hết các thủy vực, tập trung 

nhiều ở thượng lưu của các sông, ở những nơi gần núi đá, có nhiều hang hốc, vùng hạ 

lưu có nước chảy mạnh. Khu vực cá Chình hoa phân bố nhiều và có ý nghĩa kinh tế 

trong khai thác tự nhiên tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Theo Võ 

Văn Phú và Nguyễn Thanh Đăng (2007) [33], cá Chình hoa tập trung nhiều ở khu vực 

này có thể vì biển ở đây có các dòng hải lưu chạy sát vào bờ tạo điều kiện thuận lợi 

cho các ấu thể từ vùng biển mà cá đẻ trứng tiếp cận vào sát bờ. Đồng thời khu vực này 



15 

 

 

 

có nhiều vũng, vịnh, đầm phá nước lợ, là môi trường chuyển tiếp phù hợp cho cá con 

xâm nhập vào các cửa sông để di chuyển lên các sông, suối, ao, hồ. 

1.2.2. Vòng đời 

Tất cả các loài thuộc họ cá Chình Anguilla đều trải qua quá trình di cư trong 

vòng đời của chúng [218]. Cá Chình Anguilla sinh sản ở biển và phát triển đến tuổi 

trưởng thành ở sông, cửa sông hoặc biển. Con đường di cư của chúng đến nay vẫn còn 

rất nhiều bí ẩn [219]. Cho đến nay chưa một ai nhìn thấy trứng đã chín của các loài cá 

Chình đánh bắt được ngoài tự nhiên, trong khi đó hầu hết các loài cá nước ngọt đã tìm 

thấy trứng thành thục của chúng trong những mùa vụ nhất định [22]. Ở môi trường nước 

ngọt, tuyến sinh dục của cá Chình hoa không có khả năng phát triển thành thục. Mỗi 

năm vào thời tiết thu đông, cá Chình hoa bơi ra ngoài bãi đẻ ngoài biển để sinh sản. Trên 

đường cá di cư tuyến sinh dục dần dần phát triển đến giai đoạn thành thục. Cá Chình 

hoa chỉ đẻ một lần, sau khi đẻ cá bố mẹ chết [27]. Sự di cư sinh sản của cá Chình 

Anguilla nhiệt đới không phải là phả hệ mà là một sự thích nghi trong quá trình sự tiến 

hóa của loài [217]. Các nhà khoa học cho rằng cá Chình đẻ trứng tại độ sâu khoảng 200 

m vào thời kỳ trăng non, sau đó trứng được thụ tinh nổi từ từ lên mặt nước [218]. Sau 

khoảng 24 giờ, trứng nở thành tiền ấu trùng nhỏ li ti dài 5 mm. Các tiền ấu trùng này 

sống trôi nổi, phát triển thành dạng ấu trùng lá liễu leptocephalus có dạng trong suốt. 

Thời gian ấu trùng của cá Chình hoa được cho là ngắn hơn nhiều so với các loài ôn đới 

[66]. Cùng với quá trình di cư, cá Chình hoa sinh trưởng từ dạng ấu trùng sang cá 

giống (Juvenile) được gọi là cá Chình lá liễu (glass eel) và di cư vào vùng thượng lưu. 

Khi ấu trùng dạt vào ven bờ, do kích thích của môi trường mới bắt đầu biến thái thành 

ấu trùng trong suốt, vì vậy gọi là cá bột “bạch tử’’(cá bột trắng) và từ chỗ bị động di 

cư chuyển dần thành chủ động, sau đó cá bột trắng xuất hiện các sắc tố đen, gọi là cá 

bột “hắc tử’’(cá bột đen). Sau khi cá biến thái thành cá bột đen, bắt đầu di cư vào các 

cửa sông và ngược lên các sông. Thời gian di cư vào sông thường từ mùa đông đến 

mùa xuân. Nếu mùa đông nhiệt độ nước dưới 8 0C thì cá bột nằm lại ở cửa sông ven 

biển chui trong các khe đá hoặc đáy sông, chờ đến khi điều kiện thích hợp mới ngược 

sông. Do mùa đông nhiệt độ nước sông thấp hơn nhiệt độ nước biển ven bờ cho nên 

khi nước sông lên cao gần với nước biển thì cá bột ngược sông lên sống ở sông, hồ 

[27]. Sau khoảng 3 đến trên 20 năm phát triển các tập tính sống trong môi trường nước 

ngọt ở các sông, suối vùng núi cao, cá Chình hoa trưởng thành bắt đầu di cư xuống 

vùng hạ lưu và quay trở lại vùng biển sâu để sinh sản [216], [218], [181]. 

1.2.3. Đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản 

Tại các thủy vực nội địa, cá Chình hoa là loài có tập tính sợ ánh sáng nên thường 

di cư vào những đêm tối trời. Ban ngày chui rúc trong khe đá, hang hốc hoặc nằm yên 

dưới đáy ao, nơi có nguồn ánh sáng yếu, khi tối đến cá mới ra khỏi hang đi kiếm mồi 
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đặc biệt là những lúc mưa giông to cá tập trung thành đàn và di chuyển đi nơi khác 

[24], [27], [205]. Cá Chình hoa sử dụng các loại thức ăn tự nhiên là tôm, cá, động vật 

không xương sống sống ở tầng đáy [152]. Khi đói cá Chình hoa cũng có xu hướng ăn 

đồng loại, tấn công những con có kích thước nhỏ hơn [222]. Ở giai đoạn còn nhỏ thức ăn 

của cá Chình hoa là động vật phù du nhóm Cladocera và giun ít tơ. Cá nuôi nhân tạo 

có thể ăn được cả thức ăn chế biến như bột ngô, cám, khô dầu, bột bắp [27]. Khi cá đạt 

chiều dài trên 20 cm không nhận thấy có sai khác nhiều về thành phần các sinh vật làm thức 

ăn nhưng có sai khác nhiều về kích cỡ của các sinh vật làm thức ăn [222]. Bên cạnh đó, cá 

Chình hoa cần nhu cầu protein rất cao, cao hơn các loài cá nước ngọt khác. Nhu cầu về 

amino acid, acid béo, vitamin và khoáng chất rất cao nên việc chế biến thức ăn riêng 

cho cá Chình hoa có bổ sung các chất trên đang được nghiên cứu sử dụng cho cá ăn 

nhiều và đạt hệ số thức ăn dao động từ 1,1 đến 2,5 [67]. 

Mùa và thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến dinh dưỡng của cá, nhưng mùa ấm cá ăn 

nhanh hơn mùa lạnh, khi nhiệt độ dưới 10 0C cá không bắt mồi. Khi cho ăn bằng thức 

ăn tươi sống thì hệ số thức ăn là 7 [222]. Tốc độ tăng trưởng của cá Chình hoa được đo 

vào tháng 6 hàng năm cho thấy, ở năm thứ 1 cá đạt chiều dài 25 cm, năm thứ 2 dài 53 

cm, năm thứ 3 dài 75 cm [59]. Khi còn nhỏ tốc độ sinh trưởng của cá Chình hoa trong 

đàn tương đương nhau, nhưng khi đạt cỡ chiều dài 40 cm con cái lớn nhanh hơn con 

đực gấp 4 lần [222], [115]. Cá Chình hoa sinh trưởng chậm nhất là cỡ từ 300 g trở lên 

với tốc độ sinh trưởng chỉ bằng 1/10 giai đoạn cá có trọng lượng 70 - 100g. Sau 2 năm 

nuôi cá đạt cỡ 50 – 200 g. Nếu thức ăn tốt sau 1 năm nuôi kể từ lúc vớt ngoài tự nhiên 

có thể đạt cỡ 4 - 6 con/kg [27]. Ngoài tự nhiên, tốc độ tăng trưởng của cá Chình hoa 

dao động từ 0 đến 163,2 mm / năm (trung bình ± SD là 31,8 ± 31,0 mm / năm) [130].  

Cá Chình hoa sinh trưởng trong nước ngọt, bình thường cá sống ở sông, hồ và cửa 

sông… Cá Chình hoa cái lớn đến 2 - 3 kg, con đực 1 kg, tuyến sinh dục phát triển nhất 

vào tháng 10 – tháng 11 [24]. Giải phẩu bụng, lật ruột và bong bóng ra sẽ thấy tuyến 

sinh dục nằm hai bên cột sống từ vây ngực cho đến vây hậu môn. Cá bố mẹ thành thục 

khi thấy vây ngực, vây lưng, bụng có màu đen ánh bạc, có con phía bụng có màu đỏ 

hồng nhạt, gốc vây ngực có màu vàng kim [27]. Hàng năm cá bố mẹ thành thục từ 

tháng 9 – tháng 12 ở sông sẽ di cư ra biển, sau khi ra biển lúc này cá mới hoàn toàn 

chín tuyến sinh dục. Một con cá mẹ có thể đẻ 700 vạn đến 1.300 vạn trứng, đường 

kính trứng khoảng 1 mm, nhờ có hạt mỡ trong trứng nên trứng nổi lơ lửng theo dòng 

nước, cá nở tự nhiên [43].  

1.2.4. Khả năng thích nghi sinh thái  

Cá Chình hoa là loài di cư nên đời sống của chúng có mối quan hệ mật thiết với 

chế độ dòng chảy của môi trường nước. Sự phân bố địa lý ở các giai đoạn tăng trưởng 

của cá Chình hoa và các loài khác trong giống Anguilla đều bị ảnh hưởng bởi dòng chảy 
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ven biển, thời gian sinh sản, tốc độ tăng trưởng, các giai đoạn ấu trùng (leptocephalus) 

[119], [181]. Yếu tố dòng chảy đã định hướng cho quá trình di cư của cá Chình hoa ở 

các giai đoạn khác nhau của vòng đời. Ở giai đoạn di cư sinh sản, cá bố mẹ xuôi dòng di 

cư ra biển để đẻ trứng. Trứng sau khi nở thành ấu trùng có dạng hình sẽ trôi theo dòng 

hải lưu vào các thủy vực nội địa. Sau khi biến thái thành cá bột trắng đi vào cửa sông 

nước ngọt và bơi ngược lên vùng thượng lưu của các con sông. Ở giai đoạn cá con, 

chúng thích ngược dòng nước, thường tập trung ở những nơi gần cống, ghềnh có dòng 

chảy. Đây là những điểm thích hợp cho đánh bắt, thu gom cá con. Trong những ao nuôi 

khi có dòng nước chảy cá bợi ngược đến, thậm chí ở vách đứng của ao có dòng nước 

chảy xiết để di chuyển. Tuy nhiên, khi cá lớn dần thì tập tính trên cũng giảm đi [27]. 

Cá Chình hoa là loài rộng muối, tùy theo giai đoạn phát triển mà chúng có thể sống 

ở nước ngọt, nước lợ, nước mặn. Trong giai đoạn trưởng thành hầu hết sống trong môi 

trường nước ngọt và có thể phát triển bình thường trong môi trường nước lợ và nước 

mặn [200], [33], [74]. Khi cá bố mẹ ra biển đẻ, chúng có khả năng thích ứng với nước 

biển có nồng độ muối cao 35 ‰. Tại những cửa sông, nơi có dòng nước ngọt chảy mạnh 

thì cá bột trắng thường tập trung để di chuyển ngược dòng sông [24], [66]. 

Cá Chình hoa không thích ánh sáng mạnh, cá bột vào sông lúc ban đêm, ban ngày 

nằm dưới đáy, ban đêm ngoi lên. Ở trong tự nhiên ban ngày cá ẩn nấp ở nơi tối, ban đêm 

bơi ra kiếm ăn, ngày cả trong ao nuôi cá cũng thích sống ở nơi có bóng tối. Cá bột trắng 

tuy không thích ánh sáng mạnh nhưng với ánh sáng yếu nó lại có tính hướng quang, tùy 

theo sự lớn lên của nó mà tính hướng quang cũng giảm dần và mất đi. Vì vậy, khi vớt cá 

bột hay thuần dưỡng dùng ánh sáng mờ dụ cá lại một chỗ có thể nâng cao sản lượng 

đánh bắt [24]. 

Cá Chình hoa là loài cá biến nhiệt, sự thay đổi của nhiệt độ trong môi trường sống 

ảnh hưởng đến khả năng vận động, tốc độ bắt mồi và hô hấp của chúng. Cá Chình hoa 

có thể tồn tại trong khoảng nhiệt độ từ 5 – 38 °C. Ở nhiệt độ 1 – 2 °C được coi là thấp 

nhất cho sự sống. Nhiệt độ nước dưới 5°C, khả năng bơi lội của cá giảm đi và rơi vào 

trạng thái ngủ đông. Cá bắt đầu bắt mồi ở nhiệt độ 10 °C. Cá Chình hoa sự sinh trưởng 

và phát triển tốt nhất ở nhiệt độ là 25 – 30 °C. Khi nhiệt độ vượt quá 30 °C cá bắt mồi 

không ổn định, lượng thức ăn giảm [27], [24].  

Nhu cầu oxy hoa tan ở cá Chình hoa phụ thuộc vào nhiệt độ và giai đoạn phát 

triển. Ở nhiệt độ 10 – 30 °C sự tiêu hao oxy tăng theo nhiệt độ. Khi nhiệt độ nằm ngoài 

giới hạn 10 - 30 °C lượng tiêu hao oxy giảm. Ở trạng thái hưng phấn, lượng tiêu hao oxy 

tăng lên gấp 2 – 5 lần so với trạng thái yên tĩnh. Cá sau khi ăn no do hoạt động tiêu hóa 

nên lượng oxy tiêu hóa tăng gấp đôi. Khi hàm lượng oxy hòa tan trong nước 2 mg/L thì cá 

Chình nổi đầu, 5 mg/l là thích hợp cho sinh trưởng. Nếu hàm lượng oxy cao hơn 12 mg/L 

cá sẽ bị bệnh bọt khí. Cá Chình hoa có thể sống lâu khi không có nước nhờ một số cơ 
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quan hô hấp phụ trên da. Nhiệt độ dưới 15 °C hô hấp qua da đủ để cá duy trì sự sống. 

Ở nhiệt độ 8 °C, 61 % lượng oxy được cá hô hấp qua da [24]. 

Giá trị pH cũng là yếu tố quan trọng trong môi trường nước, ảnh hưởng trực tiếp 

đến các hoạt động của cá. Ngưỡng pH của cá Chình có thể sống nằm trong khoảng 5 - 

10. Giá trị pH từ 7,5 - 8,5 thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cá Chình hoa. 

Khi pH của nước dưới 5 sẽ làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, làm giảm sức 

đề kháng của cá. Khi pH tăng cao làm cho các tế bào của mô và mang bị phá hủy, 

đồng thời làm tăng tính độc của NH3 [24], [3]. 

Ngoài tự nhiên, sự cạnh tranh với các loài cá Chình khác và các yếu tố môi 

trường có thể ảnh hưởng đến quy mô quần thể, các lựa chọn vùng phân bố và khả năng 

thích nghi sinh thái của cá Chình hoa. Trên thực thế, số lượng cá thể trong quần thể 

giảm theo khoảng cách từ bãi đẻ trứng tới môi trường nước ngọt và kích thước quần 

thể nhỏ hơn nhiều so với các loài cá Chình khác [99]. Điều này cho thấy mức độ tổn 

thương và khả năng suy giảm số lượng quần thể của cá Chình hoa cao hơn so với bất 

kỳ loài nào khác [188]. Bên cạnh đó, trong khu vực nội địa, các quần thể cá Chình hoa 

còn bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa do hoạt động quản lý sông, các vùng ngăn nước, 

các đập nước lớn và ô nhiễm môi trường [230], [187], [181], [149]. Ngoài ra, việc thu 

thập cá Chình con để cung cấp cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản ở khu vực nội 

địa cũng dẫn đến những nguy cơ làm suy giảm số lượng quần thể ở ngoài tự nhiên 

[22]; [20]. Do đó, loài cá Chình hoa đã được đánh giá “Bậc II quý hiếm và có giá trị” 

trong Điều 4 của Luật bảo tồn động vật hoang dã tại Trung Quốc (Đài Loan). Ở Nhật 

Bản, loài A. marmorate được chỉ định là một tượng đài tự nhiên (động vật được bảo 

vệ) [181]. Ở Việt Nam, cá Chình hoa được xếp hạng VU  trong Sách đỏ Việt Nam [4]. 

Vì vậy, những nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác nhận các khu vực sinh sản, phân 

bố, môi trường sống, đa dạng di truyền của các quần thể khác nhau để xác định và thực 

hiện các kế hoạch quản lý và bảo tồn tài nguyên. 

1.3. Chỉ thị phân tử và ứng dụng trong thủy sản 

1.3.1. Những nghiên cứu chỉ thị phân tử dựa trên DNA 

Từ những thập kỷ 90 của thế kỷ XX, các kỷ thuật chỉ thị DNA được bắt đầu và 

phát triển nhanh chóng trở thành lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu sinh học phân 

tử [45]. Các công cụ, kỹ thuật phân tử cung cấp dữ liệu có giá trị về sự đa dạng di 

truyền, phân loại, xác định gen, phát sinh loài thông qua tiềm năng phát triển của các 

biến thể dựa trên chỉ thị DNA. Cho đến nay, đã có rất nhiều kỹ thuật được sử dụng để 

phát triển chỉ thị DNA phục vụ cho nghiên cứu xác định sự khác nhau về mặt di truyền 

giữa các sinh vật. Mỗi một kỹ thuật đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Việc lựa 

chọn kỹ thuật chỉ thị DNA hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu của nhà nghiên cứu, 

nguyên vật liệu nghiên cứu và tính chất của các câu hỏi cần phải giải quyết.  
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Đối với nghiên cứu đa dạng di truyền, các chỉ thị cần có một số đặc điểm như: 

phải là chỉ thị đơn giản và nhanh về mặt kỹ thuật, giá thành rẻ, cần lượng mẫu DNA ít, 

cho nhiều thông tin, có thể lặp lại trong các nghiên cứu, mức độ sai sót thấp nhất, ghi 

số liệu dễ và chính xác, có nhiều allen (hàm lượng thông tin cao), không cần biết trước 

thông tin về bộ gen và cơ thể; còn đối với chọn giống chỉ thị phân tử có các đặc điểm 

là dễ sử dụng, giá thành thấp, cần ít DNA, ổn định về kỹ thuật, có thể lặp lại, cho mức 

độ đa hình cao, đồng trội và rải đều trong bộ gen. Các tính chất của chỉ thị DNA, kỹ 

thuật phát triển chỉ thị DNA và các đặc tính của bộ gen nghiên cứu là những vấn đề 

quan trọng được khuyến cáo cho việc xem xét và lựa chọn một hay một số kỹ thuật 

phù hợp cho một nghiên cứu cụ thể và cũng là cơ sở quan trọng để mang lại hiệu quả 

cao trong việc sử dụng chỉ thị DNA cho nghiên cứu và chọn lọc ở động vật. 

Hiện nay, có rất nhiều chỉ thị DNA phân tử được xây dựng, trong đó các chỉ thị 

phổ biến được sử dụng nhiều trong đánh giá đa dạng di truyền và tìm sự khác nhau của 

các sinh vật là: RFLP, RAPD, SSR, ISSR, AFLP, SNP, DNA barcode và các vùng 

khuếch đại PCR khác. Các chỉ thị phân tử DNA barcode và giải trình tự thế hệ thứ hai 

(NGS) là những chỉ thị mới phát triển tương đối gần đây (Hình 1.1). Mỗi kỹ thuật đều 

nhằm vào từng thành phần cụ thể của bộ gen hoặc toàn bộ bộ gen tùy theo mục đích 

của nhà nghiên cứu. Mỗi một chỉ thị DNA đều đối mặt trước những thách thức khác 

nhau như: phương pháp thực hiện, kỹ thuật tiến hành, nguồn nguyên liệu... do đó 

không có một chỉ thị DNA nào được coi là lý tưởng [166]. 

 

Hình 1.1. Lịch sử phát hiện một số chỉ thị phân tử [166] 

Chỉ thị RFLPs là do đột biến điểm tại các vị trí nhận biết của enzyme cắt hạn chế 

(RE). Các đột biến như chèn đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn cũng có thể 

nhận ra trong kỹ thuật này [196]. Năm 1980, RFLPs lần đầu tiên được sử dụng trong 

nghiên cứu di truyền của con người nhằm phân tích sự liên kết di truyền [87]. Gần đây, 
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kỹ thuật PCR-RFLP còn được dùng trong phân loại loài hay phân biệt con lai giữa các 

loài. Ví dụ, Basu và cs (2007) [83], đã sử dụng phương pháp mtDNA-RLFP để phân 

biệt con lai của 3 loài cá: C. batrachus, C. marcrocephalus và C. gariepinus. Phương 

pháp này có thể phân biệt được hai con lai với nhau bởi vì mỗi con lai sẽ có kết quả 

RFLP trên gen ti thể giống với loài mẹ, trong khi RFLP trên gen trong nhân, con lai sẽ 

có băng trung gian giữa hai loài bố mẹ [120]. Trong một nghiên cứu trên cá Tra, 

Quyền Đình Thi và cs. (2005) [46], đã dùng chỉ thị RAPD và RFLP (đối với gen trên ti 

thể) để đánh giá sự đa dạng di truyền trong và giữa các quần đàn cá ở 4 trại giống so 

với cá tự nhiên. Nhóm tác giả đã tìm ra một số chỉ thị đặc trưng cho từng quần đàn và 

khoảng cách di truyền giữa các đàn cá tương đối cao (0,22 – 0,39).  

Cơ sở của kỹ thuật RAPD là sự nhân bản DNA bằng phản ứng PCR với các mồi 

ngẫu nhiên để tạo ra sự đa hình DNA do sự tái sắp xếp hoặc mất nucleotide ở vị trí bắt 

mồi. Mồi sử dụng cho kỹ thuật RAPD là các mồi ngẫu nhiên, thường là 10 nucleotide 

và có nhiệt độ kéo dài mồi thấp (34 - 37 oC). Mặc dù trình tự mồi RAPD là ngẫu nhiên 

nhưng phải đạt được hai tiêu chí là: tỷ lệ GC tối thiểu phải là 40 % (thường là 50 – 

80 %) và không có trình tự bazơ đầu xuôi và ngược giống nhau. Sản phẩm PCR - 

RAPD thường được phân tách trên gel agarose 1,5 - 2,0 %. Kỹ thuật RAPD không cần 

thông tin về bộ gen của đối tượng nghiên cứu và có thể ứng dụng cho các loài khác 

nhau với các mồi chung. Hơn nữa, kỹ thuật RAPD đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng kỹ 

thuật RADP có hạn chế là sản phẩm PCR không ổn định do mồi ngắn, nhiệt độ bắt 

mồi thấp. Ngoài ra, kỹ thuật này tạo ra các chỉ thị trội do đó không phân biệt được các 

cá thể dị hợp tử với các cá thể đồng hợp tử. Trong lĩnh vực thủy sản, các chỉ thị RAPD 

đặc trưng đã được tạo ra ở một số loài cá và mối quan hệ phân loại của chúng cũng đã 

được phân tích. Kỹ thuật RAPD được sử dụng để xác định loài [88], đánh giá biến đổi 

gen và nghiên cứu cấu trúc quần thể tự nhiên [92], sự đa dạng di truyền quần thể [82]. 

Ở Việt Nam, chỉ thị RAPD đã được dùng để phân tích tính đa hình của bốn quần thể 

cá Tra (3 quần thể ở trại giống và 1 quần thể cá tự nhiên) [48], [49], bốn quần thể tôm 

sú (Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa) [40]. 

Chuỗi lặp lại đơn giản (SSR), tiểu vệ tinh (microsatellite), chuỗi lặp lại trước sau 

ngắn (STRs) hay đa hình độ dài chỗi đơn giản (SSLPs) là sự lặp lại các chuỗi 

nucleotide ngắn từ 2 - 6 bp [91]. Kỹ thuật SSR có một số ưu việt hơn các chỉ thị khác 

như: Cho nhiều allen trong một locus; Phân bố đều trong bộ gen; SSR cho thông tin cụ 

thể hơn so với di truyền ty thể theo đường mẹ (vì có mức đột biến cao) và di truyền 

theo cả bố và mẹ; Là chỉ thị đồng trội; Có tính đa hình và đặc thù cao; Có thể lặp lại ở 

các thí nghiệm, sử dụng ít DNA, rẻ và dễ tiến hành, có thể phân tích bán tự động, 

không sử dụng phóng xạ, có thể sử dụng các DNA cổ (ancient DNA - aDNA). SSR có 

thể phân biệt các cá thể có mối quan hệ gần. Điểm hạn chế quan trọng của kỹ thuật chỉ 

thị SSR là cần phải đọc trình tự bộ gen để dựa vào đó có thể thiết kế các cặp mồi đặc 
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thù và tối ưu hóa điều kiện các mồi cho từng loài trước khi sử dụng. Hiện nay, SSR là 

chỉ thị được chọn cho các nghiên cứu hồ sơ pháp lý, di truyền quần thể và nghiên cứu 

động vật hoang dã. Tầm quan trọng và khả năng ứng dụng của chúng được xác nhận 

bằng việc đã có hơn 2.450.000 lượt truy cập vào từ “microsatellite” trên cơ sở dữ liệu 

Web of Science [55]. Ứng dụng chỉ thị microsatellite trong phân tích đa dạng di truyền 

đã được thực hiện rộng rãi trên nhiều đối tượng sinh vật, bao gồm các loài động vật 

thủy sản ở trên thế giới. Biến thể di truyền và cấu trúc quần thể của Tôm thẻ chân 

trắng hoang dã (Litopenaeus vannamei) từ 4 vị trí địa lý từ Mexico đến Panama đã 

được nghiên cứu bằng cách sử dụng 5 locus DNA microsatocate [225]; quần thể của 

Salvelinus fontinalis [54]; cấu trúc di truyền của loài cá A. hispanica có nguy cơ tuyệt 

chủng đã được nghiên cứu [192]. Sáu microsatellite được sử dụng để khảo sát mức độ 

đa dạng di truyền của bốn dòng cá Rô phi đỏ có nguồn gốc từ Đài Loan, Thái Lan, 

Ecuador và Malaysia nhằm phục vụ cho công tác chọn giống [11].  

Kỹ thuật AFLP được sử dụng để phát hiện đa hình DNA. Kỹ thuật phân tích 

AFLP được kết hợp cả RFLP và PCR bằng việc gắn các chuỗi nhận biết vào mồi hay 

còn gọi là chuỗi tiếp hợp (adapter) để nhân chọn lọc các phân đoạn DNA được cắt hạn 

chế. Các cặp mồi thường được tạo từ 50 đến 100 băng trong một phân tích. Số lượng 

băng phụ thuộc vào số nucleotide chọn lọc trong tổ hợp mồi. Kỹ thuật AFLP này cho 

phép lấy dấu DNA từ bất kỳ nguồn gốc nào tuy nhiên kỹ thuật phân tích AFLP không 

dễ như RAPD nhưng hiệu quả hơn RFLP. 

Kỹ thuật AFLP có một số ưu điểm như: có độ tin cậy và lặp lại cao; không cần 

thông tin về trình tự DNA của đối tượng nghiên cứu; cho nhiều thông tin do có khả 

năng phân tích số lượng lớn locus đa hình với một tổ hợp mồi trên một gel và có thể 

cho thấy các locus đặc thù; các số liệu có thể lưu giữ trong cơ sở dữ liệu để so sánh. 

Bên cạnh các ưu điểm, AFLP có một số nhược điểm như: phải qua nhiều bước mới có 

kết quả; DNA cần phải sạch, không có các chất ức chế hoạt động của enzyme cắt; đòi 

hỏi công sức và giá thành cao. Kỹ thuật tạo ra chỉ thị trội, không phân biệt được đồng 

hợp tử và dị hợp tử. AFLP đã được sử dụng đáng tin cậy để xác định sự đa dạng di 

truyền và mối quan hệ phát sinh giữa các kiểu gen liên quan chặt chẽ [55]. Phương 

pháp AFLP đã được sử dụng để lập bản đồ gen ở cá Trê vàng tại Thái Lan với 47 

đoạn mồi đã được sử dụng, tạo nên 79 kiểu gen đơn bội, từ đó xây dựng được bản đồ 

của 134 gen, trong đó có 31 tổ hợp gen liên kết. Những kết quả này sẽ tiếp tục được 

ứng dụng để tìm ra những tính trạng số lượng liên kết, giúp cho việc chọn giống cá 

Trê được nhanh chóng và hiệu quả cao hơn so với phương pháp chọn lọc truyền 

thống [171]. 

Trong nuôi trồng thủy sản, allozyme vẫn là một trong những phương pháp phổ 

biến nhất để kiểm tra di truyền quần thể và cấu trúc đàn ở cá [93]. Các dấu hiệu 

allozyme đặc trưng đã được xác định ở nhiều loài cá [81], [80]. Kỹ thuật allozyme đã 
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được sử dụng để đánh giá di truyền của các loài cá khác nhau [193], con lai giữa các 

quần thể [171], [48]. Sự kết hợp của allozyme và microsatellite đã được sử dụng để 

nghiên cứu sự khác biệt di truyền ở cá [57].  

1.3.2. Kỹ thuật DNA barcode 

Kỹ thuật DNA barcode là một tên mới cho một khái niệm cũ, với thuật ngữ “mã 

vạch DNA” lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1993 trong một bài báo mà không 

nhận được sự chú ý nhiều từ cộng đồng khoa học nhưng gần đây thuật ngữ này được 

sử dụng nhiều trong nghiên cứu. Hiện này, thuật ngữ DNA barcode được các nhà sinh 

học áp dụng dựa vào việc sử dụng một chuỗi DNA ngắn (400 - 800 bp) [121], [122] 

như là một tiêu chuẩn để nhận dạng các loài một cách nhanh chóng và chính xác mới 

[180]. Kỹ thuật mã vạch DNA giúp các nhà phân loại học trong công tác xác định loài, 

nâng cao năng lực kiểm soát, hiểu biết và đánh giá sự đa dạng sinh học [123]. Ngoài ra, 

kỹ thuật này có triển vọng và ứng dụng nhiều trong cuộc sống của một số lĩnh vực 

khoa học pháp y, y dược, sản xuất và kiểm soát chất lượng thực phẩm. Phương pháp 

này vô cùng có ý nghĩa trong các trường hợp mẫu vật sinh học cần giám định từ các 

sản phẩm đã được qua xử lý, chế biến như chế phẩm thuốc, thực phẩm chức năng [15].  

Để thúc đẩy việc sử dụng mã vạch DNA cho tất cả sinh vật nhân thực sống trên 

hành tinh này, CBOL (Consortium for the Barcode of Life) đã được thành lập vào 

tháng 5 năm 2004, gồm hơn 120 tổ chức từ 45 quốc gia. Với mục tiêu ban đầu là xây 

dựng một thư viện trực tuyến trình tự mã vạch DNA cho tất cả các loài chưa được biết 

đến, có thể làm tiêu chuẩn phân loại cho bất kỳ mẫu DNA nào. Với sự hỗ trợ của 

CBOL, mã vạch DNA ngày càng phát triển và trở thành một phương pháp phân loại và 

định danh loài mới [15], [226]. 

Trong bối cảnh của nền kinh tế phát triển nhanh và có nhiều tác động đến tài 

nguyên động vật, thực vật của các quốc gia khác nhau nên việc sử dụng phương pháp 

này để xác định thành phần loài là cần thiết để đánh giá đa dạng sinh học, đặc biệt 

nhằm bảo vệ các loài đặc hữu quý hiếm và nguy cấp. Hiện nay, trên thế giới, kỹ thuật 

này đang được sử dụng chủ yếu bởi các nhà khoa học của các lĩnh vực phân loại học, 

khảo cổ học, công nghiệp sinh học và chế biến thực phẩm. Đặc điểm quan trọng nhất 

của DNA barcode là phải phổ biến và đặc hiệu trong các biến dị và dễ dàng sử dụng. 

Điều này có nghĩa là các đoạn gen được sử dụng như một mã vạch nên thích hợp cho 

nhiều đơn vị phân loại và có nhiều sự biến đổi giữa các loài nhưng tính ổn định và bảo 

thủ bên trong loài cao hoặc biến đổi không đáng kể. Do đó, DNA barcode đã trở thành 

một công cụ lý tưởng trong nghiên cứu định danh và đa dạng di truyền.  

Các loài động vật, hệ gen ty thể với các đặc tính di truyền theo dòng mẹ, tốc độ 

đột biến cao chủ yếu là các đột biến thay thế trong vùng mã hoá, vùng điều khiển và 

không tái tổ hợp nên các đoạn gen thuộc hệ gen ty thể được coi là một công cụ hữu 
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hiệu trong nghiên cứu tìm ra nguồn gốc các loài. Thêm vào đó, DNA ty thể có số 

lượng bản sao lớn trong tế bào và bền vững với thời gian rất dài, có thể lên đến hàng 

nghìn năm ngược lại DNA nhân chỉ có một bản sao và nhanh chóng bị phân huỷ ra 

ngoài môi trường. Do vậy phần lớn các nghiên cứu sử dụng một vùng DNA ngắn của 

gen ty thể mã hóa COI làm chỉ thị DNA. COI được coi là một chỉ thị DNA điển hình 

và chung cho các loài động vật [226]. Một chuỗi DNA ngắn gồm 600 bp trong gen 

COI đã được chấp nhận như là một DNA barcode cấp loài, được chuẩn hóa cho nhiều 

nhóm động vật [123]. Theo Taberlet và nnk. (2007) [211], hệ thống DNA barcode lý 

tưởng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

- Thứ nhất, đoạn DNA barcode phải đủ độ biến thiên để phân biệt giữa các loài 

nhưng cũng phải không khác nhau quá mức giữa các cá thể trong cùng loài. 

- Thứ hai, hệ thống định danh bằng DNA phải được chuẩn hóa, với cùng một 

vùng DNA có thể được sử dụng cho các nhóm phân loại khác nhau. 

- Thứ ba, đoạn DNA barcode cần chứa đủ thông tin phát sinh loài để có thể dễ 

dàng định danh loài vào các nhóm của taxon phân loại.  

- Thứ tư, có khả năng áp dụng với các mẫu vật thô tại vị trí cặp mồi nhân gene có 

độ bảo thủ cao, dễ dàng thực hiện phản ứng khuếch đại và đọc trình tự DNA 

- Thứ năm, đoạn DNA nghiên cứu nên có kích thước ngắn để quá trình nhân bản 

DNA không bị sai lệch. Thông thường, đoạn DNA nghiên cứu có kích thước khoảng 

150 bp, nếu dài hơn sẽ dễ bị lỗi trong quá trình nhân bản DNA. 

Để xây dựng thư viện DNA barcode bằng cách sử dụng trình tự Sanger đòi hỏi có 

hai bước cơ bản: (i) xây dựng thư viện DNA barcode của các loài đã biết; và (ii) khớp 

chuỗi DNA barcode của một mẫu không xác định với thư viện mã vạch để nhận dạng. 

Các thuật toán lân cận gần nhất thường được sử dụng để gán một mẫu chưa biết cho một 

loài đã biết bằng cách tìm chuỗi cơ sở dữ liệu gần nhất với chuỗi mẫu. Công cụ tìm kiếm 

căn chỉnh cục bộ cơ bản (BLAST) là một công cụ phù hợp phổ biến, được cung cấp thông 

qua NCBI, tìm kiếm sự tương ứng giữa một chuỗi truy vấn và thư viện trình tự. 

Bên cạnh những ứng dụng trong phân tích định danh, di truyền tính trạng, đa 

dạng di truyền quần thể, DNA barcode còn cung cấp cơ hội để hiểu các tương tác thức 

ăn giữa các sinh vật, đặc biệt là trong môi trường sống khó tiếp cận, như tán rừng hoặc 

các khu vực dưới lòng đất. Bước đầu tiên là thu thập các mẫu mô DNA của con mồi 

hoặc phân loại vật chủ đang được điều tra. Đối với động vật ăn cỏ không xương sống, 

DNA của các loài vật chủ được phân lập trực tiếp từ ruột của động vật [109]. Ngược 

lại, các phân tích về chế độ ăn của động vật có xương sống và dựa trên DNA chiết xuất 

từ các “scats” [198]. Các mã vạch được sử dụng để khuếch đại sẽ phụ thuộc vào chế độ 

ăn uống của sinh vật. Đối với con mồi động vật, DNA barcode được sử dụng rộng rãi 
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nhất để xác định chế độ ăn là COI ty thể và đối với những loài ăn thực vật thì việc xác 

định có thể là thách thức hoặc thậm chí là không thể đối với một số nhóm thực vật do sự 

chồng thay thế của các cặp cơ sở [109]. Phương pháp giải trình tự DNA được sử dụng 

phụ thuộc vào độ rộng của chế độ ăn của vật chủ [182]. Chất lượng của việc định danh 

sẽ phụ thuộc vào tính đầy đủ và độ chính xác của các chuỗi có trong thư viện tham chiếu.  

Khi các công nghệ NGS trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn về chi phí, nhiều nhà 

nghiên cứu sẽ dựa vào việc kết hợp DNA barcode và NGS để điều tra và hiểu được sự 

phức tạp của các tương tác chuỗi thức ăn trong tự nhiên [55]. NGS sẽ cho phép thu 

thập tất cả các chuỗi đại diện có trong một hỗn hợp phức tạp của các loài và sau đó 

đánh dấu các chuỗi đó vào cơ sở dữ liệu DNA barcode tham chiếu [224]. Các hỗn hợp 

phức tạp này có thể là các mẫu môi trường của nước hoặc đất được sử dụng để đánh 

giá đa dạng sinh học hoặc có thể là các mẫu để kiểm tra lựa chọn chế độ ăn uống hoặc 

hành vi gây ô nhiễm. Ứng dụng DNA barcode để xác định các loài thành phần của môi 

trường được gọi là “DNA metabarcoding” [210].  

Trên đối tượng động vật thủy sản, trình tự mt-DNA đã được sử dụng làm điểm 

đánh dấu để xác định loài cụ thể như: cá Ngừ, Billfish Snappers, Myctophidae, Grey 

mullets [93] và đa dạng di truyền của Coregonus zenithicus [184], Astyanax 

altiparanae [183]. Hai loài Acipenser baeri và A. stellatus đã được nghiên cứu bằng 

cách sử dụng DNA ty thể (D-loop, cytochrome b (cyt-b) và gen ND5/6) để xác định 

xem các phân loài được xác định theo truyền thống có tương ứng với các đơn vị phân 

loại và đơn vị quản lý bảo tồn hay không [101]. Trình tự của gen cytochrome b của 

DNA ti thể được sử dụng để đánh giá mức độ đa dạng loài của 2 quần thể cá Song da 

báo ở Hải Phòng và Khánh Hòa [16], một số quần thể cá Tra (Pangasianodon 

hypophthalmus) nuôi và tự nhiên thu tại Đồng bằng sông Cửu Long [13]. Tác giả Trần 

Thị Thúy Hà đã sử dụng trình tự COI và chỉ thị microsatellite để nghiên cứu định danh 

loài và đa dạng di truyền bốn quần thể cá Chim vây vàng ở Nha Trang, Vũng Tàu, Hải 

Phòng và Quảng Ninh [12]. 

1.4. Tình hình nghiên cứu về cá Chình (Anguilla) 

1.4.1. Nghiên cứu hình thái 

Các mô tả hình thái toàn diện đầu tiên của cá Chình Anguilla đã được thực hiện bởi 

Kaup (1856), Günther (1870) và Ege (1939). Theo mô tả của Ege (1939) [102] thì giống 

Anguilla được chia thành 16 loài và 3 phân loài. Sử dụng ba đặc điểm về da có hoặc 

không có chấm hoa, các dải răng hàm rộng hoặc hẹp và vây lưng ngắn hay dài, Watanabe 

(2003) [231] và Watanabe và cs (2004) [232] đề xuất chia cá Chình Anguilla thành bốn 

nhóm: Nhóm 1. Đốm hoa trên cơ thể đa dạng, với các dải răng hàm tối rộng (A. 

celebesensis, A. interioris, A. megastoma và A. luzonensis); Nhóm 2. Đốm hoa trên cơ thể 

đa dạng, với các dải răng hàm hẹp hẹp (A. bengalensis, A. marmorata và A. reinhardtii); 
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Nhóm 3. Không có các đốm hoa trên cơ thể và vây lưng dài (A. borneensis, A. japonica, A. 

rostrata, A. anguilla, A. dieffenbachii và A. mossambica); Nhóm 4. Không có hoa và vây 

lưng ngắn (A. bicolor, A. obscura và A. australis) (Hình 1.2). 

