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MỞ ĐẦU 

 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Lớp Chân bụng (Gastropoda Cuvier, 1795) là lớp phong phú nhất trong 

ngành Thân mềm (Mollusca) có số lượng loài từ 60.000-80.000 [62]. Phần lớn 

Chân bụng sống ở biển và trên cạn, một số sống ở nước ngọt hoặc kí sinh ngoài 

trên cơ thể động vật. Chúng giữ vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái và có 

quan hệ mật thiết với đời sống con người.  

Lớp Chân bụng có vai trò to lớn đối với con người do lợi ích của chúng 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều loài Chân bụng có thành phần dinh dưỡng 

cao, được sử dụng làm thức ăn như ốc núi (Cyclophorus), ốc vặn (Viviparidae), 

ốc nhồi (Ampullariidae)...Vỏ ốc có lớp xà cừ đẹp có thể sử dụng làm đồ mỹ nghệ 

và đồ trang sức. Hóa thạch các loài ốc có giá trị rất quan trọng để nghiên cứu về 

tiến hóa, thích nghi của động vật chuyển từ môi trường sống ở nước lên cạn. Lớp 

Chân bụng còn được xem là sinh vật chỉ thị dùng để đánh giá chất lượng hoặc 

những thay đổi của môi trường thông qua thành phần loài, sự biến mất hoặc suy 

giảm số lượng cá thể của nhóm loài bản địa [139]. 

Đối với hệ sinh thái, Chân bụng ăn chủ yếu thực vật và mùn bã hữu cơ 

và bản thân chúng lại là thức ăn của nhiều loài động vật có xương sống, vì 

vậy chúng là những mắt xích trong các chuỗi và lưới thức ăn. Bên cạnh những 

loài có lợi, ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) và ốc sên hoa 

(Lissachatina fulica) là những loài ngoại lai xâm hại. Trong đó, P. 

canaliculata được liệt kê là một trong 100 loài xâm lấn nguy hại nhất [121]. 

Một số loài như ốc đĩa dày (Polypilyp hemisphoerula), ốc tai (Lymnaea 

swinhoei), ốc mút (Melonoides tuberculatus) là vật chủ trung gian truyền các 

loài giun sán gây bệnh nguy hiểm cho người và gia súc [15]. 

Các nghiên cứu về khu hệ Thân mềm Chân bụng (TMCB) ở Việt Nam được 

tiến hành khá sớm, khoảng giữa thế kỷ XIX. Tuy nhiên, cho tới nay lớp Chân 

bụng ở Việt Nam còn ít dẫn liệu. Những dẫn liệu đã biết về Chân bụng ở nước và 
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ở cạn tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, một phần vùng phía Nam Việt Nam 

và một số đảo. Các dẫn liệu ở miền Trung và Tây Nguyên, vùng đồng bằng duyên 

hải, cũng như hệ thống các đảo ven bờ còn rất hạn chế [38]. 

Thừa Thiên Huế nằm ở miền Trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và 

phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Khí hậu nhiệt đới gió mùa mang 

tính chất chuyển tiếp Bắc - Nam là yếu tố ảnh hưởng quyết định nhất đến sự 

giao thoa, hội tụ nhiều nhóm động vật thuộc khu hệ phía Bắc di cư xuống và 

khu hệ phía Nam di cư lên [56]. Thêm vào đó, Thừa Thiên Huế có nhiều địa 

hình khác nhau nên làm gia tăng đáng kể mức độ đa dạng sinh học. Tuy 

nhiên, các dẫn liệu về thành phần loài, phân bố, vai trò, bảo tồn Thân mềm 

Chân bụng ở nước ngọt và trên cạn trong khu vực này còn rất hạn chế. Các 

nghiên cứu về lớp Chân bụng ở Thừa Thiên Huế có giá trị cho khoa học và 

thực tiễn, góp phần quan trọng trong thống kê thành phần loài, điều tra đa 

dạng sinh học, cung cấp các dẫn liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, giảng dạy 

và nghiên cứu về Thân mềm Chân bụng. 

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Khu hệ Thân mềm Chân bụng 

(Mollusca: Gastropoda) ở nước ngọt và trên cạn Thừa Thiên Huế” được đề 

xuất thực hiện.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Xác định được thành phần loài và đặc điểm phân bố của Chân bụng ở 

nước ngọt nội địa và trên cạn tại Thừa Thiên Huế.  

- Tìm hiểu về yếu tố địa động vật Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên 

cạn tại Thừa Thiên Huế làm cơ sở khoa học cho nghiên cứu về khu hệ, về phân 

bố địa lý giúp định hướng cho bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và phát triển các 

loài đặc hữu và định hướng khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên Chân bụng hợp lý. 

- Đánh giá được tình hình khai thác, sử dụng để đề xuất hướng sử dụng và 

các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Chân bụng ở nước ngọt nội địa và 

trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 
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3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU   

Nội dung 1: Thành phần loài lớp Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên 

cạn dựa trên bộ mẫu thu được tại Thừa Thiên Huế. 

- Danh sách thành phần loài lớp Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn 

tại Thừa Thiên Huế. 

- Đặc điểm thành phần loài lớp Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn 

tại Thừa Thiên Huế. 

Nội dung 2: Cơ sở dữ liệu của các loài và xây dựng khóa định loại cho các 

taxon thuộc lớp Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 

Nội dung 3: Phân tích đặc điểm phân bố theo sinh cảnh đối với Chân bụng ở 

nước ngọt nội địa và trên cạn, theo đai độ cao đối với Chân bụng trên cạn tại Thừa 

Thiên Huế. 

Nội dung 4: Phát triển bền vững khu hệ Chân bụng ở nước ngọt nội địa và 

trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 

- Tình hình khai thác và sử dụng Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn 

tại Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất định hướng sử dụng. 

- Xác định các nhân tố đe dọa đến khu hệ Chân bụng ở nước ngọt nội địa và 

trên cạn tại Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển 

bền vững. 

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN  

4.1. Ý nghĩa khoa học 

Cung cấp danh sách loài, đặc điểm hình thái và đặc điểm phân bố của lớp 

Chân bụng ở nước ngọt nội địa và ở cạn tại Thừa Thiên Huế, góp phần vào 

nghiên cứu, điều tra, thống kê nhóm động vật Chân bụng tại Việt Nam.    

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn đa dạng 

sinh học nguồn tài nguyên Chân bụng tại Thừa Thiên Huế, đồng thời góp phần 

cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.   
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5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Đã mô tả 5 loài mới cho khoa học, ghi nhận bổ sung 1 loài Chân bụng ở 

cạn cho Việt Nam; 3 loài Chân bụng ở nước ngọt và 37 loài Chân bụng ở cạn 

cho Thừa Thiên Huế. 

- Đã đề xuất những dẫn liệu bước đầu về tính chất địa lý động vật của khu 

hệ Chân bụng nước ngọt nội địa và trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 

- Đã tóm tắt đặc điểm hình thái, bổ sung dẫn liệu khoa học về phân bố của 

20 loài ốc nước ngọt nội địa và 55 loài ốc ở cạn tại Thừa Thiên Huế.  

- Đã xây dựng khóa định loại cho các taxon thuộc lớp Chân bụng nước ngọt 

nội địa và trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 

- Đã cung cấp những dẫn liệu mới về đặc điểm phân bố theo sinh cảnh của 

các loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn; đặc điểm phân bố theo đai 

độ cao của các loài Chân bụng trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 

- Đã đánh giá được tình hình khai thác, sử dụng, nhân tố đe dọa và đề xuất 

một số giải pháp bảo vệ phát triển bền vững đối với khu hệ Chân bụng ở nước 

ngọt nội địa và ở cạn Thừa Thiên Huế. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ LỚP CHÂN BỤNG 

1.1.1. Vị trí, thành phần phân loại học 

 Lớp Chân bụng (Gastropoda) gồm hai nhóm ốc và sên trần nằm trong 3 phân lớp: 

Caenogastropoda, Neritimorpha và Heterobranchia (theo MolluscaBase, 2021) [188]. 

Đây là một trong những lớp lớn nhất của ngành Thân mềm (Mollusca), có khoảng 

60.000-80.000 loài, phạm vị phân bố rộng ở biển, ở nước ngọt và trên cạn [62]. 

 Số lượng các loài ốc nước ngọt đã được mô tả cho tới nay gồm khoảng 

3.795-3.972 loài [130]. Tuy nhiên, các loài ốc nước ngọt đã xác định được mới 

chiếm 70-90% số loài thực có trong thiên nhiên. Các loài có kích thước nhỏ, 

dưới 5 mm chỉ mới xác định được khoảng 1.000 loài, bằng 25% số loài thực          

có của nhóm này [130]. Như vậy, số lượng loài ốc nước ngọt ước tính sẽ có 

khoảng 8.000 loài.  

 Số lượng ốc ở cạn chiếm ưu thế hơn so với ốc nước ngọt. Theo Barker 

(2001), có khoảng 35.000 loài thuộc 112 họ ốc ở cạn đã được ghi nhận trên 

toàn thế giới, đây là nhóm động vật đa dạng và thành công trong các hệ sinh 

thái trên cạn [61]. 

1.1.2. Hệ thống phân loại trên thế giới  

 Hệ thống phân loại lớp Chân bụng trên thế giới được nhiều tác giả quan 

tâm nghiên cứu, nhằm sắp xếp quan hệ phát sinh giữa các taxon phân loại để mô 

phỏng quá trình tiến hóa và mối quan hệ di truyền của các taxon. Cùng với sự 

tiến bộ của khoa học và áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau, vì vậy hệ thống 

phân loại lớp Chân bụng liên tục thay đổi và ngày càng hoàn thiện, giống lịch sử 

tiến hóa tự nhiên hơn. 

 Hệ thống phân loại của Adams & Adams (1853-1858) dựa vào vị trí, hình 

thái và cấu trúc của mang, phổi, tim. Các tác giả đã chia lớp Chân bụng thành 4 

phân lớp: Prosobranchiata (gồm 2 bộ: Pectinibranchiata, Scutibranchiata), 

Opisthobranchiata (gồm 2 bộ: Tectibranchiata và Nudibranchiata), Heteropoda 
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(gồm 6 họ) và Pulmonifera (gồm 2 bộ: Inoperculata và Operculata) [60]. Hệ 

thống này đã được sử dụng trong một số công trình ở thời điểm đó.  

  Năm 2005, Bouchet & Rocroi công bố hệ thống phân loại dựa trên các 

nghiên cứu sinh học phân tử và so sánh di truyền, gồm 611 họ, trong đó có 202 

họ hóa thạch [62]. Hệ thống này đã làm thay đổi trong phân loại lớp Chân bụng, 

đây là một bước tiến lớn giúp phân loại học gần hơn đến lịch sử tiến hóa tự nhiên 

của các taxon phân loại. Tuy nhiên, trong hệ thống đã sử dụng các hạng, phân 

hạng và nhóm (clade, subclade, informal group và group) để thay thế các taxon 

phân loại như phân bộ, bộ, trên bộ và phân lớp. Vì vậy, đã gây nên nhiều tranh 

luận về tính hợp lý của việc sử dụng các phân hạng mới, mâu thuẫn với luật danh 

pháp phân loại động vật.  

Năm 2017, Bouchet và cs.  tiếp tục sửa đổi và công bố hệ thống phân loại 

lớp Chân bụng, đây là một bước tiến mới trong so sánh phân loại bậc trên họ. 

Tác giả đã đưa ra hệ thống các taxon phân loại lớp Chân bụng từ phân lớp, liên 

bộ, bộ, phân bộ dựa vào đặc điểm hình thái, kết hợp với sinh học phân tử [63]. 

Tuy vậy, trong hệ thống vẫn còn sử dụng các phân hạng cũ và tương đối chi tiết 

để thay thế các taxon phân loại như liên bộ, trên liên bộ, phân bộ, dưới phân bộ.   

 Trên cơ sở tham khảo và kế thừa hệ thống phân loại của Bouchet và cs. 

(2017), MolluscaBase (2021) đã đề xuất hệ thống phân loại lớp Chân bụng mới 

nhất [188]. Hệ thống này có thể xem là hệ thống phân loại đầy đủ, cập nhật hơn 

từ trước tới nay, đáng chú ý các bậc phân loại chi tiết tới giống và phân giống, dễ 

dàng cho người sử dụng trong việc sắp xếp các đơn vị phân loại. Tuy nhiên, hệ 

thống vẫn chưa ổn định, một số họ chưa được sắp xếp vào đơn vị phân loại bậc 

bộ như: Bulinidae, Planorbidae, Lymnaeidae, Pachychilidae và Thiaridae [188].   

 Như vậy, hiện nay hệ thống phân loại lớp Chân bụng trên thế giới của 

Bouchet và cs. (2017) và MolluscaBase (2021) là hai hệ thống có nhiều ưu điểm 

được chấp nhận và sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, hai hệ thống này còn tồn tại 

một số nhược điểm. Vì vậy, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc 

biệt là sinh học phân tử, các hướng nghiên cứu tiếp theo cần tiếp tục triển khai 

giúp hình thành một hệ thống phân loại lớp Chân bụng hoàn thiện, ổn định và 

thống nhất sử dụng chung trên thế giới. 
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1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LỚP CHÂN BỤNG Ở NƯỚC NGỌT VÀ 

TRÊN CẠN TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC LÂN CẬN 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu về thành phần loài và khu hệ  

1.2.1.1. Tình hình nghiên cứu về ốc nước ngọt  

* Các nghiên cứu trước năm 1954 

Nghiên cứu ốc nước ngọt của Việt Nam và khu vực Đông Dương bắt đầu 

tiến hành từ thế kỉ XIX khi Cross & Fischer (1863) công bố các dẫn liệu đầu tiên 

về ốc nước ngọt Nam Việt Nam và Campuchia, trong đó tác giả ghi nhận 45 loài 

thân mềm nước ngọt ở Nam Bộ [151]. Sau đó các công bố của các tác giả khác 

như: Mabille & Le Mesle (1866), Rochebrune (1881) về thành phần loài ốc nước 

ngọt khu vực Nam Bộ và Campuchia [169], [170]; Morlet (1886) [164], Mabille 

(1887) [162], Dautzenberg & Hamonville (1887) [154] nghiên cứu về ốc nước 

ngọt ở Bắc Việt Nam. 

Tập hợp tất cả các dẫn liệu đầu tiên về trai, ốc nước ngọt, ở biển và trên cạn 

khu vực Đông Dương (bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan), 

Fischer (1891) đã công bố danh sách gồm 1.129 loài thuộc 203 giống, trong đó 

có 323 loài trai ốc nước ngọt và nước lợ, 487 loài trai, ốc biển và 309 loài ốc ở 

cạn. Trong số 1.129 loài được ghi nhận có khoảng 60 loài ốc nước ngọt thấy ở 

Việt Nam [160]. Sau Fischer, hàng loạt các công trình được công bố như Morlet 

(1891) [165], [166], Bavay & Dautzenberg (1900) [144], đã mô tả thêm nhiều 

loài mới phát hiện ở khu vực Đông Dương trong đó có Việt Nam.  

Năm 1904, đoàn nghiên cứu Pavie của Pháp tiến hành các khảo sát trên 

phạm vi toàn khu vực Đông Dương. Kết quả cuộc khảo sát được Fischer & 

Dautzenberg tổng kết và công bố có khoảng 560 loài Chân bụng ở nước ngọt và 

trên cạn được tìm thấy ở khu vực này. Đây được xem là công trình có tính chất 

tổng kết đầy đủ nhất về khu hệ Chân bụng nước ngọt và trên cạn khu vực Đông 

Dương tại thời điểm đó [161]. Trong danh mục ốc nước ngọt khu vực Đông 

Dương có khoảng 60 loài được tìm thấy ở Việt Nam. Các dẫn liệu còn được bổ 

sung bởi Bavay & Dautzenberg (1900-1901), Dautzenberg & Fischer (1905, 
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1908) đã tu chỉnh lại hệ thống phân loại học và mô tả thêm một số loài mới 

[156], [157]. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong thời kỳ này còn nhiều vấn đề cần 

xem xét lại như: vị trí phân loại, danh pháp phân loại của nhiều loài còn nhầm 

lẫn, nhiều mô tả loài mới còn thiếu căn cứ. 

 Như vậy, nghiên cứu về ốc nước ngọt ở Việt Nam và các nước lân cận 

trong thời kỳ này còn hạn chế, danh mục thành phần loài còn chưa ổn định. Vì 

vậy, vấn đề về phân loại học cần được xem xét, tu chỉnh lại. 

 * Các nghiên cứu sau năm 1954 

 Công trình nghiên cứu về thành phần loài ốc nước ngọt của Brandt (1974) 

đã ghi nhận được 284 loài và phân loài ốc nước ngọt ở Thái Lan [64]. Đây được 

xem như tài liệu tổng kết về khu hệ ốc nước ngọt của quốc gia này. Về sau, 

Köhler và cs. (2012) khảo sát ở vùng Indo-Burma (Campuchia, Lào, Myanmar, 

Thái Lan, Việt Nam và một phần phía Nam Trung Quốc) đã ghi nhận được 325 

loài ốc nước ngọt thuộc 20 họ. Tuy nhiên, trong vùng này chỉ có khu hệ ốc nước 

ngọt của Thái Lan là được nghiên cứu kỹ [64]. 

Ở Việt Nam, các kết quả nghiên cứu về ốc nước ngọt từ trước năm 1970 đã 

được Đặng Ngọc Thanh (1980) tổng hợp, tu chỉnh về phân loại học và công bố 

47 loài ốc nước ngọt trong công trình “Định loại động vật không xương sống 

nước ngọt Bắc Việt Nam”, đây là công trình đầy đủ duy nhất đã được công bố 

cho tới thời điểm đó về ốc nước ngọt ở miền Bắc Việt Nam [37].  

 Sang đầu thế kỷ XXI, công tác điều tra đa dạng sinh học được tiến hành 

mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong đó có điều tra về ốc nước ngọt nội địa đạt được 

những thành quả đáng kể. Các công trình tiêu biểu có thể kể đến như: Đặng 

Ngọc Thanh và cs. (2003, 2004, 2007) đã bổ sung về thành phần loài, tu chỉnh 

những sai lầm trong phân loại học và cung cấp dẫn liệu về phân bố của các họ ốc 

nước ngọt Ampullariidae, Viviparidae, Pachychilidae. Trong đó, đã xác định 

thành phần loài ốc thuộc họ Ampullariidae gồm 2 giống (Pila và Pomacea) với 5 

loài [46]; họ Viviparidae có 9 loài, thuộc 5 giống [47]; họ Pachychilidae có 16 

loài thuộc 5 giống [41]; Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2006, 2010, 2011) 
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đã phát hiện và mô tả thêm 9 loài mới thuộc phân họ Triculinae [40], 3 loài mới 

thuộc giống Stenothyra, họ Stenothyridae và 2 loài mới thuộc giống Vitetricula, 

họ Pomatiopsidae. Các phát hiện mới này đã bổ sung thêm thành phần loài của 

ốc nước ngọt Việt Nam [43], [44].   

 Köhler và cs. (2009) dựa vào phân tích đặc điểm hình thái vỏ ốc, đặc điểm 

giải phẫu và di truyền phân tử của họ Pachychilidae, đã xác định lại họ này chỉ 

có 2 giống là Brotia và Sulcospira. Tác giả cũng mô tả thêm 2 loài mới (Brotia 

annamita và Brotia hoabinhensis) thuộc giống Brotia và 4 loài mới (Sulcospira 

dakrongensis, Sulcospira quangtriensis, Sulcospira vietnamensis, Sulcospira 

collyra) thuộc giống Sulcospira. Đồng thời tên của tất cả các taxon thuộc họ 

Pachychilidae ghi nhận trước đây tại Việt Nam đều được xem xét lại [84]. Các 

công trình nghiên cứu trên chỉ tập trung về thành phần loài, mô tả loài mới và tu 

chỉnh lại phân loại học của một số họ.  

Đỗ Văn Nhượng & Trần Thị Ngọc Ánh (2014), nghiên cứu về TMCB ở Mỹ 

Đức, Hà Nội, đã phát hiện được 20 loài ốc nước ngọt, thuộc 14 giống, 8 họ, 2 

phân lớp ốc Mang trước và ốc Có phổi, trong đó có 3 loài thuộc Danh lục đỏ Việt 

Nam và IUCN (Antimelania swinhoei, Gyraulus convexiusculus và Stenothyra 

messageri), 1 loài (Stenomelania dautzenbergiana) lần đầu phát hiện ở miền Bắc 

Việt Nam [31]. Cũng trong năm đó, Đỗ Văn Nhượng và cs.đã xác định được 21 

loài ốc nước ngọt, thuộc 7 họ, 16 giống, 2 phân lớp ở khu vực Tràng An cổ, tỉnh 

Ninh Bình. Tất cả các loài đã gặp trong khu hệ đều là các loài phổ biến ở các 

thủy vực vùng đồng bằng và vùng núi phía Bắc nước ta [24].  

 Năm 2015, Đỗ Văn Tứ đã tổng hợp, phân tích các kết quả nghiên cứu từ 

trước đến nay kết hợp với phân tích các mẫu vật đang lưu giữ tại Phòng Sinh thái 

Môi trường nước, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, tác giả đã ghi nhận 

được 137 loài ốc nước ngọt thuộc 51 giống, 18 họ và 6 bộ ở Việt Nam. Trong 

đó, các họ có số lượng loài chiếm ưu thế là: Pachychilidae (21 loài), 

Pomatiopsidae (20 loài) và Viviparidae (19 loài) [55].  
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Bảng 1.1. Thống kê số loài Chân bụng nước ngọt đã được ghi nhận ở Việt Nam 

TT Bậc phân loại 
Số 

giống 
Số loài và 
phân loài 

 Prosobranchia Edwards, 1848   

1. Viviparidae Gray, 1847 6 9 
2. Ampullariidae Gray, 1824 2 5 
3. Bithyniidae Gray, 1857 5 7 
4. Pachychilidae  Fischer & Crosse, 1892 5 17 
5. Thiaridae Gill, 1871 (1823) 5 5 
6. Littorinidae Gray, 1847 1 1 
7. Assimineidae H. Adams & A. Adams, 1856              1 5 
8. Fairbankiidae Thiele, 1928 2 3 
9. Stenothyridae Tryon, 1866  1 11 
10. Buccinidae Rafinesque, 1815  1 1 
11. Iravadiidae Thiele, 1928  1 3 
12. Pomatiopsidae Stimpson, 1865  4 15 
13. Fluminicolidae Clessin, 1880 1 1 

 Pulmonata Cuvier, 1814    
14. Ancylidae Rafinesque, 1815 1 1 
15. Lymnaeidae Rafinesque, 1815  1 4 
16. Bulinidae Baker, 1945 1 1 
17. Planorbidae Rafinesque, 1815 3 4 

Tổng 41 93 

 Nguồn: Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017) [45]  

Tập hợp các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài đã thực hiện 

ở Việt Nam, kết hợp với việc phân tích nguồn mẫu thu được từ mọi miền đất 

nước; Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017) đã tu chỉnh lại các loài đã biết, 

tập hợp thêm các loài mới phát hiện trong “Động vật chí” tập 29 “Trai, ốc nước 

ngọt nội địa Việt Nam (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia)”, có tới 93 loài ốc nước 

ngọt thuộc 41 giống, 17 họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (Bảng 1.1) [45]. Đây là 

công trình có giá trị tổng kết đầy đủ nhất thành phần loài ốc nước ngọt cho tới 

nay tại Việt Nam. Công trình này góp phần quan trọng đánh dấu thành tựu trong 

nghiên cứu TMCB ở nước ta, giúp ích rất nhiều trong giảng dạy và đánh giá đa 

dạng nhóm TMCB trong các thủy vực nội địa.   

 Như vậy, nghiên cứu về ốc nước ngọt ở Việt Nam và các nước lân cận trải 

qua nhiều giai đoạn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều loài, giống 

và họ đã được tu chỉnh lại phân loại học; số loài mô tả mới cũng tăng thêm và 

bước đầu đã có những nghiên cứu ứng dụng di truyền phân tử vào phân loại học.  

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Edward_Gray
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
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1.2.1.2. Tình hình nghiên cứu về ốc ở cạn  

* Các nghiên cứu trước năm 1954 

 Mở đầu là công trình nghiên cứu về trai ốc khu vực châu Á của Eydoux 

(1838) đã phát hiện loài Cyclostoma gibbum ở Đà Nẵng, Việt Nam [158]. Tiếp 

theo Souleyet (1841-1842) tổng hợp về khu hệ ốc cạn ở Đông Dương đã phát 

hiện 4 loài mới ở Đà Nẵng, gồm Haploptychius deflexus, Perrottetia aberrata, 

Bradybaena touranensis, Megaustenia tecta [159].  

 Năm 1862, 1863 Pfeiffer đã công bố những dẫn liệu đầu tiên về ốc cạn ở 

vùng Nam Bộ như: Streptaxis ebuneus, S.  sinuosus, Nanina cambojiensis, N. 

distincta, Nesta cochinchinensis, Trochomorpha saigonensis... [117], [118]. Các 

công trình công bố về ốc cạn ở vùng Nam Bộ và Trung Bộ còn được bổ sung bởi 

các tác giả như:  Crosse &  Fischer (1863, 1864) [151], [152], [153] Crosse 

(1867) [150] công bố 39 loài ốc ở cạn ở Nam Bộ và Trung Bộ, trong số này mô 

tả 5 loài mới cho khoa học (Ariophanta weinkauffiana, Macrochlamys benoiti, 

Geotrochus saigonensis, Cyclophorus annamiticus và Cyclotus gassiesianus).  

 Năm 1886, Morlet tập hợp và công bố 87 loài ốc cạn, chủ yếu ở vùng núi 

phía Bắc Việt Nam, trong đó phát hiện 11 loài mới [164]. Dautzenberg & 

Hamonville (1887), ghi nhận 27 loài ở phía Bắc Việt Nam và mô tả 4 loài mới cho 

khoa học [154]. Trong thời gian 1887 và 1889, Mabille tiến hành khảo sát ở Nam 

Bộ và Bắc Bộ, đã bổ sung 38 loài mới cho khoa học [162], [163]. Trong hai năm 

1891-1892, Morlet mở rộng phạm vi khảo sát trên toàn khu vực Đông Dương. Kết 

quả nghiên cứu đã mô tả nhiều loài mới ở khu vực này. Trong đó, ở Việt Nam tác 

giả đã bổ sung 11 loài và mô tả 20 loài mới [165], [166], [168], [167]. Những dẫn 

liệu của Morlet được xem như tổng kết sơ bộ về thành phần loài ở khu vực Đông 

Dương tại thời điểm đó. Trong đó tổng số loài ở Việt Nam là 118 loài.  

Công trình tổng kết của Fischer (1891) về khu hệ TMCB Đông Dương 

(Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam); tác giả đã thông báo có tới  309 loài 

ốc ở cạn được phát hiện ở khu vực này. Trong đó, trên phạm vi lãnh thổ 

Việt Nam có 165 loài [160].  
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Sau công trình của Fischer, hàng loạt các công trình được công bố ở Việt 

Nam, phạm vi khảo sát được mở rộng ra một số đảo, nhiều loài mới được mô tả 

như: Smith (1893, 1896) mô tả 6 loài mới ở Trung Bộ và 2 loài mới ở Bắc Bộ 

[126], [127]; Dautzenberg (1893) mô tả 8 loài mới ở phía Bắc [155]; 

Möllendorff (1900-1901), mô tả tới 82 loài mới ở phần đất liền và một số đảo 

ven bờ như đảo Ba Mùn, Cái Bầu [177], [178]; Gude (1901, 1907, 1909) mô tả 

19 loài mới thuộc họ Plectopylidae ở vùng núi phía Bắc [78], [79], [80]. 