 

Hình 1.2. Đặc điểm hình thái của cá Chình Anguilla [232] 

Sự biến thái của cá Chình Anguilla trong hành trình di cư phức tạp và sự thích 

nghi với môi trường sống đã thôi thúc những nghiên cứu liên quan đến đặc điểm hình 

thái của cá Chình qua các giai đoạn phát triển khác nhau. Dựa trên màu sắc cơ thể và 

các chỉ số hình thái, Okamura và cs (2007) [177], đã phân loại cá Chình nhật bản 

thành bốn giai đoạn (Y1: cá Chình vàng không có màu kim loại ở gốc vây ngực; Y2: 

cá Chình vàng muộn có màu kim loại ở đáy vây ngực; S1: cá Chình bạc với 

melanization hoàn toàn ở đầu vây ngực và S2: cá Chình bạc muộn có bụng màu đen 

hoặc nâu sẫm). Trong khi đó, Han và cs (2003) [118], đã đề xuất ba giai đoạn phát 

triển của cá Chình: vàng, tiền bạc và bạc. Guo và cs (2011) [113], chỉ xác định giai 

đoạn bạc. Quá trình biến thái của cá Chình nhật bản (A. japonica, Temminck and 

Schlegel), từ cá Chình vàng đến cá Chình bạc xảy ra khoảng tháng năm đến tháng tám 

năm sau trước khi di cư tới khu vực sinh sản ở Thái Bình Dương phía Tây quần đảo 

Mariana [219], nơi chúng sinh sản và sau đó chết [220]. Hầu như tất cả cá Chình nhật 

bản chưa trưởng thành (cá Chình vàng) xuất hiện chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 9 và rất 

hiếm sau tháng 11. Ngược lại, cá Chình trưởng thành (cá Chình bạc) xuất hiện từ 
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tháng 10 đến tháng 2 [223]. Quá trình biến thái bao gồm những thay đổi hình thái chậm 

về màu da, kích thước mắt, vây ngực, trọng lượng gan và tuyến sinh dục. Có thể khó phân 

biệt rõ ràng cá Chình bạc với cá Chình vàng và các giai đoạn khác nhau [111]. 

Năm 2017, Gong và cs [111], đã mô tả sự phát triển tuyến sinh dục của cá Chình 

nhật bản cho thấy, con cái có tuyến sinh dục phát triển sớm hơn so với con đực (Giai 

đoạn 3 (F3 - Giai đoạn giọt dầu) hoặc tiền giai đoạn 4 (eF4 - Giai đoạn noãn bào sơ 

cấp) ở buồng trứng và giai đoạn 2 (M2 - Giai đoạn nhân thật của tế bào tinh hoàn trong 

tinh sào) hoặc giai đoạn 3 (M3 - Giai đoạn sớm của tinh trùng) ở con đực). Không có 

sự khác biệt đáng kể ở bất kỳ chỉ số hình thái nào giữa hai giai đoạn phát triển của 

tuyến sinh dục ở cả con cái và con đực, điều này cho thấy sự phát triển tuyến sinh dục 

của cá Chình nhật bản không phụ thuộc vào kích thước cơ thể.  

Các đặc điểm liên quan đến hình thái (màu sắc, chỉ số mắt, chỉ số vây ngực, chỉ số 

ruột, chỉ số bóng hơi) và sinh lý sinh sản (chỉ số tuyến sinh dục, đường kính nang trứng, 

giai đoạn tế bào trứng, giai đoạn của buồng trứng, nồng độ steroid) của cá di cư cao hơn 

cá không di cư [116], [114], [118], [113], [177]. Ở cá Chình cái, dựa trên các chỉ số kim 

loại của A. japonica, loài A. celebesensis, tất cả các con cá không di cư đều thuộc giai 

đoạn Y1 và cá di cư bao gồm các giai đoạn Y2, S1 và S2. Ở A. marmorata, cá không di 

cư bao gồm Y1 và Y2, cá di cư bao gồm Y2 và S1, không có S2. Kết quả phân tích thành 

phần chính (PCA) của các biến hình thái và sinh lý cho thấy những đặc điểm này thay đổi 

mạnh mẽ giữa các giai đoạn Y1 và Y2 ở A. celebesensis, trong khi A. marmorata là sự 

thay đổi dần dần từ giai đoạn cá Chình vàng sang cá Chình bạc, khác với loài ôn đới A. 

japonica. Tỷ lệ thành thục của cá cái ở A. marmorata khi di cư xuôi dòng thấp hơn so với 

A. celebesensis [114]. Chỉ số tuyến sinh dục trung bình (GSI) và sự xuất hiện của A. 

marmorata ở giai đoạn cá Chình bạc không cho thấy tính thời vụ rõ ràng [139]. 

Tốc độ tăng trưởng cao hơn ở cá Chình nhiệt đới kết hợp với môi trường sống nhiệt 

đới có thể gây ra sự trưởng thành sớm hơn so với các loài ôn đới [90]. Tuổi và kích thước 

trưởng thành (giai đoạn IV và V) của các loài cá Chình nhiệt đới như: A. bicolor bicolor là 

5,5 - 8,5 năm (1.048 ± 140 mm), A. bengalensis bengalensis là 6,5 - 10,5 năm (597 ± 76 

mm) [90], A. bicolor pacifica là 10 – 11 năm (1.005 – 1.110 mm) [116], tương tự với A. 

japonica là 4 – 17 năm (470 – 970 mm) [95] nhưng lại sớm hơn so với loài ôn đới khác: A. 

anguilla (8 – 12 năm, TL = 540 – 610 mm) [207],  A. rostrata (19,3 năm, TL = 400 – 940 

mm) [136], A. australis (15 – 33 năm, TL = 670 – 1.040 mm) và A. diefenbachii, (23 – 59 

năm, TL = 1.100 -1.400 mm) tương tự với A. japonica là 4 – 17 năm (470 – 970 mm) [95] 

nhưng lại sớm hơn so với loài ôn đới khác: A. anguilla (8 – 12 năm, TL = 540 – 610 mm) 

[207],  A. rostrata (19,3 năm, TL = 400 – 940 mm) [136], A. australis (15 – 33 năm, TL = 

670 – 1.040 mm) và A. diefenbachii, (23 – 59 năm, TL = 1.100 -1.400 mm) [68]. Bên cạnh 

đó, tuổi, kích thước cơ thể trung bình, chỉ số tuyến sinh dục và tỷ lệ thành thục của con cái 

trong các quần thể di cư sinh sản đều lớn hơn đáng kể so với con đực [113], [177], [220], 
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[111], [115], [139]. Nó có thể được gây ra bởi tốc độ phát triển, sự di cư và sự thay đổi của 

môi trường sống như nhiệt độ nước, chu kỳ mặt trăng, gió và mưa [206].  

 

Hình 1.3. Trứng cá Chình đã thụ tinh [218] 

Các nhà khoa học cho rằng cá Chình đẻ trứng ở độ sâu khoảng 200 m vào thời kỳ 

trăng non, sau đó trứng được thụ tinh (Hình 1.3) nổi từ từ lên mặt nước và nở thành ấu 

trùng [218]. Sau khoảng 24 giờ, trứng nở thành tiền ấu trùng nhỏ li ti (tiny prelarve) dài 

khoảng 5 mm. Các tiền ấu trùng này sống trôi nổi, phát triển thành dạng ấu trùng lá liễu 

leptocephalus (Hình 1.4) bơi đến bờ biển và đi vào cửa sông [71]. 

 

Hình 1.4. Hình thái của cá Chình con leptocephalus A. borneensis 16,0 mm ở 

Celebes (A) và A. marmorata 54,8 mm ở vịnh Tomini (B) [63] 

Ấu trùng cá Chình được phân biệt dựa trên các đặc điểm hình thái đặc trưng của 

chúng, bao gồm việc thiếu hoàn toàn sắc tố, ngoại trừ đầu và đuôi ở giai đoạn tiền ấu 

trùng (preleptocephali). Hình dạng cơ thể, vị trí của mạch máu chạy dọc theo vây và 
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các đoạn cơ. Các loài cá Chình vây dài và vây ngắn có thể được phân biệt bằng vị trí 

khởi điểm từ vây lưng so với điểm kết thúc của ruột (hậu môn) ở giai đoạn ấu trùng 

leptocephali [63] và Hình 1.4. Ấu trùng cá Chình có kích thước trong khoảng 9 – 54,8 

mm được xác định là chúng đã sinh sản trong khoảng 45 ngày trước đó dựa trên các 

phân tích tuổi bằng ống tai. Ấu trùng có kích thước từ 15 - 21 mm (A. bornensis), có 

thể đã được sinh sản khoảng 25 - 35 ngày trước đó [144], [146], [63].  

Trong nghiên cứu về thành phần loài và sự xuất hiện của cá Chình thủy tinh 

(Anguilla spp.) tại sông Hsiukuluan, miền Tây Đài Loan. Các loài đã được xác định sơ 

bộ bằng cách sử dụng mẫu sắc tố đuôi và giá trị ADL/% TL. Các kiểu sắc tố da trên 

phần đuôi của cá Chình thủy tinh khác nhau giữa các loài và có thể được phân thành 3 

loại (Hình 1.5): loại 1 thiếu sắc tố ở cả chồi đuôi và vây đuôi, tức là A. japonica (Hình 

1.5A); loại 2 có các mảng lớn của melanophores (stellate) trên vây đuôi, tức là, A. 

bicolor pacifica (Hình 1.5B); và loại 3 có một mảng lớn melanophores khuếch tán trên 

chồi đuôi, tức là A. marmorata, A. luzonensis hoặc A. celebesensis (Hình 1.5C) [150].  

 

Hình 1.5. Vây đuôi và mô hình sắc tố chồi đuôi của cá Chình thủy tinh Anguilla [150]. 

(A) A. japonica, (B) A. bicolor pacifica và (C) A. marmorata, A. luzonensis, A. celebesensis. Thước tỷ lệ =1,5 mm. 

Một số chỉ tiêu hình thái khác của cá Chình giai đoạn cá Chình thủy tinh đã được 

tổng hợp bởi Leander và cs (2012) [150], tại Bảng 1.6. Có thể dùng giá trị ADL /% TL 

để xác đinh A. marmorata (ADL /% TL > 13), đối với A. luzonensis hoặc A. 

celebesensis việc sử dụng ADL /% TL để phân biệt loài có thể không đáng tin cậy. Số 

lượng đốt sống của các loài cá Chình Anguilla có sự chồng chéo nhau. Tổng số đốt sống 

dao động từ 101 - 110 (105,3) ở A. celebesensis, từ 103 - 107 (104,8) với A. luzonensis 

và từ 103 - 106 (104,9) trên A. huangi. Số lượng đốt sống bụng dao động từ 39 - 42 

(34,3) ở A. celebesensis, 40 - 42 (41,1) ở A. luzonensis và 40 - 41 (40,6) ở A. huangi. 

Số lượng đốt sống đuôi, dao động từ 62 - 68 (65) ở A. celebesensis và 61 - 66 (63,8) ở 

A. luzonensis [150].  
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Bảng 1.6. So sánh các đặc điểm hình thái của 4 loài cá Chình Anguilla [150] 

Chỉ số A. japonica (5) 
A. bicolor 

pacifica (13) 

A. marmorata 

(30) 

A. celebesensis1 

(4) 

Chiều dài tổng 

(mm) 

53,01 ± 4,54 

(45,45 - 57,79)d 

47,29 ± 1,06 

(45,86 - 49,22)b 

49,43 ± 2,32 

(46,47 - 58,04)c 

44,50 ± 3,04 

(40,40 - 47,00)a 

Khởi điểm vây 

lưng (mm) 

13,21 ± 1,59 

(12,04 - 15,05)b 

17,82 ± 0,63 

(16,52 - 18,55)b 

11,43 ± 0,94 

(9,00 - 14,40)a 

13,03 ± 0,50 

(12,50 - 13,70)a 

Khởi điểm vây 

hậu môn (mm) 

18,54 ± 1,56 

(15,85 - 19,46)a 

18,04 ± 0,60 

(16,77 - 18,74)a 

19,13 ± 1,32 

(17,02 - 23,92)a 

17,65 ± 1,58 

(15,80 - 19,40)a 

Chiều dài vây 

lưng (mm) 

5,33 ± 1,43 

(3,81 - 7,02)a 

0,22 ± 0,11 

(0,08 - 0,37)a 

7,70 ± 0,95 

(6,20 - 9,91)b 

4,63 ± 1,16  

(3,30 - 5,70)b 

ADL/%TL  
10,03 ± 2,43 

(8,19 - 12,97)a 

0,43 ± 0,22 

(0,17 - 0,79)a 

15,57 ± 1,77 

(13,27 - 20,35)b 

10,30 ± 1,97 

(8,17 - 12,13)b 

1 Tzeng (1982) [221], Giá trị bên trong dấu ngoặc đơn bên cạnh tên loài cho biết số mẫu được 

sử dụng để so sánh hình thái. Các chữ cái khác nhau trên cùng một hàng cho thấy sự khác biệt đáng kể 

với mức ý nghĩa p <0,05. 

Watanabe và cs (2008, 2009) [236], [238] đã đánh giá cấu trúc quần thể của loài 

cá Chình hoa bằng phân tích thống kê của 21 đặc điểm hình thái trong số 13 địa 

phương ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và ở phía bắc của Nhật Bản. Sự khác biệt 

về số lượng đốt sống (Nv) giữa một số vùng và đặc điểm di truyền quần thể của loài 

cho thấy có ít nhất bốn quần thể cá Chình hoa ở Bắc Thái Bình Dương, Micronesia, 

Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Cấu trúc các quần thể này phù hợp với mô 

hình dòng hải lưu ở từng khu vực về sự phát triển của vòng di cư trong quá trình sinh 

sản của mỗi quần thể. 

Cho đến nay việc nhận dạng các mẫu cá Chình bằng hình thái là phương pháp 

nhanh nhất. Tuy nhiên, sự chồng chéo các đặc điểm hình thái và sự biến đổi màu 

sắc theo giai đoạn phát triển ở cá Chình là rất đa dạng, điều này đã làm cho việc sử 

dụng phương pháp này gặp nhiều khó khăn [102], [232], [197]. Do vậy, việc sử 

dụng phương pháp phân tích phân tử kết hợp với phân tích hình thái sẽ giúp xác 

định loài một cách chính xác hơn [197]. Ngoài ra các nghiên cứu về tế bào học, di 

truyền ở một số loài cá Chình thuộc giống Anguilla vẫn chưa được thực hiện. 

Những suy đoán về hiện tượng lai hay đa bội xảy ra ở cá Chình Anguilla vẫn là một 

bí ẩn. Do đó, các nghiên cứu về tế bào học và gen của cá Chình cần được thực hiện 

trong tương lai. 

1.4.2. Phân bố, vòng đời và thích nghi sinh thái 

Đã có nhiều nghiên cứu gần đây liên quan đến sự phân bố địa lý của cá Chình 

Anguilla kể từ các nghiên cứu toàn diện của Ege (1939) [102]. Phạm vi phân bố địa lý 

đại diện cho từng loài Anguilla theo các đặc điểm hình thái riêng biệt được phân loại 
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thành bốn nhóm bởi Ege (1939) [102], Watanabe (2003) [231], Watanabe và cs (2004) 

[232]. Trong đó: 
 

Nhóm 1: trên da có chấm, dãi răng rộng, vây lưng dài, bao gồm, A. celebesensis, A. 

interioris, A. megastoma và A. luzonensis. Ege (1939) [102], mô tả rằng phạm vi địa lý 

của A. celebesensis nằm ở phía Nam từ đảo Luzon (Philippines) đến đảo Rotti 

(Indonesia) và phía Đông từ đảo Noas (Indonesia) đến vịnh Humboldt trên bờ biển New 

Guinea. Tuy nhiên, A. celebesensis không được tìm thấy ở New Guinea dựa trên một 

nghiên cứu di truyền phân tử [60]. A. interioris là một loài đặc hữu chỉ ở New Guinea 

[102]. A. megastoma phân bố dọc theo vành đai các đảo phía Nam Xích đạo ở phía Tây 

Nam Thái Bình Dương (WSP) [102]. A. luzonensis là một loài được phát hiện gần đây 

vừa được tìm thấy ở sông Cagaya ở mũi phía Bắc của đảo Luzon, Philippines [240]. 
 

 

Nhóm 2: trên da có chấm, dãi răng hẹp, vây lưng dài, bao gồm, A. bengalensis, A. 

reinhardtii và A. marmorata. Phạm vi phân bố của A. bengalensis bao gồm Ấn Độ, từ 

Bombay ở phía Tây Bắc đến Calcutta ở phía Đông Bắc, Ceylon, Sandoway, bờ biển 

Miến Điện, Andamans và Serdang, bờ biển phía Tây của Bắc Sumatra và bán đảo 

Malaysia, và bờ biển phía Đông của miền Nam châu Phi từ Kenya đến Nam Phi [102]. 

A. reinhardtii được tìm thấy chủ yếu ở New Caledonia, miền Đông Australia và New 

Zealand [135]. A. marmorata là một loài cá Chình nhiệt đới độc đáo, cơ thể đạt kích 

thước lớn, dài gần 2 m với trọng lượng tối đa 21 kg. Loài này có sự phân bố địa lý 

rộng nhất trong số 16 loài thuộc giống Anguilla và được tìm thấy theo chiều dọc từ bờ 

biển phía Đông châu Phi đến quần đảo Marquesas ở phía Đông Nam Thái Bình Dương, 

phía Bắc như miền Nam Nhật Bản. Gần đây, loài này được tìm thấy tại đảo san hô 

Palmyra ở trung tâm Thái Bình Dương và thậm chí xa hơn về phía Đông ở Quần đảo 

Galápagos, cho thấy phân bố của loài có phạm vi địa lý rộng hơn so với suy nghĩ trước 

đây [181].  
 

Nhóm 3: trên da không có chấm, vây lưng dài, bao gồm A. borneensis, A. 

japonica, A. rostrata, A. anguilla, A. dieffenbachii và A. mossambica. Môi trường sinh 

trưởng nước ngọt của A. borneensis chỉ giới hạn ở khu vực phía Đông Trung tâm của 

Borneo [102]. Sự phân bố nước ngọt của A. japonica trải dài từ Đài Loan, qua Trung 

Quốc, Hàn Quốc và phía Bắc Nhật Bản [216]. Tabeta và cs (1976) [212], đã điều tra 

phân bố cá Chình thủy tinh ở sông Cagayan về phía Bắc của đảo Luzon ở Philippines 

cho thấygiới hạn phạm vi phân bố của loài này đến phía Nam của đảo Luzon. Phạm vi 

môi trường sống của A. rostrata trải dài hơn 50 độ vĩ độ dọc Đại Tây Dương từ mũi 

phía Nam của Greenland đến Đông Bắc Nam Mỹ [216]. A. anguilla phân bố từ Bắc 

Cape ở Bắc Na Uy, về phía Nam dọc theo bờ biển châu Âu, tất cả các bờ biển của Địa 

Trung Hải và dọc theo Bờ biển Bắc Phi [98]. A. dieffenbachii là loài đặc hữu ở New 
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Zealand [102]. A. mossambica sinh sống ở các sông và hồ ở phía Đông Nam châu Phi 

và Madagascar [216]. 
 

 

Nhóm 4: trên da không có chấm, vây lưng ngắn, bao gồm: A. bicolor, A. obscura 

và A. australis. A. bicolor có phân bố địa lý rộng từ bờ biển phía Đông Châu Phi qua 

biển Indonesia đến New Guinea tiếp giáp với Đại dương Thái Bình Dương. Loài A. 

obscura phân bố dọc theo vành đai các đảo phía Nam Xích đạo trong WSP, từ phía 

Tây New Guinea đến Tahiti [102], trong khi đó loài A. australis phân bố rộng rãi ở 

phía Đông Nam Australia, Tasmania, New Caledonia, đảo Norfolk, đảo Lord Howe và 

New Zealand [135]. 

Dựa vào đặc điểm màu sắc trên lưng của 16 loài và ba phân loài cá Chình 

Anguilla, được chia thành hai nhóm: cá Chình cẩm thạch và cá Chình trơn. Một nghiên 

cứu đã được thực hiện dựa trên việc thu thập và phân tích các mô hình phân bố của tất 

cả các loài cá Chình Anguilla để hiểu được mối tương quan giữa màu da của cá Chình 

và sự ưa thích môi trường sống của chúng trong sông. Kết quả cho thấy tất cả cá Chình 

cẩm thạch phân bố ở các khu vực nhiệt đới / cận nhiệt đới và ưa thích vùng trung lưu / 

thượng nguồn các con sông. Cá Chình trơn phân bố cả ở các khu vực nhiệt đới / cận 

nhiệt đới và ưa thích sống ở vùng trung lưu / hạ lưu và cửa sông. Màu da đồng đều có 

thể giúp chúng dễ dàng ẩn mình trong môi trường cát và bùn, thường gặp ở các cửa 

sông và hạ lưu sông ở các khu vực nhiệt đới / cận nhiệt đới. Đặc điểm màu da lốm 

đốm nhằm ngụy trang để thích nghi với các chất nền hoặc sinh cảnh tự nhiên như sỏi, 

đá, thảm thực vật quan sát được ở vùng thượng nguồn các con sông khu vực nhiệt đới / 

cận nhiệt đới. Sự thích nghi với môi trường sống khác nhau giữa cá Chình cẩm thạch 

và cá Chình trơn có thể là kết quả của quá trình tiến hóa thích nghi, chọn lọc tự nhiên 

để tránh sự cạnh tranh tiềm ẩn giữa các loài trong tự nhiên [128].  

Trong số mười một loài được tìm thấy ở các khu vực nhiệt đới, có sáu loài xuất 

hiện ở phía tây Thái Bình Dương xung quanh Indonesia, A. celebesensis, A. interioris, 

A. bengalensis, A. marmorata, A. borneensis và A. bicolor [102], [65]. Robinet và cs 

(2007) [189], đã xác định được ba loài khác (A. mossambica, A. bicolor bicolor và A. 

nebulosa labiata) cũng có mặt ở các con sông thuộc hai hòn đảo Réunion và Mauritius, phía 

Tây Ấn Độ Dương, với sự chiếm ưu thế của quần thể A. marmorata, tương ứng với 91,7 % 

và 90,7 %. A. bornensis và A. celebesensis đã được xác định là có mặt và sinh sản ở 

vùng biển Celebes và vịnh Tomini [63]. Trái ngược với sự di cư của cá Chình Đại Tây 

Dương và Nhật Bản, cá Chình Anguilla có thể sinh sản ngay sau khi di cư về vùng hạ 

lưu các con sông. Ban đầu, cá Chình Anguilla chỉ di chuyển khoảng cách ngắn < 100 

km đến các khu vực sinh sản địa phương liền kề với môi trường sinh trưởng nước ngọt 

của chúng. Cá Chình Anguilla tổ tiên có thể đã trải qua quá trình di cư và thay đổi 

thích nghi từ các địa phương lân cận ở vùng Nhiệt đới ven biển đến vùng Ôn đới ngày 

nay [70]. Sự đa dạng, phân bố và thích nghi với môi trường sống khác nhau của các 
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loài cá Chình thuộc giống Anguilla có thể chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố môi 

trường xung quanh, như độ mặn, nhiệt độ, độ cao, kích thước sông, thủy vực, sự cạnh 

tranh sinh thái giữa các vùng phân bố [73]. 

Cá Chình châu âu và châu mỹ sinh sản ở khu vực hội tụ cận nhiệt đới ở thuộc 

vùng biển Sargasso [169]. Khảo sát về đa dạng sinh học và sinh thái sinh sản của cá 

Chình trong khu vực biển Celebes và vịnh Tomini của đảo Sulawesi, Indonesia cho 

thấy, các loài A. bornensis và A. celebesensis xảy ra quá trình sinh sản ở vùng biển 

Celebes và vịnh Tomini. Trong khi đó các loài A. marmorata và A. biocolor pacifica 

sinh sản bên ngoài vùng biển Indonesia [63]. Chúng được xác định là sinh sản trong 

phạm vi khoảng 10 km2 gần mũi phía Tây của quần đảo Mariana vào thời kỳ trăng non 

[218]. Bằng chứng sinh sản trong cùng thời kỳ theo mùa đã được tìm thấy ở biển 

Celebes đối với các quần thể ở A. borneensis và A. celebesensis. A. marmorata và A. 

bicolor pacifica có khả năng đến Bắc Thái Bình Dương hoặc Nam Thái Bình Dương 

[62], [144], [243]. Dòng chảy Mindanao đổ trực tiếp vào lưu vực biển Celebes và các 

khu vực gần kết nối với Bắc Thái Bình Dương [161].  

Những nghiên cứu cho thấy mùa sinh sản của cá Chình phụ thuộc vào thời điểm 

cá trưởng thành di cư xuôi dòng xuống vùng hạ lưu. Nghiên cứu về thành phần loài, 

thời gian di cư xuôi dòng và đặc điểm sinh học của cá Chình Anguilla ở sông Uono, 

tỉnh Niigata, Nhật Bản cho thấy sự di cư xuôi dòng xảy ra đơn lẻ từ giữa tháng 8 đến 

cuối tháng 11 hàng năm. Điều này liên quan đến lưu lượng dòng nước với sự gia tăng 

đột ngột của việc xả nước và giảm nhiệt độ nước và sản lượng khai thác cao nhất xảy 

ra giữa thời điểm cuối năm và thời kỳ trăng non [165]. Sự hiện diện của ấu trùng nhỏ ở 

các khu vực phía Bắc đảo Sulawesi cho thấy quá trình sinh sản có thể xảy ra trong mùa 

mưa từ tháng 02 đến tháng 5 [207], [243], [114]. Dựa trên việc tính toán lại thời gian 

xuất hiện ấu trùng xâm nhập vào vịnh Tomini và biển Celebes cùng với dữ liệu từ 

leptocephali và sự di cư xuôi dòng của cá Chình trưởng thành (bao gồm A. marmorata) 

cho thấy sinh sản chủ yếu từ tháng 01 đến tháng 5 [144], [207], [243]. 

Các mô hình sinh sản và sự xâm nhập của cá Chình theo mùa có thể liên quan 

đến chu kỳ và sự thay đổi của dòng hải lưu trong mỗi mùa [63]. Những nghiên cứu 

cho thấy có ít nhất 3 mô hình sinh sản và phát sinh khác nhau của cá Chình thủy tinh ở 

vùng biển Indonesia [208]. Ví dụ, cá Chình A. bicolor pacifica và A. marmorata di cư 

vào vùng biển Indonesia có thể đến từ 2 - 3 nguồn sinh sản khác nhau hoặc mùa sinh 

sản, bao gồm cả quần thể sinh sản ở phía Bắc và Nam Thái Bình Dương [208], [209]. 

Đối với A. marmorata, điều này được hỗ trợ bởi cấu trúc di truyền quần thể ở Indo - 

Thái Bình Dương [161]. Các mô hình xâm nhập của cá Chình thủy tinh ở vùng biển 

phía Tây, Trung và Đông Indonesia [208] cũng trùng khớp với mùa mưa trên toàn quần 

đảo Indonesia đã được báo cáo bởi Aldrian và cs (2003) [58]. Khoảng cách dài từ các 

quần đảo ở Indonesia đến một trong những khu vực sinh sản được biết đến ở biển 

Celebes và vịnh Tomini cho thấy, có thể có một khu vực sinh sản địa phương khác ở 
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biển Banda. Các khu vực khác của quần đảo Indonesia nơi cá Chình Anguilla nhiệt đới 

sinh sống chưa được lấy mẫu leptocephali, vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về đa 

dạng sinh học, hệ sinh thái sinh sản và lịch sử của các loài cá Chình Anguilla nhiệt đới 

sống ở khu vực này [63]. 

Cá Chình đẻ trứng ở độ sâu khoảng 200 m, sau đó trứng được thụ tinh nổi từ từ 

lên mặt nước và nở thành ấu trùng. Ấu trùng cá Chình trong suốt có mặt tại độ sâu 

khoảng 160 m [218]. Môi trường vật lý và sinh học ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phân 

bố của ấu trùng cá Chình. Trong điều kiện thủy văn và độ sâu trung bình thì hầu hết ấu 

trùng của các loài cá Chình Anguilla di cư theo chiều dọc diel, tăng dần khoảng 20 - 

30 m vào ban đêm. Trong khi đó, ấu trùng cá Chình châu âu là một trong những loài 

có sự di cư xuống vào ban đêm với độ sâu trung bình quần thể thay đổi từ 160 m vào 

ban ngày thành 100 m vào ban đêm, nhiều nhất ở độ sâu 45 m. Phân bố và di cư của ấu 

trùng cá Chình Anguilla được hỗ trợ bởi mối liên kết giữa động vật ăn thịt và con mồi. 

Nghiên cứu cho thấy thành phần sinh vật phù du có phân bố mạnh mẽ theo chiều dọc 

của vùng biển nơi ấu trùng của cá Chình và các loài cá khác xuất hiện [169]. 
 

 

Một cuộc khảo sát về phân bố theo độ sâu đã được thực hiện trên cá Chình châu 

âu (A. anguilla) ở Lough Ennell, miền Trung Ireland. Cho thấy, với độ sâu tối đa 30 m 

thì sản lượng đánh bắt là thấp nhất ở mức 0,5 - 5,0 m và lớn nhất ở phạm vi từ 22,5 - 

25,0 m. Các mẫu của A. anguilla từ độ sâu < 15 m cho thấy ít hoặc không có sự khác 

biệt về kích thước, tỷ lệ giới tính, tuổi, tốc độ tăng trưởng, yếu tố điều kiện, mối quan hệ 

khối lượng chiều dài, chỉ số gonado, chỉ số vây hoặc chỉ số mắt với cá từ độ sâu > 15 m. 

Tất cả cá A. anguilla có giới tính là cái, màu vàng, độ tuổi từ 7 đến 20 năm (10,3 ± 2,9) 

và tốc độ tăng trưởng từ 24,0 - 60,8 (40,7 ± 8,5) mm / năm). Kết quả nghiên cứu chỉ ra 

rằng sự biến động về tốc độ tăng trưởng ở nhóm cạn cao hơn so với nhóm sâu [246].  

Nghiên cứu về chu kỳ di cư vào bờ của các Chình Anguilla đã được tiến hành 

trong 24 giờ từ 9 đến 13 ngày liên tục trước và sau thời kỳ trăng non xuất hiện. Các 

nghiên cứu được thực hiện bốn đợt trong một năm ở sông Poigar, phía bắc đảo 

Sulawesi, Indonesia. Kết quả cho thấy cơ chế xâm nhập chính của cá Chình thủy tinh 

nhiệt đới có thể liên quan đến cả nhịp điệu nội sinh (đồng hồ sinh học) và yếu tố ngoại 

sinh (định hướng thủy triều) tại khu vực nghiên cứu. Cá Chình thủy tinh xâm nhập vào 

các vùng ven biển diễn ra mạnh mẽ liên tục từ 2 đến 4 ngày trong thời kỳ trăng non; 

giảm mạnh trước và sau kỳ trăng non. Sự di cư của cá Chình gương (glass eel) hàng 

ngày xảy ra ở hai đỉnh của thời gian khi triều xuống (20:00) và mùa lũ (02:00), không 

có sự khác biệt đáng kể nào giữa triều cường và triều xuống [77]. 

Tại các cửa sông ở Đài Loan, Philippines, Indonesia và Trung Quốc, cá Chình 

thủy tinh của hai loài A. japonica và A. marmorata đã được thu thập và kiểm tra tỷ lệ 

sống sót trong điều kiện nhiệt độ và độ mặn khác nhau của nước. Kết quả cho thấy, 

chúng có sở thích nhiệt độ đối lập nhau khi xâm nhập vào các vùng nội địa. A. 
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marmorata thích nhiệt độ nước cao và chết ở nhiệt độ nước thấp. Trong khi đó, A. 

japonica có thể chịu đựng ở nhiệt độ nước thấp và bị ức chế ở nhiệt độ nước cao hơn. 

Vì vậy, cá Chình thủy tinh A. japonica chủ yếu đẻ trứng vào mùa hè sau đó di nhập 

sang Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản bởi dòng hải lưu Kuroshio vào 

mùa đông. Trong khi đó, cá Chình thủy tinh A. marmorata sinh sản quanh năm và 

được sàng lọc ở những vùng nước ven biển nhiệt độ thấp vào mùa đông trong khu vực 

Đông Á. Trong suốt mùa hè, các dòng chảy mạnh theo hướng Bắc của Biển Đông và 

sông Trường Giang, điều này đã ngăn chặn đáng kể sự tiếp cận của cá Chình thủy tinh 

A. marmorata tới các bờ biển của Trung Quốc và Triều Tiên. Sự khác biệt khả năng 

thích nghi về nhiệt độ của cá Chình thủy tinh và hoạt động của các dòng hải lưu đã 

định hình sự phân bố địa lý của A. japonica và A. marmorata trong khu vực [119]. 

Cuộc điều tra về sự di cư và đặc điểm sinh học của ấu trùng của 4 loài cá Chình, 

A. marmorata, A. bicolor pacifica, A. celebesensis và A. borneensis ở Tây Thái Bình 

Dương và Biển Indonesia đã được thực hiện. Leptocephali của A. celebesensis và A. 

borneensis có phạm vi di cư tương đối nhỏ ở Quần đảo Indonesia và có tốc độ phát triển 

nhanh hơn 2 loài còn lại. Trong khi đó, các loài A. marmorata và A. bicolor pacifica 

phân bố rộng rãi hơn. Những con leptocephali nhỏ của A. marmorata chỉ được thu thập 

ở phía Tây của Quần đảo Mariana và chỉ thu thập được những mẫu vật lớn hơn, hoặc cá 

Chình thủy tinh Đại dương của cả hai loài được thu thập ở Biển Indonesia. Sự phân bố 

này gợi ý rằng 2 loài này có sự di cư ở quy mô trung gian so với các loài cá Chình khác. 

Leptocephali của cả 4 loài có kích cỡ nhỏ hơn đáng kể, khoảng 50 mm, và có tốc độ 

phát triển nhanh hơn so với leptocephali của cá Chình Ôn đới [143]. 

Các kiểu di cư đa dạng và sự lựa chọn môi trường sống của một số loài cá Chình 

Anguilla sau khi xâm nhập từ biển, bao gồm A. marmorata, A. bicolor bicolor, A. 

bicolor pacifica, A. bengalensis bengalensis và A. japonica, được kiểm tra bằng cách 

phân tích nồng độ strontium (Sr) và canxi (Ca). Tất cả các phân tích đều cho thấy phạm 

vi rộng của Sr : Ca trong tất cả loài, với tỷ lệ ở A. marmorata = 0,8 – 7,3× 10−3 [74] ở 

A. bicolor pacifica = 2,53 - 6,32 × 10−3 [69], ở A. bicolor pacifica, ở A. bicolor bicolor 

= 0,6 – 2,5 × 10−3, A. bengalensis bengalensis = 0,7 – 2,5 × 10−3) [76] và ở A. japonica 

= 1,8 – 5,5 × 10−3 [200] cho thấy các loài Chình Anguilla này đều có khả năng di cư 

linh hoạt giữa môi trường nước ngọt, nước lợ và nước biển. Các loài cá Chình nhiệt đới 

có tính linh hoạt giống như các loài ôn đới liên quan đến việc xâm nhập vào nước ngọt 

hay ở lại trong môi trường cửa sông và biển [69], [74], [75], [76]. Kết quả phân tích 

cũng đã lần đầu tiên xác nhận sự xuất hiện của cá Chình hoa định cư ở biển, chưa bao 

giờ di cư vào môi trường nước ngọt. A. marmorata có thể có tính linh hoạt giống như 

các loài ôn đới và các loài Anguilla nhiệt đới khác liên quan đến việc xâm nhập vào 

nước ngọt hay ở lại trong môi trường cửa sông và biển. Sự di cư linh hoạt của cá 

Chình hoa thể hiện sự di chuyển của chúng vào nước ngọt không phải là một con 
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đường di cư bắt buộc nên được định nghĩa là một loài cơ hội với các sinh vật biển và 

cửa sông [74]. Sự tăng trưởng về chiều dài và tỷ lệ sống của cá Chình thủy tinh A. 

marmorata nuôi trong nước biển thấp hơn đáng kể so với nước ngọt và nước lợ. Điều 

này cho thấy sở thích nước ngọt và nước lợ của cá Chình thủy tinh cao hơn trong môi 

trường nước biển [64].  

Những nghiên cứu cho thấy môi trường sống của các loài cá Chình Anguilla có 

sự khác nhau giữa các quốc gia và khu vực nơi sinh sống. Ở Indonesia và Việt Nam, 

hầu hết A. bicolor bicolor và A. bicolor pacifica đều phân bố ở biển hoặc nước lợ 

trong khi đó loài A. bicolor bicolor lại phân bố ở nước ngọt tại Malaysia [75]. Tại các 

con sông ở Đài Loan, A. japonica có nhiều hơn A. marmorata trong vùng hạ lưu, 

chiếm từ 76 đến 86 %. Ngược lại, A. marmorata lại phong phú hơn A. japonica ở vùng 

thượng lưu, chiếm từ 76 đến 100% quần thể. Ngoài ra, loài A. japonica thuộc nhóm di 

cư đa dạng ở các môi trường nước ngọt, nước lợ và nước biển nhưng A. marmorata có 

xu hướng cư trú ở nước ngọt và dường như tránh nước biển trong giai đoạn cá Chình 

thủy tinh và cá Chình màu vàng [200]. Ở Tây Bắc bán đảo Malaysia, A. bicolor bicolor 

thích sống ở vùng trung lưu đến các vùng hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều. Loài A. 

bengalensis bengalensis chỉ cư trú trong môi trường nước ngọt trong cả quá trình sinh 

trưởng trên lục địa và có xu hướng sống ở khu vực thượng nguồn không bị ảnh hưởng 

của thủy triều [76]. Sự khác biệt về mặt địa lý, khả năng di cư cho thấy rằng môi 

trường sống có thể được xác định bởi sự cạnh tranh giữa các vùng và điều kiện môi 

trường tại mỗi địa điểm phân bố [75]. Việc sử dụng môi trường sống, lịch sử di cư giữa 

các loài có sự khác nhau dẫn đến các sở thích về môi trường sống cũng có sự khác nhau 

trong các hệ thống sông ở vùng nhiệt đới [76]. Sự chênh lệch về khả năng di cư và sử 

dụng môi trường sống giữa các loài có thể phản ánh sự cạnh tranh và quá trình thích 

nghi. Những loài có khả năng di cư linh hoạt, thích nghi với các độ mặn khác nhau như 

loài A. japonica có thể là một sự tồn tại thuận lợi khi đối mặt với sự cạnh tranh, ảnh 

hưởng môi trường sống và áp lực đánh bắt. Trong khi đó, những loài bị hạn chế môi 

trường nước ngọt như A. marmorata sẽ dễ bị đe dọa bởi cả áp lực đánh bắt, mất sinh 

cảnh và suy thoái môi trường sống [200].  

Những nghiên cứu trên loài A. anguilla cho thấy khả năng đào hang và sự ưa 

thích chất nền ở các giai đoạn của cá Chình thủy tinh, elver và vàng sau khi xâm nhập 

vào cửa biển.  Ở tất cả các giai đoạn sống cá Chình đều tìm kiếm nơi ẩn náu trong các 

lớp trầm tích với các kích thước hạt khác nhau, từ cát đến sỏi thô. Bắt đầu từ tư thế 

nghỉ, chúng lắc đầu theo chiều ngang kết hợp với các cử động cơ thể nhanh chóng cho 

đến khi một nửa cơ thể nằm trong giá thể. Khi đã nằm một phần trong lớp trầm tích, cá 

chình chỉ sử dụng đầu quét ngang để xâm nhập sâu hơn mà không sử dụng đuôi. Trong 

số các chất nền được thử nghiệm, hiệu suất đào hang cao nhất ở sỏi mịn (1 – 2 mm). 

Cá Chình thủy tinh và elver có thể sử dụng sỏi thô (> 8 mm) vì chúng có thể di chuyển 
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qua các khoảng trống giữa các hạt. Hiệu suất đào hang tăng lên theo kích thước cơ thể 

nên ở giai đoạn cá Chình thủy tinh và elver thích ẩn mình trong lớp trầm tích là cao 

nhất [205]. 

Một nghiên cứu ở Nhật Bản về sinh thái được thực hiện chi tiết để tìm hiểu về sở 

thích về môi trường sống, quá trình di chuyển ở giai đoạn đầu, sự di chuyển hàng năm 

của cá Chình hoa trong giai đoạn sinh trưởng. Kết quả cho thấy loài A. marmorata ban 

đầu di cư đến các khu vực giới hạn thủy triều nước ngọt và sau đó phân tán theo cả 

hướng hạ lưu và thượng nguồn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi tăng 

khoảng cách từ cửa sông khoảng 100 – 150 m so với giới hạn thủy triều thì cho thấy 

mật độ cá Chình hoa giảm trong khi kích thước lại tăng lên. Những nghiên cứu về mật 

độ cá Chình hoa ở giai đoạn còn nhỏ (TL < 240 mm) liên quan đến độ sâu và vận tốc 

dòng chảy của nước, chúng có xu hướng thích môi trường sống ngoằn ngoèo, biến 

động. Cá Chình hoa ở giai đoạn trưởng thành (TL ≥ 240 mm) được tìm thấy với bất kỳ 

độ sâu và vận tốc dòng chảy nào. Cá Chình hoa thích những bãi sông có thảm thực vật 

thủy sinh, trong khi chúng tránh những bãi bê tông và cát. Những nghiên cứu về tốc độ 

tăng trưởng của cá Chình hoa cho thấy có sự khác nhau giữa các cá thể trong các giai 

đoạn phát triển, với mức dao động từ 0 đến 163,2 mm / năm (Trung bình ± SD là 31,8 

± 31,0 mm / năm). Cá Chình hoa thường sinh sống cố định ở các môi trường sống cụ 

thể với khoảng cách di chuyển ngắn (< 150 m) và phạm vi di chuyển của chúng giảm 

khi lớn lên (cá Chình hoa nhỏ di chuyển trong khoảng 10 – 380 m; trung bình ± SD = 

84,4 ± 121,9 m cao hơn so với cá Chình hoa lớn từ 10 – 120 m; trung bình ± SD = 

30,9 ± 31,0 m) [130]. 

Nghiên cứu về sự lựa chọn môi trường sống của cá Chình hoa ở thác nước 

Cheonjiyeon, Hàn Quốc cho thấy sự phân bố có liên quan mật thiết tới cấu trúc môi 

trường và thành phần thức ăn tự nhiên trong nước. Các vách đá, thác nước, nước suối 

và các tảng đá giữa mặt nước tạo thành một sinh cảnh sống của cá Chình hoa. Các đặc 

điểm về môi trường nước cho thấy cá Chình hoa thích sống ở nhiệt độ 15,8 - 17,9 ° C, 

mức oxy hòa tan (DO) là 7,11 - 9,88 mg/L. Nguồn thức ăn chính của cá Chình hoa là 

các loài cá (Rhynchocypris oxycephalus, Rhinogobius giurinus) và động vật không 

xương sống ở tầng đáy [152]. 

Như vậy, đặc điểm phân bố của các loài cá Chình Anguilla theo phạm vi địa lý và 

tập tính sinh học của từng loài đã có nhiều ghiên cứu. Tuy nhiên, để có thể giải thích 

cặn kẽ sự phân bố và khả năng thích nghi của chúng với môi trường thì những dữ liệu 

chi tiết về sự biến thái, vòng đời, sự phân bố trong không gian, sự tăng trưởng và di 

chuyển của cá Chình Anguilla trong tự nhiên cần tiếp tục có thêm nhiều nghiên cứu và 

hoàn thiện để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các phương án bảo tồn loài một 

cách hiệu quả và bền vững. 
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1.4.3. Ứng dụng chỉ thị phân tử 

Cho đến nay hệ thống phân loại được xây dựng bởi Ege (1939) [102] và 

Watanabe (2003) [231], nó được xem là những hệ thống hoàn chỉnh nhất dùng để nhận 

dạng các mẫu cá Chình. Nhận dạng các loài cá Chình bằng chỉ thị hình thái là phương 

pháp nhanh nhất nhưng việc áp dụng các chỉ thị này thường gặp nhiều khó khăn bởi sự 

chồng chéo các đặc điểm hình thái giữa các loài, đặc biệt là giai đoạn cá Chình thủy 

tinh. Ngoài ra, sự biến đổi màu sắc của cá Chình ở giai đoạn trưởng thành rất đa dạng 

nên rất khó, dễ nhầm lẫn trong việc xác định loài [234], [197]. Do vây,việc áp dụng 

chỉ thị phân tử kết hợp với phân tích các chỉ thị về hình thái đã được các nhà nghiên 

cứu lựa chọn nhằm xác định một cách hiệu quả và chính xác về thành phần loài, cấu 

trúc quần thể và tập tính sinh học của cá Chình Anguilla.  

Năm 1997, loài A. marmorata và A. japoninca đã được xác định bằng kỹ thuật 

allozyme [151]. Jing và cs (1999) [137], đã sử dụng 29 mồi ngẫu nhiên bằng kỹ thuật 

RAPD để xác định độ tương tự di truyền hoặc khoảng cách di truyền của quần thể cá 

Chình nhật bản (A. japonica), cá Chình châu âu (A. anguilla) và cá Chình Pike (M. 

cinereus). Arai và cs (1999) [65], đã phân tích PCR – RFLP để xác định thành phần 

loài và sự di cư vào bờ của cá Chình thủy tinh ở cửa sông Poigar, phía bắc đảo 

Sulawesi, Indonesia. Nghiên cứu đã cho thấy sự khác nhau về khả năng di cư vào bờ 

của ba loài A. celebesensis (88,3 %), A. marmorata (11,3 %) và A. bicolor pacifica 

(0,4 %). Aoyama và cs (2000) [60], đã sử dụng kỹ thuật RFLP của gen 16S rRNA ty 

thể để xác định thành phần loài cá Chình Anguilla phân bố tự nhiên của sông Uono, 

Niigata, Nhật Bản. Kết quả đã xác định trong quá trình sinh sống, chúng di cư xuống 

hạ nguồn đến vùng biển Đông Trung Quốc và có sự khác nhau giữa các loài. Cá Chình 

châu âu (A. anguilla) (93,5 %), cá Chình nhật bản, A. japonica, (4,3 %). Một nghiên 

cứu khác về nhận dạng gen đầu tiên của một loài cá Chình mỹ (A. rostrata) phân bố 

trên vùng biển Nhật Bản và một con cá Chình bạc châu âu di cư cũng đã được xác 

định cùng với các cá thể cá Chình bạc khác đã được ghi nhận trên vùng Biển Đông 

Trung Quốc. Watanabe và cs (2004) [234], đã dùng chỉ thị 16S rRNA dựa trên kỹ thuật 

real-time PCR để phân tích trên 44 mẫu cá Chình A. japonica, A. marmorata, A. 

bicolor pacifica và 6 loài khác để xác định thành phần loài và đánh giá tính đa dạng di 

truyền của cá Chình Anguilla. Watanabe và cs, (2008) [237], cũng đã sử dụng kỹ thuật 

PCR – RFLP để kiểm tra tính hợp lệ của các phân loài A. nebulosa, A. bicolor và A. 

australis. Các biến thể về đặc điểm hình thái và di truyền phân tử gen 16S rRNA của ty 

thể được so sánh giữa các mẫu riêng biệt về mặt địa lý ở ba loài này với tham chiếu 

liên quan đến quần thể cá A. marmorata và 11 loài khác của Anguilla. Kết quả cho 

thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tổng số đốt sống và khoảng cách di truyền 

giữa các phân loài của mỗi loài. Minegishi và cs (2009) [162], cũng đã sử dụng kỹ 

thuật real-time PCR để xác định thành phần loài của cá Chình nhật bản ở giai đoạn 

trứng và ấu trùng. Để xác định thành phần loài, sự phong phú tương đối và sự xuất hiện 

theo mùa của cá Chình Anguilla ở bờ biển phía Đông Đài Loan, Leander và cs (2012) 
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[150], đã kết hợp các dẫn liệu về hình thái và di truyền để nghiên cứu dựa trên 1.004 

mẫu cá Chình thủy tinh được thu thập từ cửa sông Hsiukuluan, phía Đông Đài Loan vào 

năm 2005 - 2009. Kết quả đã xác định được 3 loài cá Chình Anguilla xuất hiện tại đây, 

trong đó A. marmorata là loài xuất hiện nhiều nhất ở sông Hsiukuluan, chiếm 98,4%; A. 

bicolor pacifica (1,6 %) và A. japonica (< 1 %) tổng sản lượng đánh bắt. A. luzonensis 

và A. celebesensis đã được xác định trong quá khứ bằng phân tích hình thái nhưng kết 

quả phân tích DNA không hỗ trợ sự xuất hiện của chúng. Năm 2012, bộ gen dự thảo 

của cá Chình châu âu A. anguilla đã được xác định bằng cách sử dụng công nghệ 

Illumina và dữ liệu phiên mã dựa trên trình tự thế hệ tiếp theo đã xuất hiện [163], [164]. 

Fahmi và cs (2015) [104], đã sử dụng bảy locus microsatterlite và trình tự của toàn bộ 

cytochrom b để mô tả sự khác biệt di truyền, cấu trúc quần thể, phương sai phân tử và 

phát sinh loài của cả hai phân loài A. bicolor bicolor và A. bicolor pacifica ở vùng biển 

Indonesia. Kết quả cho thấy cả hai chỉ thị ty thể và microsatterlite đều xác nhận chúng 

được phân chia thành hai phân loài. 

Trong cùng một loài, các chỉ thị phân tử đã được sử dụng để đánh giá sự khác 

biệt di truyền, mô hình phát sinh loài ở các vùng địa lý khác nhau. Volckaert và cs 

(2000) [227], đã phân tích di truyền của năm quần thể cá Chình châu âu (A. anguilla)  

ở năm địa điểm (Ireland, Ý, Morocco, Thụy Điển và U.K.) dựa trên trình tự Cytb của 

ty thể và 5 locus microsatellite đã cho thấy rằng quần thể cá Chình châu âu trong giai 

đoạn sống ở lục địa không phải là một quần thể hỗn hợp mà bao gồm những quần thể 

độc lập. Sự biến đổi ở bảy locus microsatellite được sử dụng để khảo sát cấu trúc di 

truyền của quần thể cá Chình A. australis ở bờ biển phía đông của Úc và New 

Zealand. Sự khác biệt di truyền đáng kể (Fst > 0,25) giữa hai quần thể địa lý và các 

quần thể khác trên thế giới đã chỉ ra rằng các quần thể A. australis ở Đông Úc và New 

Zealand có thể bị cách ly sinh sản với nhau và với các quần thể cá Chình ôn đới khác ở 

Bắc Đại Tây Dương [199]. 

Trong nghiên cứu về “bằng chứng di truyền các quần thể địa lý của cá Chình hoa 

(A. marmorata) ở Thái Bình Dương”, Ishikawa và cs (2004) [129], dựa trên việc phân 

tích trình tự của mtDNA bằng kỹ thuật AFLP cho thấy, có 5 quần thể địa lý xung 

quanh Bắc Thái Bình Dương, Madagascar, Sumatra, Fiji và Tahiti. Mô hình phân bố 

của năm quần thể có liên quan chặt chẽ với cấu trúc khối lượng nước của đại dương và 

hệ thống dòng chảy chính. Việc phân biệt các quần thể A. marmorata có thể là kết quả 

của việc thiết lập các địa điểm sinh sản đặc trưng quần thể mới trong các hệ thống dòng hải 

lưu khác nhau, khi các loài sinh sống ở các khu vực mới và lịch sử đời sống của cá Chình. 

Gagnaire và cs (2011) [108], đã nghiên cứu mức độ khác biệt di truyền, tỷ lệ xâm lấn 

và mô hình di truyền trong quần thể ở 858 chỉ thị AFLP của 1.117 cá thể của các quần 

thể cá Chình hoa (A. marmorata) ở Indo-Pacific. Với ba quần thể khác nhau đã được 

xác định dựa trên phân tích phân cụm và sự phân bố di truyền của các cá thể cho thấy 

sự tồn tại của các giống lai khác nhau có xu hướng cùng xảy ra với kiểu gen của bố mẹ 

trong ba vùng tiếp xúc quần thể. Mức độ khác biệt cao về sự khác biệt di truyền đã 
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được tìm thấy giữa các quần thể trên các chỉ thị AFLP và tỷ lệ xâm lấn giảm được thể 

hiện ở một số cá thể khác biệt cao. Gagnaire và cs (2009) [107], đã sử dụng kết hợp 

các phương pháp di truyền học quần thể và phân tích kết hợp Bayes, để tìm kiếm về 

lịch sử dòng gen cho các kiểu di truyền hiện tại của 2 quần thể cá Chình hoa A. 

marmorata ở Ấn Độ Dương. Trình tự nucleotide 16S rRNA (SNPs) và 10 locus 

microsatellite đã được phân tích từ kiểu gen của 444 cá thể cá Chình hoa. Kết quả đã 

bác bỏ các giả thuyết về đa hình tổ tiên di truyền và phân kỳ dòng gen của loài. Sự di 

cư đơn hướng sau một thời gian cách ly đang được tiến hành giữa các quần thể khác 

nhau. Sự phân tán di truyền do dòng điện Xích đạo phía Nam gây ra. 

Trong những nghiên cứu gần đây, nhiều nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật DNA 

barcode để xác định thành phần loài, phát sinh di truyền và cấu trúc quần thể của các 

quần thể cá Chình Anguilla. Một phân tích phát sinh loài phân tử đã được tiến hành 

trên tất cả các loài cá Chình Anguilla để đánh giá các mối quan hệ và lịch sử tiến hóa 

dựa trên trình tự 1427 bp của gen 16S rRNA ti thể và 1140 bp của gen cytochrome b. 

Kết quả cho thấy các loài thuộc giống Anguilla có nguồn gốc đơn ngành. Bốn nhóm 

loài tương ứng với phạm vi địa lý đã được chỉ ra, bao gồm: Ấn Độ Dương (ba loài), 

Châu Đại Dương (hai loài), Thái Bình Dương nhiệt đới (hai loài) và Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương (năm loài). Phát sinh loài phân tử và sự phân bố địa lý hiện tại của 

các loài cho thấy giả thuyết về nguồn gốc của cá Chình Anguilla là khu vực gần với 

Indonesia ngày nay. Các loài cá Chình phân tán về phía Tây dọc theo các dòng hải lưu 

xích đạo quanh mặt đất. Chủng di chuyển về phía Tây xâm nhập vào Đại Tây Dương 

qua biển Tethys là tổ tiên của các loài châu Âu và châu Mỹ ngày nay [61]. Lin và cs, 

(2001) [156], đã sử dụng trình tự các gen cytochrome b và 12S rRNA để xem xét lại 

mối quan hệ phát sinh loài của 12 loài Anguilla ở khu vực Đại Tây Dương. Kết quả 

phân tích thể hiện các loài mang các kiểu màu sắc hoặc hình thái vây lưng tương tự 

nhau không nhất thiết phải tập hợp trong cùng một nhánh. Điều này cho thấy rằng 

những đặc điểm hình thái có thể không ổn định hoặc có thể xuất hiện độc lập ở các 

dòng khác nhau trong quá trình tiến hóa. 

Các phân tích hình thái và giải trình tự các chỉ thị phân tử của COI và 16S rRNA 

ty thể đã được sử dụng để xác định sự xuất hiện của loài A.bengalensis bengalensis ở 

bán đảo Malaysia. Các bằng chứng di truyền đã khẳng định loài A. marmorata được 

xác định bằng hình thái trước đây chính là loài A. bengalensis bengalensis [72]. Sau đó, 

những nghiên cứu về sự xuất hiện của loài A. marmorata ở bán đảo Malaysia bằng 

phương pháp phân tích di truyền hình thái và chỉ thị phân tử cũng được thực hiện bởi 

Abdul Kadir và cs (2017) [53]. Phân tích trình tự của 16S rDNA từ 328 Anguilla 

leptocephali thu thập được ở dòng hải lưu Bắc Xích đạo, phía Tây Bắc của khu vực Thái 

Bình Dương đã xác định được 4 loài:  A. japonica, A. marmorata, A. bicolor pacifica và 

A. luzonensis. Sự đa hình của kiểu gen androgen (ar5) được tìm thấy trong các cá thể ở 

giai đoạn cá Chình thủy tinh đến cá Chình bạc của A. japonica (n = 51) và A. 

marmorata (n = 21) nhưng sự đơn hình và không chia sẻ alen ở vị trí ar5 ở leptocephali 
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cho thấy hai loài này có sự cách ly sinh sản [97]. Cá Chình thủy tinh của ba loài A. 

marmorata, A. megastoma và A. obscura đã được thu thập tại cửa một con sông nhỏ ở 

Namelimeli gần Navua thuộc quần đảo Fiji, Tây Nam Thái Bình Dương và chúng 

được xác định thành phần loài bằng chỉ thị phân tử DNA barcode. Sau đó, những 

nghiên cứu về hình thái học cũng được thực hiện với 35 mẫu cá Chình thủy tinh cho 

từng loài được chọn để nghiên cứu. Kết quả thấy rằng các đặc điểm hình thái bên 

ngoài với tỷ lệ chiều dài sống lưng, các kiểu sắc tố đuôi và các đặc điểm bên trong của 

tổng số đốt sống cổ, trước và sau là đủ để phân loại ba loài này [126]. Sự xuất hiện của 

ba loài cá Chình: A. marmorata, A. bicolor bicolor và A. bengalensis bengalensis ở vùng 

biển Aceh, Indonesia được xác nhận bằng cách khuếch đại và giải trình tự, sau đó được 

phân tích biến dị di truyền của đoạn gen COI bằng kỹ thuật DNA barcode [168]. Giải trình 

tự đoạn gen COI kết hợp với phân tích hình thái học cũng được sử dụng để xác định sự 

có mặt của loài A. marmorata và xác nhận mối quan hệ quần thể ở Brunei Darussalam, 

Đảo Borneo, Nhật Bản thuộc quần thể Bắc Thái Bình Dương [247].  

Cấu trúc quần thể của ba loài cá Chình nhiệt đới, A. marmorata, A. bicolor bicolor 

và A. bengalensis bengalensis phân bố rộng rãi ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương, đã được khám phá bằng phương pháp phân tích trình tự DNA của gen COI. Kết 

quả cho thấy, có 4 quần thể khác nhau về mặt di truyền cùng xuất hiện theo vùng địa lý 

ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm: A. marmorata, A. bengalensis 

bengalensis và hai quần thể khác nhau của A. bicolor bicolor. Các quần thể của A. 

bicolor bicolor có mức độ đa dạng di truyền thấp hơn so với các quần thể của A. 

marmorata và A. bengalensis bengalensis [79]. Bốn loài cá Chình (A. mossambica, A. 

marmorata, A. bengalensis, A. bicolor) cũng đã được xác định ở sông KwaZulu– Natal, 

Nam Phi bằng kỹ thuật DNA barcode dựa trên trình tự đoạn gen COI [89]. 

Kỹ thuật DNA barcode được sử dụng để đánh giá đa dạng di truyền của các quần 

thể trong cùng một loài. Đa dạng di truyền của các quần thể cá Chình châu âu A. 

anguilla (Anguillidae, Anguilliformes) ở Ai Cập đã được nghiên cứu bằng kỹ thuật 

barcode dựa trên trình tự đoạn gen COI. Kết quả cho thấy mức độ đa dạng haplotype 

cao, đa dạng nucleotid thấp ở tất cả các quần thể. Sự tương đồng di truyền cao giữa 

quần thể A. anguilla ở Ai Cập và các quần thể khác trên toàn thế giới, ngoại trừ quần 

thể ở Thổ Nhĩ Kỳ và Séc (Fst = 0,47 – 0,62 và 0,18 – 0,41, tương ứng). Quần thể A. 

anguilla ở Ai Cập có dấu hiệu tiến hóa theo hướng mở rộng quần thể [167], [103].  

Trình tự đoạn COI và mtDNA đã được sử dụng để đánh giá đa dạng di truyền của 

các quần thể A. bicolor. Dựa trên trình tự đoạn COI của các mẫu vật A. bicolor thu thập 

ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho thấy rằng chúng được phân biệt thành 

hai phân loài khác nhau về mặt di truyền. Ngoài ra, có hai quần thể / nhóm A. bicolor 

bicolor khác nhau về mặt di truyền và những quần thể khác cùng xuất hiện về mặt địa lý 

ở Indonesia và Malaysia ở phía đông Ấn Độ Dương. Phát hiện này cho thấy ấu trùng cá 
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Chình có thể được phát tán ít nhất từ hai bãi đẻ khác nhau về mặt địa lý ở Ấn Độ Dương, 

sau đó chúng xâm nhập và định cư trong cùng một môi trường sống ở vùng biển 

Indonesia và Malaysia [176]. Trong khi đó, trình tự vùng kiểm soát DNA ty thể 

(mtDNA) được sử dụng để điều tra sự đa dạng di truyền, cấu trúc quần thể và lịch sử tiến 

hóa của A. bicolor pacifica trong khu vực Đông Nam Á. Tổng số 151 mẫu vật được thu 

thập từ ba địa điểm ở Đông Nam Á, đó là: Phú Yên, Việt Nam (n = 48); General Santos, 

Philippines (n = 52); và Palu, Indonesia (n = 51). Tổng cộng có 138 haplotype được xác 

định với giá trị FST thấp và không có ý nghĩa. Sự đa dạng haplotype cao, đa dạng 

nucleotide tương đối thấp và mạng lưới haplotype cho thấy sự phân lập quần thể nào 

trong các mẫu cá Chình từ Việt Nam, Philippines và Indonesia. Việc mở rộng mật độ  

loài A. bicolor pacifica cũng được đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu về tính trung lập, 

phân tích phân bố của loài cho thấy không phù hợp và mô hình Bayes [158].  

Các phân tích gần đây về cấu trúc quần thể của cá Chình hoa (A. marmorata) 

được thực hiện bởi Donovan và cs (2012) [100], đã công nhận hai quần thể đặc biệt 

cho quần đảo Caroline ở phía Đông và đảo Guam. Ngoài ra, khả năng có thêm một 

vùng đẻ trứng của cá Chình hoa ở biển Đông Dương Thái Bình Dương với 267 

haplotype được xác định dựa trên trình tự mtDNA. Trong nghiên cứu phân tích sự biến 

đổi di truyền và cấu trúc di truyền quần thể của loài A. marmorata thu thập từ 

Philippines, Đài Loan và Nhật Bản bằng phương pháp PCR mtDNA đặc hiệu mtDNA. 

Kết quả cho thấy các quần thể ở tây Thái Bình Dương không có sự khác biệt di truyền 

đáng kể (FST = 0,002; P > 0,05), ngay cả khi mẫu vật Nhật Bản được thu thập 10 năm. 

ANOVA phân cấp cũng cho rằng cấu trúc di truyền quần thể giữa các mùa ở Đài Loan 

không có ý nghĩa (FST = 0,003; P > 0,05). Nghiên cứu này chỉ ra rằng cấu trúc di 

truyền của A. marmorata ở phía Tây Thái Bình Dương ổn định ở cả quy mô không 

gian và thời gian. Sự phát tán ngẫu nhiên của leptocephalus và hành vi sinh sản quanh 

năm của chúng có thể ức chế sự phân hóa quần thể [94]. Năm 2020, Arai và cs [78] đã 

sử dụng chỉ thị phân tử DNA barcode trên phân đoạn gen COI để xác định thành phần 

loài và mối quan hệ giữa các mẫu cá Chình hoa tại các quốc gia ở các vùng biển Đông 

Nam Á, như Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được xác định bằng phân tích di truyền 

phân tử sau khi quan sát hình thái học. Cây phát sinh loài và mạng lưới đơn bội của A. 

marmorata ở Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cho rằng cá Chình có thể được vận 

chuyển từ khu vực sinh sản phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Khả năng phân tán và di cư 

của A. marmorata vào các vùng biển Đông Nam Á cũng đã được đề xuất. 

Bên cạnh việc xác định thành phần loài và đa dạng di truyền của các quần thể, các 

chỉ thị phân tử còn được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa di truyền, phân bố và tập 

tính sinh học của cá Chình Anguilla. Sugeha và cs (2010) [209], đã kết hợp phân tích 

hình thái với phân tích di truyền bằng kỹ thuật PCR - RFLP để so sánh các đặc điểm 

hình thái, di truyền và thời gian xuất hiện của ấu trùng cá Chình A. marmorata tại các 
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vùng khác nhau của đảo Sulawesi, Indonesia. Nghiên cứu đã tìm ra sự khác nhau về mặt 

hình thái, kích thước chiều dài và sự phát triển sắc tố cũng như đã tìm các mẫu phân đoạn 

di truyền khác nhau của cá Chình A. marmorata giữa các khu vực nghiên cứu. Các mô 

hình xâm nhập theo mùa và sinh học của A. marmorata cũng khác nhau giữa các khu vực 

lấy mẫu. Cơ chế di cư được liên kết chặt chẽ với nhịp điệu thủy triều, sinh học và mặt 

trăng với nhiều kiểu di cư vào cửa sông được đề xuất cho loài A. marmorata ở đảo 

Sulawesi và được điều hòa bởi cả điều kiện hải dương học và điều kiện khí hậu trong khu 

vực quần đảo Indonesia. 

Li và cs (2015) [153], đã khám phá cơ chế phân tử của việc điều chỉnh H + -

ATPase B1 (VHAB1) ở cá Chình con trong phản ứng với độ mặn. Các cDNA dài đầy đủ 

của VHAB1 ở A. marmorata (được định nghĩa là AmVHAB1), dài 1741 bp, được tìm 

thấy bao gồm một phân đoạn 1512 bp mã hóa một polypeptide với 503 amino acid (55,9 

kDa) một vùng có 83 bp 5' - xuôi và một vùng ngược 146 bp. Nồng độ mRNA và protein 

biểu hiện của AmVHAB1 trong giếng được đánh giá ở các thời điểm khác nhau (0, 1, 3, 

6, 12, 24, 48, 72, và 96 giờ và 15 ngày) trong thời gian tiếp xúc với các mức độ mặn 

khác nhau 0, 10, và 25 ‰). Kết quả cho thấy rằng gen AmVHAB1 trong ấu trùng của A. 

marmorata đóng một vai trò quan trọng trong việc thích ứng với nước biển.  

Pavey và cs (2015) [179], đã nghiên cứu về khả năng thích ứng của loài A. 

rostrata với các mức độ mặn khác nhau 0, 10, và 25 theo các mốc thời gian 12, 24, 48, 

72, và 96 giờ của 15 ngày quan sát. Họ đã phát hiện thấy 331 locus khác nhau có liên 

quan đến 101 gen đại diện cho sự phát triển của gen và hình thái, sự điều chỉnh ion 

canxi, sự tăng trưởng và các nhân tố phiên mã, và các thụ thể khứu giác. Kết quả của 

này phù hợp với sự chọn lọc tự nhiên khác nhau của các kiểu hình hoặc sự lựa chọn 

môi trường sống tùy thuộc kiểu gen của các cá thể dẫn đến sự khác biệt về di truyền 

giữa các môi trường sống trong mỗi thế hệ. 

Laporte và cs (2016) [147], đã kiểm tra sự xuất hiện của sự lựa chọn đa lượng ở 

cá Chình Bắc Đại Tây Dương (cá Chình châu âu, A. anguilla và cá Chình mỹ, A. 

rostrate) bằng cách sử dụng một phương pháp tìm kiếm sự biến đổi giữa các locus có 

thể phân biệt cá Chình từ “kiểm soát” so với “môi trường bị ô nhiễm” và có liên quan 

với các chất gây ô nhiễm cụ thể hoạt động như các chất chọn lọc. Nghiên cứu này 

minh họa cho sức mạnh của việc kết hợp các phương pháp để phát hiện các tín hiệu 

chọn lọc đa gen và kết hợp biến thể của các marker với các chất chọn lọc nhằm ghi 

nhận sự năng động của việc chọn lọc ở cấp độ gen và đặc biệt trong môi trường thay 

đổi bởi con người. 

Hsu và cs, (2019) [127], đã sử dụng kỹ thuật RT - PCR để kiểm tra mức độ biểu 

hiện mRNA của một số gen liên quan đến quá trình bơi lội và di cư ngược dòng của cá 

chình Nhật Bản và cá chình hoa ở giai đoạn cá Chình thủy tinh phân bố ở sông 
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Fengshan ở Đài Loan. Mức độ biểu hiện mRNA của fMYH, dio2, gria3 và neurod1 ở cá 

Chình hoa cao hơn cá Chình nhật bản, cho thấy cá Chình có thể bơi lội tốt hơn và di cư 

ngược dòng tích cực hơn cá Chình nhật bản. Trên cùng một hệ thống sông, cá Chình hoa 

phân bố từ trung tới thương lưu, trong khi đó cá Chình nhật bản phân bố chủ yếu ở vùng 

trung và hạ lưu. Sự phân bố môi trường sống của chúng có thể liên quan đến những lần 

bơi lội và di cư ngược dòng. 

Trong bối cảnh quy mô quần thể của các loài cá Chình ngoài tự nhiên đang có 

nguy cơ bị suy giảm nghiêm trọng bởi các tác động tự nhiên và nhân tạo. Phân tích 

eDNA trong việc ước tính sự phân bố không gian, sự phong phú và sinh khối của cá 

Chình và điều tra sự giao cảm giữa các loài Anguilla đang được thực hiện và được đề 

xuất là một giải pháp tiềm năng. Các nghiên cứu trên cá loài cá Chình Anguilla (A. 

anguilla, A. marmorata, A. japonica) đã chứng minh phân tích eDNA có độ nhạy cao 

hơn để phát hiện sự hiện diện của cá Chình trong môi trường có ít sự phân bố của chúng 

so với các phương pháp khảo sát tiêu chuẩn. Nồng độ eDNA có mối quan hệ thuận với 

sự phong phú và sinh khối của cá Chình. Nồng độ eDNA từ các vùng thu mẫu là tương 

tự nhau, cho thấy việc lấy mẫu trên bờ là một phương pháp thích hợp để phát hiện cá 

Chình và có thể là một công cụ không xâm lấn hữu ích để theo dõi sự phân bố của loài. 

Độ nhạy cao, cùng với khả năng lấy mẫu nhiều vị trí trong một khung thời gian ngắn 

cho thấy dữ liệu eDNA có thể là một công cụ ưu tiên trong công tác quản lý [241], [132], 

[112], [56].  

Như vậy, các chỉ thị phân tử đã được ứng dụng rất phổ biến và có hiệu quả trong 

nghiên cứu về xác định thành phần loài, phân tích cấu trúc di truyền quần thể, phân tích 

mối quan hệ giữa di truyền với môi trường và các tập tính sinh học của các loài cá Chình 

Anguilla. Mỗi loại chỉ thị phân tử có những thế mạnh khác nhau. Tùy thuộc vào các mục 

đích nghiên cứu mà nhà khoa học có thể lựa chọn một hoặc nhiều hơn các chỉ thị phân 

tử để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của mình. Trong đó, các chỉ thị liên quan đến sự 

biểu hiện của gen như RFLP, SSR (hoặc microsatellites), RAPD hoặc AP-PCR, ISSR, 

AFLP, SNP thể hiện ưu thế trong các nghiên cứu liên quan đến phân tích mối quan hệ 

giữa các tập tính sinh học với môi trường. Chỉ thị DNA barcode chiếm ưu thế trong 

những nghiên cứu liên quan đến xác định thành phần loài, đa dạng di truyền quần thể 

và phát sinh di truyền. Dữ liệu eDNA đang cho thấy là một công cụ tiềm năng trong 

nghiên cứu về nhận diện sự phân bố và sinh khối của các loài phục vụ cho hoạt động 

giám sát và quản lý nguồn lợi tự nhiên. 

1.4.4. Nghiên cứu cá Chình ở Việt Nam  

Thành phần loài cá Chình phân bố ở Việt Nam được nghiên cứu đầu tiên bởi 

Chevey và Lemason năm 1937, đã thu mẫu và định danh được loài cá Chình nhật bản 

(A. japonica) phân bố ở sông Hồng [8]. Các nhà nghiên cứu Mai Đình Yên, Nguyễn 
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Hữu Dực, Hoàng Đức Đạt và Võ Văn Phú đã xác định được 4 loài cá Chình trong 

giống Anguilla, đó là: A. marmorata, A. japonica, A. bicolor pacifica và A. 

bornesensis [30]. Nguyễn Hữu Phụng (2001) [39], xác định có 5 loài, đó là: A. 

nebulosa McClelland, 1844, A. japonica Temminck & Schlegel, 1984, A. marmorata 

Quoy & Gaimard,1824, A. celebensis Kaup, 1856, A.bicolor pacifica Schmidt, 1928. 

Năm 2018, Nguyen và cs [174] đã xác định được tại Việt Nam có 3 loài cá Chình chỉ phân 

bố tại khu vực miền Trung của Việt Nam (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa), đó là: loài cá 

Chình hoa (A. marmorata), cá Chình mun (A. bicorlo pacifica) và cá Chình nhật bản (A. 

japonica) dựa trên trình tự COI. Trước đó tại khu vực này đã xác định hai loài cá 

Chình hoa (A. marmorata) và cá Chình mun (A. bicolor) phân bố ở Quảng Bình [32]; 

1 loài cá Chình hoa (A. marmorata) xuất hiện tại vừng rừng Cao Muôn và Cà Đam, 

tỉnh Quảng Ngãi; hai loài cá Chình hoa (A. marmorata) và cá Chình mun (A. bicolor) 

phân bố tại Thừa Thiên Huế [35], [20]. 

Cá Chình phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau trong thủy vực nước ngọt. 

Chúng “quên ngay” các tập tính ở biển để trở thành cá nước ngọt. Vào mùa thu, cá 

Chình di cư xuôi dòng theo các sông suối ra biển đẻ trứng. Tùy vào kích thước cá thể 

mà mỗi lần mà mỗi cá Chình cái có thể đẻ từ 7 triệu đến 13 triệu trứng và cá thể bố mẹ 

sẽ bị chết sau khi đẻ. Ngoài ra, một số cá thể cá Chình không trưởng thành sinh dục, 

những cá thể này sống ở lại các sông với thời gian đến 20 năm hoặc lâu hơn nữa, thậm 

chí sống đến 57 năm [55]. Trong các thủy vực nước ngọt, ấu trùng cá Chình chuyển 

màu và di cư nhanh vào vùng nội địa. “Mũi” rất thính giúp chúng xác định các yếu tố 

môi trường để có thể vượt qua nhiều thác nước, nhiều vùng địa hình khác nhau bằng 

cách luồn lách trên những bề mặt phủ rêu xanh trong suốt quá trình di cư [42]. Vì vậy, 

cá Chình hoa phân bố nhiều ở các lưu vực sông thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến 

Khánh Hòa. Sự phân bố này có thể do vùng biển ven bờ Miền trung có các dòng hải 

lưu chảy sát gần bờ tạo điều kiện thuận lợi cho các ấu thể từ biển Đông vào được các 

cửa sông, đầm phá di nhập vào các khe suối nước ngọt [174], [30]. Đồng thời các khu 

vực này cũng có nhiều vũng, vịnh, đầm phá nước lợ là môi trường chuyển tiếp phù 

hợp cho cá Chình con xâm nhập vào các cửa sông để di chuyển lên các hồ, sông, suối, 

vùng thượng nguồn [30]. 

Trong một số nghiên cứu cho thấy cá Chình con thường trôi theo các dòng hải 

lưu, di chuyển vào các cửa sông khi có những thay đổi môi trường nước mặn và ngọt, 

trong những đợt mưa lũ, các ngày tối trời của hạ tuần hàng tháng Âm lịch ở sông Nhật 

Lệ, sông Gianh của tỉnh Quảng Bình. Quan sát tại các cửa sông nàycho thấy rằng cá 

Chình lá liễu di cư từ lúc 2:00 đến 5:00 sáng của các ngày từ 23 đến 30 các tháng 9, 10 

Âm lịch hàng năm. Từ tháng Giêng đến tháng 4 năm sau, có nhiều kích cỡ cá Chình 

hoa khác nhau di cư vào ban đêm trong khoảng thời gian từ 11.00 đêm đến 2.00 sáng 

hôm sau của 10 ngày cuối tháng Âm lịch và có nhiệt độ thích hợp từ 22 đến 25oC [22], 
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[18]. Những nghiên cứu về sự xuất hiện của cá Chình hoa trên lưu vực sông Hương, 

Thừa Thiên Huế cho thấysự khác nhau giữa các nhóm kích cỡ và thời gian. Nhóm kích 

thước từ 0,1 đến > 1.000 g / con có thời gian di cư từ tháng 01 đến tháng 12 hàng năm. 

Đối với những cá thể có khối lượng từ 0,1 – 100 g chỉ xuất hiện một lần từ tháng 01 đến 

tháng 5 hàng năm;  nhóm khối lượng 100g – 500 g xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 12 

vànhóm cá > 500 g xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 12. Tại lưu vực các sông chính của 

tỉnh Thừa Thiên Huế có sự xuất hiện khác nhau đối với các nhóm kích thước của cá 

Chình hoa. Trên vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và hạ lưu của sông Hương có đến 

5 nhóm kích thước;  Trên lưu vực sông Bồ có nhóm kích thước  > 10g và trên sông Tả 

Trạch và sông Hữu Trạch chỉ xuất hiện nhóm kích thước > 100 g [20].  

Các mô hình sử dụng môi trường sống ở biển và nước ngọt của cá Chình A. 

marmorata và A. bicolor pacifica đã được kiểm tra bằng cách phân tích nồng độ 

otolith strontium (Sr) và canxi (Ca) ở giai đoạn cá Chình vàng (chưa trưởng thành) 

và cá Chình bạc (trưởng thành) tại vùng biển Việt Nam. Giá trị tỷ lệ Sr : Ca trung 

bình sau khi xâm nhập vào vùng nước ven biển dao động từ 1,73 đến 5,67 × 10−3 

(trung bình 3,2 × 10−3) ở loài A. marmorata và từ 2,53 đến 6,32 × 10−3 (trung bình 

4,3 × 10−3) ở loài A. bicolor. Kết quả chỉ ra rằng sau khi xâm nhập vào các khu vực 

ven biển việc thích nghi với sự thay đổi môi trường sống ở vùng nước ngọt, nước lợ 

và nước biển của cá Chình trong giai đoạn tăng trưởng là khó khăn hơn giai đoạn cá 

Chình còn non. Các loài cá Chình Anguilla có thể lựa chọn việc ở lại trong môi 

trường cửa sông và biển để sinh sống thay vì xâm nhập vào nước ngọt [69]. 

Le và cs (2009) [149], đã phân tích ảnh hưởng hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng 

và nguy cơ liên quan đến việc tiêu thụ cá Chình hoa ở Việt Nam. Hàm lượng 8 nguyên 

tố (Cr, Mn, Co, Cu, Zn, Sr, Cd, và Pb) được xác định trong mô cơ của loài A. 

marmorata thu thập tại miền Trung Việt Nam. Kết quả cho thấy mặc dù nồng độ kim 

loại trong cơ của loài A. marmorata không gây rủi ro cho con người nhưng nồng độ 

Cd tăng cao đối với các mẫu thu được ở Quảng Trị. Điều  này cần có những nghiên cứ 

tiếp theo để làm rõ nguy cơ tiềm ẩn đối với quần thể cá Chình hoa và con người.  

Một số quy trình ương, nuôi cá Chình cũng đã được nghiên cứu và xây dựng. Từ 

năm 2000 tại Viện Nghiên cứu NTTS I đã thử nghiệm nuôi cá Chình nhật bản (A. 

japonica) ở khu vực miền Bắc [1]. Năm 2001, nghiên cứu thử nghiệm ương nuôi cá 

Chình thành giống trong bể xi măng và trong ao; Nghiên cứu nuôi thử nghiệm thương 

phẩm cá Chình trong ao đất và bể xi măng ở Thừa Thiên Huế đã được thực hiện bởi 

Nguyễn Phi Nam (2001) [26]. Chu Văn Công và cs (2005) [7], đã xây dựng quy trình 

kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chình hoa ở 3 loại hình: ao đất, bể xi măng và lồng. 

Kiều Thị Huyền và cs (2010) [17], đã đưa ra quy trình ương, nuôi cá Chình giai đoạn 

cá Chình lá liễu lên cá Chình giống với các loại thức ăn khác nhau với tỷ lệ sống đạt 

khoảng 40 %. 
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Như vậy, tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng cần có những 

nghiên cứu về loài cá Chình nhiều giá trị và tiềm năng, với những ưu tiên như (i) phân 

tích cấu trúc quần thể và sự di cư của cá Chình hoa để thiết lập mối quan hệ thích nghi 

giữa đặc điểm hình thái, môi trường và di truyền; (ii) phân tích sự thích nghi về đa 

hình di truyền (các gen được lựa chọn) để phát hiện sự phân kỳ thích nghi giữa các 

quần thể để làm cơ cở xây dựng các chiến lược quản lý các quần thể tự nhiên một cách 

ổn định và bền vững; và (iii) hoàn thiện các quy trình ương giống nhân tạo và nuôi 

thương phẩm để phát triển nguồn lợi ổn định bền vững, đồng thời góp phần nâng cao 

sinh kế cho người dân nuôi trồng thủy sản ở khu vực miền Trung, Việt Nam.  
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

Mẫu vật và thông tin môi trường, hiện trạng phân bố của cá Chình hoa được thu 

tại 5 hệ thống sông và 2 cửa biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Phân tích các đặc điểm hình thái được thực hiện tại phòng thí nghiệm Khoa Thuỷ 

sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế. 

Phân tích đa dạng di truyền được thực hiện tại Viện công nghệ sinh học, Đại học 

Huế, tỉnh lộ 10, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 4 năm từ 2017 – 2021. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Loài cá Chình hoa (A. marmorata Quoy & Gaimard, 1824) phân bố ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Việt Nam. 

Ngành: Chordata   

Lớp: Osteichthyes  

   Bộ: Anguilliformes  

  Họ: Anguillidae  

       Giống: Anguilla  

  Loài: Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824 

Tên gọi khác: Cá Chình bông, Chình cẩm thạch 

Tên tiếng anh: Marbled eel, Gaint mottled eel 

 

Hình 2.1. Cá Chình hoa (A. marmorata Quoy & Gaimard, 1824) 

 

https://tepbac.com/species/classification/4-nganh-Chordata/
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2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định thành phần loài cá Chình phân bố tại Thừa Thiên Huế bằng chỉ thị 

hình thái và phân tử. 