  Trong khoảng thời gian (1899-1915), Bavay & Dautzenberg tiến hành 

mở rộng các khảo sát khu vực Đông Dương, trong đó ở Việt Nam phạm vi 

chủ yếu từ vùng núi đá vôi phía Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai 

Châu). Các tác giả đã mô tả thêm 140 loài mới cho khoa học [143], [144], 

[145], [146], [147], [148], [149]. Mặc dù việc thu mẫu vật rất khó khăn, chỉ 

thu được ở nơi giao thông thuận tiện, nơi đóng quân của binh lính, điều này 

cho thấy thấy tiềm năng đa dạng của nhóm động vật này là rất lớn. 

Dẫn liệu về nhóm ốc ở cạn được Fischer & Dautzenberg (1904) công bố 

trong báo cáo tổng kết của đoàn khảo sát Pavie thực hiện ở lưu vực sông Mê 

Kông bao gồm 372 loài, trong đó ốc Mang trước (Prosobranchia) có 108 loài, ốc 

Có phổi (Pulmonata) có 264 loài [161]. Có thể xem đây là tài liệu cơ bản nhất về 

khu hệ TMCB ở cạn khu vực Đông Dương nói chung.  

Các năm tiếp theo, còn có thêm một số tác giả nghiên cứu bổ sung thêm các 

loài mới phát hiện hoặc mô tả thêm các loài mới cho khoa học như: Dautzenberg 

& Fischer (1905-1908), bổ sung nhiều loài cho khu hệ Việt Nam và mô tả 25 loài 

mới cho khoa học [156], [157]; Saurin (1953) mô tả 11 loài mới ở Lào [171].  

Có thể nhận thấy các công trình công bố về ốc cạn ở Việt Nam và các nước 

lân cận trong giai đoạn giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là nền tảng cho các 

nghiên cứu sau này, nhiều loài mới được mô tả lần đầu đã chứng tỏ khu hệ ốc 

cạn ở khu vực này rất đa dạng và phong phú, thể hiện rõ ảnh hưởng của khí hậu 

nhiệt đới nóng ẩm và thảm thực vật chiếm diện tích lớn. Các tác giả Morlet 

(1886, 1891, 1892), Dautzenberg & Hamonville (1887), Dautzenberg (1893), 

Bavay & Dautzenberg (1899, 1900, 1901, 1903), Fischer & Dautzebrg (1905) là 
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những tác giả có nhiều công trình đóng góp cho nghiên cứu ốc cạn trong giai 

đoạn này. Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, các nghiên cứu bắt đầu sớm ở phía 

Nam và muộn hơn ở vùng núi phía Bắc. Số lượng loài sơ bộ đã được công bố có 

tới 579, trong đó có 118 loài Mang trước và 461 loài Có phổi (Bảng 1.2). 

* Các nghiên cứu sau năm 1954 

Giai đoạn sau năm 1954 chủ yếu là các công trình nghiên cứu riêng về ốc ở 

cạn ở các nước khác nhau trong khu vực. Mức độ tiến hành các khảo sát cũng 

khác nhau: 

 Khu hệ ốc ở cạn ở Lào được nghiên cứu khá đầy đủ, với các công trình tiêu 

biểu như: Panha và cs. (2002) [116], Maassen (2008) [92], Inkhavilay và cs. 

(2016) [81] và Páll-Gergely và cs. (2016, 2017) [103], [110], [112]. Năm 2019, 

Inkhavilay và cs. tổng kết khu hệ ốc ở cạn ở Lào dựa vào nguồn mẫu được thu 

thập từ bảo tàng và  nguồn mẫu mới thu thập. Tổng số loài đã xác định được là 

230 (61 loài thuộc phân lớp Prosobranchia, và 169 thuộc phân lớp Heterobranchia), 

trong đó có 221 loài có hình ảnh minh họa. Có 58 loài được ghi nhận mới và 2 

loài tên thay thế mới được đề xuất là Hemiplecta lanxangnica và Chloritis 

khammouanensis. Bốn loài thuộc giống Amphidromus mới được mô tả gần đây 

gồm A. thakhekensis, A. richgoldbergi, A. attapeuensis và A. phuonglinhae được 

xem là tên đồng vật của các mô tả trước đây. Thêm vào đó có 13 loài được liệt 

kê vào danh sách tuy nhiên chưa chắc chắn [82]. Đây là tài liệu có giá trị tổng 

kết đầy đủ nhất thành phần loài ốc ở cạn cho tới nay tại Lào.  

 Các dẫn liệu về ốc ở cạn ở Campuchia còn rất hạn chế và chưa có công 

trình tổng kết khu hệ ốc ở cạn ở nước này. Các nghiên cứu được công bố bởi 

Vermeulen và cs. (2007, 2019a, b) [140], [137], [138] mới chỉ tập trung vào một 

số giống, họ và công bố loài mới. Gần đây nhất công trình của Sutcharit và cs. 

(2020) đã xác định 36 loài (2 loài thuộc phân lớp Neritimorpha, 6 loài thuộc 

phân lớp Caenogastropoda và 28 loài thuộc phân lớp Heterobranchia) phía Nam 

Campuchia [133]. Công trình này cũng chỉ mới tổng kết khu hệ ốc ở cạn ở phía 

Nam của đất nước này. 
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 Khu hệ ốc ở cạn ở Malaysia được khảo sát khá đầy đủ. Tuy nhiên, đến nay 

vẫn chưa có công trình đánh giá tổng kết cho khu hệ ốc ở cạn ở đất nước này. 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Maassen (2001) ghi nhận 535 loài ốc 

ở cạn [90], Vermeulen và cs. (2015) công bố 48 loài mới cho khoa học [136], 

Foon và cs. (2017) tổng kết khu hệ ở ở vùng núi đá vôi Perak, Peninsular với 

122 loài được ghi nhận tại khu vực này [77], Phung và cs. (2017) ghi nhận 67 

loài ở Sabah [119].  

Khu hệ ốc ở cạn ở Thái Lan được nghiên cứu đầy đủ nhất với các công 

trình tiêu biểu như: Solem (1965, 1966) [128], [129], Panha (1995, 1996) đã 

công bố 421 loài và phân loài, thuộc 133 giống, 30 họ [114], Siriboon và cs. 

(2013) mô tả 3 loài mới thuộc họ Streptaxidae [123]. Panha và cs. (2009) tổng 

kết khu hệ của Thái Lan, công trình này ghi nhận có 816 loài, thuộc 133 giống, 

sắp xếp vào 30 họ [115]. Đây được xem là tài liệu mang tính chất tổng kết đầy 

đủ nhất về khu hệ ốc ở cạn ở Thái Lan.  

 Như vậy, có thể nhận thấy khu hệ ốc ở cạn tại các nước lân cận Việt Nam 

giai đoạn này được nghiên cứu ở các mức độ khác nhau. Các nước như Thái 

Lan, Lào, Malaysia được nghiên cứu khá đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ có khu hệ ốc ở 

cạn ở Thái Lan và Lào đã có công trình đánh giá tổng kết. Dẫn liệu về ốc ở cạn 

ở Campuchia còn rất hạn chế và chưa có đánh giá tổng kết cho khu hệ ốc ở 

cạn ở nước này. 

Trong thời gian 1954-2003, do thiếu chuyên gia về lĩnh vực ốc cạn, các nghiên 

cứu hầu như chưa được tái lập ở Việt Nam. Rải rác có một vài công trình của 

Szekeres (1969-1970) công bố 4 loài mới ở Ninh Bình và Nghệ An [180], [181]; 

Varga (1972) phát hiện 4 loài mới từ Ninh Bình và Vĩnh Phúc [182]; Loosjes & 

Loosjes (1973) công bố 2 loài mới ở Hòa Bình và Ninh Bình [88]. Đến năm 2003, 

Vermeulen & Maassen công bố danh sách các loài ốc cạn và một số ít ốc nước ngọt 

ở 5 địa điểm khảo sát (Pù Luông, Cúc Phương, Phủ Lý, Cát Bà và Hạ Long). Trong 

công bố này chỉ ở một vài địa điểm khảo sát, nhưng có tới 310 loài được phát hiện, 

tuy nhiên có 142 taxon chưa xác định tên loài, điều này cho thấy khu hệ ốc cạn ở 

phía Bắc Việt Nam rất phong phú còn rất ít được biết đến [139]. Những năm sau 

này được bổ sung bởi các công trình nhỏ lẻ về từng nhóm loài được công bố trên 
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phạm vi thế giới như: Maassen (2006) [91], Maassen & Gittenberger (2007) phát 

hiện 7 loài mới ở Bắc Bộ [93]; Vermeulen và cs. (2007) phát hiện 65 loài từ vùng 

đá vôi Hòn Chông (Kiên Giang), trong số này có 8 loài mới cho khoa học [140].  

 Tập hợp kết quả các công trình đã công bố trong 3 giai đoạn: trước năm 

1900, 1900-1975 và sau năm 1975, Đặng Ngọc Thanh (2008) đã đánh giá tình 

hình và kết quả điều tra thành phần loài ốc cạn ở Việt Nam với danh sách gồm 

776 loài và phân loài ốc cạn. Thành phần ốc Có phổi chiếm đa số; các giống 

chiếm nhiều loài nhất là: Clausilia (63 loài), Plectopylis (29 loài), Microcystina 

(28 loài) và Camaena (20 loài). Thành phần loài ốc Có mang ở cạn có số lượng 

loài ít hơn ốc Có phổi, song cũng có tới 112 loài [38]. Đây là công trình thống kê 

đầy đủ nhất về thành phần loài trong 3 giai đoạn: trước năm 1900, 1900-1975 và 

sau năm 1975. Tuy nhiên, do danh sách loài được thống kê từ tài liệu cũ, chưa 

sắp xếp lại hệ thống phân loại, nhiều tên loài là synonym, vì vậy danh sách loài 

trên cần được tu chỉnh lại. 

  Sau công bố của Đặng Ngọc Thanh (2008), đến năm 2011, Schileyko, một 

chuyên gia về Thân mềm trên cạn của Nga tập hợp các tài liệu đã công bố từ 

trước đến giai đoạn này về ốc cạn Có phổi (Pulmonata) ở Việt Nam, kết hợp đến 

một số Bảo tàng xem lại mẫu và tu chỉnh lại các loài. Kết quả, tác giả đã công bố 

danh sách 477 loài thuộc 96 giống, 20 họ cho khu hệ ốc cạn Có phổi của Việt 

Nam [122]. Có thể đánh giá đây là công trình đầy đủ nhất, tu chỉnh lại toàn bộ 

các loài thuộc phân lớp ốc Có phổi (Pulmonata) ở nước ta làm cơ sở cho các 

nghiên cứu tiếp theo. 

 Các nghiên cứu về khu hệ ốc ở cạn đã được công bố trong thập kỷ gần đây: 

Đỗ Văn Nhượng và cs. (2009-2014) đã có một số công bố phát hiện về thành phần 

loài ở một số khu vực phía Bắc Việt Nam như: 23 loài thuộc 18 giống, 15 họ ở 

khu vực núi đá vôi Sài Sơn, Hà Nội [29]; 44 loài thuộc 27 giống, 14 họ ở VQG 

Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ [26]; 130 loài, 62 giống, 21 họ ở Quảng Ninh [25]; 36 

loài thuộc 28 giống, 14 họ ở núi Voi, Hải Phòng [28]; 54 loài và phân loài thuộc 

35 giống, 15 họ ở khu vực Tây Trang, tỉnh Điện Biên [23]; 52 loài và phân loài 

thuộc 31 giống, 13 họ ở VQG Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc [27].  
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 Đỗ Đức Sáng và cs. (2013, 2014, 1015) tiến hành khảo sát khu hệ ốc cạn ở 

tỉnh Sơn La, đã xác định được 62 loài thuộc 41 giống, 16 họ ở Khu bảo tồn thiên 

nhiên (KBTTN) Copia; 71 loài thuộc 46 giống, 20 họ ở KBTTN Tà Xùa và 42 

loài thuộc 17 giống, 5 họ của phân lớp ốc Mang trước ở tỉnh Sơn La [34], [36], 

[35]. Đỗ Đức Sáng (2016) trong luận án tiến sĩ về khu hệ TMCB ở cạn tỉnh Sơn 

La đã tổng kết số loài phát hiện ở khu vực này gồm 130 loài và phân loài thuộc 64 

giống, 23 họ, 2 phân lớp. Trong đó phát hiện bổ sung cho tỉnh Sơn La 98 loài và 

phân loài, cho khu hệ Việt Nam 3 giống (Garnieria, Deroceras, Laevicaulis) và 12 

loài, đã công bố 6 loài và phân loài mới cho khoa học (Prosopeas muongbuensis, 

Tortaxis comaensis, Garnieria mouhoti nhuongi, Stemmatopsis nangphaiensis, 

Stemmatopsis vanhoensis, Sinoennea copiaensis). Đã xác định được 10 loài đặc 

hữu cho Sơn La [33]. Đây là công trình có giá trị tổng kết đầy đủ nhất thành phần 

loài ốc cạn tỉnh Sơn La.  

 Nguyễn Thanh Bình và cs. (2017, 2018) tiến hành khảo sát ở KBTTN Thần 

Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên, nhóm tác giả đã công bố thành phần loài 

và phân bố của 3 họ Pupinidae, Cyclophoridae và Camaenidae ở khu vực này [3], 

[4], [5]. Sau đó, trong luận án tiến sĩ của Nguyễn Thanh Bình (2020) nghiên cứu 

về TMCB ở cạn ở khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái 

Nguyên đã xác định được 101 loài và phân loài ốc ở cạn thuộc 54 giống, 19 họ. 

Trong đó, phát hiện bổ sung cho tỉnh Thái Nguyên 64 loài và đóng góp mới cho 

khu hệ Việt Nam 2 loài, đó là Diplommatina triangulata và Macrochlamys lemma 

[2]. Các nghiên cứu trên góp phần mở rộng phạm vi khảo sát và tái phát hiện 

nhiều loài được mô tả trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX; bổ sung 

nhiều loài cho khu hệ Bắc Việt Nam. 

 Ở khu vực Nam Bộ, Đỗ Văn Nhượng và cs. (2012) đã tổng kết dẫn liệu thành 

phần loài ốc ở cạn khu vực này, ghi nhận có 81 loài và phân loài, thuộc 42 giống, 14 

họ. Trong số các nhóm loài công bố, đáng chú ý là giống Amphidromus rất phong 

phú về số loài (10 loài) [30]. Nguyễn Thanh Tùng & Nguyễn Văn Bé (2016), công 

bố dẫn liệu ban đầu về thành phần loài ốc ở cạn ở một số đảo thuộc tỉnh Kiên 

Giang, tác giả đã xác định được 25 loài thuộc 20 giống, 12 họ trên 3 đảo Hòn Tre, 

Lại Sơn và An Sơn thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang [54].  
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Bảng 1.2. Thống kê số loài Chân bụng ở cạn đã được ghi nhận ở Việt Nam 

TT Bậc phân loại 

Số loài và phân loài 

Trước 

1954 

1954 - 

2021 

Tổng 

số 

               Prosobranchia Edwards, 1848    

 Architaenioglossa Haller, 1890    

1. Cyclophoridae Gray, 1847 70 49 119 

2. Diplommatinidae Pfeiffer, 1857 19 9 28 

3. Pupinidae Pfeiffer, 1853 20 14 34 

 Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 1975    

4. Assimineidae Adams & Adams, 1856 - 13 13 

 Cycloneritimorpha Frýda, 1998    

5. Helicinidae Férussac, 1822 2 5 7 

6. Hydrocenidae Troschel, 1857 7 0 7 

 Pulmonata Cuvier, 1814    

 Geophila Férussac, 1812    

7. Gastrocoptidae Pilsbry, 1918 - 9 9 

8. Hypselostomatidae Zilch, 1959 20 11 31 

9. Valloniidae Morse, 1864 2 3 5 

10. Enidae Woodward, 1903 9 2 11 

11. Chronidae Thiele, 1931 - 5 5 

12. Trochomorphidae Möllendorff, 1890 3 1 4 

13. Plectopylidae Möllendorff, 1898 15 4 19 

14. Achatinellidae Gulich, 1873 - 1 1 

15. Achatinidae Swainson, 1840 1 - 1 

16. Subulinidae Fischer & Crosse, 1877 31 3 34 

17 Glessulidae Godwin-Austen, 1920 1 0 1 

18. Clausiliidae Mörch, 1864  74 41 115 

19. Rhytididae Pilsbry, 1893 1 - 1 

20. Streptaxidae Gray, 1860 44 6 50 

21. Endodontidae Pilsbry, 1895  1 - 1 

22. Euconulidae Baker, 1928 19 - 19 

23. Ariophantidae Godwin-Austen, 1888 74 8 82 

24. Helicarionidae Bourguignat, 1883 4 3 7 

25. Ostracolethidae Simroth, 1901 3 - 3 

26. Dyakiidae Gude & Woodward, 1921 4 - 4 

27. Bradybaenidae Pilsbry, 1939 31 1 32 

28. Camaenidae Pilsbry, 1893  107 3 110 

29. Philomycidae Gray, 1847 1 3 4 
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TT Bậc phân loại 

Số loài và phân loài 

Trước 

1954 

1954 - 

2021 

Tổng 

số 

30. Succineidae Beck, 1837  3 2 5 

31. Oxychilidae Hesse, 1927 1 - 1 

32. Strobilopsidae Wenz, 1915 - 1 1 

33. Diapheridae Panha & Naggs, 2010 6 2 8 

34. Agriolimacidae Wagner, 1935 - 1 1 

35. Veronicellidae Gray, 1840 6 1 7 

36. Vertiginidae Fitzinger, 1833 - 22 22 

Tổng 579 223 802 

 (Tổng hợp dẫn liệu từ Đặng Ngọc Thanh (2008) [38], Schileyko (2011) [122], 

Nordsieck (2011) [79], Vermeulen & Maassen (2003) [139], Vermeulen và cs. (2007) 

[140], Varga (2011, 2012) [134], [135], Đỗ Văn Nhượng và cs. (2012, 2014) [30], [31], 

Páll-Gergely (2014) [102], Páll-Gergely & Szkeres (2017) [113], Páll-Gergely và cs. 

(2014, 2015, 2017, 2019, 2020) [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [111], Đỗ 

Đức Sáng (2016) [33], Do (2017a, 2017b) [66], [67], Vermeulen và cs. (2019) [137], Do & 

Do (2019) [72], Do và cs. (2019, 2020) [73], [76] và Do & Nguyen (2020) [75]).  

 Trong thời gian gần đây, bên cạnh các nghiên cứu về khu hệ, các nghiên 

cứu còn tập trung vào từng họ, giống và công bố loài mới. Các công trình tiêu 

biểu như: Nordsieck (2011) về họ Clausiliidae ở Bắc Việt Nam, trong đó công 

bố 5 loài và 10 phân loài mới [98]; Varga (2012) về giống Elma (Streptaxidae) 

và công bố loài mới Elma matskassi [135]; Páll-Gergely (2014) [102], Páll-

Gergely & Szkeres (2017) [113] và Páll-Gergely và cs.  (2014, 2015, 2017, 

2019, 2020) [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [111] nghiên cứu về 

các họ Pupinidae, Plectopylidae, Hypselostomatidae, Alycaeidae, Clausiliidae, 

Camaenidae trong đó công bố được 18 loài và phân loài mới; Do & Do (2014, 

2015, 2017, 2019) công bố 6 loài mới [68], [69], [70], [71], [72]; Vermeulen và 

cs. (2019) công bố 22 loài mới thuộc các họ Assimineidae, Cyclophoridae, 

Diplommatinidae, Ariophantidae, Helicarionidae, Streptaxidae và Vertiginidae ở 

phía Nam Việt Nam và Campuchia [138]. 

 Như vậy có thể nhận thấy, số loài mới cho khoa học và ghi nhận mới ở Việt 

Nam tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây. Phạm vi nghiên cứu về thành phần 

loài và khu hệ cũng được mở rộng khắp cả nước, tuy nhiên khu vực miền Bắc 
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được nghiên cứu nhiều hơn khu vực miền Trung và Nam Việt Nam. Mặt khác, 

hệ thống phân loại TMCB trên thế giới đã có nhiều thay đổi, các nghiên cứu 

trước đây ở Việt Nam chủ yếu dựa vào các tài liệu cũ. Với những lý do trên 

nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu TMCB ở Việt Nam là: Cần tiếp tục mở 

rộng phạm vi khảo sát, thống kê thành phần loài, công bố giống mới, loài mới. 

Đánh giá lại các tư liệu đã có về TMCB trước đây ở Việt Nam. Cập nhật những 

đổi mới về phân loại học. 

1.2.2. Nghiên cứu về địa lý động vật lớp Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn 

 Nghiên cứu về địa lý động vật ốc nước ngọt và ốc ở cạn đã được tiến hành 

từ những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Trong công trình mang tính chất 

tổng kết về khu hệ ốc nước ngọt và ốc ở cạn của Fischer (1891), đã cho thấy 

trong thành phần loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn khu vực Đông Dương có quan hệ 

với khu hệ Trung Quốc và vùng Ấn Độ-Mã Lai [160].  

 Năm 1904, trong công bố kết quả của đoàn nghiên cứu Pavie, tác giả 

Fischer & Dautzenberg đã nhận xét thành phần loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn 

khu vực Đông Dương có nhiều loài đặc trưng. Số loài chung với các khu vực lân 

cận tương đối ít. Số loài ốc nước ngọt có tỷ lệ các loài chung với Trung Quốc 

nhiều hơn so với ốc ở cạn. Trong số 160 loài ốc nước ngọt khu vực Đông 

Dương, có khoảng 20 loài chung với Trung Quốc, 11 loài chung với Myanmar, 

31 loài chung với vùng Mã Lai-Inđônêxia, 7 loài chung với Philippin và 11 loài 

chung với Ấn Độ và Sri Lanka. Đối với ốc ở cạn, trong số 310 loài có khoảng 20 

loài chung với Myanmar, 33 loài chung với vùng Mã Lai-Inđônêxia, 7 loài 

chung với Philippin và 10 loài chung với Ấn Độ và Sri Lanka [161]. Tuy nhiên, 

các dẫn liệu và bàn luận của các tác giả trên là cho cả khu vực Đông Dương; các 

số liệu chưa được phân tích. Vì vậy nó chỉ có giá trị như một nhận xét sơ bộ.  

Đến năm 1970, đặc trưng địa động vật của khu hệ ốc nước ngọt của Việt 

Nam mới được nghiên cứu kỹ trong công trình nghiên cứu của Starobogatov về 

phân vùng địa động vật học thế giới dựa trên trai, ốc nước ngọt và nước lợ. Tác 

giả này đã xem Bắc Việt Nam là một tỉnh địa động vật học thuộc phân vùng Trung 

Hoa, với sự có mặt của giống Pila và các loài ốc đặc hữu như: Angulyagra duchieri, 

Pachydrobia krempfi, P. duporti, Lithoglyphopsis tonkinianus, Sulcospira proteus, 
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S. reducta. Đánh giá quan điểm của Starobogatov (1970), tác giả Đặng Ngọc 

Thanh & Hồ Thanh Hải (2017) cho rằng: ưu điểm của Starobogatov là đã phân 

chia khu vực Bắc Việt Nam thành một đơn vị địa động vật riêng, tách khỏi các 

khu vực khác của khu vực Đông Dương còn lại ở phía Nam, cũng như khu vực 

Nam Trung Quốc ở phía Bắc. Tuy nhiên, ý kiến xem Bắc Việt Nam như một tỉnh 

của phân vùng Trung Hoa là điều cần phải bàn luận. Tính chất đặc hữu của một số 

loài mà Starobogatov nêu lên cho các tỉnh Bắc Việt Nam cũng như cho các tỉnh 

Vân Nam, Nam Trung Quốc là chưa thật xác đáng.  

Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017), cũng đã nhận xét về thành phần 

địa động vật của nhóm ốc nước ngọt ở Việt Nam. Theo tác giả trong số 93 loài ốc 

đã tìm thấy hiện nay, có 11 loài phân bố rộng trong vùng Trung Ấn và thế giới, 36 

loài phân bố trong phân vùng Ấn Độ-Mã Lai và tới cả Bắc Việt Nam, 15 loài 

chung với Trung Hoa, 31 loài đặc hữu cho Việt Nam. Về mặt địa động vật học 

trong thành phần loài ốc Nam Việt Nam, số loài chung với Ấn Độ-Mã Lai khá 

nhiều, số loài chung với vùng Trung Hoa rất ít. Thành phần đặc hữu cho Nam Việt 

Nam gồm những loài khác hẳn thành phần đặc hữu cho Bắc Việt Nam [45]. Qua 

đó, tác giả đã đưa ra nhận định về sự sai khác rõ rệt của thành phần loài cũng như 

đặc tính địa động vật học giữa khu hệ ốc nước ngọt Nam và Bắc Việt Nam. Đây 

được xem là công trình tổng kết đầy đủ nhất về tính chất địa lý động vật học của 

khu hệ ốc nước ngọt Việt Nam cho đến nay. 

 Vấn đề về địa lý động vật học ốc ở cạn chưa được nghiên cứu đầy đủ như ốc 

nước ngọt. Tài liệu của Đặng Ngọc Thanh (2008) [38], tác giả mới chỉ đưa ra 

những nhận xét ban đầu về đặc trưng quan hệ của khu hệ ốc ở cạn Việt Nam với 

các nước trong khu vực. Theo đó, tác giả cho rằng thành phần ốc ở cạn ở phía Bắc 

Việt Nam gần với ốc ở cạn phía Nam Trung Quốc. Trong khi đó thành phần ốc ở 

cạn ở phía Nam Việt Nam lại gần với ốc ở cạn phía Nam Đông Dương (Lào, 

Campuchia, Thái Lan). Tính chất đặc trưng về thành phần loài ốc ở cạn ở Việt 

Nam thể hiện rõ ở nhiều đặc điểm, trong đó có nhiều loài đặc trưng cho Việt Nam. 

Trong luận án tiến sĩ của Đỗ Đức Sáng (2016) nghiên cứu về khu hệ TMCB ở cạn 

tỉnh Sơn La, tác giả đã nhận định về yếu tố địa lý động vật của khu hệ Chân bụng 

ở cạn Sơn La. Theo đó, tổng số 115 loài được định danh ở Sơn La có 77 loài 
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(chiếm 66,96%) thuộc thành phần loài đặc hữu cho Việt Nam; các loài nhiệt đới, 

phân bố trong phân vùng Ấn Độ - Mã Lai, gồm cả Bắc Việt Nam ghi nhận 18 loài 

(chiếm 15,65%); yếu tố Trung Hoa gồm 12 loài (chiếm 10,43%) và kém đa dạng 

nhất là thành phần loài phân bố rộng trên thế giới gồm 8 loài (chiếm 6,96%) [33].  

 Như vậy, vấn đề về địa lý động vật ốc nước ngọt ở Việt Nam được nghiên 

cứu đầy đủ hơn so với ốc ở cạn. Công trình của Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh 

Hải (2017) được xem như công trình tổng kết đầy đủ nhất về đặc trưng địa lý 

động vật khu hệ ốc nước ngọt nội địa Việt Nam. Trong khi đó, đặc trưng địa 

động vật khu hệ ốc ở cạn mới dừng lại ở những nhận xét sơ bộ ban đầu. 

1.2.3. Nghiên cứu về ứng dụng lớp Chân bụng ở nước ngọt và trên cạn 

Lớp Chân bụng được con người sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau 

như làm thực phẩm, thức ăn trong chăn nuôi, đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh, kem 

dưỡng da, sinh vật chỉ thị môi trường. 