- Nghiên cứu hiện trạng, đặc điểm môi trường và phân cụm sinh thái phân bố của 

cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. 

- Nghiên cứu đặc điểm và cấu trúc quần thể của cá Chình hoa ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế dựa trên các chỉ thị hình thái. 

- Đánh giá đa dạng di truyền quần thể cá Chình hoa ở tỉnh Thừa Thiên Huế bằng 

chỉ thị phân tử. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Tiếp cận nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là loài cá Chình hoa (A. marmorata Quoy & 

Gaimard, 1824). Đây là loài cá có nhiều giá trị, tiềm năng cao và được coi là “loài bí 

ẩn”, tuy nhiên chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều. Vì vậy, việc nghiên cứu đặc 

điểm hình thái, phân bố và tính đa dạng di truyền của loài này là rất cần thiết. Những 

dẫn liệu ban đầu cho thấy loài này có khả năng sinh sống và di cư trên các thủy vực 

nước ngọt cho đến nước mặn ở đại dương. Do vậy, cần phải có thông tin khoa học đầy 

đủ về đặc điểm sinh học, sinh thái học, phân bố và di truyền của cá Chình hoa, từ đó 

có thể xác định được các kỹ thuật phát triển loài một cách có hiệu quả. Do đó, phương 

pháp tiếp cận nghiên cứu này như sau:  

- Tiếp cận nơi phân bố tự nhiên của loài: mỗi một sinh vật nói chung, cá Chình 

hoa nói riêng đều có mối quan hệ mật thiết với điều kiện sinh thái nên việc thu thập 

các thông tin phải đảm bảo được các yếu tố tối thiểu cho sự tồn tại của loài. 

 - Tiếp cận theo nguyên tắc hệ thống: thông tin thu thập đầy đủ tất cả các mặt về 

đặc điểm hình thái, sinh thái môi trường, khả năng sinh trưởng, thích nghi nơi phân bố 

và các đặc điểm di truyền của loài. 

- Tiếp cận trong thiết kế kỹ thuật phòng thí nghiệm, xử lý và phân tích thông tin 

liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Ngoài ra, sử dụng các phương pháp tiếp cận trong 

từng nội dung nghiên cứu của luận án theo hướng tham khảo, kết thừa những nghiên 

cứu đi trước và thông tin từ người dân địa phương.  

Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu được trình bày trong sơ đồ sau: 
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Hình 2.2. Sơ đồ tiếp cận nghiên cứu  

Xác định các vấn đề 

nghiên cứu  

Thu thập 

thông tin 

Điều tra hiện trường Kỹ thuật phòng thí 

nghiệm 
Tài liệu thứ cấp 

Điều 

kiện tự 

nhiên 

KVNC 

Công 

trình 

nghiên 

cứu 

Các 

loại 

bản đồ 

Thu 

thập 

mẫu 

vật 

Phỏng 

vấn hộ 

đánh 

bắt 

Thu 

thập 

dữ liệu 

môi 

trường 

Phân tích dữ 

liệu, GPS, GIS 

Tổng 

quan 

nghiên 

cứu 

Phân tích hình 

thái, phân tử 

Hiện trạng phân bố, 

đặc điểm môi trường, 

cụm sinh thái 

 

Thành phần 

loài 

 

Đặc điểm hình 

thái và cấu trúc 

quần thể 

Đa dạng di 

truyền và phát 

sinh quần thể 
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2.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

2.3.2.1. Phương pháp kế thừa số liệu thứ cấp 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã đạt được về giống cá Chình (Anguilla) ở trong 

và ngoài nước, bao gồm: đặc điểm phân bố, đặc điểm sinh học và sinh thái học, khả 

năng sinh trưởng, khả năng di cư của loài và sự đa dạng di truyền của loài; Ngoài ra, 

sử dụng các tài liệu về điều kiện tự nhiên của địa bàn nghiên cứu. 

2.3.2.2. Phỏng vấn thu thập thông tin 

Dựa trên các thông tin được tổng hợp từ quá trình tổng quan tài liệu nghiên cứu 

về hiện trạng phân bố và sự xuất hiện của cá Chình hoa trên các thủy vực ở Thừa 

Thiên Huế, đề tài đã thực hiện các cuộc khảo sát thực địa để xác định vùng nghiên cứu 

và vị trí thu mẫu. Các số liệu cơ bản về nguồn lợi cá Chình hoa như: môi trường phân 

bố, mùa vụ xuất hiện, năng suất, ngư cụ khai thác ... Các thông tin này  được thu thập 

bằng phương pháp phỏng vấn (cấu trúc và phỏng vấn sâu/nghiên cứu trường hợp) từ 

các ngư dân khai thác nguồn lợi tại các vùng sinh thái khác nhau thuộc địa phận tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Kết quả khảo sát đã xác định được 07 tuyến nghiên cứu là những 

thủy vực có tính đại diện, đặc trưng về phân bố của cá Chình hoa tại Thừa Thiên Huế 

(Hình 2.3). Tại các vùng nghiên cứu, đề tài đã thực hiện phỏng vấn cấu trúc với 750 hộ 

và phỏng vấn sâu 15 hộ (Phụ lục 6). Các sổ nhật ký (Phụ lục 2) được cung cấp cho ngư 

dân nhằm thu thập thông tin định kỳ 15 ngày/lần. 

2.3.2.3. Thu mẫu 

Hiện nay, hệ thống phân loại bằng các chỉ số hình thái được xây dựng bởi Ege 

(1939) [102] và Watanabe (2003) [231], vẫn là phương pháp nhanh nhất và được sử 

dụng phổ biến. Sự chồng chéo các đặc điểm hình thái và sự biến đổi màu sắc theo giai 

đoạn phát triển ở cá Chình là rất đa dạng [102], [232], [197]. Cho nên sử dụng phương 

pháp phân tích phân tử kết hợp với phân tích hình thái sẽ giúp xác định loài một cách 

chính xác hơn [197]. Trong số 16 loài và 3 phân loài cá Chình thuộc giống Anguilla đã 

được xác định, có hai loài là cá Chình hoa (A. marmorata Quoy & Gaimard, 1842) và 

cá Chình mun (A. bicolor pacifica McClelland, 1844) đã được tìm thấy ở Thừa Thiên 

Huế [20]. Cá Chình hoa là loài có phân bố phổ biến và có giá trị kinh tế cao hơn [19]. 

Trước khi thực hiện quá trình thu mẫu phục vụ cho nghiên cứu về đặc điểm hình thái 

và phân tích đa dạng di truyền của cá Chình hoa, để đảm bảo độ chính xác về thành 

phần loài của các mẫu vật thu được, chúng tôi đã lựa chon 6 mẫu vật thuộc hai loài cá 

Chình phân bố tại Thừa Thiên Huế để định danh bằng chỉ thị hình thái theo mô tả của 

Ege (1939) [102] và Watanabe và cs (2004) [232] và phân tử bằng kỹ thuật DNA 

barcode [195]. Các mẫu vật nghiên cứu được lựa chọn bao gồm, 05 cá thể cá Chình 

hoa có kích cỡ khác nhau từ 34,0 – 3.200,0 g (255,0 – 1.080,0 mm) nhằm loại bỏ sự 

sai số liên quan đến các khác biệt hình thái qua các giai đoạn phát triển và 01 cá thể cá 

Chình mun để làm rõ sự khác biệt về hình thái và phân tử giữa hai loài. 
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Hình 2.3. Sơ đồ các tuyến điều tra và thu thập mẫu vật ở các vùng nghiên cứu 
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Bảng 2.1. Tuyến nghiên cứu và số lượng mẫu vật thí nghiệm 

STT 

Tuyến nghiên cứu Hình thái Giải phẩu Phân tử 

Thủy vực 
Ký 

hiệu 
Số lượng Ký hiệu* 

Số 

lượng 
Kí hiệu* 

Số 

lượng 
Kí hiệu* 

1 Sông Ô Lâu OL 34 PD (1 – 34) 26 PD (02 – 17, 19 – 25, 28, 29, 31, 33) 14 
HuePD (2 – 10, 

12, 13, 15, 19, 21) 

2 
Hệ thống 

sông Hương 
SHU 105 

AL (01 – 52) 

SBO (1 – 21) 

DTL (01 – 32) 

64 

AL (01, 03 – 05, 07, 09, 10, 13, 14, 

16, 17, 20 – 22, 24, 25, 29, 33, 35, 

36, 43, 44, 48); 

SBO (01 – 03, 05, 08,14, 16 – 19, 21); 

DTL (01 – 23, 25 – 31) 

10 
Hue DTL (01 - 05, 

10, 13, 21, 25, 28) 

3 Sông Truồi STr 49 
DTR (01 – 20) 

ND (01 – 29) 
38 

DTR (01 – 07, 0 –11, 15, 16, 18–20) 

ND (01 – 08, 09 – 16, 19 – 23, 24, 

25, 27, 29) 

14 HueDTR (01-05) 

4 Sông Bù Lu SBL 57 
SBL (01 - 33) 

PL (01 – 24) 
30 

PL (01, 02, 10 – 13, 19, 20, 24); 

BL (01- 08, 11, 14, 15, 18, 20 – 25, 

27, 28, 33) 

8 

HueBL (01, 02, 

07, 08, 15, 18, 20, 

22) 

5 
Đầm Lăng 

Cô 
LC 45 LC (01 – 45) 15 

LC (01 – 04, 07, 09, 15, 21 – 23, 25, 

36, 38, 44, 45) 
2 

HueLC 01,  

HueLC 02 

6 
Cửa biển 

Thuận An 
TA 30 TA (01 - 30) 9 TA (01, 03, 05, 07, 14 – 16, 21, 28) 0  

7 
Cửa biển Tư 

Hiền 
TH 30 TH (01 - 30) 7 TH (01, 02, 06, 12, 16, 18, 22) 0  

Tổng 350 189 48 

 Ghi chú: * Các chữ cái là ký hiệu điểm thu mẫu, chữ số trong ngoặc là số thứ tự của mẫu vật 
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Trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, 350 mẫu cá Chình hoa có 

khối lượng từ 3,0 – 4.500,0 g tương ứng với chiều dài từ 120,0 – 1.136,9 mm đã thu 

thập được trên 7 tuyến nghiên cứu. Mẫu cá Chình hoa được thu thập phải có hình thái 

nguyên vẹn, tươi. Mẫu được đính kèm Etiket với các thông tin về tên loài, tên địa 

phương, ngày tháng năm, người thu mẫu, địa điểm thu mẫu và tiến hành chụp ảnh mẫu 

vật. Mẫu vật được bảo quản trong ethanol 95 % ở - 20 oC trước khi phân tích. Dựa trên 

kết quả phân tích đặc điểm hình thái ngoài của 350 mẫu cá Chình hoa thu được, chúng 

tôi lựa chọn những mẫu vật ở các kích cỡ hoặc giai đoạn phát triển đại diện cho vùng 

phân bố ở các hệ sinh thái (hạ lưu, trung lưu và thượng lưu) của các thủy vực nghiên 

cứu để giải phẩu hình thái nội quan (189 mẫu) và phân tích phân tử (48 mẫu). Số 

lượng, ký hiệu, đặc điểm hình thái và phân bố của các mẫu vật được thể hiện ở Bảng 

2.1, Phụ lục 1 và Phụ lục 3. 

2.3.2.4. Phương pháp xác định các thông số môi trường và vẽ bản đồ 

Các thông tin về môi trường phân bố được thu thập trực tiếp tại hiện trường. 

Trong đó, các yếu tố môi trường nhiệt độ, độ mặn, pH, DO được xác định bằng máy 

đo chuyên dụng; độ sâu được đo bằng đĩa Sachi; các thông tin về nền đáy, chế độ thủy 

triều, chu kì trăng, thời tiết, thời gian được xác định thông qua quan sát và dữ liệu khí 

tượng, thủy văn (Bảng 2.2). Dùng máy ảnh để chụp khi quan sát, ghi nhật ký nghiên 

cứu, lập phiếu theo dõi để ghi lại kết quả tại thực địa.  

Bảng 2.2. Các thông số về môi trường và thiết bị thu thập thông tin 

STT Thông số Phương pháp xác định Thiết bị 

1 Nhiệt độ Đo trực tiếp Nhiệt kế đầu dò 

2 Độ mặn Đo trực tiếp Khúc xạ kế ATAGO Master S/MillM 

3 DO Đo trực tiếp Máy Extech DO600 

4 pH Đo trực tiếp Máy Hanna HI98017 

5 Độ sâu Đo trực tiếp Đĩa Sachi 

6 Nền đáy Xác định trực tiếp Máy ảnh và sổ ghi chép 

7 Màu nước Xác định trực tiếp Máy ảnh và sổ ghi chép 

8 Chu kì trăng Xác định trực tiếp Lịch và sổ ghi chép 

9 Thời gian Xác định trực tiếp Đồng hồ và sổ nhật ký 

10 Chế độ thủy triều Xác định trực tiếp Lịch và sổ ghi chép 

11 Toạ độ Xác định trực tiếp Máy định vị GPS Garmin78S 

Từ việc khảo sát thực địa, lấy thông tin khu vực khai thác và phân bố của cá 

Chình hoa thuộc lưu vực của 5 hệ thống sông chính, hai cửa biển và đầm Lăng Cô ở 

Thừa Thiên Huế. Sử dụng máy định vị GPS để đánh dấu các vị trí thu mẫu và khai 

thác cá Chình hoa kết hợp với dữ liệu vệ tinh google map và phần mền ArcGIS ver 

10.3 được sử dụng để biên tập các bản đồ chuyên đề. 



54 

 

 

 

2.3.2.5. Phương pháp phân tích đặc điểm hình thái 

Các chỉ số về màu sắc, hình dạng bên ngoài của cá Chình hoa được quan sát, 

ghi chép ngay trên thực địa. Trong tổng số 21 chỉ số đo về hình thái bên ngoài có 11 

chỉ số được đo bằng cách sử dụng mặt trái của cơ thể hoặc mặt sau của đầu Watanabe 

và cs (2004) [232], (Hình. 2.4). Các chỉ số về chiều dài tổng (TL), chiều dài đầu (LH), 

khởi điểm vây lưng (PD), khởi điểm vây hậu môn (PA), đường kính mắt (E) và 

khoảng cách giữa 2 mắt (IO) đã được đo bằng thước có độ chính xác 1,0 mm và thước 

kẹp có độ chính xác 0,01 mm. Khoảng cách vây lưng và vây hậu môn (AD), khoảng 

cách từ vây ngực đến vây lưng (PDH), chiều dài vây đuôi (T), chiều dài thân (TR) 

được tính từ PA, PD, LH và LT. Tổng cộng có 10 ký tự được tiêu chuẩn hóa theo tỷ lệ 

LT và HL để so sánh giữa các mẫu [102], [238] và (Hình 2.4). Các chỉ số màu sắc, 

hình dạng bên ngoài của cá Chình hoa được phân loại theo 4 giai đoạn (Bảng 2.3).  

 

Hình 2.4. Các chỉ số hình thái được sử dụng theo mô tả của Watanabe (2004) [238] 

(a) các chỉ số: chiều dài tổng (TL), chiều dài đầu (LH), khởi điểm vây lưng (PD), khởi điểm vây hậu 

môn (PA), khoảng cách vây lưng và vây hậu môn (AD), khoảng cách từ vây ngực đến vây lưng (PDH), chiều dài 

vây đuôi (T), Chiều dài thân (TR); (b): đường kính mắt (E); (c): khoảng cách giữa 2 mắt (IO) 

Bảng 2.3. Các đặc điểm hình thái và màu sắc ngoài của cá Chình hoa 

STT Chỉ tiêu 

1 Cơ thể có màu vàng, lưng có dãi nâu, đốm chưa rõ; Vây vàng nhạt gần như trong suốt 

2 Cơ thể có màu vàng, có đốm hoa màu xám rõ; Vây màu vàng. 

3 Lưng nâu, đốm hoa rõ, màu xám, bụng xám trắng; Vây màu vàng nâu. 

4 Lưng vàng nâu, đốm đen, bụng và đuôi vàng; Vậy màu đen hoặc đen đỏ 

Các chỉ số hình thái bên trong bao gồm: đặc điểm mang, răng, miệng, nội quan, 

tuyến sinh dục được mô tả, đo, đếm bằng phương pháp quan sát, giải phẩu 189 cá thể 

trên tổng số 350 cá thể. Tiến hành đếm số lượng tia vây ngực, số đốt sống. Cỡ miệng 

được đo và tính toán theo công thức được đề xuất bởi Shirota (1970) [201]:  

MH = AB * √2 (1) 

Với, AB là chiều dài hàm trên (mm), MH là kích thước miệng khi mở 900 (mm).  
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Tỷ lệ giữa chiều dài ruột và chiều dài tổng được tính theo công thức của Al-

Hussainy (1949, trích dẫn bởi Phạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định, 2004) [23]:  

RLG = Li / TL (2) 

Trong đó, Li là chiều dài ruột, TL là chiều dài toàn thân. Công thức này được 

áp dụng đối với tỷ lệ giữa chiều dài dạ dày và chiều dài tổng.  

Mối tương quan giữa chiều dài và trọng lượng là được tính theo công thức của 

Froese và cs, (2014) [106]: 

W = a.Lb (3) 

Trong đó, W là khối lượng cơ thể (g), “L” là tổng chiều dài cơ thể (mm), “a” là 

hằng số tăng trưởng ban đầu, “b” là hệ số tăng trưởng. 

2.3.2.6. Phương pháp phân tích phân tử 

DNA tổng số của các mẫu cá Chình hoa được tách chiết theo mô tả của Kumar 

và cs (2007) [141] có sửa đổi. Cắt nhỏ 200 mg mẫu cơ cho vào ống eppendorf (1,5 ml) 

và tái huyền phù trong 940 µl dung dịch phá vở tế bào (200 mM Tris-HCl (pH = 8), 

100 mM EDTA, 150 mM NaCl), 30 µl 20 % SDS và 30 µl proteinase K (10 mg/ml), 

vontex trong 30 giây. Hỗn hợp được ủ lắc 55°C trong thời gian 5 - 10 phút, sau đó để 

nguội ở nhiệt độ phòng. Tiếp tục bổ sung 300 µl 7,5 M amonium acetate, vontex trong 

15 giây và ủ trong đá lạnh 3 giờ, ly tâm 15.000 vòng/phút trong thời gian 10 phút ở 

nhiệt độ 4 °C, thu dịch nổi chuyển sang một ống eppendorf mới. Tiếp tục bổ sung một 

thể tích P.C.I (phenol : chloroform : isoamine theo tỉ lệ 25 : 24 : 1) vào dịch nổi trên, 

đảo đều, ly tâm 14.000 vòng/phút trong 10 phút ở nhiệt độ 4 ºC, thu dịch nổi (lặp lại 2 

lần). Bổ sung 2 thể tích ethanol 100 % và ủ nhiệt độ - 20 ºC trong 20 phút, sau đó ly 

tâm 14.000 vòng/phút trong 5 phút ở nhiệt độ 4ºC. Loại bỏ dịch nổi, thu và rửa kết tủa 

bằng 500 µl ethanol 70 %, ly tâm 14.000 vòng/phút trong 5 phút ở nhiệt độ 4 ºC. Loại 

bỏ dịch nổi làm khô kết tủa ở nhiệt độ phòng sau đó hòa tan kết tủa với 50 µl H2O, ủ 

mẫu ở nhiệt độ 37 ºC cho đến khi kết tủa tan hết. Sau đó kiểm tra chất lượng DNA 

bằng cách chạy điện di trên gel agarose 0,1 % với đệm được sử dụng là TAE 1X (Tris 

- acetate 40 mM + EDTA 1 mM) ở 100 vòng trong khoảng 20 phút. Gel được nhuộm 

bằng dung dịch EtBr với nồng độ 0,5 µg/ml trong 15 phút, rửa gel bằng nước cất trong 

10 phút. Gel được quan sát bằng hệ thống phân tích hình ảnh Gel Documention. 

Phản ứng PCR với các cặp mồi đặc hiệu được sử dụng để phân lập các đoạn gen 

barcode từ các mẫu cá Chình. Trong đó cặp mồi của phân đoạn gen COI được thiết kế 

cùng với các cặp mồi được công bố trên các tạp chí và ngân hàng barcode của thế giới 

CBOL (Consortium for the Barcode of Life) cũng như ngân hàng barcode của Việt 

Nam. Cặp mồi của đoạn gen 16S rRNA được tham khảo theo mô tả của Palumbi và cs 

(1991) [178]. Trình tự của các đoạn mồi được thể hiện trong Bảng 2.4.  
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Bảng 2.4. Trình tự đoạn mồi sử dụng để khuếch đại đoạn gen COI và 16S rRNA 

Đoạn gen Chỉ thị đoạn mồi Trình tự đoạn mồi (5´- 3´) Nguồn 

COI A.angFw-1 

A.angRv-1 

GCACTAAGCCTTCTAATCC 

GATGATTATTGTGGCAGAAG 

Nghiên cứu 

này 

16S rRNA L2510 

H3080 

CGC CTG TTT ATC AAA AAC AT   

CCG GTC TGA ACT CAG ATC ACG T  

Palumbi và cs 

(1991) [178] 

Phản ứng PCR được tiến hành theo mô tả của Sambrook và cs (1989) [194]. 

Thành phần phản ứng: 1 µL DNA tổng số, 1 µL l mồi xuôi (10 mM), 1 µL mồi ngược 

(10 mM), 7 µL đệm PCR (10X), 0,5 µL dNTP (10 mM), 0,2 µL Enzyme Taq (5 

UI/µL) và bổ sung nước cất vô trùng cho đủ thể tích 35 µL. Khuếch đại PCR được 

thực hiện trên máy (MJ-MiniTM Persanol Thermal Cycle, Bio-Rad) theo chu trình luân 

nhiệt như sau: 95 oC / 5 phút; tiếp đến là 30 chu kỳ: 95 oC / 45 giây, 51 oC / 30 giây, và 

72 oC / 1 phút; cuối cùng là 72 oC / 7 phút cho gen COI và 95 ºC / 5 phút; (95 ºC / 45 

giây; 46 ºC / 45 giây; 72 ºC / 1 phút) x 30 chu kỳ và 72 ºC trong 10 phút, cuối cùng giữ 

ở 4 ºC cho gen 16S rRNA. Sản phẩm PCR được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 

1 % trong đệm TAE 1X với thuốc nhuộm Ethydium bromide và đọc hình ảnh điện di 

bằng hệ thống đọc UV trực tiếp (UV- transillumnatorr, Model: DyNa Light).  

Sản phẩm PCR được tinh sạch bằng kít Kit Isolate II PCR and Gel (Bioline) theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất: pha loãng sản phẩm PCR cần được tinh sạch với 50 – 100 

µL nước. Sau đó bổ sung dịch gắn kết CB (Gel Binding) vào cột tinh sạch có thể tích 2 

mL theo tỉ lệ: Vmẫu : VGB là 1 : 2. Chuyển hỗn hợp dung dịch lên cột liên kết DNA và ly 

tâm 11.000 vòng/phút (v/p) trong 30 giây và loại bỏ dịch chảy qua cột. Tiếp tục bổ sung 

đệm rửa 700 µl Washing Buffer CW vào cột liên kết, ly tâm 11.000 v/p trong 30 giây và 

loại bỏ dịch chảy qua cột. Ly tâm thêm 1 lần nữa trong vòng 1 phút để loại đệm Washing 

Buffer CW và làm khô màng bằng cồn ethanol. Chuyển cột sang ống Eppendorf mới 1,5 

ml. Bổ sung 15 - 30 µl nước khử ion khử trùng (Elution Bufer C directly), để ở nhiệt độ 

phòng 1 phút và ly tâm 11.000 vòng trong 1 phút để thu mẫu DNA. 

Các sản phẩm PCR của vùng gen COI và 16S rRNA sau đó được giải trình tự trực 

tiếp bằng phương pháp Sanger dựa trên nguyên lý dideoxy terminator [195] trên máy 

ABI PRISM® 3100 Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems) tại Công ty 

Maccrogen, Hàn Quốc. Thành phần của phản ứng bao gồm: enzyme DNA polymerase, 

primer, trình tự DNA, 4 loại deoxy nucleotid DNA (dATP, dTTP, dCTP, dGTP), 4 loại 

dideoxy nucleotide (ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP) được đánh dấu đồng vị phóng 

xạ. Các deoxy nucleotide là những nucleotid đã bị chỉnh sửa làm mất nhóm hydroxyl ở 

đầu 3’ của phân tử đường. Nhóm 3’- OH đóng vai trò cho phép gắn thêm một nucleotide 

mới vào chuỗi cho nên khi một ddNTP được thêm vào thì một nucleotide không được 

gắn vào chuỗi, phản ứng tổng hợp sẽ dừng lại. Enzyme polymerase xúc tác phản ứng 

gắn các dNTP vào mạch đơn của DNA để kéo dài mạch ở vị trí 3’- OH và dừng lại nếu 
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gắn các ddNTP vào chuỗi. Sau phản ứng tổng hợp, các đoạn DNA có độ dài khác nhau 

được hình thành do ddNTP gắn ngẫu nhiên làm dừng phản ứng. Dựa vào sự sai khác về 

độ dài các đoạn DNA và vị trí các vạch quan sát được trên bản gel để xác định trình tự 

các nucleotide theo chiều từ 5’ – 3’ từ dưới lên trên [195]. Phương pháp này thường 

được sử dụng để giải trình tự các đoạn DNA ngắn từ 400 - 900 bp [157]. 

2.3.2.7. Phương pháp phân tích thống kê và vẽ bản đồ 

Các tập dữ liệu bao gồm 20 chỉ số hình thái ngoài (TL, HL, PD, PA, E, IO, AD, 

PDH, T, TR, HL/TL, PD/TL, PA/TL, TR/TL, AD/TL, PDH/TL, T/TL, E/HL, IO/HL 

và màu sắc hình thái ngoài) và 11 chỉ số môi trường phân bố (nhiệt độ, độ mặn, pH, 

DO, độ sâu, nền đáy, màu nước, chế độ thủy triều, chu kì trăng, thời tiết, thời gian) của 

cá Chình hoa đã được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học trên mềm Excel 2016.  

Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để phân tích thành phần chính (Principal 

Component Analysis - PCA) và phân tích cụm thứ bậc (Cluster analysis – CA) của cấu 

trúc quần thể cá Chình hoa phân bố ở Thừa Thiên Huế dựa trên các chỉ số hình thái và 

môi trường. Trong đó, phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Component 

Analysis - PCA) đã được sử dụng để mô tả và đánh giá sự sai khác của các đặc điểm 

hình thái và môi trường. Một ma trận tương quan đã được sử dụng trong phân tích các 

đặc điểm hình thái, môi trường phân bố. Các mô tả đồ họa của các vị trí mẫu vật dọc 

theo vectơ đã được khảo sát cho các nhóm riêng biệt. Phương pháp này được chọn vì nó 

không yêu cầu một giả định tiên nghiệm nào về nhận dạng phân loại của mẫu vật [186].  

Phân tích cụm thứ bậc (cluster analysis) bằng phương pháp Ward đã sử dụng để đánh 

giá mối quan hệ giữa các cá thể nghiên cứu. Phương pháp này thường được gọi là phương 

pháp phương sai tối thiểu của Ward. Thuật toán chuỗi gần nhất có thể được sử dụng để xác 

định các nhóm, theo thời gian tỷ lệ với kích thước của ma trận khoảng cách đầu vào và 

tuyến tính không gian theo số điểm được phân tích. Tiêu chí phương sai tối thiểu của 

phương pháp Ward là giảm thiểu tổng phương sai trong cụm. Để thực hiện phương pháp 

này, khoảng cách ban đầu giữa các đối tượng riêng lẻ phải bằng (hoặc tỷ lệ với) khoảng 

cách Euclide bình phương. Do đó, khoảng cách cụm ban đầu trong phương pháp phương 

sai tối thiểu của Ward được xác định là khoảng cách Euclid bình phương giữa các điểm:  

dij= d({Xi}, {Xj}) = ||Xi - Xj||2 (4) 

Trong đó, Xi và Xj là các điểm nghiên cứu; dij là bình phương khoảng cách 

Eculid giữa điểm Xi và Xj [229]. 

2.3.2.8. Các phương pháp phân tích sinh tin 

Các trình tự nucleotide được sắp xếp dựa trên chương trình Clustals [148] và hiệu 

chỉnh bằng phần mềm BioEdit 7.2.5 [117]. Trình tự nucleotid được so sánh tỷ lệ phần 

trăm độ tương đồng với các chuỗi tham chiếu trong cơ sở dữ liệu NCBI bằng BLASTn 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) bao gồm: AP007242.1, HQ141374.1 cho COI 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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và AB278871.1 cho 16S rRNA để xác định mức độ tương đồng và thành phần loài. Sau 

đó các chuỗi được xác nhận gửi đến cơ sở dữ liệu NCBI với các số gia nhập đã đăng 

ký của COI là MN067923 - MN067970 và 16S rRNA là MN633308 - MN633355. 

Thành phần nucleotide, amino acid được phân tích bằng phần mềm Mega X [142].  

Cây phát sinh chủng loại thể hiện mối quan hệ di truyền được xây dựng bằng 

phần mềm MEGA X (The Molecular Evolution Genetics Analysis), dựa trên 4 phương 

pháp Maximum Like hood (ML); Neighbor - Joining, Maximum Parsimony và 

UPGMA để củng cố vị trí của các nhánh trong cây phát sinh chủng loại với giá trị 

bootstrap được sử dụng là 1.000 lần [142]. Trong đó, phương pháp Neighbor-Joining 

[191], cây phát sinh được vẽ theo tỷ lệ với chiều dài nhánh trong cùng một đơn vị, 

khoảng cách tiến hóa được tính bằng phương pháp p-distance [172] được sử dụng để 

suy ra cây phát sinh di truyền. Đối với phương pháp Maximum Likelihood, cây phát 

sinh di truyền được xây dựng dựa trên mô hình Tamura-Nei [214]. Cây ban đầu được 

xây dựng tự động bằng thuật toán Neighbor-Join và BioNJ dựa trên ma trận khoảng 

cách theo từng cặp và được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp tối ưu hóa tổng 

hợp tối đa (MCL), sau đó chọn cấu trúc liên kết với giá trị ổn định cao nhất. Cây được 

vẽ theo tỷ lệ, với chiều dài nhánh được đo bằng số lần thay thế trên mỗi vị trí nucleotide. 

Cây phát sinh di truyền được xây dựng dựa trên phương pháp Maximum Parsimony 

bằng thuật toán Subtree – Pruning - Regrafting (SPR) [173] với mức độ tìm kiếm cấp độ 

1, trong đó các cây ban đầu thu được bằng cách thêm ngẫu nhiên các chuỗi (10 lần lặp 

lại). Cây được vẽ theo tỷ lệ, với độ dài nhánh được tính bằng phương pháp đường trung 

bình và được tính theo đơn vị số lượng thay đổi trong toàn bộ chuỗi. Cây tiến hóa được 

suy luận bằng phương pháp UPGMA được vẽ theo tỷ lệ, với chiều dài nhánh trong cùng 

đơn vị với khoảng cách tiến hóa được sử dụng để suy ra cây phát sinh gen. Khoảng cách 

tiến hóa được tính toán bằng phương pháp Tamura - Nei [214] và được tính theo đơn vị 

số lượng thay thế tại mỗi vị trí tương đồng. Các đoạn gen tham chiếu từ genbank đã 

được sử dụng làm nhóm ngoài khi xây dựng các cây phát sinh di truyền. 

Phân tích đa hình DNA, tái tổ hợp dựa trên các thông số: số lượng vị trí đa hình 

(S), tổng số đột biến (Eta), số lượng haplotype (h), đa dạng haplotype (Hd), đa dạng 

nucleotide (π), đã được tính toán bằng phần mềm DnaSP 6.0 [190], [154] được xem 

như là một phép đo đa hình trong quần thể [173]. Tính trung lập được kiểm tra dựa 

trên hai phương pháp Tajima’s D test [214], Fu’s Fs tests, Fu & Li’s D* và F* test 

[242] bằng phần mềm DNAsp 6.0. Phần mềm Network 10.0 (http://www.fluxus-

engineering.com/) đã được sử dụng để ước tính mối quan hệ phát sinh gen giữa các 

biến thể di truyền (Haplotype network). Sự khác biệt di truyền, khoảng cách di truyền 

và tỷ lệ phân tán giữa các quần thể được ước tính bằng cách tính toán thống kê F (Fst) 

và kiểm tra ý nghĩa thông kê trên DNAsp 6.0. Giá trị Nm được tính theo công thức Nm 

= (1 - Fst) / 4 Fst dành cho đoạn gen nằm trên nhiễm sắc thể lưỡng bội [244].  

http://www.fluxus-engineering.com/
http://www.fluxus-engineering.com/
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài cá Chình phân bố tại Thừa Thiên Huế 

Đặc điểm hình thái và phân tử của 6 mẫu cá Chình thuộc giống Anguilla thu 

thập tại Thừa Thiên Huế đã được phân tích để định danh thành phần loài. Các chỉ số 

hình thái ngoài của các mẫu vật được thể hiện ở Bảng 3.1. Theo đó, năm trong số sáu 

mẫu thu được bao gồm: Anguilla sp.01, Anguilla sp.02, Anguilla sp.03, Anguilla sp.04 

và Anguilla sp.05 có đặc điểm da có chấm hoa, răng hàm hẹp. Giá trị PA/TL = 39,0 – 

48,0 %, HL/TL = 12,9 – 14,8 %, TR/TL = 25,1 – 33,3 %, AD/TL = 16,3 – 20,4 %, 

PDH/TL = 9,7 – 13,9 %. Mẫu Anguilla sp.06 với đặc điểm hình thái là da có màu sắc 

đồng nhất, răng hàm rộng, các giá trị PA/TL = 44 %, HL/TL = 13,0 %, TR/TL = 

30,1 %, AD/TL = 0 %, PDH/TL = 30,9 %. Chúng được được xác định là loài là A. 

marmorata cho Anguilla sp.01, Anguilla sp.02, Anguilla sp.03, Anguilla sp.04 và 

Anguilla sp.05 và A. bicolor cho Anguilla sp.06 theo Ege (1939) [102] và Watanabe và 

cs (2004) [232]. 

Bảng 3.1. Đặc điểm hình thái của Anguilla spp. được thu thập tại Thừa Thiên Huế 

Mẫu 
Anguilla 

sp.01 

Anguilla 

sp.02 

Anguilla 

sp.03 

Anguilla 

sp.04 

Anguilla 

sp.05 

Anguilla 

sp.06 

W (g) 34,0 89,0 3.200,0 133,1 388,2 491,0 

TL (mm) 255,0 362,0 1.080,0 405,0 540,0 613,0 

HL (mm) 33,0 49,0 160,0 55,0 75,0 80,0 

PD (mm) 6,5 8,4 31,0 11,0 15,0 27,0 

PA (mm) 97,0 152,0 500,0 190,0 260,0 270,0 

AD (mm) 42,0 59,0 190,0 80,0 110,0 0,0 

TR (mm) 64,0 103,0 340,0 135,0 155,0 190,0 

PDH (mm) 32,0 35,0 150,0 55,0 75,0 190,0 

PA/TL(%) 39,0 42,0 46,0 47,0 48,0 44,0 

HL/TL(%) 12,9 13,5 14,8 13,6 13,9 13,0 

TR/TL(%) 25,1 28,5 31,5 33,3 28,7 30,1 

AD/TL(%) 16,5 16,3 17,6 19,7 20,4 0,0 

PDH/TL(%) 12,5 9,7 13,8 13,6 13,9 30,9 

Màu sắc Có Có Có Có Có Không 

Xương hàm Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp Hẹp Rộng 

Loài 
A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

A.  

bicolor 

Các đoạn gen COI và 16S rRNA của tất cả các mẫu đã được khuếch đại thành 

công bằng cách sử dụng kỹ thuật DNA barcode. Các mẫu Anguilla sp.01, Anguilla 

sp.02, Anguilla sp.03, Anguilla sp.04 và Anguilla sp.05 được xác định là A. marmorata 

bằng chỉ thị phân tử. Tỉ lệ tương đồng của phân đoạn COI của` 5 mẫu này với các hai 

đoạn đối chứng trong cơ sở dữ liệu NCBI: AP007242.1 có nguồn gốc từ Nhật Bản là 



60 

 

 

 

99,44 – 99,76 % và HQ141374.1 có nguồn gốc từ Đài Loan là 99,29 – 99,64 %. Tỷ lệ 

tương đồng của đoạn 16S rRNA của các mẫu Anguilla sp.01, Anguilla sp.02, Anguilla 

sp.03, Anguilla sp.04 và Anguilla sp.05 với đoạn AB278871.1 là 99,69 – 99,84 %. 

Trong khi đó, mẫu Anguilla sp.06, được xác định bằng chỉ thị hình thái là A. bicolor, 

đã được khẳng định tới phân loài là A. biocolor pacifica bằng chỉ thị phân tử với tỷ lệ 

tương đồng là 99,53 % cho COI (AP007237.3) và 99,69 - 99,84 % cho 16S rRNA 

(AP007237.3 và AB278743.1) (Bảng 3.2). Tất cả các so sánh đều có giá trị E-value 

bằng 0,0, điều này cho thấy sự tương đồng rất có ý nghĩa.  

Bảng 3.2. Kết quả xác định thành phần loài cá Chình Anguilla ở Thừa Thiên Huế  

từ dữ liệu Genbank 

Mẫu vật 
Chỉ thị 

hình thái 

Chỉ thị 

phân tử 

COI 16S rRNA 

Mã số 

Genbank 

Tỉ lệ 

tương 

đồng (%) 

Mã số 

Genbank 

Tỉ lệ 

tương 

đồng (%) 

Anguilla 

sp.01 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

AP007242.1 

HQ141374.1 

99,44 

99,53 
AB278871.1 99,69 

Anguilla 

sp.02 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

AP007242.1 

HQ141374.1 

99,53 

99,29 
AB278871.1 99,84 

Anguilla 

sp.03 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

AP007242.1 

HQ141374.1 

99,56 

99,64 
AB278871.1 99,84 

Anguilla 

sp.04 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

AP007242.1 

HQ141374.1 

99,76 

99,53 
AB278871.1 99,84 

Anguilla 

sp.05 

A. 

marmorata 

A. 

marmorata 

AP007242.1 

HQ141374.1 

99,56 

99,64 
AB278871.1 99,69 

Anguilla 

sp.06 
A. bicolor 

A. bicolor 

pacifica 
AP007237.3 99,53 

AP007237.3 

AB278743.1 

99,84 

99,69 

Từ những kết quả nghiên cứu này cho thấy sự khác biệt cơ bản về đặc điểm hình 

thái ngoài và phân tử của hai loài cá Chình đã được ghi nhận tại Thừa Thiên Huế. Dựa 

trên các chỉ số hình thái hoàn toàn có thể phân biệt được sự sai khác giữa hai loài. Các 

chỉ thị phân tử được sử dụng đã hỗ trợ tính chính xác về thành phần loài của các mẫu 

vật sử dụng trong nghiên cứu này là cá Chình hoa (A. marmorata). Ngoài ra, các chỉ 

thị phân tử đã hỗ trợ phân loại các đơn vị dưới loài và khẳng định được cá Chình mun 

ở Thừa Thiên Huế là A. biocolor pacifica. 

3.2. Hiện trạng phân bố, đặc điểm môi trường và phân cụm sinh thái phân bố của 

cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

3.2.1. Hiện trạng phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

3.3.2.1. Phân bố theo thời gian 

Tại Thừa Thiên Huế, cá Chình hoa có kích cỡ từ 100 – 1.137 mm (3,0 – 4.500 g) 

xuất hiện quanh năm. Trong đó, cá Chình hoa kích thước lớn (TL > 900 mm) có tỷ lệ 
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thấp (5,8 % số lượng khai thác) và xuất hiện chủ yếu vào tháng 8 – tháng 12 hoặc sau 

mưa lớn. Cá Chình hoa có kích thước nhỏ (TL < 200 mm) xuất hiện chủ yếu trong 

khoảng thời gian từ tháng 2 – tháng 4 hàng năm. Trong thời gian từ tháng 10 – tháng 12, 

ghi nhận sự xuất hiện lẻ tẻ của cá Chình non ở khu vực hạ lưu (Bảng 3.3). Trong các 

nghiên cứu trước đây về về mùa vụ xuất hiện của của cá Chình hoa trên các hệ thống 

sông ở miền Trung cũng cho thấy xu hướng tương tự. Cụ thể, cá Chình hoa xuất hiện ở 

cửa sông Ba, Phú Yên từ tháng 1 đến tháng 4 [10], [25]. Tại các cửa sông Quảng Bình, 

cá Chình hoa giống xuất hiện tập trung vào giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 01 năm sau 

đối với loại cá có khối lượng lớn hơn 100 g. Cá Chình hoa nhỏ (dưới 50 g) xuất hiện chủ 

yếu giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4. Các tháng còn lại cá Chình hoa giống cỡ to từ 50 g 

trở lên vẫn xuất hiện lẻ tẻ, không tạo thành đàn như dịp vào tháng 10 và tháng 11 [22]. 