 Các di tích khảo cổ trong các hang động thời tiền sử và ngày nay đều xác nhận 

TMCB là nguồn thực phẩm đã được con người sử dụng từ rất sớm. Trong các chợ 

vùng nông thôn từ đồng bằng đến miền núi, ngoài các loài thủy sản như cá, tôm 

không thiếu các loài ốc bản địa. Theo Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017), 

các loài ốc nước ngọt được sử dụng phổ biến làm thức ăn ở Việt Nam là: ốc nhồi 

(Pila polita, P. conica, P. ampullaria), ốc nứa (Cipangopaludina lecythoides), ốc 

vặn (Angulyagra polyzonata, Sinotaia quadrata, Filopaludina sumatrensis).           

Các loài trên gặp phổ biến ở ao, hồ, đồng ruộng ở vùng đồng bằng và sông suối 

vùng núi Việt Nam [45]. Theo Đỗ Huy Bích và cs. (2004) thành phần dinh dưỡng 

có trong 100 g ốc nhồi bao gồm: 84 kcal năng lượng; 11,1 g chất đạm; 0,7 g chất 

béo; 8,3 g chất bột đường; 1.310 mg canxi; 64 mg photpho; một số loại vitamin 

(B1, B2, PP…) và nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể [1].  

 Trong thời gian gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu nhân nuôi ốc 

nhồi  ở Việt Nam. Các công trình tiêu biểu có thể kể tới như: Lê Văn Bình & Ngô 

Thị Thu Thảo (2013) đánh giá ảnh hưởng của rau xanh và thức ăn công nghiệp 

đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhồi giống (Pila polita) [6]; Phan Đinh 

Phúc & Võ Xuân Chu (2014) nghiên cứu đặc điểm sinh học của ốc nhồi P. polita 
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ở Đắk Lắk [32]. Lê Văn Bình & Ngô Thị Thu Thảo (2014) nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc P. polita [7]; Lê 

Văn Bình & Ngô Thị Thu Thảo (2017) đánh giá ảnh hưởng của thức ăn và tỷ lệ 

giới tính đến kết quả nuôi vỗ ốc nhồi (P. polita) [8]. Những dẫn liệu trên là cơ sở 

khoa học cho việc ứng dụng nhân nuôi ốc nhồi làm thương phẩm ở nước ta. 

 Trong tài liệu “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, Đỗ Huy 

Bích và cs. (2004) và tài liệu “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Đỗ 

Tất Lợi (2004) ghi nhận loài ốc sên (Achatina fulica) với nhiều tác dụng như: bổ 

dưỡng, giải độc, chống co thắt, lợi tiểu, chữa sưng đau, mụn nhọt, hen suyễn, 

thấp khớp [1], [22].  

Năm 2005, Nguyễn Xuân Đồng và cs. nghiên cứu thành phần dinh dưỡng 

hai loài ốc cạn Cyclophorus anamiticus và C. martensianus ở Tây Ninh, kết quả 

cho thấy giá trị dinh dưỡng cao, chỉ tiêu protein, axít amin và lipit đạt 34-57%, 

0,4-0,82% và 2,7-3,5% [16]. Tiếp sau, Đỗ Đức Sáng và cs. (2015) đã tiến hành 

nghiên cứu thành phần loài và định hướng sử dụng họ Cyclophoridae 

(Gastropoda: Prosobranchia) ở Sơn La, nhóm tác giả đề xuất: Các loài thuộc họ 

Cyclophoridae ở Sơn La có thể được khai thác và sử dụng làm nguồn thực phẩm, 

gồm các loài kích thước lớn trong giống Cyclophorus, Rhiostoma và Pterocyclos; 

vỏ làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công và lưu niệm, gồm các nhóm 

Cyclophorus, Dioryx, Cyclotus, Pterocyclos, Rhiostoma và Scabrina; 2 loài 

Cyclophorus malayanus và C. martensianus có thể sử dụng thay thế các đại diện 

khác trong giảng dạy nội dung ngành Thân mềm; một số loài của giống 

Cyclophorus có thể được sử dụng cho mục đích làm đẹp và trong y học [36]. 

Năm 2016, Đỗ Đức Sáng đã tổng kết tình hình sử dụng Chân bụng ở cạn tại 

Sơn La. Theo đó, ốc cạn ở Sơn La được khai thác và sử dụng vào nhiều mục 

đích khác nhau. Ốc sên Achatina fulica và nhiều loài thuộc giống Cyclophorus, 

Rhiostoma, Hemiplecta, Camaena, Megaustenia, Macrochlamys được sử dụng 

làm thực phẩm hoặc làm thức ăn trong chăn nuôi. Vỏ của các loài thuộc các 

giống Cyclophorus, Camaena, Rhiostoma, Amphidromus có hình dạng, màu sắc 

và hoa văn đẹp được sử dụng làm một số vật dụng như móc chìa khóa, chuông 
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gió, và đồ trang trí trong gia đình. Tác giả cũng đã đưa ra 3 định hướng sử dụng 

Chân bụng ở cạn tỉnh Sơn La bao gồm: sử dụng trong đánh giá chất lượng môi 

trường, sử dụng trong giảng dạy lý thuyết và thực hành, sử dụng trang trí và sản 

xuất đồ thủ công [33].  

 Nguyễn Thanh Bình (2020) đã đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng 

TMCB ở cạn tại KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả 

cho thấy, trong số 101 loài xác định được ở KVNC, có 10 loài chiếm 9,9% tổng 

số loài thu được để làm thức ăn. Chúng có giá dao động từ 15.000 - 60.000 

VNĐ/1 kg; 10 loài được sử dụng làm dược liệu chữa bệnh (chiếm 9,9%). Về loài 

gây hại, có tới 9 loài (chiếm 8,91%). Chưa có loài nào được cư dân địa phương 

nhân nuôi [2]. 

 Ở Việt Nam, nghiên cứu về vai trò vật chủ trung gian của các loài ốc nước 

ngọt được tiến hành bởi nhiều tác giả. Các dẫn liệu của Nguyễn Thị Lê và cs. 

(1995) công bố ấu trùng sán lá và sán dây ở ốc Lymnaea (Lymneidae) [20]. Sau 

đó, Nguyễn Thị Lê và cs. (2000) phát hiện thêm sán lá ở ốc Parafossarulus 

striatulus tại Ba Vì đã cho thấy loài ốc này bị nhiễm 5 dạng cercaria và 7 dạng 

metacercaria [21]. Phạm Ngọc Doanh & Nguyễn Thị Lê (2005) đề xuất các đặc 

điểm định loại các nhóm ấu trùng sán lá và phân biệt ceracriae của sán lá gan 

Fasciola gigantica trong ốc Lymnaea ở Việt Nam [14]. Phạm Ngọc Doanh và 

cs. (2012) đã công bố dẫn liệu mới về vật chủ trung gian của sán lá gan lớn 

(Fasciola) ở Việt Nam, trong 3 loài ốc nước ngọt thuộc họ Limnaeidae 

(Lymnaea swinhoei, L. viridis và Lymnaea sp.) được khảo sát cho thấy ấu trùng 

cercaria của sán lá gan chỉ ở L. viridis tại một số địa điểm ở Việt Nam [13]. Dẫn 

liệu của Hà Huỳnh Hồng Vũ và cs. (2014) cho thấy có 13 loài và phân loài ốc 

nước ngọt ở Vĩnh Long và Đồng Tháp là ký chủ trung gian của các loài sán lá 

gây bệnh cho người và vật nuôi [59]. 

1.2.4. Các nhân tố đe dọa và giải pháp bảo tồn lớp Chân bụng ở nước ngọt 

và trên cạn 

Trong số 289 loài thân mềm trên thế giới được ghi nhận có nguy cơ tuyệt 

chủng trong Danh lục Đỏ các loài bị đe dọa của IUCN 2006, có 57 loài (20%) là 

ốc từ các vùng nước nội địa; 197 loài ốc ở cạn. Trên cơ sở sử dụng các tiêu chí 
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đánh giá của IUCN, các nhà khoa học đã ghi nhận có 2 loài ốc quý, hiếm đang bị 

đe dọa ở các mức khác nhau, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) là Brotia 

swinhoei và Sulcospira proteus [9]. 

 Năm 2012, IUCN có đề cập đến tình trạng và phân bố đa dạng sinh học nước 

ngọt vùng Indo-Burma, bao gồm một phần Myanmar (lưu vực sông Mê Kông) và 

các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam, các tác giả đã xếp 32 loài ốc 

vào Danh lục các loài bị đe dọa theo bậc phân hạng của Danh lục Đỏ IUCN. 

Trong các loài ốc, có 3 loài ốc đặc hữu của Việt Nam là Cremnoconchus 

messageri (xếp hạng EN), Brotia hoabinhensis (VU) và Brotia ananmica (VU). 

Các nguyên nhân chính đe dọa các loài ốc này gồm: xây đập ngăn sông làm hồ 

chứa; mất rừng đầu nguồn; ô nhiễm; khai thác khoáng sản; khai thác quá mức 

nguồn lợi thủy sinh vật; biến đổi khí hậu và di nhập các loài ngoại lai [85]. 

 Theo Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017), sự suy giảm khu hệ ốc 

nói chung trên toàn thế giới do hai nguyên nhân chính: Điều kiện thiên nhiên và 

tác động của con người. Những biến đổi của dòng chảy, lắng bùn, ô nhiễm và sự 

di nhập của các loài ngoại lai làm các loài ốc không có khả năng thích nghi. 

Trong nhiều vùng, sự suy giảm quần thể ốc bản địa là do xây dựng các đập, hồ 

chứa cho thủy lợi, thủy điện, đã biến các nơi cư trú đặc trưng ở sông-suối như 

chỗ suối có bãi đá nông, hoặc bãi đáy cát vốn có thành phần loài ốc phong phú 

thành vùng nước tĩnh, làm giảm diện tích các nơi cư trú thích hợp. Ở Việt Nam, 

bên cạnh các nguyên nhân kể trên sự khai thác quá mức các nhóm ốc làm thức 

ăn cho con người, hoặc lấy vỏ cho mục đích sử dụng khác như làm khảm trai, đồ 

mỹ nghệ cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm số 

lượng cá thể các loài ốc có giá trị kinh tế [45]. 

 Đỗ Văn Tứ (2015) đã tổng kết lại tình trạng bảo tồn ốc nước ngọt ở Việt Nam, 

dựa vào các kết quả đánh giá của IUCN (2012) và Sách đỏ Việt Nam (2007). Trong 

đó có 1 loài Nguy cấp (EN), 2 loài Sắp nguy cấp (VU), 77 loài ở mức Ít lo ngại 

(LC), 14 loài không có đủ dữ liệu để đánh giá (DD) và có tới 43 loài chưa được 

đánh giá, 2 loài được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. Các họ ốc nước ngọt bị đe dọa 

nhiều nhất là họ Pachychilidae và họ Pomatiopsidae. Tác giả cũng đưa ra các biện 
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pháp bảo tồn ốc nước ngọt như: đẩy mạnh hoạt động điều tra nghiên cứu, đặc biệt 

đối với những loài thiếu dữ liệu; đánh giá tác động môi trường cần phải tiến hành 

đồng thời với đánh giá về tác động đa dạng động vật thân mềm [55].  

 Nghiên cứu về các nhân tố đe dọa và biện pháp bảo tồn lớp Chân bụng ở 

cạn còn ít được quan tâm. Trong luận án tiến sĩ của Đỗ Đức Sáng (2016) nghiên 

cứu về khu hệ TMCB ở cạn tỉnh Sơn La, tác giả đã đưa ra 4 nhân tố đe dọa đến 

khu hệ Chân bụng ở cạn Sơn La: phá rừng lấy đất canh tác, cháy rừng, áp lực từ 

xây dựng các thủy điện, khai thác đá vôi và khoáng sản. Trên cơ sở các nhân tố 

đe dọa, 4 biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững cũng được đề xuất bao gồm: 

bảo vệ môi trường sống, đánh giá tác động môi trường, tăng cường hoạt động 

nghiên cứu, nhân nuôi một số loài có giá trị kinh tế [33]. Nguyễn Thanh Bình 

(2020) đã đề xuất 5 nhóm giải pháp bảo tồn, phát triển, khai thác và sử dụng một 

số loài TMCB ở cạn tại KBTTN Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên: 

Giải pháp phát triển kinh tế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; giải 

pháp quản lý, bảo vệ; giải pháp về đào tạo, giáo dục và tuyên truyền; giải pháp 

bảo vệ và bảo tồn; giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý [2]. 

 Nhìn chung, các nghiên cứu về ứng dụng, vai trò, nhân tố đe dọa và biện 

pháp bảo tồn lớp Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn tại Việt Nam còn ít được quan 

tâm. Các nghiên cứu chỉ tập trung vào một số khu vực nhất định. Nhóm Chân 

bụng ở nước ngọt được nghiên cứu sâu hơn so với nhóm ở trên cạn. Với những 

lý do trên nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu về ứng dụng, vai trò, nhân tố đe 

dọa và biện pháp bảo tồn lớp Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn tại Việt Nam là: 

Đánh giá lại các tư liệu đã có, từ đó đề xuất những hướng nghiên cứu phù hợp. 

Cần tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu trên cả nước, đặc biệt ưu tiên những 

khu vực và những nhóm loài còn thiếu dữ liệu. 

 Như vậy, các nghiên cứu về TMCB ở nước ngọt và trên cạn tại Việt Nam 

chủ yếu tập trung khảo sát thành phần loài, công bố giống mới, loài mới. Phạm 

vi nghiên cứu đã được mở rộng khắp cả nước, tuy nhiên khu vực miền Bắc được 

nghiên cứu nhiều hơn khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nghiên cứu 

về địa động vật, vai trò và tình trạng bảo tồn các loài TMCB có giá trị kinh tế, 

thực phẩm còn ít dẫn liệu. Mặt khác, hệ thống phân loại TMCB trên thế giới đã 
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có nhiều thay đổi, các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam chủ yếu dựa vào các tài 

liệu cũ. Với những lý do trên, nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu TMCB ở Việt 

Nam là: Cần tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, thống kê thành phần loài, công 

bố giống mới, loài mới và các ghi nhận về phân bố mới. Đánh giá lại các tư liệu 

đã có về TMCB trước đây ở Việt Nam. Cập nhật những đổi mới về phân loại 

học, xúc tiến việc nghiên cứu và tìm hiểu vai trò của TMCB trong tự nhiên và 

đối với con người. Nghiên cứu về địa lý động vật là cơ sở khoa học cho việc 

định hướng bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và phát triển các loài đặc hữu và 

định hướng khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên Chân bụng hợp lý. 

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LỚP CHÂN BỤNG Ở NƯỚC NGỌT VÀ 

TRÊN CẠN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

Dẫn liệu về lớp Chân bụng ở nước ngọt và trên cạn ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

còn hạn chế, cho đến nay chỉ có một số ít công trình được tiến hành. Dẫn liệu 

đầu tiên về lớp Chân bụng ở Thừa Thiên Huế của Wattebled (1886), đã ghi nhận 

4 loài ốc nước ngọt (Bithynia dautzenbergiana, Bithynia subcarinata Wattebled, 

1886, Bithynia morleti, Limnaea annamitica) và 2 loài ốc ở cạn (Pupisoma 

hueense, Kaliella dorri) [172]. 

Từ năm 2013 đến năm 2015, Hoàng Đình Trung và cs. đã có một số công 

bố về thành phần loài động vật không xương sống ở nước ngọt, trong đó có lớp 

Chân bụng. Tác giả đã xác định được thành phần loài ốc nước ngọt ở sông 

Hương có 17 loài thuộc 15 giống, 8 họ, 2 bộ; sông Truồi có 9 loài thuộc 8 giống, 

4 họ, 2 bộ [52], [53].  

Nguyễn Văn Thuận và cs. (2017) nghiên cứu về thành phần loài ốc ở cạn ở 

huyện Nam Đông, đã lần đầu tiên xác định được 21 loài và phân loài thuộc 17 

giống, 12 họ, 3 bộ, 2 phân lớp [49].   

 Từ các kết quả trên cho thấy, nghiên cứu về TMCB ở nước ngọt và trên cạn 

tại Thừa Thiên Huế còn rất hạn chế. Đối với ốc nước ngọt chỉ tập trung chủ yếu 

công bố thành phần loài ở sinh cảnh sông; các sinh cảnh ao, ruộng và suối chưa 

được khảo sát. Đối với ốc ở cạn mới chỉ có những dẫn liệu ban đầu ở vùng Nam 

Đông. Vì vậy, các loài đã xác định được hiện nay chắc chắn chưa thể hiện đầy 

đủ thành phần loài có thực ở khu vực Thừa Thiên Huế.  
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 Với những lý do trên, nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu về TMCB ở 

nước ngọt và trên cạn ở Thừa Thiên Huế là: Cần tiếp tục mở rộng phạm vi khảo 

sát, thống kê thành phần loài, công bố những phát hiện mới; phân tích đặc điểm 

phân bố. Tìm hiểu về tính chất địa lý động vật, đánh giá tình hình khai thác, đề 

xuất hướng sử dụng và các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên TMCB. 

1.4. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH 

THỪA THIÊN HUẾ 

1.4.1. Vị trí địa lý 

Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở miền Trung Việt Nam bao gồm phần đất liền 

và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông [56]. Phần đất liền Thừa Thiên 

Huế có tọa độ địa lý như sau: 

- Điểm cực Bắc: 16044'30'' vĩ Bắc và 107023'48'' kinh Đông tại thôn Giáp 

Tây, xã Điền Hương, huyện Phong Điền. 

- Điểm cực Nam: 15059'30'' vĩ Bắc và 107041'52'' kinh Đông, xã Thượng 

Nhật, huyện Nam Đông. 

- Điểm cực Tây: 16022'45'' vĩ Bắc và 107000'56'' kinh Đông tại bản Paré, xã 

Hồng Thủy, huyện A Lưới. 

- Điểm cực Đông: 16013'18'' vĩ Bắc và 108012'57'' kinh Đông tại thị trấn 

Lăng Cô, huyện Phú Lộc. 

1.4.2. Địa hình 

Dựa vào vị trí, địa hình Thừa Thiên Huế nằm ở tận cùng phía Nam của dãy 

núi Trường Sơn Bắc, theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đặc trưng chung về địa 

hình của dãy Trường Sơn Bắc là sườn phía Tây thoải, thấp dần về phía sông Mê 

Kông, sườn phía Đông khá dốc, bị chia cắt mạnh thành các dãy núi trung bình, 

núi thấp, gò đồi và tiếp nối là đồng bằng duyên hải, đầm phá, cồn đụn cát và biển 

Đông, trong đó khoảng 75% tổng diện tích là núi đồi, 24,9% diện tích là đồng 

bằng duyên hải, đầm phá và cồn đụn cát nội đồng và chắn bờ [56]. Địa hình 

Thừa Thiên Huế có thể chia thành 5 loại như sau: 
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- Vùng núi: chiếm 52% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, là dải đất phía Tây 

từ A Lưới đến Hải Vân, gồm những dãy núi cao liên tiếp, độ cao trung bình 

khoảng 1.000 m, có đỉnh cao gần 1.540 m, nhiều nơi địa hình hiểm trở. Có 2 

thung lũng là Nam Đông và A Lưới địa hình tương đối bằng phẳng [56]. 

- Vùng gò đồi: chiếm 33% diện tích, là vùng tiếp giáp giữa miền núi và 

đồng bằng, gồm nhừng dãy đồi lượn sóng, độ cao từ 300 m trở xuống, độ dốc 

bình quân từ 100 - 150, chủ yếu là rừng và đồi trọc [56]. 

- Vùng đồng bằng: chiếm 10% diện tích, phân bố ở độ cao từ 0 - 20 m, là 

vùng đất hẹp chạy dài theo Quốc lộ 1A càng về phía Nam diện tích càng hẹp đến 

đèo Hải Vân. Vùng này phần lớn được bồi đắp bởi đất phù sa [50]. 

- Vùng đầm phá: chiếm 5% diện tích, kéo dài từ Phong Điền đến Phú Lộc 

gồm những đầm phá lớn như Tam Giang, Cầu Hai, An Cư [56]. 

- Vùng cát ven biển: là những bãi cát bằng phẳng cố định ven biển, chạy dài 

từ Phong Điền đến Lăng Cô tạo nên những vùng cát nội đồng [56]. 

1.4.3. Thổ nhưỡng 

Thừa Thiên Huế có tổng diện tích tự nhiên là 503.320,53 ha, trong đó diện 

tích đất khoảng 490.200 ha (đất lâm nghiệp: 323.600 ha, chiếm 66%; đất 

nông nghiệp: 68. 800 ha, chiếm 14%; đất chuyên dùng: 33.600 ha, chiếm 

6,9%; đất ở: 9.600 ha, chiếm 2%) [51].  

Diện tích đất Thừa Thiên Huế được hình thành từ 10 nhóm khác nhau 

(nhóm đất cồn cát và đất cát biển, nhóm đất mặn, nhóm đất phèn, nhóm đất phù 

sa, nhóm đất lầy và than bùn, nhóm đất xám bạc màu, nhóm đất đỏ vàng, nhóm 

đất thung lũng dốc tụ, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi và nhóm nhất xói mòn trơ 

sỏi đá). Nhóm đất đỏ vàng chiếm diện tích lớn nhất tới 347.431 ha, chiếm 68,7% 

tổng diện tích tự nhiên. Diện tích đất bằng bao gồm cả đất thung lũng do sản 

phẩm dốc tụ chỉ có 98.882 ha, chiếm 19,5% diện tích tự nhiên của tỉnh. Trong 

đó, diện tích đất cần cải tạo có đến 59.440 ha, chiếm 60% diện tích đất bằng, bao 

gồm: đất cồn cát, bãi cát và đất cát biển; nhóm đất phèn ít và trung bình, mặn 

nhiều; nhóm đất mặn; nhóm đất phù sa úng nước, đất lầy và đất thung lũng do 

sản phẩm dốc tụ [56]. 
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1.4.4. Khí hậu, thủy văn 

* Khí hậu 

Do vị trí địa lý, Thừa Thiên Huế là tỉnh cực Nam của miền duyên hải Bắc 

Trung Bộ, nằm trong phạm vi 15059'30'' -16044'30'' vĩ Bắc và thuộc vùng nội chí 

tuyến, nên thừa hưởng chế độ bức xạ phong phú, nền nhiệt cao, đặc trưng cho 

chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Theo Vũ Tự Lập (2004) khí hậu 

Thừa Thiên Huế là vùng chuyển tiếp của khí hậu phía Bắc và Nam Việt Nam. 

Tính chất nội chí tuyến gió mùa đã xóa hết tính chất cực đới, khiến cho vĩ tuyến 

16o vĩ Bắc có thể coi là giới hạn phía Nam của phạm vi tác động của khối khí 

cực đới biến tính qua đất liền. Chính vì thế fron lạnh thường dừng lại ở vĩ độ 16o 

vĩ Bắc, phía Nam của vĩ độ này là phạm vi của gió tín phong. Tác động gây mưa 

của fron lạnh rất mạnh cho khu vực phía Nam đèo Ngang nên mùa Thu-Đông là 

thời kỳ mưa nhiều ở Thừa Thiên Huế. Chế độ nhiệt cũng mang tính chất trung 

gian, có thể thấy qua dẫn liệu: Lạng Sơn ở phía Bắc có nhiệt độ trung bình năm 

đạt 21,2oC; Huế 25,1oC và Rạch Giá ở phía Nam là 27,6oC. Như vậy, tính chất 

khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ, gió) ở Thừa Thiên Huế có thể xem là vùng chuyển 

tiếp khí hậu giữa Nam và Bắc Việt Nam, tính chất nhiệt đới phía Nam và nhiệt đới 

với cận nhiệt đới ở phía Bắc [19]. 

Tương tự, các tỉnh duyên hải Trung Bộ, Thừa Thiên Huế cũng chịu tác 

động của chế độ gió mùa khá đa dạng. Ở đây luôn luôn diễn ra sự giao thoa giữa 

các khối không khí xuất phát từ các trung tâm khí áp khác nhau: phía Bắc tràn 

xuống, phía Tây vượt Trường Sơn qua, phía Đông lấn vào và phía Nam di 

chuyển lên [56].  

Bên cạnh vị trí địa lý, các đặc điểm địa hình, đặc biệt là độ cao, hướng các 

dãy núi chính, độ che phủ rừng cũng có vai trò rất quan trọng trong sự phân hóa 

khí hậu theo từng vùng, lãnh thổ cụ thể. Sự phân bố lần lượt từ Tây sang Đông núi 

trung bình, núi thấp, gò đồi, đồng bằng, đầm phá, cồn đụn cát chắn bờ và biển, 

trong đó đồi núi chiếm gần 75,9% diện tích tự nhiên của tỉnh đã làm giảm dần 

nhiệt độ không khí từ Tây sang Đông, gia tăng lượng mưa từ Đông sang Tây và từ 

Bắc xuống Nam. Lượng mưa ở miền núi trung bình phía Tây và Tây Nam có liên 

quan chặt chẽ đến hướng các dãy núi chính. Các dãy núi trung bình Tây A Lưới, 
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động Ngại, Đông A Lưới - Nam Đông nằm theo hướng Tây Bắc - Đông Nam nối 

liền dãy núi Bạch Mã - Hải Vân tạo thành bức tường vòng cung thiên nhiên chắn 

gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè và đón gió Đông Bắc về mùa đông. Đối với 

gió mùa Đông Bắc bức tường vòng cung đón gió này vừa chuyển hướng gió từ 

Đông Bắc sang Tây Bắc, vừa ngưng tụ hơi ẩm lại ở sườn phía Đông và sườn phía 

Bắc gây ra mưa lớn tại A Lưới - Nam Đông - Bạch Mã - Phú Lộc và là một trong 

các trung tâm mưa địa hình vào loại lớn ở nước ta. Nếu như dãy Trường Sơn đón 

gió Đông Bắc gây mưa lớn vào mùa đông thì cũng dãy núi này lại giữ ẩm gây 

mưa lớn ở phía Tây Trường Sơn và tạo gió Tây Nam khô nóng vào mùa hè [56]. 

Ở Thừa Thiên Huế có chế độ mưa biến động mạnh nhất, lượng mưa trung 

bình năm đạt 316,01 mm.Trong khu vực tương đối hẹp, lượng mưa trung bình 

năm có thể chênh nhau hàng trăm milimet. Tháng có mưa nhiều nhất là tháng 12, 

lượng mưa trung bình đạt 1.218,8 mm. Ở đồng bằng duyên hải, mùa mưa (thời 

kỳ có lượng mưa tháng lớn hơn 100 mm với tần suất >75%) diễn ra trong 4 

tháng (tháng 9-12), còn mùa ít mưa lại chiếm tới 8 tháng (tháng 1-8). Khu vực 

núi đồi, mùa mưa kéo dài 7 thậm chí 8 tháng (từ tháng 5 hay tháng 6-12), ngược 

lại mùa ít mưa không tồn tại quá 4 hoặc 5 tháng (từ tháng 1-4 hoặc tháng 5) [56].  

* Chế độ thủy văn 

Hệ thống thủy văn ở Thừa Thiên Huế hết sức phức tạp và độc đáo. Hệ thống 

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 [56]. 

 Mạng lưới sông - đầm phá còn liên kết với rất nhiều trằm, bàu tự nhiên và 

các hồ, đập nhân tạo. Tổng diện tích mặt nước của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu 

Hai khoảng 231 km2 và tổng lượng nước mặt do các sông bắt nguồn từ Đông 

Trường Sơn chảy ra lên tới hơn 9 tỷ mét khối [56]. 