Bảng 3.3. Số lượng và tỉ lệ các nhóm kích cỡ của cá Chình hoa theo thời gian 

Tháng 
Kích cỡ (mm)  

Tỉ lệ 

(%) 100 -  

199 

200 - 

299 

300 - 

399 

400 - 

499 

500 - 

599 

600- 

699 

700– 

799 

800- 

899 

900- 

999 

1000 - 

1099 

1100- 

1199 
Tổng 

1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 2,3 

2 7 5 6 3 1 1 0 0 0 0 0 23 6,6 

3 22 18 22 22 16 4 3 1 2 0 0 110 31,4 

4 3 4 9 3 6 0 1 0 0 0 0 26 7,4 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,9 

7 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 7 2,0 

8 1 1 7 10 9 5 3 3 1 1 1 42 12,0 

9 0 0 0 6 1 6 3 3 1 0 0 20 5,7 

10 5 14 5 2 1 4 4 5 1 2 1 44 12,6 

11 0 1 3 7 4 2 5 1 1 1 0 25 7,1 

12 6 10 8 5 4 3 
 

1 3 2 0 42 12,0 

Tổng 44 58 63 63 42 25 20 15 10 8 2 
350 100,0 

Tỉ lệ (%) 12,6 16,6 18,0 18,0 12,0 7,1 5,7 4,3 2,9 2,3 0,6 

Sự phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế có thể chia thành hai thời kỳ, 

mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 4) và mùa mưa (từ tháng 8 đến tháng 12) (Bảng 3.3). 

Vào mùa khô, cá Chình hoa xuất hiện ở Thừa Thiên Huế có kích thước từ 100 – 999 

mm (44,0 %). Sự xuất hiện của cá Chình hoa vào mùa khô tập trung chủ yếu trong 

tháng 3 (34,1 %) có kích cỡ nhỏ từ 100 – 600 mm (Hình 3.2) tập trung ở vùng hạ lưu 

và đầm phá (Hình 3.1). Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4, tại Thừa Thiên Huế 

ghi nhận sự xuất hiện của cá Chình hoa giai đoạn cá con (TL > 200 mm) di nhập vào 

hệ sinh thái nôi địa qua các cửa biển, đầm phá. 

Vào mùa khô, dòng chảy từ thượng nguồn về các con sông giảm kết hợp hoạt 

động của chế độ bán nhật triều tăng lên đã làm cho độ mặn ở vùng hạ lưu các con 

sông có xu hướng tăng lên [41]. Những yếu tố này đã tạo điều kiện cho cá Chình con 

bắt đầu di nhập vào hệ sinh thái nôi địa qua các cửa biển, đầm phá. Sau khi di nhập 
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vào vùng đầm phá và cửa sông, cá Chình con sẽ phát triển và di chuyển theo các lạch 

nước trên hệ thống đầm, phá để phát tán đến các thủy vực khác nhau tại Thừa Thiên 

Huế. Chúng sẽ lựa chọn giữa việc ở lại vùng trung và hạ lưu hoặc di chuyển lên vùng 

thượng nguồn của các con sông để sinh sống và phát triển cho đến tuổi trưởng thánh. 

Điều này được thể hiện sự xuất hiện chủ yếu của các nhóm có kích thước nhỏ từ 200 

– 599 mm trên hầu khắp các thủy vực nghiên cứu (Hình 3.1 và Hình 3.2). 

 

Hình 3.1. Phân bố của cá Chình hoa theo mùa khô ở Thừa Thiên Huế 

 

Hình 3.2. Tần số (%) bắt gặp các kích cỡ cá Chình hoa khai thác mùa khô 

 

18,08

18,08

22,60

18,64

12,99

2,82
2,82

1,13 1,69 1,13

100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499 500 - 599

600 - 699 700 - 799 800 - 899 900 - 999 1000 - 1099

Chú thích: TL (mm)
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Sự thay đổi về chế độ dòng chảy và nhiệt độ môi trường nước trong các đợt lũ 

nhỏ (lũ tiểu mãn) trong thời gian từ tháng 4 – tháng 6 là yếu tố kích thích và tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá Chình con bơi ngược dòng lên thượng nguồn [47]. Trong giai 

đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, tỷ lệ bắt gặp cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế là rất thấp 

(chỉ chiếm 2,9 %) (Bảng 3.3). Sự hiếm gặp của cá Chình hoa trong thời điểm này có 

thể được lý giải bởi sự ảnh hưởng điều kiện thời tiết trong mùa hè ở Thừa Thiên Huế 

(nhiệt độ cao, nắng nhiều) ảnh hưởng đến tập tính tránh ánh sáng và ẩn nấp của chúng. 

 

Hình 3.3. Phân bố theo kích cỡ của cá Chình hoa vào mùa mưa ở Thừa Thiên Huế 

 

Hình 3.4. Tần suất (%) bắt gặp các kích cỡ cá Chình hoa trong mùa mưa 

 

6,94

15,03

13,29

17,3410,98

11,56

8,67

7,51

4,05 3,47 1,16

100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499

500 - 599 600 - 699 700 - 799 800 - 899

Chú thích: TL (mm)
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Ở Thừa Thiên Huế mùa mưa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm, kết quả 

ghi nhận về tần số bắt gặp của cá Chình hoa có kích cỡ từ 100 – 600 mm, thậm chí có 

những cá thể có kích thước lớn hơn (TL > 600 mm) ở các khu vực trung và hạ lưu các 

con sông (Bảng 3. 3, Hình 3.3 và Hình 3.4). Trong khoảng thời gian từ tháng 8 – tháng 

11 là thời điểm tương ứng với mùa mưa bão hàng năm ở Thừa Thiên Huế. Vào những 

đêm tối trời có gió mùa Đông Bắc với tốc độ gió cấp 5, cấp 6 trở lên, kèm theo mưa 

[51], [41]. Cùng thời điểm này các con sông nhận được lượng nước lớn từ các lưu vực 

sông phía thượng nguồn của dãy Trường Sơn đổ về dẫn đến môi trường nước sông 

mang tính nước ngọt điển hình [41]. Sự xáo trộn của dòng chảy trong mùa mưa lũ trên 

các hệ thống sông đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá Chình hoa trưởng thành di cư ra 

biển sinh sản. Vì vậy, sự xuất hiện của cá Chình hoa vào mùa mưa tập trung ở vùng hạ 

lưu (Hình 3.3). Những nhận định từ kết quả nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây của khi đánh giá sự phân bố của cá Chình hoa trên các hệ thống 

sông và quy luật di cư của chúng ở miền Trung, Việt Nam [42], [10], [20]. 

Như vậy, sự phân bố của cá Chình hoa có liên quan mật thiết với sự thay đổi về 

điều kiện môi trường, thời tiết, khí hậu và chế độ trao đổi nước trên các hệ thống thủy 

vực tại Thừa Thiên Huế. Bên cạnh sự xuất hiện quanh năm của nhóm cá Chình hoa giai 

đoạn sinh trưởng thì sự xuất hiện của cá Chình hoa tại Thừa Thiên Huế được phân thành 

hai mùa rõ rệt liên quan đến quá trình xâm nhập của cá con vào mùa khô và di cư sinh 

sảnh của cá trưởng thành vào mùa mưa. Các mô hình xâm nhập của cá Chình hoa con từ 

đại dương vào các vùng biển trong khu vực Indo – Thái Bình Dương đã được chứng 

minh. Sự xâm nhập của cá Chình thủy tinh có liên quan mật thiết chu kỳ và sự thay đổi 

của dòng hải lưu trong mỗi mùa [63], [58]. Các dòng chảy kết nối ở khu vực Thái Bình 

Dương sẽ cho phép nước từ các khu vực khác nhau xâm nhập vào lưu vực, sự vận hành 

dòng chảy từ đại dương, các dòng hải lưu đã tạo điều kiện cho cá Chình con di cư từ 

vùng sinh sản vào các vùng biển nội địa [161]. Cho nên, tại các vùng cửa sông ở Thừa 

Thiên Huế có sự xuất hiện cá Chình hoa con (TL < 200 mm) trong khoảng thời gian từ 

tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Cá Chình hoa giống sau khi xâm nhập từ biển vào đầm 

phá rồi phát tán đến các thủy vực khác nhau để sinh sống, phát triển thông qua các cửa 

sông. Càng tiến vào khu vực trung và thượng lưu cá Chình hoa thích nghi với đời sống 

trong môi trường nước ngọt và tăng trưởng về kích cỡ, khối lượng. Trải qua quá trình 

sinh sống và phát triển lâu dài ở các vùng nước ngọt khác nhau cho đến khi trưởng thành 

cá Chình hoa di cư ra biển sinh sản vào mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Kết 

quả này phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả khác liên quan đến các mô hình di 

nhập và phân bố của cá Chình hoa tại Việt Nam và khu vực Indo – Thái Bình Dương 

[20], [22], [18], [77], [130], [208], [209], [58], [62], [144], [243]. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này, chúng tôi không thu được mẫu cá Chình hoa thủy tinh (glass eel) và cá 

Chình hoa thành thục sinh dục (buồng trứng giai đoạn IV) ở vùng hạ lưu cho nên những 
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bằng chứng để xác định mùa vụ di cư và sinh sản của cá Chình hoa tại Thừa Thiên Huế, 

Việt Nam vẫn chưa rõ ràng và cần có những nghiên cứu tiếp theo. 

3.2.2.2. Phân bố theo không gian 

Tại Thừa Thiên Huế, cá Chình hoa có kích cỡ từ 300 – 699 mm phân bố phổ biến 

trên hầu hết các thủy vực nghiên cứu. Cá Chình hoa có kích cỡ > 700 mm xuất hiện ít 

hơn, chủ yếu tập trung ở vùng hạ lưu (Cửa Lác, Đập Thảo Long, Đập Truồi, Thuận An, 

Từ Hiền, Lăng Cô) và rải rác ở trung và thượng lưu (Bình Điền, A Lưới, Nam Đông). 

Chúng thường sống trong các hang sâu, chỉ xuất hiện vào ban đêm và di cư vào mùa 

mưa bão. Cá Chình hoa kích cỡ nhỏ (< 200 mm) chỉ xuất hiện ở vùng hạ lưu các hệ 

thống sông và cửa biển, đầm phá như: đập Cửa Lác, cửa Thuận An, hạ nguồn sông 

Truồi, cửa Tư Hiền, sông Bù Lu, đầm Lăng Cô (Hình 3.5). Vào thời điểm từ tháng 12 

đến tháng 4 sang năm, cá Chình hoa con (TL < 200 mm) di nhập vào vùng hạ lưu. Sau 

đó dưới ảnh hưởng của chế độ thủy triều lên và xuống, chúng di cư ngược dòng và 

phát tán đến các thủy vực khác nhau. Cho nên càng lên cao ở vùng trung và thượng 

lưu, sự xuất hiện của cá Chình hoa có kích thước 100 – 299 mm càng giảm (Hình 3.6). 

Kết quả này phù hợp với nhận định của Robinet và cs (2007) [189], sự xâm nhập của cá 

Chình hoa giai đoạn con non (TL < 250 mm) vào các con sông nhiều nhất từ tháng 10 đến 

tháng 4 năm sau và sự phân bố ngày càng giảm từ vùng hạ lưu đến vùng thượng lưu. 

 

Hình 3.5. Hiện trạng phân bố theo kích cỡ của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế  
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Tại các vùng nghiên cứu, sự phân bố của cá Chình hoa cũng có những đặc trưng 

khác nhau được hình thành bởi đặc điểm địa hình và điều kiện tự nhiên. Cá Chình hoa 

có kích cỡ nhỏ < 200 mm, chỉ xuất hiện tại các thủy vực ở vùng hạ lưu như SBL, LC, 

TA và TH. Trong khi đó, cá Chình hoa lớn > 700 mm xuất hiện rải rác trên hầu hết các 

vùng thu mẫu, tập trung chủ yếu ở vùng hạ lưu vào mùa mưa lũ. Cá Chình hoa có kích 

thước trung bình từ 200 – 700 mm phân bố trên tất cả các thủy vực thu mẫu (Bảng 3.4).  

Hệ thống sông Hương là thủy vực có số lượng và tỉ lệ cá Chình hoa khai thác 

được lớn nhất với 105 cá thể (30,0 %) có kích cỡ từ 200 – 1099 mm. Cá Chình hoa 

giai đoạn con non (TL < 200 mm) không thu được trên hệ thống sông Hương (Bảng 

3.4). Cá Chình hoa phân bố tập trung ở vùng hạ lưu và thượng lưu của hệ thống sông 

Hương. Vùng thượng nguồn bao gồm các điểm nghiên cứu thuộc huyện Hương Thọ 

(thượng nguồn sông Bồ), khu vực Bình Điền đến Nam Đông, A Lưới nằm trên lưu vực 

của sông Tả Trạch và Hữu Trạch. Khu vực này có địa hình thuận lợi cho việc ẩn ấp và 

phát triển của cá Chình hoa như: có nhiều đá dầm lớn, nhỏ tạo thành nhiều hang hốc, 

có nền đáy bùn, cát, rong rêu, độ sâu mực nước không lớn từ 2 - 4,5 m với sự xuất hiện 

của cá Chình hoa có kích cỡ > 300 mm. 

Bảng 3.4. Số lượng các nhóm kích cỡ cá Chình hoa tại các vùng nghiên cứu 

TL (mm) SOL SHU STr SBL LC TA TH 

100 - 199 0 0 2 19 15 5 3 

200 - 299 3 0 6 25 14 6 5 

300 - 399 8 21 12 9 8 4 1 

400 - 499 12 29 4 2 3 6 7 

500 - 599 7 23 4 2 1 4 1 

600 - 699 2 11 6 0 1 1 4 

700 - 799 1 7 6 0 1 2 3 

800 - 899 1 5 4 0 1 1 3 

900 - 999 0 5 3 0 0 1 1 

1.000 - 1.099 0 4 2 0 1 0 1 

1.100 - 1.199 0 0 1 0 1 0 1 

Tổng 34 105 50 57 46 30 30 

Tỉ lệ (%) 9,7 30,0 14,3 16,3 13,1 8,6 8,6 

Vùng hạ nguồn, bao gồm các điểm tại Quảng Thọ, đập Thảo Long, cá Chình hoa 

phân bố không đều có kích cỡ từ 200 – 1099 mm. Đây là khu vực có độ sâu lớn từ 3 – 6 

m, nền đáy bùn, cát, có nhiều đá dầm lớn, nhỏ tạo thành nhiều hang hốc (Hình 3.5). Sự 

phân bố của cá Chình hoa trên hệ thống sông Hương diễn ra theo hai mùa. Mùa khô từ 

tháng 1 đến tháng 6 hàng năm với chiếm 10,9 % số lượng. Sự xuất hiện của cá Chình 

hoa tập trung vào tháng 3 -  tháng 4 với kích cỡ phổ biến 300 – 599 mm. Vào mùa 
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mưa, số lượng và kích cỡ của cá Chình hoa xuất hiện trên hệ thống sông Hương tăng 

lên (89,1 %) (Hình 3.6). 

 

Hình 3.6. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác trên hệ thống sông Hương 

 

Hình 3.7. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác trên sông Ô Lâu 

Trên sông Ô Lâu, cá Chình hoa phân bố tập trung tại hai vùng, vùng cửa sông tại 

đập Cửa Lác và các khe suối thuộc vùng núi của huyện Phong Điền với kích cỡ từ 200 – 

699 mm vào tháng 3 hàng năm (94,1%) (Bảng 3.4 và Hình 3.7). Kích cỡ khai thác của cá 

Chình hoa trên hệ thống sông Ô Lâu thấp hơn so với các thủy vực khác, chủ yếu từ 200 – 

799 mm, cá Chình hoa có kích cỡ > 700 mm rất hiếm gặp. Khu vực trung và thượng lưu 

chỉ khai thác được cá Chình hoa có kích cỡ 300 – 699 mm (Hình 3.5 và Hình 3.7).  
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Sự phân bố của cá Chình hoa trên hệ thống sông Truồi tập trung ở một số khu vực: 

vùng hạ lưu ở các trộ sáo nằm theo hướng Tây - Nam (hướng từ cửa sông Truồi đến cửa 

Tư Hiền) dọc ven bờ đầm Cầu Hai ra biển có nền đáy với sự phân bố của rong đuôi chó, 

nền đáy cát, bùn, độ sâu khoảng 1 m; vùng cửa sông Truồi có nền đáy đá và sự phát 

triển các thực vật ở 2 ven bờ; các bãi đá lớn dưới chân cầu Truồi và khu vực thôn Trung 

Chánh, cách cầu Truồi 500 m về hướng thượng nguồn, có các khe, hang hốc có độ sâu 

lên đến 7 m được tạo nên bởi các loại đá cuội, đá tảng là những vị trí có sự tâp trung của 

cá Chình hoa có kích thước lớn; khu vực đập Truồi, do sự ảnh hưởng của việc đóng mở 

cửa đập trong thời kì từ tháng 1 – tháng 4 đã cản trở quá trình di nhập của cá Chình hoa 

con lên vùng thượng nguồn nên tại các hang hốc, đá tảng ở dưới đập Truồi và đập tràn – 

xử lý sự cố có sự xuất hiện nhiều của cá Chình hoa có kích cỡ 200 – 600 mm; Ở khu 

vực hồ Truồi đã ghi nhận sự phân bố của cá Chình hoa với kích cỡ lớn > 700 mm tại các 

khe đá, tảng đá lớn có độ sâu từ 2 – 11 m. Ngoài ra, cá Chình hoa còn phân bố ở 4 khe 

suối bao gồm: khe Ông Viên, khe Ba Trại, khe Hợp Hai, khe Vũng Thùng, tại những vị 

trí có độ sâu từ 0,5 - 2 m có sự phân bố của cá Chình hoa kích cỡ từ 300 mm trở lên, cá 

có kích cỡ từ 200 – 300 mm phân bố chủ yếu ở các vị trí có độ sâu từ 0,1 - 0,3 m (Hình 

3.7). Sự phân bố của cá Chình hoa trên hệ thống sông Truồi được phân thành hai mùa rõ 

rệt: mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, điểm hình bởi sự có mặt của cá kích 

thước nhỏ 100 – 600 mm (trong đó nhóm cá Chình lá liễu có kích cỡ < 200 mm xuất 

hiện vào tháng 1 và tháng 2) ở vùng hạ lưu; mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm 

ghi nhận sự xuất hiện của cá Chình hoa có kích thước lớn hơn 700 mm (Hình 3.8).  

 

Hình 3.8. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác trên sông Truồi 

Sông Bù Lu là một thủy vực có chiều dài con sông ngắn, chỉ khoảng 17 km với độ 

dốc lớn, địa hình có nhiều hang hốc, đá đầm lớn. Cửa sông đổ trực tiếp ra biển và không 

chịu ảnh hưởng bởi chế độ trao đổi nước ở khu vực đầm phá. Trên sông Bù Lu, cá 
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Chình hoa tập trung phân bố ở hai vùng chính là khu vực trung lưu thuộc địa phận xã 

Lộc Vĩnh và hai khe nước lớn là khe Ngai Bà Đợi và Ngai Ông Dòng, những vị trí này 

thường là nơi có địa hình hang hốc, đá dầm lớn (nhỏ), cửa ra các khe nước đổ, thác chảy, 

điểm chân cầu, chân đập. Còn những điểm có nền đáy cát bùn, bùn đất, rất nông, bằng 

phẳng thường không phù hợp với tập tính phân bố của cá Chình hoa. Kích cỡ khai thác 

cá Chình hoa trên sông Bu Lu nhỏ hơn so với các hệ thống sông khác, từ 100 – 599 

mm trong đó nhóm cá kích thước < 200 mm có tần số bắt gặp lớn (chiếm 59,7% số 

lượng mẫu) vào hai thời điểm từ tháng 2 đến tháng 4 và tháng 8 đến thàng 10 hàng 

năm, thời điểm này trùng với hai mùa di cư của cá Chình hoa trong năm (Bảng 3. 4 và 

Hình 3.9). 

 

Hình 3.9. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác trên sông Bù Lu 

 

Hình 3.10. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác tại đầm Lăng Cô, Phú Lộc 

Ở khu vực Lăng Cô, Phú Lộc, cá Chình hoa tập trung nhiều ở cửa biển (80 %), 

khu vực suối Mơ và suối Tam Thác Đỗ chiếm tỷ lệ nhỏ (8 – 12 %) từ tháng 3 - tháng 4 
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với kích cỡ từ 100 – 499 mm (82,2 %) và tháng 8 - tháng 9 hàng năm với kích cỡ 500 

– 1199 mm (chiếm 11 %) (Hình 3.5, Bảng 3.4 và Hình 3.10). Trong đó, tại khu vực 

cửa Lăng Cô là nơi có nền đáy cát thô, các tảng đá lớn nhỏ, hang hốc phù hợp với tập 

tính sinh sống và di cư của cá Chình hoa. Ở khu vực suối Mơ và suối Tam Thác Đỗ 

(Hói Dừa và Hói Mít) là những con suối lớn, dòng chảy liên tục, địa hình hiểm trở, nền 

đáy có nhiều hang hốc được tạo thành bởi các tảng đá lớn, cát, sỏi, phù hợp với điều 

kiện sống và ẩn nấp của cá Chình hoa trong thời kì sinh trưởng. 

Sự xuất hiện của cá Chình hoa ở cửa biển Thuận An được chia thành 3 vùng, 

vùng thứ nhất là khu vực xã Hương Phong có hệ sinh thái rừng ngập mặn Rú Chá có 

nền đáy cát, sỏi, đá và bờ kè biển Hải Dương có sản lượng đánh bắt được là cao nhất; 

vùng thứ hai là những điểm nằm trong vùng có nền đáy có đá lớn và gồ ghề như chân 

cầu có sản lượng trung bình; vùng thứ ba gồm những điểm khai thác nằm trong vùng 

có nền đáy nông cạn và trơn tru bằng phẳng, nền cát với sản lượng khai thác thấp 

(Hình 3.5). Tại cửa biển Thuận An, sự xuất hiện của cá Chình hoa cũng được phân 

thành hai mùa rõ rệt tương ứng với kích cỡ phân bố và đặc điểm di cư của loài. Cụ thể, 

nhóm cá Chình hoa con có kích thước từ 100 – 399 mm chỉ xuất hiện từ tháng 12 - 

tháng 3 năm sau (43,3 %). Nhóm cá Chình hoa có kích cỡ > 400 mm xuất hiện rải rác 

từ tháng 7 - tháng 12 hàng năm (Bảng 3.4 và Hình 3.11). 

 

Hình 3.11. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác tại cửa Thuận An 

Tại khu vực cửa biển Tư Hiền, sự phân bố của cá Chình hoa cũng tập trung vào 

hai thời kì từ tháng 1 đến tháng 4 và tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Trong đó, vào 

mùa khô từ tháng 1 – tháng 3 ghi nhận sự có mặt của cá Chình hoa có kích thước nhỏ 

(> 500 mm) di cư vào vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, chiếm 53,3 % số lượng 

mẫu khai thác (Bảng 3.14). Từ tháng 8 đến tháng 12 tại cửa biển Tư Hiền ghi nhận có 

sự xuất hiện của cá Chình hoa có kích thước > 500 mm, tập trung trong hai tháng 9 và 
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tháng 10 (chiếm 43,3% số lượng thu mẫu) (Bảng 3.4 và Hình 3.12). Sự xuất hiện của 

cá Chình hoa tại cửa biển Thuận An tập trung ở các khu vực gần, xung quanh cầu Tư 

Hiền và gần bờ là những vị trí có địa hình hiểm trở với nhiều hang hốc hoặc đá tảng 

lớn, nhỏ và bụi, thảm cỏ. Những vị trí có địa hình nông, trơn tru bằng phẳng ít có sự 

xuất hiện của cá Chình hoa hơn. 

 

Hình 3.12. Số lượng theo kích cỡ cá Chình hoa khai thác tại cửa Tư Hiền 

Như vậy, trên các thủy vực ở Thừa Thiên Huế sự phân bố của cá Chình hoa theo 

không gian và thời gian chịu sự chi phối mạnh mẽ của các điều kiện về địa hình, thời tiết, 

khí hậu và giai đoạn khác nhau của vòng đời. Quá trình thích nghi với điều kiện môi 

trường thay đổi khi di cư được định hướng bởi sự thay đổi của các yếu tố môi trường liên 

quan đến sự xáo trộn dòng chảy, nhiệt độ, độ mặn theo chu kì của thời tiết như: mưa, lũ, 

chế độ thủy triều. Các đặc trưng về môi trường và điều kiện thủy văn khác nhau tại các 

vùng sinh thái đã phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá Chình hoa từ cá con, cá 

giống tới giai đoạn trưởng thành.  

3.2.2. Đặc điểm môi trường và phân cụm sinh thái 

3.2.2.1. Đặc điểm môi trường 

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm môi trường phân bố của cá Chình hoa cho thấy 

sự thích nghi với điều kiện nhiệt độ nước khoảng 21 – 32 0C (Bảng 3.5). Các giá trị về 

nhiệt độ đo được giảm dần theo độ cao của các vùng nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế. 

Các hệ sinh thái sông, suối ở vùng núi cao thường có nhiệt độ thấp duy trì trong 

khoảng 20 - 25 0C thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cá Chình hoa quanh 

năm. Đây cũng chính là những vùng sinh sống lâu dài của cá Chình hoa trong vòng 

đời của chúng. Tại các thủy vực ở vùng hạ lưu, nhiệt độ môi trường nước có sự biến 
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động lớn hơn qua các mùa từ 20 - 32 0C (Bảng 3.6). Nhiệt độ nước thường giảm xuống 

vào mùa mưa lũ, cuối đông và đầu xuân khi có tác động của gió mùa Đông Bắc, đây 

cũng là thời điểm cá di cư. Giá trị DO đo được tại các vùng nghiên cứu giao động từ 

6,5 – 9,1 mg/L (Bảng 3.5). Các kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Ngô Trọng Lư 

(1997) [24] và Chu Thị Tuyết Ngân (2014) [27]. 

Giá trị pH đo được dao động trong khoảng từ 6,5 – 8,6 (Bảng 3.5) và có xu 

hướng giảm dần theo độ cao. Kết quả cho thấy ở vùng thượng lưu, giá trị pH khoảng 6,0 

- 7,5. Tại vùng trung lưu pH là 6,5 – 7,5. Càng xuống gần vùng cửa sông, đầm phá thì 

lượng pH càng tăng do chịu ảnh hưởng của nước biển với giá trị đo được nằm trong 

khoảng 6,8 – 8,6 (Bảng 3.6). Do tập tính ưa thích sống trong điều kiện nước ngọt sau khi 

di nhập vào các thủy vực nội địa cho nên cá Chình hoa ở giai đoạn sinh trưởng (TL = 

120 -  1137 mm) thích nghi và phân bố nhiều hơn ở những vùng có với giá trị pH 

trung bình (6,5 – 7,5). Kết quả trên phù hợp với nhận định của Usui (1991) [222], Ngô 

Trọng Lư (1997) [24] và Aquino và cs (2021) [64] về khoảng pH thích hợp và sự lựa 

chọn môi trường sống của cá Chình hoa.  

Bảng 3.5. Đặc điểm môi trường phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

Thông số môi trường Trung bình (Min – Max) 

Nhiệt độ (oC) 26,3 ± 1,65 (21,0 – 32,0) 

Độ mặn (o/oo)  1,5 ± 3,38 (0,0 – 15,0) 

DO (mg/L) 8,0 ± 0,47 (6,5 – 9,1) 

pH 7,2 ± 0,51 (6,5 – 8,6) 

Độ sâu (m) 3,4 ± 3,07 (0,3 – 11,0) 

Chỉ số sinh thái Tần số (%) 

Tháng 

1 (2,3 %); 2 (6,6 %); 3 (31,4 %); 4 (7,4 %); 6 (0,9 %); 7 

(2,0 %); 8 (12,0 %); 9 (5,7 %); 10 (12,6 %); 11 (7,1 %); 

12 (12,0 %). 

Thời tiết Mưa (72,9 %), không mưa (27,1 %) 

Màu nước Đục, bạc (48,9 %); trong (51,1 %) 

Nền đáy 
Rêu trơn, bằng phẳng (0,9 %); Cát bùn (0,9 %); Đá, cát 

bùn (26,3 %); Đá, hang hốc (72,0 %) 

Chu kì trăng Tối trời (89,7 %), sáng trăng (20,3 %) 

Chế độ thủy triều Có ảnh hưởng (9,8 %), không bị ảnh hưởng (90,2 %) 
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Bảng 3.6. Đặc điểm môi trường phân bố của cá Chình hoa tại các vùng nghiên cứu 

Tên thủy vực Ký hiệu Vị trí 
Số 

mẫu 
Độ sâu 

Thủy 

triều 
Nhiệt độ Độ mặn pH DO Nền đáy Dòng chảy 

Sông Ô Lâu (OL) 

PD, OL Hạ nguồn sông Ô Lâu 8 2,5 – 4,5 Có 25,5 - 27,5 0 - 13 6,7 – 8,8 7,7 – 8,8 Đá, cát bùn 
Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 

PD 
Thượng nguồn sông Ô Lâu tại 

Phong Mỹ, Phong Điền 
26 0,4 - 6,5 Không 24 - 28,5 0 6,6 – 7,5 7,6 – 9,1 Đá, hang hốc 

Dòng chảy nhẹ, liên 

tục từ tây sang đông 

Hệ thống sông 

Hương (SHU) 

SH/ 

DTL 
Trung và hạ lưu sông Hương 32  Không 24,5 - 28 0 6,7 – 7,6 7,8 - 9,1 Đá, cát thô 

Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 

SBO 
Sông Bồ tại Quảng An, Quảng 

Thọ, Hương Vân 
21 0,5 – 7,0 Không 26 - 32 0 - 10 6,8 – 8,6 8,0 – 9,1 

Đá lớn, cát 

thô 

Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 

AL 

Thượng nguồn sông Hương, 

sông Bồ  tại Hồng Kim, Hồng 

Hạ, A Roàng 

52 0,3 – 5,2 Không 24 – 30,5 0 6,5 – 7,7 6,5 - 8,8 Đá, hang hốc 
Dòng chảy nhẹ, liên 

tục, từ tây sang đông 

Sông Truồi (STr) 

ND 

Thượng nguồn sông Hương, 

sông Truồi  tại Thượng Quảng, 

Trung Lưu huyện Nam Đông 

29 0,4 – 6,5 Không 24,0 – 30,0 0 6,7 – 7,6 8,0 – 9,1 
Đá lớn, hang 

hốc 

Dòng chảy nhẹ, liên 

tục, từ tây sang đông 

DTR 
Hạ nguồn sông Truồi tại 

đậpTruồi 
20 0,4  - 11 Không 25 – 29,5 0 - 5 6,5 – 7,4 7,6 – 8,3 

Đá, hang hốc 

và cát bùn 

Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 

Sông Bù Lu 

(SBL) 

SBL Phú Lộc 33 0,4 – 6,5 Không 24 - 26 0 - 11 6,7 – 7,5 7,5 – 8,8 
Đá lớn, hang 

hốc 

Dòng chảy nhẹ, liên 

tục, từ tây sang đông 

PL 
Thượng nguồn sông Bù Lu, 

Phú Lộc 
24 0,4 – 2,5 Không 24 – 28,5 0 6,7 – 7,6 7,4 – 8,5 

Đá lớn, hang 

hốc 

Dòng chảy nhẹ, liên 

tục, từ tây sang đông 

Suồi đổ về đầm 

Lập An, cửa Lăng 

Cô 

LC Thị trấn Lăng cô, Phú Lộc 45 0,4 – 7,0 
Có/ 

Không 
23,5 – 29,0 0 - 10 6,7 - 8,6 6,5 – 8,5 Đá, cát bùn 

Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 

Cửa biển Thuận 

An 
TA Thuận An, Hải Dương 30 4,1 – 7 Có 22 – 29,5 3 – 12 6,8 - 8,6 7,5 – 9,1 Đá, cát bùn 

Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 

Cửa biển Tư Hiền TH Tư Hiền 30 4 - 7 Có 21 – 29,0 3 - 15 6,9 – 8,6 7,5 – 8,9 Đá, cát bùn 
Dòng chảy mạnh, từ 

tây sang đông 
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Giá trị độ mặn đo được tại các địa điểm nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế dao động 

từ 0 đến 15 ‰. Trong đó, cá Chình hoa chủ yếu phân bố ở các thủy vực nước ngọt với 

độ mặn 0 ‰, giá trị giao động của độ mặn chỉ xuất hiện ở vùng hạ nguồn sông Ô Lâu, 

sông Bù Lu và khu vực đầm phá (Bảng 3.5). Khoảng độ mặn này hoàn toàn nằm trong 

ngưỡng chịu đựng của cá Chình hoa 0 – 35 ‰ [33]. Cá Chình hoa là loài cá có khả 

năng thích nghi với độ muối rộng, nó có thể sống được cả nước ngọt, nước lợ, nước 

mặn theo từng giai đoạn [71]. Trong giai đoạn cá Chình thủy tinh và sinh trưởng, cá 

Chình hoa có xu hướng thích sông trong môi trường nước ngọt và tránh môi trường 

nước mặn [200]. Sự thích nghi về độ mặn đặc trưng cho cá Chình hoa khi chúng thực 

hiện quá trình di cư sinh sản vào mùa lũ của cá Chình trưởng thành và xâm nhập nội địa 

vào cuối đông và đầu xuân của cá Chình con. Yếu tố độ mặn đã kích thích, định hướng cá 

Chình hoa trong quá trình di cư sinh sản của cá bố mẹ và xâm nhập vào nội địa của cá con. 

“Sức hút” của yếu tố độ mặn và “mùi vị nước ngọt” đã ảnh hưởng đến sự di chuyển và 

quá trình thích nghi của cá Chình hoa cho nên tại Thừa Thiên Huế, cá Chình hoa chỉ phân 

bố trên các thủy vực có dòng chảy hướng ra biển (hướng Đông). Kết quả này phù hợp với 

các phân tích về mô hình sử dụng môi trường sống ở biển và nước ngọt của cá Chình 

hoa đã được thực hiện bởi Shiao và cs (2003) [200] và Arai và cs (2013) [69]. 

Kết quả khảo sát về độ sâu cho thấy cá Chình hoa phân bố trong các thủy vực có 

độ sâu từ 0,3 – 11 m, nhiều nhất ở độ sâu khoảng 3,4 m. Giá trị độ sâu càng lớn ghi 

nhận sự xuất hiện với sản lượng ngày càng cao (Bảng 3.5 và Bảng 3.6). Sự phân bố 

của cá Chình hoa theo độ sâu có liên quan mật thiết tới cấu trúc nền đáy, điều kiện ánh 

sáng và quần xã sinh vật làm thức ăn cho loài ở các giai đoạn khác nhau. Những thủy 

vực có độ sâu quá lớn (> 11m) hoặc quá nhỏ (< 0,3 m) sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng 

ẩn nấp của cá Chình hoa trong quá trình sinh sống và bắt mồi. Sự biến động về các 

điều kiện môi trường ở những thủy vực quá nông sẽ ảnh hưởng đến khả năng thích 

nghi và sinh trưởng của cá Chình hoa. Điều kiện ánh sáng và các yếu tố môi trường 

trong thủy vực quá sâu hoặc quá cạn cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại 

sinh vật phù du, động vật đáy, cá, giáp xác làm thức ăn cho cá Chình. Kết quả này 

hoàn toàn phù hợp với nhận định của Lee và cs (2020) [152], Munk và cs (2018) [169] 

và Yokouch và cs (2009) [246]. 

Về đặc điểm nền đáy, cá Chình hoa thường xuất hiện ở những vùng có nền đáy là đá 

cát (26,3 %), có nhiều đá dầm lớn, nhỏ, tạo thành nhiều hang hốc (72,0 %) giúp chúng dễ 

ẩn ấp (Bảng 3.5). Ví dụ tại các bãi đá, hang đá, dưới các chân đập chứa nước, chân cầu, ở 

những vùng hạ lưu của sông Hương, sông Truồi, Lăng Cô có độ sâu lớn khoảng 3 – 6 m. 

Tại các vùng thượng lưu sông có độ sâu từ 0,2 – 5 m, cá Chình hoa xuất hiện chủ yếu tại 

các điểm có mức nước sâu, ít ánh sáng và có nhiều hang hốc để ẩn nấp. Do đó ngư dân đi 

khai thác ở những vùng có các tảng đá lớn, hang hốc thường thu được sản lượng cao hơn 

ở những vùng nền đáy nông, bùn đất, bằng phẳng (Bảng 3.6). Kết quả này phù hợp với 



75 

 

 

 

nhận định về điều kiện môi trường phân bố của cá Chình (Anguilla) từ Bắc Trường Sơn 

trở vào như hệ thống sông Lam, sông Cả và Nam Trung Bộ như Bình Định, Quảng 

Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa [25], [52]. Sự ưa thích và lựa chọn nền đáy phù hợp với tập 

tính ẩn nấp của cá Chình hoa trong nghiên cứu này cũng phù hợp với kết quả nghiên 

cứu của Steendam và cs (2020) [205] về hành vi đào hang của cá Chình châu âu.  

Kết quả thống kê ở Bảng 3.5 và Bảng 3.6 cho thấy, sự phân bố của cá Chình hoa 

có liên quan mật thiết đến dòng chảy của các con sông vào mùa mưa lũ và chế độ thủy 

triều ở khu vực hạ lưu và đầm phá. Cá Chình hoa xuất hiện quanh năm trên các lưu 

vực sông, suối ở Thừa Thiên Huế, trong đó tập trung nhiều vào mùa đông và đầu xuân. 

Sự xuất hiện của cá Chình hoa còn gắn liền với các dấu hiệu về sinh thái như: sự xáo 

trộn dòng chảy, thay đổi màu sắc của nước, thay đổi của chế độ thủy triều (đối với 

vùng cửa biển, đầm phá), mưa lũ (72,9 %), … Tại các thủy vực thuộc vùng nội địa của 

Thừa Thiên Huế, sự phân bố của cá Chình hoa chịu sự chi phối bởi chế độ dòng chảy 

và lũ trên các sông, suối lớn nhỏ, chúng phân bố chủ yếu trên các con sông, suối có 

dòng chảy, liên tục quanh năm (Bảng 3.6). Cá Chình hoa thường xuất hiện nhiều hơn 

vào những ngày tối trời (89,7 %), thời điểm xuất hiện của cá vào những lúc tối trời (22 

g tối đến 2 giờ sáng). Cá Chình hoa sợ ánh sáng nên ban ngày ẩn nấp trong các hang 

hốc, dưới nền đáy sâu, ban đêm chúng rời khỏi hang đi kiếm mồi. Nhận định này cũng 

phù hợp với nghiên cứu của các tác giả về đặc tính sinh học của cá Chình hoa như: 

Chu Thị Tuyết Ngân (2014) [27], Ngô Trọng Lư (1997) [24], Nguyễn Quang Linh và 

cs (2010) [22], Arai và cs, (2020) [77]. 

3.2.2.2. Phân tích thành phần chính và phân cụm sinh thái 

Bảng 3.7. Phân tích thành phần chính các yếu tố môi trường phân bố của cá 

Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

Chỉ số 
Thành phần chính 

1 2 3 

Tháng 0,514 -0,468 0,394 

Thời tiết (mưa) -0,701 0,416 0,218 

Nhiệt độ -0.565 0,197 0,241 

Độ mặn 0,462 0,788 -0,014 

DO 0,368 -0,075 0,650 

pH 0,432 0,684 0,206 

Màu nước 0,594 -0,492 -0,066 

Độ sâu 0,608 0,045 0,277 

Nền đáy -0,541 -0,219 0,061 

Chu kì trăng -0.609 0,174 0,439 

Chế độ thủy triều 0,345 0,766 -0,188 

Eigenvalue (giá trị riêng) 3,115 2,435 1,039 

Variability (Phương sai) (%) 28,321 22,133 9,447 

Cumulative (Tích lũy) % 28,321 50,454 59,901 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Steendam%2C+Charlotte
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Ba thành phần chính có giá trị riêng (Eigenvalue) lớn hơn 1 được lựa chọn từ 

phân tích PCA dựa trên các thông số môi trường, bao gồm: thành phần chính 1 với sự 

đóng góp của 7 yếu tố: tháng, thời tiết, nhiệt độ, màu nước, độ sâu, nền đáy và chu kì 

trăng, có giá trị phương sai là 28,3 %. Thành phần chính 2 gồm sự tác động của ba yếu 

tố là độ mặn, pH và chế độ thủy triều với giá trị phương sai là 22,1 %. Thành phần 

chính 3 là sự ảnh hưởng của yếu tố DO với giá trị phương sai là 9,5 %. Các thành phần 

chính 1, thành phần chính 2 và thành phần chính 3 chiếm tỉ lệ tích lũy là 59,9 % đóng 

góp vào sự sai khác của quần thể thể hiện mối liên quan chặt chẽ giữa sự xáo trộn của 

các yếu tố thời tiết, khí hậu và môi trường sống với sự phân bố của cá Chình hoa tại 

Thừa Thiên Huế (Bảng 3.7). Kết quả này phù hợp với nhận định của Arai và cs (2017) 

[73], việc sử dụng môi trường sống ở cá Chình có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi 

trường, như độ mặn, nhiệt độ, độ cao, lưu vực sông và khả năng chịu đựng, cạnh tranh 

sinh thái. 