1.4.5. Tài nguyên sinh vật 

 * Thực vật 

 Thực vật ở Thừa Thiên Huế thuộc khu hệ nhiệt đới vùng đệm có sự giao 

lưu của các hệ thực vật phía Bắc và hệ thực vật phía Nam, đa dạng về thành 

phần loài và hệ sinh thái: núi rừng; gò đồi; đồng bằng duyên hải; gò, đụn cát, 

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-chung/D%C6%B0-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%AD/Th%C3%B4ng-tin-chi-ti%E1%BA%BFt/tid/Dac-diem-chung-ve-hinh-thai-song-O-Lau/newsid/97C04132-F7C5-48E4-923A-B239C59B96C9/cid/DAE5D05B-D9CF-4165-B374-7ED2098A21D7
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-chung/D%C6%B0-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%AD/Th%C3%B4ng-tin-chi-ti%E1%BA%BFt/tid/Dac-diem-chung-ve-hinh-thai-he-thong-song-Huong/newsid/831553D8-9C98-4F8C-9792-7F5F3B71C0E4/cid/DAE5D05B-D9CF-4165-B374-7ED2098A21D7
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-chung/D%C6%B0-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%AD/Th%C3%B4ng-tin-chi-ti%E1%BA%BFt/tid/Dac-diem-chung-ve-hinh-thai-song-Truoi/newsid/7A2FABB3-3A6D-45EB-8E5A-D082CE9478CE/cid/DAE5D05B-D9CF-4165-B374-7ED2098A21D7
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-chung/D%C6%B0-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%AD/Th%C3%B4ng-tin-chi-ti%E1%BA%BFt/tid/Dac-diem-chung-ve-hinh-thai-song-Nong/newsid/23B96A9D-63B1-4C67-A1C7-F8EE30E10522/cid/DAE5D05B-D9CF-4165-B374-7ED2098A21D7
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-chung/D%C6%B0-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%AD/Th%C3%B4ng-tin-chi-ti%E1%BA%BFt/tid/Dac-diem-chung-ve-hinh-thai-thai-tram-bau/newsid/9FBCC64D-6514-415C-A9C8-E9E7E7D1A087/cid/DAE5D05B-D9CF-4165-B374-7ED2098A21D7
http://www1.thuathienhue.gov.vn/Portal_ge/Views/LevDetail.aspx?OneID=2&TwoID=68&ThreeID=669
https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Trang-ch%E1%BB%A7/Th%C3%B4ng-tin-chung/D%C6%B0-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%C3%AD/Th%C3%B4ng-tin-chi-ti%E1%BA%BFt/tid/Dac-diem-chung-ve-hinh-thai-ho/newsid/4F73C5E1-9780-4075-95A3-AD7FC1814DB3/cid/DAE5D05B-D9CF-4165-B374-7ED2098A21D7
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đầm phá, ven bờ biển. Hệ thực vật rừng chiếm diện tích rộng nhất và thuộc 

kiểu rừng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, vùng đồng bằng duyên hải chủ yếu 

cây lương thực - thực phẩm, cây ăn quả do con người trồng. Vùng sinh thái gò, 

trảng, cồn, đụn cát nội đồng, ven biển và đầm phá có thảm thực vật tự nhiên 

nghèo cả về thành phần loài lẫn số lượng cá thể. Ở đây, ngoài hệ thực vật thủy 

sinh đầm phá và ven bờ biển còn tồn tại rừng ngập mặn và hệ thực vật phòng 

hộ bảo vệ môi trường [56].  

 * Động vật 

 Khu hệ động vật Thừa Thiên Huế phong phú về thành phần loài và đa 

dạng về hình thái cũng như phân bố. Thừa Thiên Huế có đủ 4 vùng sinh thái 

phân bố động vật: vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng duyên hải và vùng 

đầm phá, biển ven bờ, trong đó nổi bật là hệ sinh thái rừng đặc dụng (VQG 

Bạch Mã, KBT Sao La, KBTTN Phong Điền) và hệ sinh thái đầm phá Tam 

Giang - Cầu Hai, Lăng Cô. Trong các hệ sinh thái ở vùng Thừa Thiên Huế còn 

gặp những loài đặc hữu cho cả khu vực Đông Dương, thậm chí cả vùng Đông 

Nam Á như: Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Voọc chà vá chân nâu 

(Pygathrix nemaeus). Nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá Thừa 

Thiên Huế vẫn là nơi chứa nhiều loài động vật có giá trị bảo tồn, loài mới cho 

khoa học cần được nghiên cứu [56]. 

1.4.6. Điều kiện kinh tế - xã hội 

 Tỉnh Thừa Thiên Huế có 1 thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố Huế) và 

8 huyện, thị xã (Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, 

Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới) [12]. 

- Kết quả điều tra dân số năm 2015, Thừa Thiên Huế có 1.143.572 người. 

Mật độ 228 người/km2. Trong đó, dân số vùng nông thôn 587.516 người, chiếm 

tỷ lệ 51,37 % dân số toàn tỉnh. Lao động thủy sản 38.432 người, lao động nông 

nghiệp và lâm nghiệp 156.787 người [12]. 

- Tổng sản phẩm bình quân trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

15,4 triệu đồng/người (năm 2016 là 14,1 triệu đồng/người) [12]. 

- Thu nhập bình quân đầu người trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản 418.000 đồng/người/tháng (năm 2016 là 305.300 đồng/người/tháng) [12]. 
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CHƯƠNG 2 

 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU  

2.1.1. Thời gian: Từ tháng 5/2018 - 6/2021 

- Tháng 05/2018 - 06/2018: hoàn thiện đề cương, thu thập tư liệu, thông tin 

cần cho nghiên cứu. 

- Tháng 07/2018 - 06/2020: khảo sát thực địa, tiến hành thu mẫu, phân tích 

và định loại mẫu.    

- Tháng 07/2020 - 09/2020: kiểm tra và giám định mẫu.                                                                                                                                                                                   

- Tháng 10/2020 - 02/2021: xử lý số liệu và viết báo cáo. 

- Tháng 03/2021 - 06/2021: hoàn thiện luận án và bảo vệ luận án. 

2.1.2. Địa điểm  

 - Mẫu ốc nước ngọt được thu ở sinh cảnh ruộng, ao, sông, suối vùng nội địa 

tại Thừa Thiên Huế.  

 - Mẫu ốc ở cạn được thu ở các sinh cảnh rừng trên nền đá vôi, rừng trên 

nền đá granit và đất canh tác tại Thừa Thiên Huế.  

- Có 65 điểm thu mẫu ở 9 vị trí được lựa chọn nghiên cứu tập trung ở 6 

huyện (Phú Vang, Hương Thủy, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới). Các vị trí thu 

mẫu được giới thiệu ở hình 2.1. Trong đó, vị trí số 1 và số 2 tập trung thu mẫu ở 

các sinh cảnh ruộng, ao, sông ở nước ngọt; vị trí từ số 3 đến số 8 song song với 

thu mẫu ốc nước ngọt là thu mẫu ốc cạn; vị trí số 9 tập trung thu mẫu ở sinh cảnh 

trên cạn. Các điểm thu mẫu chi tiết được thể hiện ở phụ lục I, bảng I.1. 

2.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU  

- Bộ mẫu vật thu được của TMCB ở vùng nước ngọt nội địa và trên cạn ở các 

điểm đã xác định tại Thừa Thiên Huế. Mẫu được lưu trữ tại Phòng thí nghiệm Động 

vật học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

- Nhật ký thực địa, phiếu điều tra phỏng vấn; ảnh chụp các loài và sinh cảnh. 
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Hình 2.1. Bản đồ vị trí thu mẫu tại khu vực nghiên cứu 
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 - Các tài liệu khoa học về phân loại học nhóm TMCB ở nước ngọt, trên cạn 

được xuất bản trong và ngoài nước trong các thời gian khác nhau có liên quan 

đến đề tài. Tài liệu về đặc điểm tự nhiên, xã hội của Thừa Thiên Huế. 

 - Các dụng cụ đo đạc như thước kẹp palme có sai số 0,01mm, dụng cụ lưu 

giữ mẫu, dụng cụ cho phân tích như kính lúp soi nổi, kẹp các cỡ, đĩa hộp lồng. 

Ngoài ra còn có hóa chất như cồn 70o, dụng cụ thu mẫu động vật đáy. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.3.1. Phân chia sinh cảnh và xác định đai cao 

Đối với ốc nước ngọt nội địa Thừa Thiên Huế phân chia sinh cảnh bằng 

quan sát trực tiếp ngoài thực địa và tham khảo tài liệu của Đặng Ngọc Thanh 

(2007) [42], 4 sinh cảnh được xác định bao gồm: sông, suối, ao, ruộng.  

Đối với ốc ở cạn phân chia sinh cảnh bằng quan sát trực tiếp ngoài thực địa 

và tham khảo các tài liệu của Vermeulen & Maassen (2003) [139], Đỗ Văn 

Nhượng và Đinh Phương Dung (2012) [23]; ba sinh cảnh được xác định gồm: 

rừng trên nền đá vôi, rừng trên nền đá granit và đất canh tác. 

Phân bố theo đai độ cao: Vũ Tự Lập (2004) đã chia Việt Nam thành 3 đai 

độ cao dưới 600 m, từ 600 m-2.600 m và từ 2.600 m trở lên [19]. Theo cách 

phân chia đai độ cao này và căn cứ vào điều kiện tự nhiên Thừa Thiên Huế;  

KVNC được chia thành hai đai độ cao bao gồm dưới 600 m và từ 600 m trở lên. 

Độ cao các điểm thu mẫu được xác định theo số liệu trên GPS và đối chiếu độ 

cao với bản đồ KVNC.  

2.3.2. Phương pháp thu mẫu 

- Dụng cụ thực địa: Bản đồ, túi nilon kích thước 5 x 20 cm, hộp nhựa có 

nắp, kẹp, sàng mẫu có mắt lưới 1-3 mm, nhãn ghi các thông tin về mẫu, vợt ao 

Ponnet, vợt tay Hannet, gàu cào đáy, sàng lọc qua lưới hai tầng có mắt lưới cỡ 

0,25 mm và 0,5 mm, đèn pin, xẻng xúc đất, xô nhựa, máy định vị GPS, máy ảnh, 

sổ nhật ký, bút, dung dịch ethanol 75%.  
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 - Phương pháp thu mẫu: 

 + Đối với ốc nước ngọt: mẫu được thu ở sinh cảnh ruộng, ao, sông, suối. 

Khi thu mẫu, có thể nhặt bằng tay với các mẫu có kích thước lớn > 5 mm, hoặc 

thu bằng vợt ao Pondnet, vợt tay Handnet, gàu cào đáy với những mẫu dưới nền 

đáy không thể quan sát được và sàng lọc qua lưới 2 tầng.  

 + Mẫu định tính được thu trong tất cả các sinh cảnh và địa điểm thu mẫu. 

Mẫu định lượng được thu trong ô định lượng. Mỗi ô định lượng được tính trong 

1 m2. Đối với các thuỷ vực khó xác định diện tích 1 m2, mẫu sẽ được thu trong 

các ô nhỏ, có diện tích 0,1 m2 hoặc 0,2 m2 tại các vị trí xác định, sau đó cộng  

các ô nhỏ để quy về ô định lượng 1 m2. Mỗi khu vực đại diện tiến hành thu mẫu 

lặp 3-5 ô tiêu chuẩn. 

 + Đối với ốc ở cạn: Thu mẫu theo hướng dẫn của Vermeulen & Maassen 

(2003) [139]. Mẫu được thu ở các sinh cảnh (rừng trên nền đá vôi, rừng trên nền 

đá granit, đất canh tác). Khi thu mẫu sẽ thu tất cả các mẫu với mọi kích thước 

(kể cả mẫu đã chết chỉ còn lại vỏ). Đối với mẫu có kích thước lớn > 5 mm nhặt 

bằng tay hoặc dùng panh kẹp để thu lượm. Đối với mẫu có kích thước nhỏ, lẫn 

trong đất hoặc thảm mục dùng sàng mắt lưới 1-3 mm để tách mẫu khỏi đất hoặc 

mùn thực vật.  

 + Mẫu định tính được thu trong tất cả các sinh cảnh và địa điểm thu mẫu. 

Mẫu định lượng được thu trong ô định lượng. Mỗi ô định lượng được tính trong 

1 m2. Mỗi khu vực đại diện tiến hành thu mẫu lặp 3-5 ô tiêu chuẩn. 

Tại các điểm khảo sát, ngoài việc thu mẫu vật, còn quan sát, ghi chép các 

thông tin về tọa độ, độ cao, sinh cảnh, hiện trạng môi trường, các tác động của con 

người, (nền đáy, độ rộng sông suối, tốc độ dòng chảy đối với ốc nước ngọt, thảm 

thực vật, đối với ốc cạn), chụp ảnh mẫu vật và sinh cảnh, phỏng vấn người dân địa 

phương để bổ sung các thông tin về thành phần loài, phân bố, tình trạng,... 
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2.3.3. Phương pháp xử lí mẫu và lưu giữ mẫu  

Đối với mẫu ốc đã chết chỉ còn vỏ, tiến hành rửa sạch, phơi hoặc sấy và 

bảo quản khô trong hộp nhựa đựng mẫu. Đối với mẫu ốc còn sống được ngâm và 

bảo quản trong dung dịch cồn 75%. Tất cả các mẫu đều có nhãn ghi chép các 

thông tin cần thiết đi kèm theo. 

2.3.4. Phương pháp phân tích đặc điểm hình thái và định loại 

 Theo Đặng Ngọc Thanh (1980) [19] và Vermeulen & Maassen (2003) 

[139] vỏ của hầu hết các loài TMCB có thể đủ thông tin định loại đến loài dựa 

vào các đặc điểm hình thái như: kích thước, hình dạng, màu sắc, số vòng xoắn, 

rãnh xoắn, đỉnh vỏ, miệng vỏ, các khía, hoa văn trên mặt vỏ… Các chỉ tiêu về 

kích thước được đo bằng thước kẹp điện tử Alpha-Tool với sai số 0,01 mm. Các 

mẫu có kích thước nhỏ được quan sát và phân tích dưới kính lúp soi nổi. 