Phương pháp phân tích cụm đã được sử dụng để xác định sự khác biệt và mối 

quan hệ giữa 350 điểm nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế (Hình 3.13). Kết quả cho thấy 

khoảng cách Eculid của các điểm phân bố trong ma trận dao động từ 0,1 đến 25,0. Tại 

vị trí khoảng cách bằng 25,0, cây phát sinh di truyền được chia thành hai nhánh chính: 

nhánh I (cụm 1) và nhánh II (cụm 2, cụm 3, cụm 4 và cụm 5). Trong đó, taị vị trí 

khoảng cách di truyền bằng 11,0, nhánh II được phân thành hai nhánh phụ IIa và IIb. 

Trong đó, nhánh phụ IIa, được phân thành hai cụm nhỏ (cụm 4 và cụm 2) với khoảng 

cách bằng 5,0. Nhánh phụ IIb được phân thành 2 cụm (cụm 5 và cụm 3) tại vị trí 

khoảng cách bằng 8,0. Kết quả này cho thấy, sự đa dạng sinh thái hay khả năng thích 

nghi rộng với điều kiện môi trường của cá Chình hoa tại Thừa Thiên Huế.  

 
Hình 3.13. Sơ đồ phân cụm các yếu tố môi trường phân bố của cá Chình hoa ở  

Thừa Thiên Huế 
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Bảng 3.8. Đặc điểm môi trường các cụm sinh thái phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

Chỉ số 
Cụm 

1 2 3 4 5 

Số cá thể 

171 50 68 36 25 

DTL(22), DTR (13), 

LC (7), ND (8), OL 

(8), PL (14), SBL (23), 

AL (23), SBO (16), 

TA (19), TH (18) 

DTL (4), DTR (5), LC 

(16), ND (10), AL 

(14), TA (1) 

DTL (6), DTR (2), LC 

(3), ND (9), PD (25), 

SBL (10), AL (11), 

SBO (2) 

LC (20), ND (2), PL 

(10), AL (1) SBO (3) 
LC (1), TA (10), TH (14) 

Nhiệt độ (oC) 21,0 - 28,5 24,8 - 30,5 24,0 - 28,5 23,5 - 32,0 22,0 - 29,0 

Độ mặn (o/oo) 0,0 - 13,0 0,0 - 10,0 0,0 - 10,0 0,0 5,0 - 15,0 

DO (mg/l) 6,5 - 9,5 6,5 - 8,5 6,7 - 8,5 6,7 - 8,5 7,5 - 9,5 

pH 6,5 - 8,4 6,7 – 8,4 6,6 – 8,6 6,7 – 7,8 6,9 – 8,6 

Độ sâu (m) 0,3 - 31,0 0,4 – 6,0 0,4 – 7,0 0,4 – 3,7 4,1 - 7,0 

Thời tiết (mưa) Mưa (100%) 
Mưa (2,0%); Không 

mưa (98,0%) 
Mưa (100%) Không mưa (100%) 

Mưa (56,5%); Không mưa 

(43,5%) 

Màu nước Đục, bạc (100%) 
Trong (88,0%); Đục, 

bạc (12,0%) 
Trong (100%) Trong (100%) Trong (100%) 

Nền đáy 

Rêu trơn, bằng phẳng 

(0,6%); Cát bùn 

(1,8%); Đá, cát bùn 

(28,0%); Đá, hang hốc 

(59,6%) 

Rêu trơn, bằng phẳng 

(4,0%); Đá, cát bùn 

(6,0%); Đá, hang hốc 

(90,0%) 

Đá, hang hốc (100%) Đá, hang hốc (100%) 
Đá, cát bùn (95,7%); Đá, 

hang hốc (4,3%) 

Chu kì trăng Tối trời (100%) Tối trời (100%) Tối trời (100%) Tối trời (100%) Tối trời (100%) 

Chế độ thủy 

triều 

Không ảnh hưởng 

(93,6%); có ảnh hưởng 

(6,4%) 

Không ảnh hưởng 

(100%) 

Không ảnh hưởng 

(100%) 

Không ảnh hưởng 

(100%) 
Có ảnh hưởng (100%) 
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 Bảng 3.8. Đặc điểm môi trường các cụm sinh thái phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế (tiếp theo) 

Chỉ số 
Cụm 

1 2 3 4 5 

Tỷ lệ (%) 

theo 

Tháng 

1 1,2 4,0 2,9 0,0 8,7 

2 4,1 18,0 0,0 0,0 30,4 

3 12,9 46,0 47,1 58,3 43,5 

4 6,4 4,0 2,9 25,0 8,7 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 0,0 6,0 0,0 0,0 8,7 

8 18,1 4,0 10,3 11,1 0,0 

9 10,5 0,0 2,9 5,6 0,0 

10 24,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

11 12,3 4,0 2,9 0,0 0,0 

12 9,9 8,0 30,9 0,0 0,0 

Tỷ lệ (%) 

theo kích 

cỡ (mm) 

100 – 200  5,3 20,0 8,8 36,1 24,0 

200 – 299 15,2 16,0 8,8 27, 8 28,0 

300 – 399  17,5 16,0 26,5 16,7 0,0 

400 – 499 19,3 16,0 26,5 5,6 16,0 

500 – 599  13,5 12,0 14,7 5,6 4,0 

600 – 699  9,4 6,0 5,9 0,0 8,0 

700 – 799  7,6 4,0 2,9 2,8 8,0 

800 – 899  4,1 6,0 2,9 2,8 8,0 

900 – 999 3,5 2,0 1,5 2,8 4,0 

1.000 – 1.099  3,5 2,0 1,5 0,0 0,0 

1.100 – 1.199  1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Trên cây phát sinh di truyền của quần thể cá Chình hoa dựa trên các chỉ số môi 

trường phân bố (Hình 3.12), cụm 1 nằm độc lập trên nhánh I có khoảng cách với các 

nhóm còn lại là 25,0 đơn vị, bao gồm 171 điểm (chiếm 48,6 %) thuộc 11 vùng nghiên 

cứu: DTL(22), DTR (13), LC (7), ND (8), OL (8), PL (14), SBL (23), AL (23), SBO 

(16), TA (19), TH (18). Các đặc điểm môi trường đặc trưng cho sự xuất hiện của cá 

Chình hoa, nhiệt độ 21,0 – 28,5 0C, độ mặn 0 – 13 o/oo, DO: 6,5 – 9,5 mg/L, pH: 6,5 – 

8,4, độ sâu: 0,3 – 11,0 m khi thời tiết có mưa (100%), màu nước đục (100 %) vào các 

tháng 1 đến tháng 12, tập trung vào giai đoạn: tháng 8 (18,1 %), tháng 9 (10,5 %), tháng 

10 (24,0 %), tháng 11 (12,3) tương ứng với mùa mưa lũ hàng năm. Cá Chình hoa ở tất cả 

các kích cỡ và giai đoạn phát triển đều thích nghi với các đặc điểm môi trường sống trong 

cụm, trong đó, ghi nhận sự bắt gặp số lượng cá thể có kích cỡ > 600 mm cao hơn so với 

các cụm còn lại (50/171 chiếm 29,3 % số cá thể trong nhóm và 50/80 chiếm 62,5 % số cá 

thể có kích thước > 600 mm của quần thể thu được) (Bảng 3.8). 

Trên nhánh II, bốn cụm còn lại tụ thành hai nhánh phụ tại vị trí sai khác bằng 10 

đơn vị. Trong đó, cụm 2 và cụm 4 có mối quan hệ gần gũi với nhau ở vị trí khoảng cách 

bằng 5,0. Cụm 2 được ghi nhận 50 điểm tại 6 vùng nghiên cứu: DTL (4), DTR (5), LC 

(16), ND (10), AL (14), TA (1), với nhiệt độ 24,8 – 30,5 0C, độ mặn 0 – 10 o/oo, DO: 6,5 

– 8,5 mg/l, pH: 6,7 – 8,4, độ sâu: 0,4 – 6,0 m. Cụm 4 gồm 36 điểm tại 5 vùng nghiên 

cứu: LC (20), ND (2), PL (10), AL (1), SBO (3) với điều kiện nhiệt độ: 23,5 – 32,0, độ 

mặn: 0 o/oo, DO: 6,7 – 8,5 mg/l, pH: 6,7 – 7,8, độ sâu: 0,4 – 3,7 m. Sự phân bố của cá 

Chình hoa liên quan đến điều kiện thời tiết không mưa (98 %), nước trong (88 %) và 

không chịu ảnh hưởng của chế đệ thủy triều (100 %) diễn ra tập trung ở tháng 2 (18,0 %) 

- tháng 3 (46 %) tương ứng với sự thích nghi của cá Chình hoa có kích thước TL = 100 

– 600 mm (86 %) (Cụm 2) và tháng 3 (58,3 %) - tháng 4 (25 %) đặc trưng cho sự phân 

bố của cá Chình hoa có kích thước nhỏ TL < 300 mm (80,6 %) (cụm 4).  

Cụm 3 và cụm 5 cùng nằm ở nhánh IIb với khoảng cách bằng 8,0. Trong đó, cụm 

3 đại diện cho các điểm thu mẫu ở khu vực trung và thượng nguồn của các con sông 

như Nam Đông (9 điểm), Phong Điền (25 điểm), A Lưới (11 điểm), Sông Bù Lu (10 

điểm) và các điểm rải rác ở DTL (6), DTR (2), LC (3) và SBO (2) vào 2 thời kì: từ 

tháng 1 - tháng 4 và tháng 8 - tháng 12, tập trung vào tháng 3 (47,1 %) và tháng 12 

(30,9 %). Với điều kiện nhiệt độ: 24,0 – 28,5 (26,1 ± 1,33), độ mặn 0 – 10 (0,7 ± 2,63) 
o/oo, DO: 6,7 – 8,5 (8,1 ± 0,30) mg/l, pH: 6,6 – 8,6, độ sâu: 0,4 – 7,0 (2,2 ± 1,83), nền 

đá, đáy hang hốc (100 %) khi trời mưa (100 %), nước trong (100 %) và không chịu 

ảnh hưởng của chế đệ thủy triều (100 %), cá Chình có kích cỡ 300 – 499 mm có phân 

bố phổ biến chiếm tỷ lệ 53 %. Cụm 5 đặc trưng cho hệ sinh thái tại vùng cửa biển, đầm 

phá, bao gồm 23 điểm thu mẫu tại TA (10 điểm), TH (14 điểm) và LC (1 điểm) trong 

khoảng thời gian từ tháng 1 - tháng 4 hàng năm. Cá Chình hoa có kích cỡ 100 – 499 mm 

(chiếm 68 %) xuất hiện phổ biến tại các điểm nghiên cứu trong điều kiện: nhiệt độ: 22,0 
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– 29,0 oC, độ mặn 5,0 – 10 o/oo, DO: 7,5 – 9,5 mg/L, pH: 6,9 – 8,6, độ sâu: 4,1 – 7,0 m, 

nền đá, cát bùn (95,7 %), thời tiết có mưa (56,5%) hoặc không mưa (43,5 %), nước 

trong (100 %) và chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều (100 %). 

Sự phân bố của cá Chình hoa dựa trên các cụm sinh thái được thể hiện ở Hình 

3.14 cho thấy, cụm 1 là nhóm sinh thái có sự phân bố rộng nhất trên toàn địa phận tỉnh 

Thừa Thiên Huế, tập trung nhiều nhất ở vùng hạ lưu của các hệ thống sông, đầm phá. 

Sự xuất hiện của cá Chình hoa trong cụm 1 cho thấy có nhiều tính chất đặc trưng về 

môi trường và các dấu hiệu sinh thái trong quá trình di cư. Điều này, bao gồm cả quá 

trình di cư sinh sản của các Chình trưởng thành (TL > 600 mm) và di cư ngược dòng 

của cá Chình kích cỡ nhỏ (cá Chình con, cá Chình giống, cá Chình tiền trưởng thành). 

Bốn cụm sinh thái còn lại thể hiện sự thích nghi của cá Chình hoa ở các giai đoạn khác 

nhau trong các điều kiện sinh cảnh liên quan đến sự lựa chọn môi trường sống của 

chúng tại các thủy vực ở vùng nội địa. 

 

Hình 3.14. Phân bố theo cụm sinh thái của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

Trong đó, cụm 2 và cụm 4 thể hiện đặc điểm đặc trưng của môi trường nước ngọt 

tại vùng trung và thượng lưu của hệ thống sông Hương, hệ thống sông Truồi, các suối 

ở Lăng Cô – Phú Lộc. Sự xuất hiện của cá chình có kích thước nhớ < 600 mm (Cụm 2) 

và TL < 300 mm (Cụm 4) cho thấy thích nghi của nhóm cá Chình hoa lựa chọn môi 

trường sống trong nước ngọt sau khi di nhập vào bờ biển của Thừa Thiên Huế. Ngược 
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lại, Cụm 3 cho thấy sự phân bố rải rác của cá Chình hoa trên hai hệ thống sông Ô Lâu 

và sông Hương; và Cụm 5 đặc trưng cho vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đầm 

Lập An, Lăng Cô. Các đặc điểm môi trường và sự phân bố của cá Chình hoa có kích 

cỡ khác nhau ở Cụm 3 và Cụm 5 cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt của nhóm cá 

Chình hoa có lựa chọn trong môi trường nước lợ và nước ngọt tại khu vực hạ lưu của 

các hệ thống sông. Một số cá thể có kích thước lớn được thu thập tại các vùng sinh thái 

này có thể là những cá thể bị chặn lại trong quá trình di cư sinh sản do sự ảnh hưởng 

của chế độ đóng mở các cửa đập và các điều kiện khác (Hình 3.14). Những kết quả về 

sự phân bố và thích nghi của cá Chình hoa trong các cụm sinh thái khác nhau là hoàn 

toàn phù hợp với các nhận định từ kết quả nghiên cứu của các tác giả Chu Thị Tuyết 

Ngân (2014) [27], Ngô Trọng Lư (1997) [24], Nguyễn Quang Linh và cs (2010) [22], 

Arai và cs, (2020) [77], Arai và cs (2017) [73], Arai và Chno (2018) [74], Shiao và cs 

(2003) [200],  Arai và cs (2013) [69], Itakura và Wakiya (2020) [130]. 

Như vậy, bên cạnh sự chi phối của các điều kiện thời tiết, khí hậu của tỉnh Thừa 

Thiên Huế, sự phân bố của cá Chình hoa còn chịu sự chi phối bởi các tập tính sinh học ở 

các giai đoạn khác nhau của vòng đời. Sự vận hành của các cơ chế sinh thái trong mỗi 

vùng đã tạo nên tính đa dạng trong phân bố của loài. Sự đa dạng về sinh thái phân bố có 

thể là nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng về hình thái và di truyền của quần thể cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế. Vì vậy, những nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của các yếu tố 

sinh thái lên đa dạng hình thái và di truyền quần thể của cá Chình hoa là cần thiết. 

3.3. Đặc điểm hình thái và cấu trúc quần thể của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

3.3.1. Hình thái ngoài 

Kết quả nghiên cứu về hình thái ngoài của 350 mẫu cá Chình hoa thu thập ở 

Thừa Thiên Huế có chiều dài từ 120 – 1.136,9 mm và trọng lượng W = 3,0 – 4.500,0 g. 

Cho thấy loài Cá Chình hoa có thân dạng hình trụ dài, lép dần về phía sau, da trơn, 

không có vảy; Mũi rất nhỏ, có hai lỗ, nằm về phía trên miệng và trước mắt. Có hai mắt 

tròn, nhỏ, nằm gần sát miệng, vòng ngoài của mắt có màu vàng đậm, vòng trong có 

màu đen. Vây lưng và hậu môn mềm, không có tia gai cứng, dài nối liền dải với vây 

đuôi. Vây ngực nhỏ, gần như hình tròn với 18 tia vây và có màu vàng nhạt đến đen 

sẫm. Cá khi còn nhỏ màu sắc trên lưng có xám đến vàng. Cá trưởng thành có màu 

vàng với các đốm đa dạng màu sắc từ nâu xanh đến đen chạy dọc trên lưng, phía bụng 

có màu trắng đục gần tương đồng với màu sắc tự nhiên. Tùy theo từng giai đoạn phát 

triển và điều kiện môi trường sống mà có sự thay đổi về màu sắc các đốm hoa trên 

lưng của cá Chình hoa. Những kết quả quan sát hình thái ngoài này phù hợp với mô tả 

của Ege (1939) [102], Watanabe (2003) [231], Watanabe và cs (2004) [232] và Jacoby 

và cs (2014) [133]. 
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Bảng 3.9. Màu sắc cơ thể của cá Chình hoa trong quần thể ở Thừa Thiên Huế 

STT Chỉ tiêu W (g) TL (mm) 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Cơ thể có màu vàng, lưng 

có dãi nâu, đốm chưa rõ; 

Vây vàng nhạt gần như 

trong suốt. 

3,0 – 20,7 

10,9 ± 4,91 

120,0 – 228,5 

180,1 ± 30,58 
61 17,4 

2 Cơ thể có màu vàng, có 

đốm hoa màu xám rõ; 

Vây màu vàng. 

13,4 – 148,8 

71,5 ± 39,47 

187,0 – 410,0  

313,9 ± 60,81 
104 29,7 

3 Lưng nâu, đốm hoa rõ, 

màu xám, bụng xám 

trắng; Vây màu vàng nâu. 

143,5 – 4.500,0 

657,4 ± 805,41 

387,0 – 1.136,9 

574,7 ± 170,61 
135 38,6 

4 Lưng vàng nâu, đốm đen, 

bụng và đuôi vàng; Vậy 

màu đen hoặc đen đỏ 

165,4 – 4.500,0 

1.310,0 ± 1.101,29 

410,0 – 1.136,9 

726,4 ± 196,19 
50 14,3 

Tổng   350 100 

Đặc điểm hình thái của cá Chình hoa thay đổi mạnh mẽ khi có sự thay đổi về 

môi trường sống trong quá trình di cư. Ở giai đoạn con non khi cá Chình hoa di cư từ 

biển vào vùng nước ngọt nội địa, màu sắc và hình thái ngoài của chúng thay đổi rất 

nhanh từ màu vàng nhạt, trên lưng có dãi màu nâu, các đốm hoa nhỏ và chưa phân biệt 

rõ ràng; vậy ngực màu vàng nhạt, gần như trong suốt (Hình 3.15) có kích cỡ từ 120,0 – 

228,5 mm (khối lượng: 3,0 – 20,7g). Thời kỳ này được gọi là cá Chình hoa con 

(Juveniles), chiếm tỉ lệ 17,4% số lượng quần thể thu được (Bảng 3.9). 

  

Hình 3.15. Hình thái cá Chình hoa ở giai 

đoạn cá con (3 g) 

Hình 3.16. Hình thái cá Chình hoa ở 

giai đoạn cá giống (24 - 50 g) 

 
Hình 3.17. Hình thái cá Chình hoa ở giai đoạn tiền trưởng thành. (a) – W = 350 g 

 (TL = 528 mm) và (b) – W = 2800 g (TL = 986 mm). 
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Tiếp theo đó, cá Chình hoa chuyển sang màu vàng hoặc xám (Hình 3.16), các 

đốm hoa trên lưng có màu đen xám, vây có màu vàng xám hoặc vàng đen, bụng có 

màu trắng. Đặc điểm màu vàng trên da thể hiện đặc trưng cho giai đoạn sinh trưởng 

mạnh mẽ của cá Chình hoa ngoài tự nhiên, gọi là cá Chình vàng. Kết quả quan sát cho 

thấy ở giai đoạn này cá Chình hoa có kích cỡ từ 187,0 – 410,0 mm (Bảng 3.9) và 

thường được sử dụng ương con giống và nuôi thương phẩm (chiếm 29,7 %), gọi là giai 

đoạn cá Chình giống (fingerlings); Đối với nhóm cá có kích cỡ > 387 mm (> 143,5 g) 

(Hình 3.17) có thể sử dụng cho nhu cầu thực phẩm (chiếm 38,6%), gọi là giai đoạn 

tiền trưởng thành (pre-adults). 

 

Hình 3.18. Hình thái ngoài cá Chình hoa ở giai đoạn trưởng thành. (a) cá có khối 

lượng 550 g (TL = 600 mm) và (b) cá có khối lượng 3.200 g (TL = 1080 mm). 

Khi cá bắt đầu quá trình di cư sinh sản (W > 165,4 g và TL > 410 mm) do ảnh 

hưởng của hoocmon sinh dục, sự thay đổi môi trường trong quá trình di chuyển, cơ thể 

cá Chình hoa có xu hướng chuyển từ màu sáng, vàng nhạt sang màu sẫm tối, gần đen, 

các tia vây cũng chuyển màu đen gần giống với màu da (Hình 3.18 a). Khi tuyến sinh 

dục của cá đạt đến giai đoạn 3, màu sắc vây chuyển từ màu đen sang đen đỏ (Hình 

3.18 b). Giai đoạn này được gọi là giai đoạn cá Chình hoa trưởng thành (Adults) chiếm 

tỉ lệ 14,3 % trong quần thể quan sát (Bảng 3.9). Các giai đoạn cá giống, cá tiền trường 

thành và cá trưởng thành được mô tả trên cá Chình hoa trong quần thể ở Thừa Thiên 

Huế tương đồng với các giai đoạn Y1 (Yellow 1), Y2 (Yellow 2) và S1 (Silver 1) như 

mô tả của Hagihara và cs (2012) [114]. 

Chỉ số hình thái ngoài của quần thể cá Chình hoa thu thập ở Thừa Thiên Huế 

được thể hiện trong Bảng 3.10. Các chỉ số được quan sát, bao gồm: HL, PD, PA, TR, 

AD, PDH, T, E, IO biến động tăng dần cùng với sự sinh trưởng của cá. Giá trị của các 

chỉ số được chuẩn hóa dựa trên tỷ lệ với chiều dài tổng số và chiều dài đầu ít có sự 
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biến động trong quần thể, với giá trị SD < 10 % và không có sự sai khác đáng kể giữa 

các giai đoạn phát triển. Cụ thể, HL/TL = 11,2 – 16,6 % (13,9 ± 0,64 %), PD/TL = 

21,2 – 29,3 % (26,2 ± 1,35 %), PA/TL = 37,5 – 48,1 % (42,4 ± 1,97 %), TR/TL = 22,7 

– 34,3 % (28,5 ± 2,04 %), AD/TL = 11,9 – 21,3 % (16,2 ± 1,57 %), PDH/TL = 7,3 – 

15,5 % (12,3 ± 1,43 %), T/TL = 51,9 – 62,5 % (57,6 – 1,97 %), E/HL = 5,9 - 11,9 (9,4 

± 1,27 %) và IO/HL = 16,0 – 25,0 (21 ± 1,86 %). Vì vậy, những chỉ số này có tính chất 

đặc trưng và đã được sử dụng để xây dựng hệ thống phân loại cho cá Chình thuộc 

giống Anguilla [102], [231]. Các giá trị thu được từ nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp 

với các kết quả của Watanabe (2004) [232], Watanabe và cs (2009) [238], Hagihara và 

cs (2012) và Leander và cs (2012) [150] nghiên cứu trên các quần thể cá Chình hoa. 

Bảng 3.10. Giá trị các chỉ số hình thái ngoài của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế  

Chỉ số 
TB ± SD 

Min - Max 
Chỉ số 

TB ± SD 

Min – Max 

W (g) 
470,5 ± 788,19 

3,0 – 4.500,0 
TL (mm) 

452,9 ± 231,85 

120,0 – 1.136,9 

HL (mm) 
62,3 ± 27,25 

16,0 - 160,0 
HL/TL (%) 

13,9 ± 0,64 

11,2 - 16,6 

PD (mm) 
117,8 ± 51,71 

29,1 - 315,0 
PD/TL (%) 

26,2 ± 1,35 

21,2 - 29,2 

PA (mm) 
190,6 ± 83,14 

51,7 - 500,0 
PA/TL (%) 

42,4 ± 1,97 

37,5 - 48,1 

TR (mm) 
128,3 ± 56,42 

32,7 - 340,0 
TR/TL (%) 

28,5 ± 2,04 

22,7 - 34,3 

AD (mm) 
72,8 ± 32,21 

18,5 - 190,0 
AD/TL (%) 

16,2 ± 1,57 

11,9 - 21,3 

PDH (mm) 
55,5 ± 25,21 

11,7 - 160,0 
PDH/TL (%) 

12,3 ± 1,43 

7,3 - 15,5 

T (mm) 
257,7 ± 110,85 

66,3 - 614,6 
T/TL (%) 

57,6 ± 1,97 

51,9 - 62,5 

E (mm) 
6,0 ± 2,90 

1,4 - 18,0 
E/HL (%) 

9,4 ± 1,27 

5,9 - 11,9 

IO (mm) 
13,5 ± 6,13 

3,2 - 35,0 
IO/HL (%) 

21,0 ± 1,86 

16,0 - 25,0 

Dựa trên các chỉ số hình thái ngoài, nghiên cứu đã xây dựng được phương trình 

tương quan giữa chiều TL (mm) với trọng lượng W (g) của cá Chình hoa ở Thừa Thiên 

Huế, có dạng: W = 5*10-7L3,25 với hệ số tương quan R2 = 0,995. Điều này cho thấy mối 

tương quan chặt chẽ giữa chiều dài và khối lượng. Tốc độ tăng trưởng chiều dài có xu 

hướng giảm khi khối lượng cơ thể tăng lên (Hình 3.19). Theo nhận định của Froese và 

cs, (2014) [106], phương trình tương quan giữa khối lượng và chiều dài ở các loài cá 

có thân dạng lươn là W = a Lb, với giá trị a = 0,0001 (0,000464 – 0,00225) và b = 3,06 

(2,88 – 3,24). Tuy nhiên, đối với giống Anguilla, các giá trị a được tìm thấy nhỏ hơn (a 

= 0,00058 – 0,0013) và giá trị b lớn hơn (b = 3,07 – 3,26) so với giá trị được đề xuất. 
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Kết quả nghiên cứu trên cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế phù hợp với nhận định trên 

và các kết quả nghiên cứu khác trên cá Chình hoa (W = 5,7 * 10-7 L3,2), cá Chình nhật 

bản (W = 5,6 * 10-8 L3,5) [200] và A. obscura (W = 2,1 * 10-5 L3,38) [134]. 

 

Hình 3.19. Phương trình tương quan giữa khối lượng (g) và chiều dài (mm) của cá 

Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

3.3.2. Hình thái cấu tạo trong 

3.3.2.1. Miệng, lưỡi và răng 

Miệng cá Chình hoa thuộc dạng miệng dài nhọn, co duỗi được, miệng hơi chếch, 

có môi dày, rạch miệng dài, kích thước hàm dưới lớn hơn hàm trên. Lưỡi tự do không 

dính vào đáy miệng, nằm trong xoang miệng, hầu có hình bầu dục (Hình 3.20 a, b). 

Răng nhỏ, nhọn, xếp thành dãi trên hai hàm và xương khẩu cái. Hàm trên: răng chắc 

chắn, nhọn, đều, xếp tập trung thành đám có dạng hình mũi tên. Hàm dưới: có hai 

hàng răng nhọn trải đều trên hàm, răng giữa hàm lớn hơn các răng nằm hai bên hàm 

(Hình 3.20 c, d). Đặc điểm cấu tạo miệng, lưỡi và răng cá Chình hoa ở Thừa Thiên 

Huế phù hợp với mô tả của Ege (1939) [102] và thể hiện tập tính ăn thiên về động vật.  

Bảng 3.11. Hình thái kích cỡ miệng của cá Chình hoa phân bố ở Thừa Thiên Huế 

Chỉ số TB ± SD Min - max 

Cỡ miệng (mm) 31,3 ± 16,06 6,7 - 79,5 

Cỡ miệng/chiều dài thân (%) 7,0 ± 0,48 5,6 - 7,9 

Kết quả quan sát các mẫu cá Chình hoa kích thước từ 120,0 – 1.136,9 mm có 

kích thước cỡ miệng dao động trong khoảng 6,7 – 79,5 mm, tỷ lệ giữa cỡ miệng và 

chiều dài thân từ 5,6 – 7,9 % (Bảng 3.11). Cỡ miệng cá là một trong những yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến sự bắt mồi của cá nó quyết định kích thước con mồi mà cá 
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có thể ăn được. Theo Shirota (1970) [201], cá Chình hoa có khả năng bắt mồi có kích 

cỡ tối đa khoảng 45 % kích cỡ miệng. Cho nên, đối với kích cỡ miệng của cá Chình 

hoa từ 6,7 – 79,5 mm ghi nhận ở Thừa Thiên Huế có thể bắt được những con mồi có 

kích cỡ từ 3,01 – 35,78 mm. 

  

  

 Hình 3.20. Hình thái cấu tạo miệng (a - Rộng miệng, b – Dài miệng) và răng (c - 

Hàm trên, d - Hàm dưới) của cá Chình hoa 

3.3.2.2. Hình thái và cấu tạo nội quan 

Mang là đơn vị cấu trúc đặc thù của cá dùng để hô hấp, có cấu tạo đa dạng. Ở 

cá Chình hoa, cấu tạo của mang gồm có 4 đôi cung mang, xếp đối diện nhau nằm ở 

hai bên đầu. Vị trí của mang nằm ở phía sau miệng, trước vây ngực. Trên mỗi đôi 

cung mang có hai tấm lược mang do nhiều tia mang mảnh, dài, màu đỏ, vách mỏng, 

xếp khít nhau tạo thành. Đối diện với các phiến mang là một hàng lược mang, lược 

mang thưa và lớn dần theo hướng từ ngoài vào trong (Hình 3.21). 

 
 

Hình 3.21. Hình thái cấu tạo mang của cá Chình hoa 

 

a b

B 

c d 
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Hình 3.22. Hình thái nội quan của cá Chình hoa  

Thực quản của hầu hết các loài cá thường ngắn và có tính ăn khác nhau thì độ 

đàn hồi của thực quản cũng khác nhau và làm vụ của thực quản là đưa thức ăn xuống 

dạ dày. Đây là phần nối tiếp xoang miệng hầu, sự phân chia thực quản và dạ dày 

không rõ ràng. Đối với loài cá Chình hoa thực quản có dạng hình ống, ngắn, vách dày, 

mặt trong có nhiều nếp gấp nên có độ co dãn tốt (Hình 3.22). 

Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất của cá và làm nhiệm vụ quan trọng giúp tiết ra 

dịch mật màu vàng xanh đổ vào túi mật và ruột non qua ống dẫn mật, đồng thời gan 

còn là nơi giải độc cho cơ thể. Gan của cá Chình hoa to, màu nâu vàng sẫm đến nâu đỏ 

nhạt. Nằm ở phần đầu của xoang nội quan, bị che khuất bởi thực quản và dạ dày. Túi 

mật của cá Chình hoa nằm tách rời, phía dưới gan và bị che khuất. Túi mật to, hình 

ovan, có màu xanh vàng nâu sẫm, chứa dịch mật màu vàng xanh, có ống dẫn từ gan 

xuống và một ống dẫn xuống đầu ruột trước gần giáp dạ dày (Hình 3.22). 
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Bóng hơi là một nội quan có hình dạng như một chiếc túi chứa không khí giúp 

cá có thể điều chỉnh tỉ trọng, cân bằng trọng tâm và khả năng nổi của chúng, điều này 

khiến cá có thể lơ lửng ở một độ sâu nhất định mà không cần phải bơi, về mặt tiến 

hóa, được xem là tương đương với phổi [86]. Bóng hơi của cá Chình hoa nằm dọc 

thân, bắt đầu phía sau của dạ dày tới hậu môn. Bóng hơi của cá Chình hoa nhỏ so với 

kích thước cơ thể phù hợp với điều kiện sống của loài. Bóng hơi của cá Chình hoa 

được chia làm 2 thùy không rõ ràng. Bóng hơi có nhiều mạch máu phân bố, đồng 

thời nó có độ dày và co thắt tốt do cá phải thích nghi với cả hai môi trường nước 

ngọt và nước mặn. 

Dạ dày là cơ quan nằm nối tiếp sau thực quản, nơi chứa thức ăn và tiết men tiêu 

hóa tham gia quá trình tiêu hóa thức ăn. Dạ dày cá Chình hoa có dạng hình túi, rất to, 

vách dày, mặt trong có nhiều nếp gấp tạo độ đàn hồi cao và chứa thức ăn có kích thước 

lớn một cách dễ dàng (Hình 3.22). Tỷ lệ giữa chiều dài dạ dày so với chiều dài thân 

giao động trong khoảng 26,5 – 35,3 % (30,90 ± 2,42 %) (Bảng 3.12). Dạ dày thường 

có mối quan hệ với thức ăn và kích thước con mồi. Những loài cá có dạ dày lớn thì có 

thể ăn được những con mồi có kích thước lớn và ngược lại [23]. Điều này cũng quan 

sát được đối với loài cá Chình hoa có thể ăn được các thức ăn có kích cỡ lớn. 

Bảng 3.12. Chiều dài dạ dày và ruột của cá Chình hoa 

Chỉ số TB ± SD Min - Max 

Dài dại dày (mm) 138,1 ± 72,38 31,8 - 398,5 

Dài dạ dày/chiều dài thân (%) 30,9 ± 2,42 26,5 - 35,3 

Chiều dài ruột (mm) 167,3 ± 91,63 38,5 - 470,7 

RLG 0,37 ± 0,041 0,30 - 0,43 

Ruột là đoạn cuối cùng của ống tiêu hóa trước khi đổ ra hậu môn, có nhiệm vụ 

tiết ra men tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn, tiếp nhận men tiêu hóa do các 

tuyến tiêu hóa khác chuyển đến và hấp thu chất dinh dưỡng đưa vào máu. Đối với cá 

Chình hoa ruột có dạng hình ống, gấp khúc và khá ngắn, ruột trước ngắn hơn ruột sau. 

Vách ruột dày, mặt trong có nhiều nếp gấp (Hình 3.22). Tỷ lệ giữa chiều dài ruột với 

chiều dài thân (RLG) của cá Chình hoa giao động trong khoảng 0,30 – 0,43 (Bảng 

3.12) (RLG < 1). Những nghiên cứu về chiều dài ống tiêu hóa của các loài cá phụ 

thuộc vào loại thức ăn tự nhiên mà chúng tiêu thụ, chiều dài ống tiêu hóa tăng theo sự 

gia tăng tỷ lệ các loại thực vật trong khẩu phần ăn của chúng [23]. Các cá thể trong 

cùng một loài thì chỉ số RLG cũng khác nhau và tùy theo giai đoạn phát triển của 

chúng [85]. Cá càng lớn giá trị RLG sẽ càng tăng (Girgis, (1952) trích dẫn bởi Phạm 

Thanh Liêm và Trần Đắc Định, 2004) [23]. Những loài cá có tập tính ăn thiên về động 

vật sẽ có chỉ số RLG ≤ 1, cá ăn tạp có RLG từ 1 - 3 và ăn thiên về thực vật khi RLG > 

3 [175]. Điều này phù hợp và có nghĩa với cá Chình hoa có tính ăn thiên về động vật. 
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3.3.2.3. Tuyến sinh dục 

Qua kết quả giải phẩu quan sát cấu tạo trong của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế, 

chúng tôi thu thập được 35 cá thể trên tổng số 189 cá thể được giải phẩu có tuyến sinh 

dục (chiếm 18,52 %). Đây là những cá thể được thu thập tại vùng hạ lưu sông Hương, 

sông Truồi, sông Ô Lâu trong thời gian từ tháng 11 – 12 của năm 2017 và 2018. Kết 

quả quan sát cho thấy tuyến sinh dục của cá Chình hoa bao gồm hai dãi, nằm dọc theo 

chiều dài nội quan của cơ thể (Hình 3.23). Tuyến sinh dục của cá Chình hoa có ba giai 

đoạn phát triển khác nhau. Trong đó, có 10 cá thể (chiếm 28,57 %) ở giai đoạn I (Hình 

3.23 a); 21 cá thể (60,00 %) ở giai đoạn II (Hình 3.23 b) và 4 cá thể (11,43 %) có 

tuyến sinh dục phát triển ở giai đoạn III (Hình 3.23 c, d, e). 

 

Hình 3.23. Hình thái cấu tạo tuyến sinh dục của cá Chình hoa. Tuyến sinh dục giai 

đoạn I (a), Tuyến sinh dục giai đoạn II (b), Tuyến sinh dục giai đoạn III (c, d, e). 

Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về các 

chỉ số hình thái ngoài của cá Chình hoa (ngoại trừ màu sắc cơ thể) ở các giai đoạn phát 

triển. Tỉ lệ số lượng cá Chình hoa có sự xuất hiện phát triển tuyến sinh dục ở giai đoạn 

III là thấp (chỉ chiếm 11,34 %). Do đó, kết quả này chưa thể hiện được tính mùa vụ rõ 

ràng khi có sự di cư xuôi dòng về vùng hạ lưu. Điều này khá phù hợp với những nhận 

định của một số tác giả trước đây cho thấy cá Chình hoa là nhóm cá không chỉ di cư ở 

các giai đoạn cá giống và tiền trưởng thành mà còn ở giai đoạn giai đoạn tiền trưởng 

thành và trưởng thành. Khác với loài A. japonica và A. celebesensis có sự thay đổi 

mạnh mẽ trong quá trình di cư thì đối với cá Chình hoa có sự thay đổi dần dần về các 

chỉ số hình thái và sinh lý giữa các nhóm cá di cư và không di cư [114]. Tỉ lệ thành 

thục của cá Chình hoa khi di cư xuôi dòng về hạ lưu cũng thấp hơn so với các loài 

khác và không cho thấy tính thời vụ rõ ràng [114], [139]. 
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3.3.2.4. Xương sống và cơ thịt 

Kết quả cho thấy, hệ thống xương sống của cá Chình hoa chạy dọc từ đầu đến 

đuôi, với số lượng từ 104 đến 110 đốt sống (Hình 3.24). Những nghiên cứu khác cho 

thấy số lượng xương sống của cá Chình hoa có từ 100 - 110 đốt sống, tương đồng với 

số lượng đốt sống của các loài khác như: A. luzonensis (101 - 110) và A. celebesensis 

(103 - 107) [239], [150]. 

 

Hình 3.24. Đặc điểm xương sống (a) và số lượng đốt sống (b) của cá Chình hoa  

 

Hình 3.25. Đặc điểm cơ thịt của cá Chình hoa 

Cơ thịt của cá Chình hoa có màu đỏ hồng đặc trưng. Khối cơ thịt được hình 

thành từ các bó cơ, chúng tạo thành các vân của thớ thịt khi quan sát theo mặt cắt 

ngang (Hình 3.25). Ở cá Chình hoa, tỉ lệ cơ thịt chiếm phần lớn khối lượng của cơ thể. 

Hệ xương sống nằm ở giữa, thịt không có xương dăm, da là một lớp mỏng chiếm tỉ lệ 

không lớn. Theo Nafsiyah và cs (2019) [170], cá Chình hoa khối lượng 446,0 g - 490,5 

g (620 – 670 mm) có tỷ lệ thịt chiếm 48 %, da chiếm 22 %, xương và đầu chiếm 22 % 

và nội quan chiếm 8 % tổng khối lượng cơ thể. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 

thịt được xác định: 57,17 % độ ẩm, 1,09 % tro, 17,30 % protein, 21,35 % lipid và 3,12 % 

carbohydrate. 
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3.3.3. Cấu trúc quần thể cá Chình hoa dựa trên các chỉ số hình thái ngoài 

Phân tích thành phần chính của các tính trạng hình thái ở Bảng 3.7 cho thấy cấu 

trúc quần thể của cá Chình hoa có 5 thành phần chính với các giá trị riêng lớn hơn 1,0 

với tổng giá trị tích lũy là 95,664 % đã được chọn. Trong đó, thành phần chính 1, chiếm 

56,38 %, bao gồm các chỉ số: TL, HL, PD, PA, AD, PDH, TR, T, E và IO và đặc điểm 

màu sắc, hình thái ngoài. Thành phần chính 2, chiếm 18,72 %, gồm các chỉ số: PD/TL, 

PA/TL, TR/TL, PDH/TL và T/TL. Thành phần chính 3, chiếm 8,18 %, bao gồm: E/HL 

và IO/HL. Thành phần chính 4 và thành phần chính 5 tương ứng với hai chỉ là AD/TL 

và HL/TL (7,60 % và 4,78 %). 

Bảng 3.13. Phân tích thành phần chính các tính trạng hình thái của cá Chình hoa 

 

Phân tích thành phần chính các chỉ số hình thái trong quần thể cá Chình hoa thu 

được ở Thừa Thiên Huế ở Bảng 3.13 cho thấy rằng trong suốt quá trình di cư, sinh sống 

và phát triển thì các yếu tố môi trường, di truyền đã chi phối sự thích nghi của các cá thể 

thông qua sự thay đổi về màu sắc cơ thể, chiều dài của các chỉ số hình thái nhưng ít có 

Đặc điểm  F1 F2 F3 F4 F5 

TL (mm) 0,954 0,040 0,000 0,000 0,003 

HL (mm) 0,947 0,046 0,001 0,000 0,000 

PD (mm) 0,973 0,017 0,001 0,003 0,000 

PA (mm) 0,982 0,013 0,000 0,000 0,001 

TR (mm) 0,986 0,004 0,000 0,000 0,004 

AD (mm) 0,965 0,007 0,003 0,012 0,004 

PDH (mm) 0,963 0,001 0,001 0,016 0,004 

T (mm) 0,920 0,069 0,000 0,000 0,004 

HL/TL 0,027 0,046 0,149 0,101 0,676 

PD/TL 0,105 0,382 0,195 0,253 0,064 

PA/TL 0,167 0,767 0,005 0,050 0,010 

TR/TL 0,118 0,839 0,003 0,013 0,026 

AD/TL 0,054 0,320 0,091 0,526 0,009 

PDH/TL 0,056 0,474 0,062 0,391 0,016 

T/TL 0,167 0,767 0,005 0,050 0,010 

IO (mm) 0,949 0,031 0,006 0,001 0,003 

E (mm) 0,926 0,022 0,020 0,002 0,006 

E/HL 0,023 0,037 0,610 0,070 0,064 

IO/HL 0,005 0,029 0,555 0,104 0,099 

Đặc điểm hình thái 0,772 0,001 0,005 0,001 0,001 

Giá trị riêng -  Eigenvalue 11,839 3,930 1,718 1,597 1,005 

Phương sai - Variability (%) 56,378 18,716 8,181 7,603 4,786 

Tích lũy - Cumulative (%) 56,378 75,094 83,275 90,878 95,664 
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sự ảnh hưởng bởi tỉ lệ của các chỉ số được chuẩn hóa với chiều dài thân và chiều dài đầu. 

Trong đó, tỉ lệ giữa khoảng cách vây lưng và vây hậu môn với chiều dài đầu (AD/TL) 

và chiều dài đầu với chiều dài thân (HL/TL) là hai chỉ số ít có sự sai khác giữa các cá 

thể trong quần thể nghiên cứu. Các chỉ số liên quan đến tỉ lệ giữa đường kính mắt và 

khoảng cách hai mắt so với chiều dài đầu cũng có sự thay đổi không lớn khi cá sinh 

trưởng qua các giai đoạn khác nhau với các môi trường sinh thái khác nhau. Cho nên, 

việc phân tích ảnh hưởng của các yếu tố hình thái, sinh thái và di truyền của cá Chình 

hoa trong quần thể ở Thừa Thiên Huế là cần thiết để làm rõ mối liên kết giữa các đặc 

điểm này trong quá trình thích nghi với điều kiện sống phức tạp trong vòng đời của 

chúng. Kết quả nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Watanabe và cs 

(2009) [238]. 

 

Hình 3.26. Cây phát sinh di truyền thể hiện mối quan hệ của 350 cá thể cá Chình hoa 

dựa trên khoảng cách Euclidean sử dụng phương pháp Ward. 

Phương pháp phân cụm (CA) đã được sử dụng để xác định sự khác biệt và mối 

quan hệ di truyền giữa 350 cá thể trong quần thể cá Chình hoa thu được ở Thừa Thiên 

Huế. Kết quả ở Hình 3.26 cho thấy, các mẫu cá Chình hoa có mức độ đa dạng cao về 

mặt hình thái. Tại vị trí khoảng cách bằng 25,0, cây phát sinh di truyền được chia 

thành hai nhánh chính: nhánh I và nhánh II. Trong đó, tại vị trí khoảng cách bằng 3,0, 

nhánh I được phân thành hai cụm (cụm 4 và cụm 1); nhánh II bao gồm 2 nhánh phụ 

(IIa và IIb) được phân tách tại vị trí khoảng cách bằng 9,0. Trong đó, nhánh phụ IIb, 

được phân thành hai cụm nhỏ (cụm 2 và cụm 5) với khoảng cách bằng 2,0. Cụm 3 nằm 

trên nhánh phụ IIa của nhánh II trên cây phát sinh di truyền. Đặc điểm hình thái đặc 

trưng của 5 cụm được thể hiện ở Bảng 3.14.  
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Bảng 3.14. Đặc điểm hình thái cá Chình hoa ở 5 cụm sử dụng phương pháp liên kết trung bình dựa trên ma trận khoảng cách 

Euclidean bằng phương pháp Ward 

Chỉ số 
Cụm 

1 2 3 4 5 

Số cá thể  

76 

DTL(13), DTR(2), 

LC(12), ND(11), PD(9), 

OL(4), PL(7), SBL(14), 

TA(2), TH(2) 

70 

DTL(7), DTR(7), 

LC(2), ND(6), PD(6), 

OL(2), PL(2), TA(6), 

AL(18), SBO(6) 

83 

DTL(6), DTR (1), 

LC(2), ND (6), PD 

(9), TA(11), TH (8), 

AL(28), SBO(12) 

85 

DTR (3), LC(26), 

ND(4), OL(3), PL(15), 

SBL(19), TA(9), 

TH(6) 

36 

DTL(6), DTR(7), 

LC(3), ND(2), PD(1), 

TA(2), TH(6), AL(6), 

SBO(3) 

W (g) 
160,8 ± 93,30 

29,0 – 469,5 

731,6 ± 297,01 

374,9 - 1540,3 

195,4 ± 81,84 

52,3 - 369,0 

14,8 ± 8,05 

3,0 – 34,0 

2406,1 ± 1025,45 

143,5 - 4500,0 

TL (mm) 
401,3 ± 74,21 

260,0 – 552,0 

647,3 ± 74,80 

540,0 - 814,0 

435,5 ± 56,73 

324,6 - 532,9 

193,4 ± 35,04 

120,0 - 255,0 

915,5 ± 160,81 

407,0 - 1136,9 

HL (mm) 
65,0 ± 16,31 

35,0 – 91,2 

82,7 ± 10,83 

58,0 - 122,4 

78,9 ± 4,18 

64,0 -91,2 

26,7 ± 5,36 

16,0 - 39,0 

94,4 ± 29,99 

45,0 - 160,0 

PD (mm) 
124,1 ± 30,89 

63,4 - 175,0 

154,7 ± 19,70 

112,0 - 210,6 

150,6 ± 7,37 

135,7 - 175,0 

49,7 ± 9,46 

29,1 - 68,0 

179,1 ± 57,83 

90,0 - 315,0 

PA (mm) 
199,5 ± 48,74 

112,0 - 265,6 

254,3 ± 30,50 

188,0 - 341,3 

241,0 ± 10,99 

221,5 - 265,6 

80,1 ± 15,05 

51,7 - 106,0 

288,3 ± 88,91 

150,0 - 500,0 

TR (mm) 
134,5 ± 33,28 

71,9 - 182,6 

171,6 ± 22,46 

130,0 - 232,4 

162,1 ± 10,92 

140,1 - 182,6 

53,5 ± 10,05 

32,7 - 72,0 

193,8 ± 59,62 

105,0 - 340,0 

AD (mm) 
75,4 ± 18,95 

38,9 - 112,4 

99,6 ±14,30 

70,5 - 140,0 

90,4 ± 8,05 

70,1 - 112,4 

30,4 ± 6,24 

18,5 - 43,1 

109,1 ± 32,37 

60,0 - 190,0 

PDH (mm) 
59,1 ± 15,88 

22,0 - 90,0 

72,0 ± 11,47 

45,4 - 103,2 

71,7 ± 8,13 

58,9 - 90,0 

23,0 ± 4,66 

11,7 - 33,0 

84,7 ± 29,08 

45,0 - 160,0 

T (mm) 
268,2 ± 67,44 

147,0 - 391,4 

338,4 ± 40,37 

240,0 - 488,3 

327,0 ± 16,61 

275,0 - 391,4 

113,3 ± 20,48 

66,3 - 158,0 

395,6 ± 118,56 

192,0 - 614,6 

HL/TL (%) 
13,9 ± 0,68 

11,2 - 16,6 

13,9 ± 0,65 

13,0 - 15,9 

13,9 ± 0,69 

11,2 - 15,1 

13,8 ± 0,61 

11,2 - 15,9 

13,8 ± 0,43 

13,0 - 14,8 
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PD/TL (%) 
26,5 ± 1,26 

23,1 - 29,2 

26,1 ± 1,41 

21,2 - 28,7 

26,5 ± 1,24 

23,3 - 29,2 

25,7 ± 1,26 

21,2 - 28,6 

26,1 ± 1,50 

21,2 - 29,2 

PA/TL (%) 
42,7 ± 1,85 

37,5 - 47,6 

42,9 ± 2,37 

37,8 - 48,1 

42,4 ± 1,84 

38,9 - 45,8 

41,4 ± 1,49 

38,0 - 44,7 

42,2 ± 1,87 

38,0 - 46,3 

TR/TL (%) 
28,8 ± 1,92 

22,7 - 33,9 

29,0 ± 2,50 

23,1 - 34,3 

28,5 ± 1,89 

24,6 - 32,0 

27,7 ± 1,59 

23,7 - 31,1 

28,4 ± 1,93 

23,7 - 31,5 

AD/TL (%) 
16,2 ± 1,47 

11,9 - 20,4 

16,8 ± 1,87 

12,4 - 21,3 

15,9 ± 1,40 

12,3 – 19,3 

15,7 ± 1,47 

12,3 - 20,4 

16,0 ± 1,26 

13,7 - 18,4 

PDH/TL (%) 
12,6 ± 1,42 

7,3 - 15,5 

12,2 ± 1,42 

8,0 - 14,5 

12,6 ± 1,42 

9,4 - 15,5 

11,9 ± 1,32 

8,0 - 15,5 

12,4 ± 1,47 

8,0 - 14,8 

T/TL (%) 
57,3 ± 1,85 

52,4 - 62,5 

57,1 ± 2,37 

51,9 - 62,2 

57,6 ± 1,84 

54,2 – 61,1 

58,6 ± 1,49 

55,3 - 62,0 

57,8 ± 1,87 

53,7 - 62,0 

IO (mm) 
14,1 ± 4,15 

7,0 - 20,2 

17,9 ± 2,46 

13,0 - 27,6 

17,6 ± 1,52 

13,8 – 20,2 

5,7 ± 1,36 

3,2 - 8,8 

20,7 - 6,26 

9,0 - 35,0 

E (mm) 
6,2 ± 2,00 

2,6 - 9,9 

8,2 ± 1,55 

5,0 - 13,1 

7,9 ± 1,06 

4,9 – 9,9 

2,5 ± 0,60 

1,4 - 4,0 

9,3 ± 3,16 

4,0 - 18,0 

E/HL (%) 
9,2 ± 1,34 

5,9 - 11,9 

9,5 ± 1,27 

6,1 - 11,7 

9,5 ± 1,23 

5,9 – 11,9 

9,4 ± 1,17 

7,3 - 11,5 

9,5 ± 1,16 

7,7 - 11,6 

IO/HL (%) 
20,9 ± 1,67 

16,7 - 24,2 

20,9 ± 1,67 

17,6 - 24,1 

21,2 ± 1,61 

16,7 – 24,2 

21,2 ± 2,20 

16,0 - 25,0 

21,2 ± 2,10 

17,6 - 24,2 

Hình thái 

ngoài 

Màu vàng, đốm hoa rõ, 

vây ngực màu vàng 

(69,7%); lưng màu nâu, 

đốm hoa rõ, bụng có 

màu xám trắng, vây màu 

vàng nâu (23,7%) và 

lưng có màu vàng nâu, 

đốm màu đen, bụng 

vàng, vây có màu đen 

hoặc đỏ đen (6,6%) 

Lưng nâu, hoa rõ, 

bụng xám trắng: 

65,7%; lưng vàng nâu, 

đốm đen, bụng và đuôi 

vàng, vây đen hoặc đỏ 

đen: 34,3% 

Màu vàng, đốm hoa 

rõ, vây ngực màu 

vàng: 32,5%; lưng 

nâu, hoa rõ, bụng xám 

trắng: 62,7%; lưng 

vàng nâu, đốm đen, 

bụng và đuôi vàng, 

vây đen hoặc đỏ đen: 

4,8% 

Màu vàng, đốm hoa 

chưa rõ, vây ngực có 

màu vàng nhạt, gần 

như trong suốt 

(71,8%) và cá có màu 

vàng, đốm hoa rõ, vây 

ngực màu vàng 

(28,2%) 

Lưng nâu, hoa rõ, 

bụng xám trắng: 

(52,8%), lưng vàng 

nâu, đốm đen, bụng và 

đuôi vàng, vây đen 

hoặc đỏ đen: (47,2%) 
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Kết quả ở Bảng 3.14 cho thấy Cụm 1 có 76 cá thể với 13 mẫu từ DTL, 2 mẫu ở 

DTR, 12 mẫu ở LC, 11 mẫu ở ND, 9 mẫu ở PD, 4 mẫu ở OL, 7 mẫu ở PL, 14 mẫu ở 

SBL, 2 mẫu ở TA và 2 mẫu ở TH (chiếm 21,7%). Các chỉ số hình thái của cá Chình hoa 

trong nhóm này gồm: W =  29,0 – 469,5 (160,0 ± 93,30) g; TL = 260 – 552,0 (401,3 ± 

74,21) mm, HL = 35,0 – 91,2 mm; TR = 71,9 - 182,6 mm; AD = 38,9 - 112,4 mm; PD = 

63,4 - 175,0 mm; IO = 7,0 - 20,2 mm; E = 2,6 - 9,9 mm; PA = 112,0 - 265,6 mm; PDH 

= 22,0 - 90,0 mm, HL/TL (%) = 11,2 - 16,6; PD/TL (%) = 23,1 - 29,2; PA/TL (%) = 

37,5 – 47,6, TR/TL (%) = 22,7 – 33,9, AD/TL (%) = 11,9 – 20,4, PDH/TL (%) = 7,3 – 

15,5, T/TL (%) = 52,4 – 62,5, E/HL (%) = 5,9 – 11,9, IO/HL (%) = 16,7 – 24,2. Màu 

sắc cơ thể tương ứng với 3 giai đoạn phát triển: cá giống (69,7 %); cá tiền trưởng thành 

(23,7 %) và cá trưởng thành (6,6 %), với sự chiếm ưu thế của giai đoạn cá giống. 

Cụm 2, bao gồm 70 cá thể từ 10 điểm nghiên cứu bao gồm: 7 cá thể tại DTL, 7 cá 

thể tại DTR, 2 cá thể tại LC, 6 cá thể tại ND, 6 cá thể tại PD, 2 cá thể tại OL, 2 cá thể tại 

PL, 2 cá thể tại TA, 18 cá thể tại AL và 6 cá thể tại SBO (chiếm 20,0 %). Các đặc điểm 

hình thái như sau: W = 374,9 – 1540,3 (731,6 ± 297,01) g, TL = 540,0 – 814,0 (647,3 ± 

74,80) mm; HL = 58,0 – 1224 (82,7 ± 10,83) mm; TR = 130 – 232,4 (171,6 ± 22,46) mm; 

T = 240 – 488,3 (338,4 ± 40,37) mm; AD = 70,5 – 140,0 (99,6 ± 14,30) mm; PD = 112,0 

– 210,6 (154,7 ± 19,70) mm; IO = 13,0 – 27,6 (17,9 ± 2,46) mm; E = 5,0 – 13,1 (8,2 ± 

1,55) mm; PA = 188,0 – 341,3 (254,3 ± 30,50) mm; PDH = 45,4 – 103,2 (72,0 ± 11,47) 

mm, HL/TL (%) = 13,0 – 15,9 (13,9 ± 0,65); PD/TL (%) = 21,2 – 28,7 (26,1 ± 1,41), 

PA/TL (%) = 37,8 – 48,1 (42,9 ± 2,37), TR/TL (%) = 23,1 – 34,3 (29,0 ± 2,50); AD/TL 

(%) = 12,4 – 21,3 (16,8 ± 1,87); PDH/TL (%) = 8,0 – 14,5 (12,2 ± 1,42); T/TL (%) = 51,9 

– 62,2 (57,1 ± 2,37); E/HL (%) = 6,1 – 11,7 (9,5 ± 1,27); IO/HL (%) = 17,6 – 24,1 (20,9 ± 

1,67). Đặc điểm màu sắc bên ngoài tương ứng với hai giai đoạn cá Chình hoa tiền trưởng 

thành (65,7 %) và trưởng thành (34,3 %). 

Cụm 3 có 83 cá thể thu thập tại 9 vị trí nghiên cứu khác nhau, bao gồm: DTL (6), 

DTR (1), LC (2), ND (6), PD (9), TA (11), TH (8), AL (28), SBO (12), với các đặc 

điểm: W = 52,3 – 369,0 (195,4 ± 81,84) g; HL = 64,0 – 91,2 (78,9 ± 4,18) mm; TL = 

324,6 – 533,9 (435,5 ± 56,73) mm; TR = 140,1 – 182,6 (162,1 ± 10,92) mm; AD = 70,1 

– 112,4 (90,4 ± 8,05) mm; PD = 135,7 – 175,0 (150,6 ± 7,37) mm; IO = 13,8 – 20,2 

(17,6 ± 1,52) mm; E: 4,9 – 9,9 (7,9 ± 1,06) mm; PA: 221,5 – 265,6 (241,0 ± 10,99) mm; 

PDH: 58,9 – 90,0 (71,7 ± 8,13) mm; T: 275,0 – 391,4 (327,0 ± 16,61) mm; HL/TL (%): 

11,2 – 15,1 (13,9 ± 0,69); PD/TL (%): 23,3 – 29,2 (26,5 ± 1,24); PA/TL (%): 38,9 – 

45,8 (42,4 ± 1,84); TR/TL (%): 24,6 – 32,0 (28,5 ± 1,89); AD/TL (%): 12,3 – 19,3 (15,9 

± 1,40); PDH/TL (%): 9,4 – 15,5 (12,6 ± 1,42); T/TL (%): 54,2 – 61,1 (57,6 ± 1,84); 

E/HL (%): 5,9 – 11,9 (9,5 ± 1,23); IO/HL (%): 16,7 – 24,2 (21,2 ± 1,61). Đặc điểm màu 

sắc bên ngoài tương ứng với sự có mặt của cá Chình hoa giai đoạn cá giống (32,5 %), 

giai đoạn cá tiền trưởng thành (62,7 %) và trưởng thành (4,8 %). 
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Cụm 4 gồm 85 cá thể được thu thập tại 8 vị trí nghiên cứu, DTR (3), LC (26), 

ND (4), OL (3), PL (15), SBL (19), TA (9), TH (6), cá Chình hoa có khối lượng (W): 

3,0 – 34,0 (14,8 ± 8,05) g; HL: 16,0 – 39,0 (26,7 ± 5,36) mm; TL: 120,0 – 255,0 

(193,4 ± 35,04) mm; TR: 32,7 – 72,0 (53,5 ± 10,05) mm; AD: 18,5 – 43,1 (30,4 ± 6,24) 

mm; PD: 29,1 – 68,0 (49,7 ± 9,46) mm; IO: 3,2 – 8,8 (5,7 ± 1,36) mm; E: 1,4 - 4,0 (2,5 

± 0,60) mm; PA: 51,7 – 106,0 (80,1 ± 15,5) mm; PDH: 11,7 – 33,0 (23,0 ± 4,66) mm; 

T: 66,3 – 158,0 (113,3 ± 20,48) mm; HL/TL (%): 11,2 – 15,9 (13,8 ± 0,61); PD/TL 

(%): 21,2 – 28,6 (25,7 ± 1,26); PA/TL (%): 38,0 – 47,7 (41,4 ± 1,49); TR/TL (%): 23,7 

– 31,1 (27,7 ± 1,59); AD/TL (%): 12,3 – 20,4 (15,7 ± 1,47); PDH/TL (%): 8,0 – 15,5 

(11,9 ± 1,32); T/TL (%): 55,3 - 62,0 (58,6 ± 1,49); E/HL (%): 7,3 – 11,5 (9,4 ± 1,17); 

IO/HL (%): 16,0 – 25,0 (21,2 ± 2,20). Màu sắc của cá Chình hoa trong cụm 4 gồm giai 

đoạn cá con (71,8%) và cá giống (28,2%). 

Cụm 5 có số lượng cá thể ít nhất với 35 mẫu thu tại 9 vị trí nghiên cứu bao gồm: 

DTL (6), DTR (7), LC (3), ND (2), PD (1), TA (2), TH (6), AL (6), SBO (3), cá Chình 

hoa có khối lượng (W): 143,5 – 4.500,0 (2.406,1 ± 1.025,45) g; HL: 45,0 – 160,0 (94,4 

± 29,99) mm; TL: 407,0 – 1.136,9 (915,5 ± 160,81) mm; TR: 105,0 – 340,0 (193,8 ± 

59,62) mm; AD: 60,0 - 190,0 (109,1 ± 32,37) mm; PD: 90,0 – 315,0 (179,1 ± 57,83) 

mm; IO: 9,0 – 35,0 (20,7 ± 6,26) mm; E: 4,0 – 18,0 (9,3 ± 3,16) mm; PA: 150,0 – 500,0 

(288,3 ± 88,91) mm; PDH: 45,0 – 160,0 (84,7 ± 29,08) mm; T: 192,0 – 614,6 (385,6 ± 

118,56) mm; HL/TL (%): 13,0 – 14,8 (13,8 ± 0,43); PD/TL (%): 21,2 – 29,2 (26,1 ± 

1,50); PA/TL (%): 38,0 – 46,3 (42,2 ± 1,87); TR/TL (%): 23,7 – 31,5 (28,4 ± 1,93); 

AD/TL (%): 13,7 – 18,4 (16,0 ± 1,26); PDH/TL (%): 8,0 – 14,8 (12,4 ± 1,47); T/TL (%): 

53,7 – 62,0 (57,8 ± 1,87); E/HL (%): 7,7 – 11,6 (9,5 ± 1,16); IO/HL (%): 16,7 – 24,2 

(21,2 ± 1,61). Đặc điểm màu sắc bên ngoài phù hợp với cá Chình hoa ở các giai đoạn cá 

tiền trưởng thành (52,8 %) và trưởng thành (47,2 %). 

Kết quả phân tích các đặc điểm hình thái ở Bảng 3.14 và Hình 3.26 có thể nhận 

thấy sự đa dạng cao về kiểu hình trong cấu trúc quần thể cá Chình hoa phân bố ở Thừa 

Thiên Huế. Sự khác biệt của các cụm có liên quan đến các đặc điểm hình thái đặc 

trưng của cá Chình hoa ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Kết quả này được thể 

hiện bởi tỉ lệ xuất hiện cao của các cá thể trong cùng một giai đoạn tại mỗi cụm. Cụ 

thể, cụm 1 đại diện cho các đặc điểm của cá Chình hoa ở giai đoạn cá giống (TL = 260 

– 552,0 mm, chiếm 69,7%); cụm 3 bao gồm các đặc điểm hình thái đặc trưng cho giai 

đoạn cá tiền trưởng thành (TL = 324,6 – 533,9 mm, chiếm 62,7 %); cụm 4 bao gồm các 

đặc điểm hình thái đặc trưng cho cá Chình hoa giai đoạn cá con (TL = 120,0 – 255,0 

mm, chiếm 71,8%); và cụm 2 và cụm 5 đại diện cho đặc điểm hình thái của cá Chình 

hoa giai đoạn tiền trưởng thành và trưởng thành (TL > 400 mm), những cá thể này có 

thể là những con cá Chình hoa trong nhóm cá di cư xuôi dòng theo nhận định của 

Hagihara và cs, (2012) [114]. 
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Bên cạnh sự cụm rõ ràng trong cấu trúc quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

thì kết quả ở Bảng 3.14 và Hình 3.26 cũng cho thấy mối quan hệ gần gũi và liên quan 

chặt chẽ về các chỉ số hình thái giữa cá thể trong các cụm. Điều này được chứng minh 

bởi sự có mặt của nhiều hơn một giai đoạn phát triển trong mỗi cụm hình thái (Bảng 

3.8). Nó có thể được gây ra bởi quá trình biến thái chậm giữa các giai đoạn phát triển 

của cá Chình hoa [114]. Sự chồng chéo về đặc điểm hình thái giữa các cá thể thuộc các 

giai đoạn khác nhau đã làm cho việc xác định một cách rõ ràng các giai đoạn phát triển 

của cá Chình hoa trong quần thể ở Thừa Thiên Huế bằng các chỉ số hình thái là rất khó 

khăn. Cùng với những đặc trưng hình thái và quá trình biến thái của cá Chình hoa ở 

các giai đoạn phát triển khác khác nhau thì sự thích nghi với yếu tố môi trường tại các 

vùng phân bố cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng về trong cấu trúc quần thể tại 

Thừa Thiên Huế. Cho nên, những nghiên cứu về đánh giá đa dạng cấu trúc quần thể 

dựa trên các chỉ hình thái cần được kết hợp với các đánh giá trên các chỉ thị khác như: 

sinh lý, sinh thái và sinh học phân tử để khẳng định độ tin cậy và tính chính xác của 

kết quả nghiên cứu. 

3.4. Đa dạng di truyền quần thể bằng chỉ thị phân tử 

3.4.1. Phân lập đoạn gen COI và 16S rRNA 

Sản phẩm PCR của các đoạn gen có kích thước nhỏ hơn 1.000 bp sau khi được 

phân lập, tinh sạch và xác định sự có mặt của gen mục tiêu (COI và 16S rRNA) đã được 

giải trình tự với kích thước cuối cùng thu được lần lượt là: 845 bp (COI) và 640 bp (16S 

rRNA). Mã số truy cấp trên dữ liệu Genbank của 48 đoạn gen COI là MN067923 đến 

MN067970 và 48 đoạn gen 16S rRNA là MN633308 đến MN633355 (Bảng 3.15). 

Bảng 3.15. Mã số trình tự đoạn gen COI và 16S rRNA của cá Chình hoa trên 

Genbank 

STT 
Tên 

mẫu 

Mã 

Genbank 

COI 

Mã 

Genbank 

16S rRNA 

STT 
Tên 

mẫu 

Mã 

Genbank 

COI 

Mã 

Genbank 

16S rRNA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

DTL01 

DTL02 

DTL03 

DTL04 

DTL05 

DTL10 

DTL13 

DTL21 

DTL25 

DTL28 

DTR01 

DTR02 

MN067923 

MN067924 

MN067925 

MN067926 

MN067927 

MN067928 

MN067929 

MN067930 

MN067931 

MN067932 

MN067933 

MN067934 

MN633308 

MN633309 

MN633310 

MN633311 

MN633312 

MN633313 

MN633314 

MN633315 

MN633316 

MN633317 

MN633318 

MN633319 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

PD02 

PD03 

PD04 

PD05 

PD06 

PD07 

PD08 

PD09 

PD10 

PD12 

PD13 

PD15 

MN067947 

MN067948 

MN067949 

MN067950 

MN067951 

MN067952 

MN067953 

MN067954 

MN067955 

MN067956 

MN067957 

MN067958 

MN633332 

MN633333 

MN633334 

MN633335 

MN633336 

MN633337 

MN633338 

MN633339 

MN633340 

MN633341 

MN633342 

MN633343 
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STT 
Tên 

mẫu 

Mã 

Genbank 

COI 

Mã 

Genbank 

16S rRNA 

STT 
Tên 

mẫu 

Mã 

Genbank 

COI 

Mã 

Genbank 

16S rRNA 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

DTR03 

DTR04 

DTR05 

ND01 

ND02 

ND03 

ND04 

ND05 

ND09 

ND14 

ND15 

ND16 

MN067935 

MN067936 

MN067937 

MN067938 

MN067939 

MN067940 

MN067941 

MN067942 

MN067943 

MN067944 

MN067945 

MN067946 

MN633320 

MN633321 

MN633322 

MN633323 

MN633324 

MN633325 

MN633326 

MN633327 

MN633328 

MN633329 

MN633330 

MN633331 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

PD19 

PD21 

BL01 

BL02 

BL07 

BL08 

BL15 

BL18 

BL20 

BL22 

LC01 

LC02 

MN067959 

MN067960 

MN067961 

MN067962 

MN067963 

MN067964 

MN067965 

MN067966 

MN067967 

MN067968 

MN067969 

MN067970 

MN633344 

MN633345 

MN633346 

MN633347 

MN633348 

MN633349 

MN633350 

MN633351 

MN633352 

MN633353 

MN633354 

MN633355 

Sử dụng các trình tự gen đã đăng ký để đối chiếu với những thông tin trên 

GenBank bằng chương trình BLAST cho thấy các mẫu cá Chình hoa thu được ở Thừa 

Thiên Huế, Việt Nam có tỷ lệ tương đồng cao đạt 99,76 % và 99,84 % đối với COI và 

16S rRNA tương ứng với mức độ bao phủ là 99,99 % (Bảng 3.16). 

Bảng 3.16. Mức độ tương đồng và tỷ lệ bao phủ của các đoạn gen khi sử dụng Blast 

tìm kiếm trên NCBI 

Gen 
Mã số đối chứng 

trên Genbank 

Tỷ lệ tương đồng 

(%) 

Mức độ bao phủ 

(%) 

COI 
AP007242.1 

HQ141374.1 

99,88  

99,64  

99,99 

99,99 

16S rRNA AB278871.1 99,84 99,99 

Tỷ lệ xuất hiện các loại nucleotide trong đoạn gen COI và 16S rRNA của cá 

Chình hoa thu thập ở Thừa Thiên Huế được thể hiện ở Bảng 3.17. Trong đó, các đoạn 

COI thu được có thành phần Thymine (T) cao hơn so với các loại nucleotid còn lại 

(30,03 %). Số lượng A và G trong các chuỗi COI của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

thấp hơn 1 nucleotid so với hai mẫu Genbank. Số lượng của A là 232 (27,49 %) cao 

hơn 2–3 nucleotid so với các mẫu của Genbank (AP007242.1 và HQ141374.1 tương 

ứng). Đối với đoạn gen 16S rRNA phân lập được có tỷ lệ nucleotide A cao nhất là 

33,57 %. Thành phần các loại nucleotid A và G trong chuỗi có tỷ lệ tương đồng, T có 

số lượng lớn hơn 1 nucleotide và C có số lượng ít hơn 1 nucleotid với chuỗi đối chứng 

AB278871.1. Tỷ lệ phần trăm của hàm lượng G + C được tìm thấy thấp hơn hàm 

lượng A + T trong tất cả các mẫu quan sát trên cả COI và 16S rRNA (Bảng 3.17). 
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Bảng 3.17. Thành phần nucleotide của đoạn gen COI và 16S rRNA của cá Chình hoa 

Gen Mẫu 

Số lượng  

(các giá trị trong ngoặc được tính 

theo %) 

Tổng 

(các cặp 

ba zơ) 

Tỷ lệ 

G+C 

(%) 
T C A G 

COI 

HQ141374.1 
255 

(30,24) 

212 

(25,14) 

229 

(27,16) 

147 

(17,44) 
843 

359  

(42,58) 

AP007242.1 
254 

(30,13) 

212 

(25,15) 

230 

(27,28) 

147 

(17,44) 
843 

359  

(42,59) 

MN067923 - 

MN067970 

253 

(30,03) 

212 

(25,15) 

232 

(27,49) 

146 

(17,43) 
843 

358  

(42,58) 

16S rRNA 

AB278871.1 
129 

(20,13) 

159 

(24,81) 

215 

(33,54) 

138 

(21,53) 
641 

297 

(46,34) 

MN633308 - 

MN633355 

130 

(20,28) 

158 

(24,65) 

215 

(33,57) 

138 

(21,50) 
641 

296 

(46,15) 

Thành phần các amino acid được mã hóa trong đoạn gen COI và 16S rRNA trên 

cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế được trình bày trong Bảng 3.18.  

Bảng 3.18. Thành phần (%) các amino acid được mã hóa từ đoạn gen COI và 16S 

rRNA của cá Chình hoa 

Amino 
acid 

COI 16S rRNA 

AP007242.1 HQ141374.1 
MN067923 -
MN067970 

AB278871.1 
MN633308 -
MN633355 

Ala 10,22 10,22 10,22 33.54 33.57 

Asp 3,28 3,28 3,28 0,00 0,00 
Glu 1.,46 1,46 1,46 0,00 0,00 

Phe 7,30 7,30 7,30 0,00 0,00 
Gly 9,85 9,85 9,85 21,53 21,50 

His 2,92 2,92 2,92 0,00 0,00 
Ile 13,14 12,77 13,17 0,00 0,00 

Lys 1,09 1,09 1,09 0,00 0,00 
Leu 13,50 13,87 13,52 0,00 0,00 

Met 2,19 2,19 2,15 0,00 0,00 
Asn 3,28 3,28 3,28 0,00 0,00 

Pro 6,57 6,57 6,58 0,00 0,00 
Gln 1,82 1,82 1,82 0,00 0,00 

Arg 1,46 1,46 1,45 0,00 0,00 
Ser 5,11 5,11 5,11 0,00 0,00 

Thr 6,20 6,20 6,20 20,12 20,28 
Val 7,30 7,30 7,30 0,00 0,00 

Tyr 3,28 3,28 3,28 0,00 0,00 
Cys 0,00 0,00 0,00 24,80 24,65 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Đoạn gen COI đã phân lập có thể mã hóa cho 18 loại amino acid khác nhau, bao 

gồm: 10,22% Alanine; 3,28 % Aspartate; 1,46 % Glutamate; 7,30 % Phenylalanine; 
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9,85 % Glycine; 2,92 % Histidine; 3,17 % Isoleucine; 1,09 % Lysine; 13,52 % 

Leucine; 2,15 % Methionine; 3,28 % Asparagine; 6,57 % Proline; 1,82 % Glutamine; 

1,46 % Arginine; 5,11 % Serine; 6,20 % Threonine; 7,30 % Valine và 3,28 % Tyrosine. 

Trong khi đó, đoạn gen 16S rRNA chỉ mã hóa cho 4 loại amino acid là Alanine 

(33,57 %), Glycine (21,5 %), Threonine (20,28 %) và Cysteine (24,65 %). Tỷ lệ thành 

phần amino acid trong các chuỗi thu được của hai đoạn gen COI và 16S rRNA ở Thừa 

Thiên Huế gần như đồng nhất với các mẫu đối chứng từ Genbank. 

Trong một nghiên cứu tương tự về cấu trúc quần thể cá Chình châu âu (A. 

anguilla) tại Ai Cập cho thấy đoạn gen COI đã được phân lập với chiều dài là 525 bp. 

Thành phần các nucleotid cơ sở của đoạn gen này bao gồm: 28,8 % T; 29,3 % C; 23,7 % 

A và 18,2 % G. Thành phần các amino acid được mã hóa từ đoạn gen COI của A. anguilla 

là 1,789 % Alanine; 2,361 % Cysteine; 0,901 % Aspartate; 5,403 % Glutamate; 7,204 % 

Phenylalanine; 2,714 % Glycine; 6,376 % Histidine; 3,602 % Isoleucine; 0,900 % Lysine; 

19,336 % Leucine; 0 % Methionine; 0,999 % Asparagine; 12,728 % Proline; 8,992 % 

Glutamine; 2,701 % Arginine; 6,839 % Serine; 7,204 % Threonine; 1,801 % Valine; 

0,937 % Tryptophan và 7,658 % Tyrosine [103].  

3.4.2. Đa dạng di truyền quần thể của cá Chình hoa 

3.4.2.1. Mức độ đa dạng và xu hướng tiến hóa 

Mức độ đa dạng di truyền và xu hướng tiến hóa của quần thể cá Chình hoa ở 

Thừa Thiên Huế dựa trên trình tự 48 đoạn gen COI đã được phân tích và thể hiện trong 

Bảng 3.9. Có 20 vị trí đa hình và 17 haplotype (35,42 %) đã được xác định, thể hiện sự 

đa dạng di truyền cao trong cấu trúc quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. Các giá 

trị đa dạng haplotype (h) được tính toán cho quần thể ở Thừa Thiên Huế là 0,801 và 

các vùng thu mẫu là 0,7556 - 0,9000. Giá trị đa dạng nucleotide (π) tương ứng là 

0,00196 và 0,00161 - 0,00242. Trong đó, DTR là quần thể có mức độ đa dạng 

haplotype và nucleotid cao nhất (0,9 và 0,0019), PL và DTL là các quần thể có sự đa 

dạng thấp nhất với Hd = 0,67 và π = 0,0016 (PL), 0,0018 (DTL). 

Kết quả của tất cả các phép kiểm định tính trung lập đều cho các giá trị âm với ý 

nghĩa thống kê đáng kể (p < 0,05) đối với quần thể Thừa Thiên Huế, trong đó, 

Tajima’s D test = - 2,03, Fu’s Fs = - 12,2, Fu and Li’s D = -2,70 và Fu and Li's Fs = -

2,93 (Bảng 3.19). Các giá trị này hỗ trợ xu hướng tiến hóa theo hướng lựa chọn ngẫu 

nhiên, quần thể mở rộng và tỷ lệ xuất hiện các alen hiếm cao trong quần thể cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, khi xem xét số liệu của 5 vùng thu mẫu, đã cho kết 

quả tương tự với các giá trị âm cho tất cả các phép kiểm định cũng được xác định. Tuy 

nhiên, giá trị sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) chỉ xuất hiện trên các kiểm định 

Tajima’s D của quần thể DTL và Fu's Fs cho quần thể DTL, DTR, ND và PD (Bảng 
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3.19), cho thấy sự khác biệt ở cá Chình hoa chỉ có ý nghĩa khi được lựa chọn với quần 

thể đủ lớn (>14 cá thể). 

Bảng 3.19. Phân tích tính trung lập của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa 

trên trình tự đoạn gen COI 

Quần thể DTL DTR ND PD PL TTH 

Số lượng mẫu 10 5 9 14 10 48 

H 5 4 6 9 5 17(35,42%) 

S  7 4 6 9 6 20 

Hd 0,76 ± 0,017 0,9 ± 0,026 0,89 ± 0,008 0,88 ± 0,0062 0,76 ± 0,017 0,801± 0,003 

Π 0,00185  0,00190  0,00178 0,00242  0,00161  0,00196 

Tajima’s D -1,573* -1,0938 -1,3984 -1,06599 -1,4929 -2,03402* 

Fu's Fs -1,181* -1,405* -2,978* -4,742* -1,507 -12,2282* 

Fu and Li's Fs -1,818 -1,0938 -1,5509 -1,07521 -1,6893 -2,93225* 

Fu and Li's D -1,634 -1,0938 -1,3904 -0,8946 -1,51 -2,70391* 

Chú thích: h: số haplotype, S: số vị trí đa hình, Hd: đa dạng haplotype, π: đa dạng nucleotide. * P <0,05.  

Bảng 3.20. Phân tích tính trung lập của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa 

trên trình tự đoạn gen 16S rRNA 

Quần thể DTL DTR ND PD PL TTH 

Số mẫu 10 5 9 14 10 48 

H 4 3 3 4 3 8(16,67%) 

S 3 2 2 3 2 7 

Hd 0,53 ± 0,032 0,70 ± 0,048 0,64 ± 0,016 0,58 ± 0,019 0,38 ± 0,033 0,53 ±0,079 

Π 0,00094 0,00125 0,00113 0,00105 0,00062 0,00096 

Tajima’s D -1,56222 -0,97256 -0,06382 -0,886 -1,40085 -1,62974* 

Fu's Fs -1,964 -0,829 -0,239 -1,290 -1,164 -5,307* 

Fu and Li's Fs -1,93380 -0,97256 -0,18701 -0,22536 -1,57441 -1,96622* 

Fu and Li's  D -1,78443 -0,97256 -0,22104 0,01678 -1,58662 -1,84556* 

Chú thích: h: số haplotype, S: số vị trí đa hình, Hd: đa dạng haplotype, π: đa dạng nucleotide. * P <0,05. 

Dựa trên trình tự đoạn gen 16S rRNA phân lập được từ 48 mẫu cá Chình hoa đã 

xác định được 7 vị trí sai khác và 8 haplotype (chiếm 16,67%) trong quần thể cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế. Giá trị về đa dạng haplotype (Hd) và đa dạng nucleotide (π) 

cho quần thể ở Thừa Thiên Huế lần lượt là 0,534 và 0,00096. Sự đa dạng haplotype và 

đa dạng nucleotide của 5 vùng thu mẫu nằm trong khoảng 0,378 - 0,70 và 0,00062 - 

0,00125. Trong đó, PL cũng là vùng có giá trị đa dạng thấp nhất với Hd = 0,38 và π = 
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0,0006. DTR (Hd = 0,7 và π = 0,0012) và ND (Hd = 0,64; π = 0,0011) là hai vùng có 

sự đa dạng cao hơn so với các vùng thu mẫu khác (Bảng 3.20). 

So sánh các giá trị về mức độ đa dạng di truyền quần thể của cá Chình hoa ở 

Thừa Thiên Huế dựa trên trình tự đoạn gen 16S rRNA (Bảng 3.20) với kết quả dựa trên 

trình tự đoạn gen COI (Bảng 3.19) cho thấy mức độ đa dạng di truyền cao hơn ở đoạn 

gen COI so với 16S rRNA hay nói cách khác tính bảo thủ trong cấu trúc di truyền của 

16S rRNA lớn hơn so với COI ở cá Chình hoa. Mặc dù có mức độ đa dạng di truyền 

thấp hơn so với phân đoạn COI nhưng những kết quả phân tích về xu hướng tiến hóa 

của quần thể dựa trên các kiểm định trung lập của trình tự 16S rRNA cũng thể hiện xu 

hướng tiến hóa tương tự với với các giá trị Tajima’s D = - 1,63, Fu’s Fs = - 5,31, Fu 

and Li’s D = -1,97 và Fu and Li's Fs = -1,85. Tất cả các giá trị kiểm định cho các quần 

thể tại các vùng thu mẫu cũng cho kết quả âm với p > 0,05. Điều này cho thấy sự khác 

biệt di truyền của quần thể cá Chình hoa dựa trên đoạn gen 16S rRNA cần được đánh 

giá trên quần thể có quy mô và số lượng lớn hơn so với chỉ thị COI. 

Để đánh giá mức độ cận huyết của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế, các 

giá trị Fst và Nm đã được sử dụng để phân tích dựa trên trình tự của COI và 16S rRNA 

(Bảng 3.21). Giá trị Fst < 0,05 đều được tìm thấy khi tính toán cho quần thể cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên cả hai trình tự COI và 16S rRNA (Fst = -0,073 - 0,003 

(p < 0,05) đối với COI và Fst = - 0,0714 – 0,02885 (p < 0,05) đối với 16S rRNA), cho 

thấy sự khác biệt di truyền không đáng kể giữa các vùng thu mẫu.  

Bảng 3.21. Giá trị Fst và Nm giữa các quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

Gen Quần thể DTL DTR ND PD PL 

COI 

DTL -- 0,012 -0,012 -0,011 0,001 

DTR -0,038* -- 0,003 -0,012 0,011 

ND -0,042* -0,073* -- -0,020 -0,011 

PD 0,046* -0,045* 0,012* -- -0,010 

PL 0,003* -0,041* -0,045* 0,048* -- 

16S 

rRNA 

DTL -- -20,2981 8,415511 -3,74993 -6,24952 

DTR -0,0606* -- -30,0119 -5,22611 -24,0822 

ND 0,02459* -0,0703* -- -3,80568 9,916734 

PD -0,0105* -0,0502* -0,0084* -- -4,37473 

PL -0,0417* -0,0714* 0,02885* -0,0125* -- 

Chú thích: Dữ liệu ở phía trên là Fst; Nm là dữ liệu ở phía dưới. * mức ý nghĩa của giá trị Fst với p < 0.001. 

Giá trị Nm cao đã được phát hiện trong các quần thể. Giá trị Nm ở 16S rRNA cao 

hơn đáng kể so với COI, cho thấy vai trò bảo thủ của gen 16S rRNA rất cao trong cấu 

trúc di truyền của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. Kết quả này đã khẳng 

định xu hướng tiến hóa mở rộng quần thể ngẫu nhiên của loài, quần thể có phạm vi địa 
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lí càng lớn thì mức độ đa dạng di truyền càng cao. Những phân tích về cấu trúc di 

truyền của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế cho thấy kết quả tương đồng với các 

nghiên cứu khác đã được thực hiện trên cá Chình hoa và các loài khác thuộc giống 

Anguilla [104], [129], [100], [107], [103]. Điều này đã cho thấy xu hướng tiến hóa 

chung của các quần thể cá Chình thuộc giống Anguilla là tiến hóa theo hướng chọn lọc 

ngẫu nhiên và quần thể có xu hướng mở rộng địa lý. 

3.4.2.2. Các biến thể di truyền 

Dựa trên 48 trình tự đoạn gen COI đã tìm thấy 20 vị trí đa hình, 17 haplotype dựa 

trên trình tự 843 bp của COI. Trong đó 2 haplotype (H4 và H5) được tìm thấy trong cả 

năm tiểu quần thể với số lượng cá thể lớn (20 cá thể chiếm 41,67% và 8 cá thể chiếm 

16,67%, tương ứng), 01 haplotype (H7) tìm thấy trên hai cá thể (4,17 %), 2 haplotype 

(H1 và H7) được tìm thấy trong 3 cá thể (6,25 %) và có 11 haplotype được tìm thấy ở 

11 cá thể khác nhau (Bảng 3.22). Kết quả phân tích dựa trên trình tự của 48 đoạn gen 

16S rRNA phân lập được quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế đã xác định được 7 

vị trí sai khác và 8 haplotype. Trong đó, H1 và H4 xuất hiện tại tất cả các vùng thu 

mẫu với số lượng cá thể lớn (66,67% và 16,67% tương ứng). H6 và H7 xuất hiện trên 

2 cá thể thuộc quần thể phân tích chiếm tỷ lệ 5,17%. Các haplotype còn lại chỉ xuất 

hiện trong một cá thể duy nhất của quần thể (Bảng 3.23). 
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Bảng 3.22. Vị trí đa hình của 17 haplotype từ đoạn gen COI của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

Haplo-

type 
Mã sô truy cập GenBank 

Vị trí nucleotide từ mạch 5’ 

39 75 171 174 189 210 237 270 342 387 420 582 585 611 657 690 747 804 808 812 

H1 MN067923, MN067925, MN067938 A C C T T C T G G A G T A T A C C A A G 

H2 MN067924 * * * * * T C * * * A * * * * * * * * * 

H3 MN067926 * * * * * * C * A * A * * C * T * * * * 

H4 

MN067927, MN067928, MN067929, 

MN067930, MN067932, MN067934, 

MN067937, MN067939, MN067943, 

MN067946, MN067947, MN067956, 

MN067958, MN067959, MN067960, 

MN067963, MN067964, MN067966, 

MN067967, MN067970 

* * * * * * C * * * * * * * * * * * * * 

H5 
MN067931, MN067935, MN067940, 

MN067942, MN067950, MN067954, 

MN067962, MN067965 
* * * * * * C * * * * * * * * * * G * * 

H6 MN067933 * * *  C  C * * * * * * * G * * * * * 

H7 MN067936, MN067945, MN067957 * * * * * * C * *  A * * * * * * * * * 

H8 MN067941 * * T * * * C A * * * * * * * * * * * * 

H9 MN067944, MN067969 * * * * * * C * * G * * * * * * *  * * 

H10 MN067948 C      C * * * * * * * G * * * * * 

H11 MN067949 * * * * * * C * * * * G G * G * * G * * 

H12 MN067951 C * * * * * C * * * * * * * * * * * * * 

H13 MN067952 C * * * * * C * * * A * * * * * * * * * 

H14 MN067953 C T T * * * C A * * * * * * * * * * * * 

H15 MN067955 * * * * * * C * * * * * * * G * * * * * 

H16 MN067961 * * * C * * C * * * * * * * * * T * * T 

H17 MN067968 * * * * * * C * * * * * * * * * * * C * 
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Bảng 3.23. Vị trí xác định của 8 haplotype của quần thể cá Chình hoa tại Thừa Thiên 

Huế dựa trên trình tự đoạn gen 16S rRNA 

Haplotype Mã số truy cập GenBank 
Vị trí nucleotide bắt đầu từ 5’ 

176 218 246 264 308 313 406 520 

H1 

MN633308 - MN633310 

MN633312 - MN633316 

MN633321 - MN633324 

MN633329, MN633330, 

MN633331, MN633332, 

MN633333, MN633335 

MN633319, MN633337 

MN633340 - MN633342 

MN633344 - MN633346 

MN633348 - MN633351 

MN633353 - MN633355  

C A G G G C G T 

H2 MN633311 * * A * *  A * 

H3 MN633313 * * * * * T  * 

H4 

MN633317, MN633320, 

MN633326 - MN633328, 

MN633336, MN633339, 

MN633347 

* * * * A *  * 

H5 MN633318 * G * * * *  * 

H6 MN633325, MN633338 * * * G 
 

  * 

H7 MN633334, MN633343 * * * * * *  C 

H8 MN633352 G * 
 

* * *  
 

Mạng lưới haplotype được xây dựng dựa trên phân tích khoảng trung bình 

(median-joining) thể hiện các vị trí đa hình, bao gồm số lượng và tần số của các 

haplotype cho các chuỗi COI và 16S rRNA đã đã thực hiện (Hình 3.27 và Hình 3.28). 

Trên các đường kết nối, các số màu đỏ thể hiện các vị trí đa hình giữa mỗi cặp 

haplotype. Các màu đại diện cho các quần thể khác nhau. Các mạng lưới haplotype 

giống như những radial với số lượng lớn các haplotype liên quan chặt chẽ với 01 

haplotype trung tâm (H5 đối với COI và H1 đối với 16S rRNA). Các haplotype này 

được xem là haplotype nguồn gốc được tìm thấy ở tất cả các vùng thu mẫu. Kết quả 

này thể hiện mối tương quan chặt chẽ giữa các cá thể trong quần thể và một số kết nối 

mơ hồ giữa các vùng nghiên cứu. Bên cạnh đó, 1 haplotype khác ít có mối tương quan 

với các haplotype khác thể hiện tính đặc trưng của quần thể (H5 và H4 tương ứng với 

COI và 16S rRNA). Các haplotype còn lại trong mạng lưới có sự phân tán so với 

haplotype trung tâm, cho thấy tính đa dạng và xu hướng khác biệt của một số cá thể 

độc lập.  
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Hình 3.27. Mạng lưới haplotype của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa 

trên trình tự đoạn gen COI 

 

Hình 3.28. Mạng lưới haplotype của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa 

trên trình tự đoạn gen 16S rRNA 

Cây phát sinh di truyền giữa các haplotype dựa trên trình tự đoạn gen COI và 16S 

rRNA đã được xây dựng bằng phương pháp UPGMA [204] với 1.000 lần lặp lại thử 

nghiệm bootstrap [105]. Cây phát sinh di truyền các haplotype dựa trên trình tự đoạn 

COI có tổng chiều dài của các nhánh là 0,07028. Hầu hết các haplotype có liên quan 
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yếu (hỗ trợ bootstrap dưới 50%), sự khác biệt giữa chúng có thể là do sự sai khác 

nucleotide thấp. Các haplotype được tập hợp thành 2 nhánh rõ ràng: nhánh thứ nhất 

bao gồm hai haplotype H8 và H14 độc lập với 14 haplotype còn lại ở khoảng cách di 

truyền bằng 0,0045 với giá trị hỗ trợ bootstrap là 56%. Trong nhánh thứ 2: H5 và H15 

cùng với H12 và H13 được nhóm thành 2 nhóm nhỏ với tương quan cao nhất 

(bootstrap > 60%), các haplotype H4, H7 và H17 cũng được nhóm thành một cụm 

nhưng tỷ lệ hỗ trợ bootstrap chỉ 17%. Các haplotype còn lại có phân phối rời rạc trong 

nhánh (Hình 3.29). Trong khi đó, cây phát sinh di truyền của các haplotype dựa trên 

trình tự đoạn 16S rRNA có tổng chiều dài của các nhánh là 0,00476. Cây phát sinh di 

truyền của các haplotype dựa trên trình tự đoạn 16S rRNA cho thấy tỷ lệ hỗ trợ 

bootstrap cao ở tất cả các nhánh (100 %). Trong 8 haplotype đã được xác định, H6 

đứng trong một nhóm riêng lẽ với các haplotype còn lại với khoảng cách di truyền 

0,0047. Các haplotype còn lại được xếp trong cùng một nhánh và có cùng khoảng cách 

di truyền với nhau (Hình 3.30). 

 

Hình 3.29. Cây phát sinh di truyền giữa các haplotype của quần thể cá Chình hoa ở 

Thừa Thiên Huế dựa trên trình tự đoạn gen COI 

 

Hình 3.30. Cây phát sinh di truyền giữa các haplotype sử dụng trình tự 16S rRNA 

Các cây phát sinh di truyền giữa các haplotype cho thấy sự tương đồng khi đều 

được phân thành 2 nhánh, một nhánh chứa hai loại haplotype của gen COI và 1 

haplotype của 16S rRNA từ hai quần thể ND và PD và nhánh còn lại chứa hầu hết các 
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haplotype từ 5 quần thể còn lại (Hình 3.29 và Hình 3.30). Sự phân nhánh của các 

haplotype có giá trị hỗ trợ thấp của boostrasp. Điều này có thể được giải thích bởi một 

số lý do. Đầu tiên, cá Chình hoa được sinh ra ở vùng biển sâu, các dòng chảy trên biển 

đã vận chuyển chúng di nhập đến vùng sinh sống ở vùng nước ngọt hoặc ven biển [71]. 

Tại các thủy vực nội địa, cá Chình hoa có thể sinh trưởng từ 2 đến 20 năm hoặc hơn 

[181]. Sự thay đổi môi trường mạnh mẽ trong quá trình di cư và môi trường sống lâu 

dài trong hệ sinh thái nội địa đã thúc đẩy sự hình thành các biến dị di truyền và đặc 

trưng sinh lý cho loài. Thứ hai, những thay đổi môi trường mạnh mẽ giữa đại dương và 

nước ngọt trong các giai đoạn cụ thể của chu kỳ sống hình thành nên các đặc điểm 

sinh lý khác biệt của chúng, ví dụ: độ nhạy thị giác, khả năng khứu giác và khả năng 

chịu mặn [228]. Điều này cũng có thể được đề xuất như là một nguyên nhân của sự 

xuất hiện của các gen hiếm và các dạng đơn bội gây ra bởi sự cô lập theo thời gian của 

các nhóm sinh sản. Sự cô lập về thời gian gây ra sự hạn chế trong dòng gen giữa 

những cá thể sinh sản sớm và muộn [125]. Trong các nghiên cứu gần đây về cấu trúc 

quần thể của cá Chình hoa, một số tác giả đã thể hiện sự phân lập gen một phần xảy ra 

do sự sinh sản nhưng đối với một số dòng gen có thể xảy ra trong quá trình di cư lâu 

dài của loài [108].  

3.4.3. Mô hình dự đoán đặc điểm quần thể và cây phát sinh loài 

3.4.3.1. Mô hình dự đoán quần thể  

Các ước tính về sự phân kỳ tiến hóa giữa các chuỗi nucleotide của các đoạn gen 

COI được thực hiện trên 50 trình tự (2 trình tự đối chứng và 48 trình tự từ vùng nghiên 

cứu). Kết quả đã chỉ ra rằng hầu hết các mẫu cá Chình hoa A. marmorata thu được ở 

Thừa Thiên Huế có sự gần gủi lớn về mặt di truyền với hai mẫu tham chiếu từ ngân 

hàng genbank, với khoảng cách bằng 0,000 – 0,028 (0,000 – 0,014 và 0,005 - 0,028 

tương ứng với AP007242.1 và HQ141374.1). Trong 48 mẫu vật thu được có 01 cá thể 

(HueND15) có khoảng cách di truyền là 0,000; 26 cá thể (chiếm 54 %) có khoảng cách 

bằng 0,005; 17 cá thể (35 %) có khoảng cách 0,009; 3 cá thể (HueDTL04, PD05, 

PD12) có khoảng cách 0,014 và 01 cá thể (HueND09) có khoảng cách 0,023 với 

AP007242.1. Trong khi đó, giá trị khoảng cách tương ướng của các cá thể trong quần 

thể nghiên cứu so với HQ141374.1 luôn lớn hơn so với AP007242.1 là 0,005 đơn vị 

(Bảng 3.24).  

Trong quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế cũng thể hiện sự đa dạng di 

truyền cao giữa các cá thể với khoảng cách di truyền với nhau giao động trong khoảng 

0,000 – 0,033. Cụ thể, có 27,4 % số cá thể có khoảng cách di truyền bằng 0,000; 

36,5 % cá thể có khoảng cách bằng 0,005; 20,0 % cá thể có khoảng cách 0,009; 9,7% 

có khoảng cách 0,014; 4,4% khoảng cách bằng 0,018; 1,6 % có khoảng cách là 0,23; 

0,3% có khoảng cách là 0,028 và 0,1% có khoảng cách 0,033 với các cá thể khác trong 
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quần thể. Tỷ lệ các cá thể có khoảng cách di truyền lớn với các cá thể còn lại trong 

quần thể thấp thể hiện sự gần gủi về nguồn gốc di truyền lớn trong cấu trúc quần thể 

nghiên cứu (Bảng 3.24). 

Tại các vùng thu mẫu khác nhau cũng cho thấy sự đa dạng về khoảng cách di 

truyền giữa các cá thể và các tiểu quần thể với nhau. Theo Bảng 3.24, vùng DTL và 

ND là hai vùng thu mẫu có sự đa dạng di truyền cao nhất với khoảng cách giữa các cá 

thể giai đông trong khoảng 0,000 – 0,023. DTR và PL là hai vùng có sự đa dạng di 

truyền thấp nhất với khoảng cách giữa các cá thể trong khoảng 0,000 – 0,005. Quần 

thể còn lại có khoảng cách di truyền giữa các cá thể trong khoảng 0,000 – 0,014. 

Trong các vùng thu mẫu, ND là vùng có khoảng cách di truyền với các cá thể trong 

các vùng thu mẫu khác lớn nhất từ 0,000 – 0,033 (với DTL = 0,000 – 0,033; với DTR 

= 0,018, với ND, PD và PL = 0,000 – 0,023). Trong đó, ghi nhận hai cá thể có khoảng 

cách di truyền lớn nhất với các cá thể trong cùng vùng nghiên cứu và các cá thể khác 

là HueND01 (0,009 – 0,018), HueND09 (0,009 – 0,033) và HueND15 (0,005 – 0,023). 

Các mẫu thu tại DTL có khoảng cách di truyền với các quần thể khác trong khoảng 

0,000 – 0,023 với ba cá thể có sự khác biệt di truyền lớn hơn so với các cá thể khác là 

HueDTL04 (268,5g vây đen) và HueDTL13 (1140,5 g, vây xám) với khoảng cách từ 

0,014 – 0,014 và 0,014 – 0,023 tương ứng. Các mẫu thu thập tại PD và PL có khoảng 

cách di truyền với các cá thể thuộc các vùng khác là 0,000 – 0,023 với các cá thể PD04 

(0,009 – 0,018), PD12 (0,009 – 0,028), BL07 (0,005 – 0,018) và LC01 (0,000 – 0,023) 

có sự sai khác lớn với các cá thể còn lại. DTR là vùng thu mẫu có khoảng cách di 

truyền với các vùng còn lại thấp nhất 0,000 – 0,018 cho DTL và ND; 0,000 – 0,014 

cho PD và 0,000 – 0,009 cho PL. Trong đó, DTR04 là cá thể có sự khác biệt di truyền 

lớn nhất với các cá thể thu tại vùng này và các vùng khác (0,005 – 0,014). 

Xu hướng tương tự cũng được tìm thấy khi phân tích các dữ liệu từ phân đoạn 

gen 16S rRNA của 48 mẫu cá Chình hoa thu tại Thừa Thiên Huế và mẫu đối chứng 

AB278871.1 từ dữ liệu genbank (Bảng 3.25). Kết quả cho thấy mức độ gần gủi cao 

giữa các cá thể trong quần thể thu mẫu với nhau và với mẫu đối chứng với 0,000 

(64,68 % và 77,08 %, tường ứng). Giữa các vùng thu mẫu có khoảng cách di truyền 

thấp 0,000 – 0,0045. Tuy nhiên vẫn ghi nhận một số cá thể có khoảng cách di truyền 

xa hơn các cá thể còn lại với khoảng cách 0,0045 bao gồm: HueDTL28, Hue DTL25, 

HueDTR05, HueDTR03, HueND01, HueND02, Hue ND03, HueND04, HueND15, 

HueND14, HuePD05, HuePD06, HuePD19, HuePD21, HueBL01, HueBL02, 

HueBL18 và HueBL20 (Bảng 3.25) những cá thể này tạo nên các haplotype độc lập và 

thể hiện sự đa dạng di truyền của quần thể nghiên cứu. 
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Bảng 3.24. Ước tính khoảng cách di truyền trong quần thể A. marmorata dựa trên trình tự đoạn gen COI 
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HQ141374.1 0.005 
                        DTL01 0.009 0.014 

                       DTL02 0.009 0.014 0.009 
                      DTL03 0.009 0.014 0.000 0.009 

                     DTL04 0.014 0.018 0.014 0.014 0.014 
                    DTL05 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 

                   DTR01 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 
                  DTR02 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 

                 DTR03 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 
                DTR04 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 

               DTR05 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 
              ND01 0.005 0.009 0.014 0.014 0.014 0.018 0.009 0.009 0.009 0.009 0.014 0.009 

             ND02 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 
            ND03 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 

           ND04 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 
          ND05 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 

         PD02 0.009 0.014 0.000 0.009 0.000 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.014 0.005 0.009 0.005 0.005 
        PD03 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 

       PD04 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 0.000 0.005 0.005 0.009 0.005 
      PD05 0.014 0.018 0.014 0.014 0.014 0.018 0.009 0.009 0.009 0.009 0.014 0.009 0.018 0.009 0.014 0.009 0.009 0.014 0.009 0.014 

     PD06 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 0.000 0.005 0.005 0.009 0.005 0.000 0.014 
    BL01 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 

   BL07 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.014 0.005 0.009 0.005 0.005 0.009 0.005 0.009 0.014 0.009 0.005 
  BL15 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 

 BL18 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

BL22 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

DTL10 0.005 0.009 0.014 0.014 0.014 0.018 0.009 0.009 0.009 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.009 0.009 0.014 0.009 0.014 0.018 0.014 0.009 0.014 0.009 

DTL13 0.009 0.014 0.018 0.018 0.018 0.023 0.014 0.014 0.014 0.014 0.018 0.014 0.014 0.014 0.018 0.014 0.014 0.018 0.014 0.018 0.023 0.018 0.014 0.018 0.014 

DTL21 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 0.000 0.005 0.005 0.009 0.005 0.000 0.014 0.000 0.005 0.009 0.005 

DTL25 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.014 0.005 0.009 0.005 0.005 0.009 0.005 0.009 0.014 0.009 0.005 0.009 0.005 

DTL28 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.014 0.005 0.009 0.005 0.005 0.009 0.005 0.009 0.014 0.009 0.005 0.009 0.005 

ND09 0.023 0.028 0.023 0.023 0.023 0.028 0.018 0.018 0.018 0.018 0.023 0.018 0.028 0.018 0.023 0.018 0.018 0.023 0.018 0.023 0.009 0.023 0.018 0.023 0.018 

ND14 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 0.000 0.005 0.005 0.009 0.005 0.000 0.014 0.000 0.005 0.009 0.005 

ND15 0.000 0.005 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.005 0.009 0.005 0.009 0.014 0.009 0.005 0.009 0.005 

ND16 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD07 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD08 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD09 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD10 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD12 0.014 0.018 0.014 0.014 0.014 0.018 0.009 0.009 0.009 0.009 0.014 0.009 0.018 0.009 0.014 0.009 0.009 0.014 0.009 0.014 0.018 0.014 0.009 0.014 0.009 

PD19 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 0.000 0.005 0.005 0.009 0.005 0.000 0.014 0.000 0.005 0.009 0.005 

PD21 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD15 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

PD13 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.014 0.005 0.000 0.005 0.005 0.009 0.005 0.000 0.014 0.000 0.005 0.009 0.005 

BL02 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

BL08 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

BL20 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 

LC01 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.005 0.014 0.005 0.009 0.005 0.005 0.009 0.005 0.009 0.014 0.009 0.005 0.000 0.005 

LC02 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.009 0.000 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 0.009 0.005 0.000 0.005 0.000 
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Bảng 3.24. Ước tính khoảng cách di truyền trong quần thể A. marmorata dựa trên trình tự đoạn gen COI (tiếp theo) 
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BL22 0.000 

                       DTL10 0.009 0.009 

                      DTL13 0.014 0.014 0.014 

                     DTL21 0.005 0.005 0.014 0.018 

                    DTL25 0.005 0.005 0.005 0.018 0.009 

                   DTL28 0.005 0.005 0.005 0.018 0.009 0.000 

                  ND09 0.018 0.018 0.018 0.033 0.023 0.014 0.014 

                 ND14 0.005 0.005 0.014 0.018 0.000 0.009 0.009 0.023 

                ND15 0.005 0.005 0.005 0.009 0.009 0.009 0.009 0.023 0.009 

               ND16 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 

              PD07 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 

             PD08 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 

            PD09 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 

           PD10 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 

          PD12 0.009 0.009 0.018 0.023 0.014 0.014 0.014 0.028 0.014 0.014 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

         PD19 0.005 0.005 0.014 0.018 0.000 0.009 0.009 0.023 0.000 0.009 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.014 

        PD21 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.005 

       PD15 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.005 0.000 

      PD13 0.005 0.005 0.014 0.018 0.000 0.009 0.009 0.023 0.000 0.009 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.014 0.000 0.005 0.005 

     BL02 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.005 0.000 0.000 0.005 

    BL08 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 

   BL20 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 

  LC01 0.005 0.005 0.014 0.018 0.009 0.009 0.009 0.023 0.009 0.009 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.014 0.009 0.005 0.005 0.009 0.005 0.005 0.005 

 LC02 0.000 0.000 0.009 0.014 0.005 0.005 0.005 0.018 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.005 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.005 

 

  



112 

 

 

 

 

Bảng 3.25. Ước tính khoảng cách di truyền trong quần thể A. marmorata dựa trên trình tự đoạn gen 16S rRNA 
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DTL02 0.0000 

                     

  

DTL03 0.0000 0.0000 

                    

  

DTL04 0.0000 0.0000 0.0000 

                   

  

DTL05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

                  

  

DTR01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

                 

  

DTR02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

                

  

DTR03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

               

  

DTR04 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

              

  

DTR05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

             

  

ND01 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

            

  

ND02 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0090 

           

  

ND03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 

          

  

ND04 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 

         

  

ND05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 

        

  

PD02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 

       

  

PD03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 

      

  

PD04 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 

     

  

PD05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

    

  

PD06 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

   

  

BL01 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 

  

  

BL07 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

 

  

BL15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000  

BL18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

BL22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

DTL10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

DTL13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

DTL21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

DTL25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

DTL28 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ND09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

ND14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

ND15 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ND16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD07 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD08 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

PD21 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0090 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

PD15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

PD13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

BL02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

BL08 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

BL20 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0090 0.0091 0.0045 0.0090 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0090 0.0090 0.0090 0.0000 0.0000 

LC01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 

LC02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0000 
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Bảng 3.25. Ước tính khoảng cách di truyền trong quần thể A. marmorata dựa trên trình tự đoạn gen 16S rRNA (tiếp theo) 
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BL18 
                        

BL22 0.0000 

                       DTL10 0.0000 0.0000 

                      DTL13 0.0000 0.0000 0.0000 

                     DTL21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

                    DTL25 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

                   DTL28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 

                  ND09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 

                 ND14 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 

                ND15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 

               ND16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 

              PD07 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 

             PD08 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 

            PD09 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

           PD10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

          PD12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

         PD19 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0000 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

        PD21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 

       PD15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 

      PD13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 

     BL02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 

    BL08 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0090 0.0045 0.0045 0.0090 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0090 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

   BL20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 

  LC01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 

 LC02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 

 



114 

 

 

3.4.3.2. Cây phát sinh di truyền 

Phân tích mối quan hệ di truyền của 48 trình tự nucleotide của hai đoạn gen COI và 

16S rRNA của cá Chình hoa A. marmorata thu thập ở 5 thủy vực khác nhau thuộc tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Việt Nam đã được thực hiện với các mẫu đối chứng từ Genbank bằng 

các thuật toán khác nhau. Tất các khoảng trống và các dữ liệu thiếu trong các chuỗi đã 

được loại bỏ. Đã có tổng cộng 843 vị trí nucleotide thể hiện trong chuỗi cuối cùng của 

COI và 641 nucleotide trong chuỗi 16S rRNA. Trình tự COI của loài cá Chình hoa được 

lấy từ ngân hàng Genbank sử dụng làm tham chiếu có mã số là: AP007242.1 và 

HQ141374 và gen 16S rRNA là AB278871.1. Cây phát sinh di truyền được xây dựng dựa 

trên bốn phương pháp Neighbor-Joining; Maximum Likelihood, Maximum Parsimony và 

UPMGA với giá trị bootstrap (1000 lần lặp lại) trên phần mềm MEGA X [142]. Trong đó, 

phương pháp Neighbor-Joining đã xây dựng được các cây phát sinh di truyền có tổng 

chiều dài nhánh lần lượt là 0,08396 cho đoạn COI (Hình 3.31) và 0,01346 cho đoạn 16S 

rRNA (Hình 3.35). Đối với phương pháp Maximum Likelihood, cây hiển thị có tính hợp 

lý cao nhất đã được xây dựng là -1336,57 cho gen COI và – 934,58 cho gen 16S rRNA 

(Hình 3.32 và Hình 3.36). Các cây phát sinh di truyền được xây dựng dựa trên phương 

pháp Maximum Parsimony cho 50 đoạn COI có chỉ số thống nhất là (0,727273), chỉ số 

duy trì là (0,875) và chỉ số tổng hợp là 0,77 (0,636364) (Hình 3.33). Tổng chiều dài nhánh 

= 8 với chỉ số thống nhất là 1,00, chỉ số duy trì là 1,00 và chỉ số tổng hợp là 1,00 cho cây 

phát sinh của 49 đoạn 16S rRNA (Hình 3.37). Cây tiến hóa được suy luận bằng phương 

pháp UPGMA đã được vẽ cho dựa trên 50 trình tự nucleotide của đoạn gen COI có tổng 

chiều dài nhánh = 0,05699 (Hình 3.34) và 0,0102 cho 49 đoạn gen 16S rRNA (Hình 3.38).  

Dựa trên hình ảnh các cây phát sinh di truyền được xây dựng dựa trên trình tự đoạn 

gen COI bằng 4 phương pháp khác nhau ở Hình 3.31 đến Hình 3.34 cho thấy, phần lớn 

các cá thể trong quần thể nghiên cứu có mối liên kết chặt chẽ với nhau và với các cá thể 

đối chứng, chúng tụ lại thành 1 nhánh lớn (nhóm I). Mặc dù ở các phương pháp khác 

nhau có sự thay đổi về vị trí của các cá thể trong các nhánh của cây phát sinh di truyền tuy 

nhiên, về cơ bản khoảng các di truyền của chúng không có sự thay đổi đáng kể. Điều này 

cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế với các quần 

thể cá Chình hoa ở khu vực Thái Bình Dương. Các cây phát sinh đều được chia thành hai 

nhóm đặc trưng. HueND04 và HuePD08 là hai cá thể ghi nhận có sự khác biệt trong quần 

thể nghiên cứu khi mà ở 3/4 phương pháp (trừ Maximum Parsimony) chúng đều tụ lại với 

nhau thành 1 nhánh riêng biệt với khoảng cách di truyền lớn với các cá thể khác (Hình 

3.31, Hình 3.32 và Hình 3.34). Chỉ có ở phương pháp Maximum Parsimony, chúng thuộc 

về Nhóm Ib (Hình 3.33), nhưng vẫn có khoảng cách di truyền tương đối xa với các cá thể 

còn lại. Trong phương này nhóm II được thay thế bởi nhóm Ib trong các cây còn lại bao 

gồm hai cá thể HueND14 và HueLC01. Ở cây phát sinh được xây dựng bằng phương 
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pháp UPGMA ghi nhận có sự khác biệt của 1 cá thể HuePD04 khi nó đứng độc lập trong 

1 nhánh (nhóm 3; Hình 3.34). Kết quả này cho thấy xu hướng tách biệt ở một số ít các cá 

thể riêng lẻ so với xu hướng tiến hóa chung của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. 

Sự tách biệt này có thể được phát sinh bởi sự khác biệt về môi trường sống, không gian 

địa lý của Thừa Thiên Huế so với các vùng sinh thái khác hoặc do quá trinh di cư ngẫu 

nhiên của cá Chình con có nguồn gốc khác nhau.  

 
Hình 3.31. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa thu thập ở Thừa Thiên Huế dựa 

trên trình tự đoạn gen COI bằng phương pháp Neighbor-Joining 
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Hình 3.32. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen COI bằng phương pháp Maximum Likelihood 
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Hình 3.33. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen COI bằng phương pháp Maximum Parsimony 
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Hình 3.34. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen COI bằng phương pháp UPGMA 
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Hình 3.35. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen 16S rRNA bằng phương pháp Neighbor-Joining 
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Hình 3.36. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen 16S rRNA bằng phương pháp Maximum Likelihood 
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Hình 3.37. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen 16S rRNA bằng phương pháp Maximum Parsimony 
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Hình 3.38. Cây phát sinh loài của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế dựa trên 

trình tự đoạn gen 16S rRNA bằng phương pháp UPGMA 

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận khi quan sát cây phát sinh di truyền của quần 

thể cá Chình hoa dựa trên trình tự 16S rRNA (Hình 3.35 đến Hình 3.38). Kết quả cho thấy, 

hầu hết các cá thể trong quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế có mối quan hệ gần gũi 
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với nhau và với cá chể đối chứng với khoảng cách di truyền thấp. Trong tất cả các mô hình 

cây phát sinh loài, tám cá thể, HueDTL28, DTR03, HueND04, HueND05, HueND09, 

HuePD06, HuePD09 và HueBL02 luôn tụ thành một nhóm độc lập có khoảng cách di 

truyền lớn so với các cá thể còn lại. Tám cá thể này là những cá thể có sự xuất hiện của biến 

thể di truyền haplotype H4. Cùng với đó, hai cá thể DTR04 và HueBL20 (haplotype H5 và 

H8) cũng đứng độc lập so với các cá thể còn lại. Điều này cho thấy xu hướng khác biệt của 

các các thể này để tạo thành các biến thể di truyền mới trong quần thể. Đây có thể là những 

cá thể mang tính đặc trưng cho các cá thể sinh sống lâu dài và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

môi trường nội địa ở Huế hoặc là những biến thể được di nhập từ các nguồn địa lý khác.  

Với sự đồng nhất cao được ghi nhận khi phân tích cây phát sinh di truyền bằng bốn 

thuật toán khác nhau dựa trên trình tự của hai phân đoạn gen COI và 16S rRNA đã cho thấy 

quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế được phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất thể hiện 

mối quan hệ di truyền gần gũi giữa các cá thể trong quần thể cá Chình hoa và với các cá thể 

thuộc quần thể Indo – Thái Bình Dương về nguồn gốc di truyền. Chúng có thể được phát sinh 

từ một nguồn cá bố mẹ sau đó di cư sinh sống và sinh sản theo các hướng khác nhau. Sự 

phân tán đó tạo ra tính đa dạng trong quá trình thích nghi với hoàn cảnh sống của quần thể. 

Nhóm thứ hai bao gồm những cá thể có khoảng các di truyền xa với các cá thể trước đó cho 

thấy sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, địa lý tới cấu trúc di truyền của cá Chình hoa ở 

Thừa Thiên Huế. Điều này có thể được quy định bởi các yếu tố sinh thái trong quá trình di cư 

và sinh sống của các cá thể đó ở các tiểu vùng sinh thái khác nhau đã định hướng quần thể 

đặc trưng cho cá Chình hoa phân bố ở Thừa Thiên Huế. Hoặc có thể liên quan đến quá trình 

di cư của, cá Chình hoa con từ các quần thể có nguồn gốc khác nhau trôi theo các dòng hải 

lưu về các vùng cửa biển, đầm phá và cửa sông đã hình thành nên những biến thể di truyền 

trong cấu trúc quần thể ở Thừa Thiên Huế. Điều đó cho thấy khả năng bảo tồn đặc tính của 

loài trong suốt quá trình di cư của cá Chình hoa con từ đại dương vào lục địa là rất cao. 

Nghiên cứu này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược bảo tồn và phát 

triển nguồn gen cá Chình hoa ở Việt Nam và Thừa Thiên Huế. 

Như vậy, quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế được xác định có sự gần gủi về 

nguồn gốc di truyền với các quần thể ở vùng Indo – Thái Bình Dương. Kết quả nghiên 

cứu này phù hợp với nhận định của Arai và cs (2020) [78], các quần thể cá Chình hoa ở 

Malaysia, Thái Lan và Việt Nam có thể có nguồn gốc từ khu vực sinh sản phía Tây Bắc 

Thái Bình Dương. Sự đa dạng di truyền cao của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế 

có thể liên quan đến sự di nhập ngẫu nhiên của một số cá thể có nguồn gốc từ các bãi đẻ 

khác nhau hoặc là những biến dị được tạo ra dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố môi 

trường, điều kiện sống tại Thừa Thiên Huế. Đây là dữ liệu là cần thiết cho việc quản lý và 

bảo tồn nguồn tài nguyên có giá trị này ở cả về đa dạng sinh học và phát triển kinh tế tại 

địa phương và trong khu vực.  
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Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

4.1. Kết luận 

1) Cá Chình hoa (A. marmorata) có hình thái đặc trưng, có bốn giai đoạn phát 

triển: cá con, cá giống, tiền trưởng thành và trưởng thành. Sự tăng trưởng về khối lượng 

có tương quan mật thiết với tổng chiều dài thân theo công thức W = 5x10-7L3,26. Có tính 

đa dạng cao về hình thái trong quần thể ở Thừa Thiên Huế (95,664%). Các đặc điểm cấu 

tạo bên trong của cá Chình hoa thể hiện tập tính ăn thiên về động vật. 

2) Sự xuất hiện của cá Chình hoa có liên quan mật thiết đến sự thay đổi của các yếu 

tố sinh thái môi trường: nhiệt độ: 21 – 32 °C, pH: 6,5 – 8,6, DO: 6,5 – 9,5 mg/L, độ mặn 0 

đến 15 ‰, độ sâu từ 0,3 – 31 m, nền đáy có nhiều hang hốc (72,0 %) và sự xáo trộn dòng 

chảy, thay đổi màu nước, chế độ thủy triều, lượng mưa lũ (72,9 %), chu kì trăng. Các yếu 

tố môi trường có tính quyết định 59,9% sự đa dạng sinh thái trong cấu trúc của quần thể 

phân bố tại Thừa Thiên Huế.  

3) Tại Thừa Thiên Huế, cá Chình hoa xuất hiện trên hầu hết các thủy vực lớn nhỏ có 

dòng chảy hướng về phía Đông vào hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3, 

tương ứng với thời gian di nhập của cá Chình con (từ 100 đến 200 mm) ở biển vào vùng 

nội địa, và mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12, tương ứng với thời điểm di cư sinh sản của 

cá bố mẹ (> 700 mm) từ vùng thượng nguồn ra biển để sinh sản và cá có kích cỡ 200 – 

1137 mm xuất hiện quanh năm.  

4) Hai phân đoạn gen COI và 16S rRNA đã được phân lập thành công với chiều dài 

chuỗi là 845 và 641 nucleotide đã được đăng ký trên ngân hàng dữ liệu Genbank với các 

mã số tương ứng là MN067923 - MN067970 và MN633308 - MN633355. Có tỷ lệ tương 

đồng cao về trình tự của các chuỗi được phân lập với các chuỗi đối chứng trên ngân hàng 

Genbank. Quần thể có tính đa dạng di truyền cao với tỷ lệ đa hình và các biến dị di 

truyền cao (20 vị trí đa hình và 17 haplotype từ phân đoạn gen COI; 7 vị trí đa hình và 8 

haplotype từ phân đoạn gen 16S rRNA). Quần thể tiến hóa theo xu hướng chọn lọc ngẫu 

nhiên và mở rộng quy mô. Quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế có mối quan hệ gần 

gũi với các quần thể thuộc khu vực Indo - Thái Bình Dương.  
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4.2. Kiến nghị 

1. Tiếp tục các nghiên cứu về sự di cư ở các giai đoạn sinh trưởng của cá, nguồn 

dinh dưỡng ở giai đoạn cá Chính lá liễu, khả năng sinh sản, phân tích đặc điểm cấu trúc 

mô tế bào học để xây dựng bộ chỉ thị sinh học cho cá Chình hoa ở các giai đoạn sinh 

trưởng khác nhau.  

2. Sử dụng phân tích di truyền dựa trên việc thu thập dữ liệu DNA từ môi trường 

(eDNA) để hạn chế sự suy giảm nguồn lợi ngoài tự nhiên do việc thu thập mẫu vật nghiên 

cứu. Thực hiện các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, 

các hoạt động ngăn dòng, tạo lập các hệ thống hồ, đập, dịch vụ du lịch sinh thái, khai thác 

thủy sản … trên các lưu vực tác động đến nguồn lợi cá Chình hoa. 

3. Xây dựng các giải pháp kỹ thuật gắn liền với các giải pháp quản lý nhằm phát 

triển và bảo tồn nguồn gen cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam và các nước trong 

khu vực. Ngoài ra, trên cơ sở phát triển các nghiên cứu cao hơn về khả năng dẫn truyền 

các xung điện trên cơ thể của cá Chình hoa để giúp công tác nhận biết, dự báo, cảnh báo 

sớm những biến đổi của môi trường. 



126 

 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN 

ĐẾN LUẬN ÁN 
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