 

Hình 2.2. Hình thái vỏ, cách tính kích thước 

và các thuật ngữ dùng trong phân loại ốc 

(Theo Robert & Forsyth, 1999) [120] 

H: Chiều cao vỏ, W: Chiều rộng vỏ, AH: Chiều cao miệng vỏ,  

AW: Chiều rộng miệng vỏ, SH: Chiều cao tháp ốc 
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Một số họ sử dụng các đặc điểm đặc trưng để định loại như: Gờ trên rãnh 

xoắn cuối, ống vành miệng, kích thước các tấm miệng và khe miệng ở 

Cyclophoridae, Diplommatinidae, Pupinidae [86]; số lượng và vị trí gờ trên 

vùng cổ, các tấm trên trụ vỏ ở Clausiliidae [97]; độ lớn của góc vỏ, số lượng, 

kích thước và vị trí các loại răng trên vành miệng ở Streptaxidae [123]; sự sắp 

xếp răng trên vành miệng ở Diapheridae [132]. 

 

Hình 2.3. Một số đặc điểm phân loại ở Pupinidae 

(Theo Kongim và cs., 2013) [86] 

1: Khe miệng dưới, 2: Khe miệng trên, 3: Tấm miệng trên,  

4: Tấm miệng dưới, 5: Ống vành miệng. 

 

Hình 2.4. Một số đặc điểm phân loại ở họ Clausiliidae [97] 

A: Nhìn từ trước, B: Nhìn từ sau, 1: Tấm clausilium, 2: Rãnh trước,                           

3: Răng đỉnh, 4: Răng dưới, 5: Phiến cổ, 6: Phiến xoắn, 7: Phiến phẳng,                         

9: Phiến trước, 8 và 10: Phiến sau, 11: Rãnh sau 
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Hình 2.5. Cách đo kích thước dùng trong phân loại họ Streptaxidae  

H: Chiều cao vỏ, W: Chiều rộng vỏ, SA: Góc vỏ. 

                                        (Theo Siriboon và cs. 2013) [123] 

Đối với sên trần: Đo các chỉ số hình thái theo Cameron và cs. (1983) [65], 

gồm chiều dài thân, chiều rộng thân, kích thước lớp áo và phần chân. Ngoài ra, 

các đặc điểm phân loại còn gồm vị trí lỗ thở, cấu trúc đường sống lưng, màu sắc 

và phân bố các hạt trên bề mặt thân, màu sắc phần thân, phần chân.  

 

Hình 2.6. Hình thái, cấu trúc ngoài và đặc điểm dùng trong phân loại sên trần 

(Theo Cameron và cs. 1983) [65] 

1: Tua đầu, 2: Lớp áo, 3: Lỗ thở, 4: Đường sống lưng, 5: Đuôi, 

6: Phần chân, 7: Phần thân, 8: Phần đầu 

Đối với ốc nước ngọt định loại dựa vào các tài liệu Yen (1939) [183], 

Brandt (1974) [64], Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017) [45]. Tên Việt 

Nam theo Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017) [45]. 

Đối với ốc cạn được định loại dựa vào các tài liệu của Eydoux (1838) [158], 

Eydoux & Souleyet (1852) [159], Wattebled (1886) [172], Mabille (1887, 1889) 

[162], [163], Dautzenberg & d’Hamonville (1887) [154], Möllendorff (1898, 

1900, 1901) [176], [177], [178], Kobelt (1908) [175], Dautzenberg & Fischer 

(1905, 1908) [156], [157], Yen (1939) [183], Schileyko (2011) [122].  



 

39 

Sắp xếp các đơn vị phân loại thuộc lớp Chân bụng ở nước ngọt và trên cạn 

tại Thừa Thiên Huế theo hệ thống phân loại của MolluscaBase (2021) [188]. Danh 

sách các taxon họ, giống, loài và phân loài được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

2.3.5. Phương pháp xác định các chỉ số sinh học 

Độ phong phú tương đối của loài được tính theo công thức của Krebs 

(1999) [87]: 

% 100in
n

N
  % 

Trong đó:  n%: độ phong phú tương đối của loài 

 ni: số lượng cá thể của loài thứ i 

 N: tổng số cá thể của tất cả các loài trong sinh cảnh 

Chỉ số đa dạng loài được tính trên các ô thu mẫu định lượng trong mỗi loại 

sinh cảnh và tính theo chỉ số đa dạng Simpson (Simpson’s Index of Diversity):  

D = 
1

( 1)

( 1)

S

i

ni ni

N N




  

Trong đó: (D) là giá trị của chỉ số. D giao động giữa 0 và 1. Để đánh giá độ đa dạng 

loài, nghiên cứu này đã sử dụng 1-D, khi 1-D có giá trị càng lớn thì càng đa dạng. 

ni: Số lượng cá thể loài thứ i 

      N: Tổng số cá thể của tất cả các loài 

  S: Tổng số loài 

Chỉ số đồng đều số lượng cá thể của loài được xác định qua chỉ số đồng đều 

của Shannon (1949): 

EH = H’/Hmax = H’/ lnS 

Trong đó:  EH: Chỉ số đồng đều số lượng cá thể của loài. EH trong khoảng từ 0 - 

1. EH có giá trị càng lớn thì càng đồng đều số lượng cá thể của loài trong các 

sinh cảnh. 

H’: Chỉ số Shannon-Weiner về sự đa dạng của taxon  

H’ = -Σpi×lnpi 

pi: Tỉ lệ số lượng cá thể của loài i trên tổng số cá thể của các loài trong 

sinh cảnh. 

    Hmax: Sự đa dạng tối đa có thể xảy ra khi tất cả các taxon đều có độ 

phong phú như nhau Hmax = lnS. 



 

40 

Chỉ số tương đồng được xác định qua chỉ số Sorensen-Dice (SI) [94], theo 

công thức: 

SI = 
2c

a b
 

Trong đó:  a: Số loài xuất hiện ở sinh cảnh a 

          b: Số loài xuất hiện ở sinh cảnh b. 

c: Số loài xuất hiện đồng thời ở sinh cảnh a và b 

Sử dụng phương pháp sự ảnh hưởng của các loài phổ biến và các loài quý 

hiếm (Rarefaction) với mức độ tin cậy 95% để đánh giá tính đa dạng loài dưới 

dạng các đường cong theo công thức sau:  

E(Sn) = 
1

1
S

i

N Ni

n

N

n



   
  
  
  
    

  

Trong đó:   E(Sn): Là số lượng loại taxon kỳ vọng 

  S: Là tổng số các bậc taxon 

  Ni: Là số lượng cá thể của taxon thứ i 

  N: Là số lượng cá thể tổng số của bộ mẫu 

  n: Là số lượng cá thể được chọn ngẫu nhiên từ sự chuẩn hóa (n ≤ N) 

và  !/ !( )!
N

N n N n
n

 
  

   
là số lượng kết hợp ngẫu nhiên của n cá thể được chọn ra 

từ một tập hợp của N cá thể của bộ mẫu [87], [100], [124]. Kết quả này được 

phân tích thông qua phần mềm ECOLOGICAL METHODOLOGY [87]. 

2.3.6. Xác định loài ngoại lai xâm hại 

 Xác định loài ngoại lai xâm hại theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2018 [11]. Loài ngoại lai xâm hại là 

loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn hoặc gây hại đối với các 

sinh vật bản địa, phát tán mạnh hoặc gây mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng 

xuất hiện và phát triển ở Việt Nam. 
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- Được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học và 

được ghi nhận là xâm hại ở khu vực có khí hậu tương đồng với Việt Nam hoặc 

qua khảo nghiệm, thử nghiệm có biểu hiện xâm hại. 

2.3.7. Cở sở và phương pháp xác định các yếu tố địa lý động vật 

Theo Đặng Ngọc Thanh (2015) [39], phân vùng địa lý sinh vật có ý nghĩa 

quan trọng về khoa học và thực tiễn. Trên cơ sở xác định chính xác thành phần 

loài sẽ cho thấy quy luật phân bố, những thích nghi của các nhóm động vật với 

môi trường (bao gồm cả thực vật, địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng), từ đó xác 

định được hệ quả tác động của thiên nhiên và con người vào môi trường, làm 

thay đổi về phân bố, biến đổi về hình thái, kích thước của loài, cung cấp các 

thông tin định hướng cho công tác bảo tồn có định hướng trong tương lai và các 

ứng dụng trong khai thác nguồn lợi, hòa nhập với quốc tế về môi trường và quản 

lý đa dạng sinh học. 

Với mục đích trên, khi nghiên cứu về khu hệ TMCB thủy vực nội địa và 

trên cạn Thừa Thiên Huế, đề tài cần đề cập đến hệ thống phân vùng địa lý động 

vật, vận dụng cơ sở khoa học của vấn đề này để phân tích yếu tố địa lý động vật. 

Đề cập đến vấn đề này, các nhà khoa học công nhận hệ thống phân chia 

phân vùng địa lý sinh vật trên Trái đất Wallace, 1876 [141]; theo hệ thống 

đơn vị cao nhất là miền (Gaea), vùng (Region), phân vùng (Subregion), tiểu 

vùng (Provincia) và có thể chia nhỏ hơn tùy vào từng nhóm động vật. Sự phân 

chia này phụ thuộc vào địa đới, châu lục, đại dương riêng biệt với các yếu tố 

đặc hữu bậc cao (bộ, họ) đối với đơn vị vùng. Các đơn vị thấp hơn như tiểu 

vùng cũng dựa trên cơ sở điều kiện tự nhiên riêng biệt với yếu tố đặc hữu thấp 

hơn (giống, loài).  

Phân tích tính chất địa lý động vật TMCB nước ngọt nội địa và trên cạn 

Thừa Thiên Huế dựa vào hệ thống phân vùng địa lý động vật của Đặng Ngọc 

Thanh & Hồ Thanh Hải (2017). Theo đó, vị trí của Việt Nam nằm trong phân 

vùng Đông Dương (Indo-Chinese subregion) thuộc vùng Đông Phương (Oriental 

region). [141]. Tuy nhiên, Việt Nam trải dài trên nhiều vĩ tuyến (15 vĩ tuyến) 
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theo hướng Bắc-Nam, nên không thể xem toàn bộ Việt Nam đồng nhất trong 

phân vùng địa lý sinh vật của phân vùng Đông Dương, có sự sai khác về khí hậu, 

địa chất, thủy văn, sinh vật. Vì vậy, tác giả xem miền Nam Việt Nam (ở phía 

nam ranh giới đèo Ngang-đèo Hải Vân, 16°-18° độ vĩ Bắc) thuộc tiểu vùng Ấn 

Độ-Mã Lai. Miền Bắc Việt Nam (phía Bắc ranh giới đèo Hải Vân) là một đơn vị 

địa sinh vật riêng, khác biệt với tiểu vùng Ấn Độ-Mã Lai và phân vùng Trung 

Hoa ở phía Bắc [45]. 

* Các tiêu chuẩn khi nghiên cứu địa sinh vật học 

 Xác định vùng phân bố của động vật luôn gắn liền với các điều kiện tự 

nhiên và lịch sử hình thành, tính chất đặc trưng của mỗi vùng và tuân theo các 

nguyên tắc nhất định. Đối với môi trường trên cạn quyết định là các đới khí hậu 

(chế độ nhiệt, địa hình, lượng mưa), môi trường dưới nước ở đại dương và thủy 

vực nội địa phức tạp hơn, vì thế Đặng Ngọc Thanh (2015) [39] đã đặt ra 3 

nguyên tắc dùng trong phân vùng địa lý sinh vật là nguyên tắc sinh thái, phân 

loại học và nguồn gốc phát sinh. Trong các nguyên tắc này khi nghiên cứu khu 

hệ thường dùng một nguyên tắc chủ đạo, kết hợp với xem xét các tác động của 

yếu tố con người vào môi trường để đánh giá chính xác về lý luận và thực tiễn. 

 * Phương pháp tiến hành phân vùng địa lý động vật 

 Vận dụng phương pháp trong phân vùng địa lý động vật cho khu hệ Thân 

mềm ở cạn và thủy vực nội địa Thừa Thiên Huế theo Đặng Ngọc Thanh (2015) 

[39] bao gồm các bước như sau:  

Bước 1: Xác định cấu trúc địa sinh vật của khu hệ: Tỷ lệ các yếu tố địa sinh vật 

trong vùng nghiên cứu  

Bước 2:  Xác định đặc trưng cấu trúc địa sinh vật trong vùng nghiên cứu  

 + Tỷ lệ thành phần các yếu tố địa sinh vật ở bước 1. 

 + Dẫn liệu bậc đặc hữu, độ đặc hữu của các yếu tố đặc hữu. 

Bước 3: Xác định mối quan hệ địa sinh vật của vùng nghiên cứu với vùng lân cận 

+ Xác định các sai khác về thành phần loài 

 + Thành phần loài chung với các vùng phân bố, đánh giá mức độ quan hệ 

Bước 4:  Xác định vị trí của vùng phân bố với hệ thống phân vùng lớn hơn. 
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2.3.8. Cơ sở đề xuất các biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững 

Dựa trên kết quả thành phần loài đã phát hiện ở thủy vực nội địa và trên cạn 

của TMCB, trên cơ sở xác định tình trạng bảo tồn theo tiêu chí đánh giá của IUCN 

(2012) và Sách Đỏ Việt Nam (2007): loài Nguy cấp (EN), loài Sắp nguy cấp 

(VU), loài ở mức Ít lo ngại (LC); các loài đặc hữu của Việt Nam và của Thừa 

Thiên Huế; kết hợp với kết quả điều tra về môi trường sinh thái, tình hình sử dụng, 

nhân tố đe dọa khu hệ TMCB ở Thừa Thiên Huế. Đề tài luận án tổng hợp các tài 

liệu đã có về TMCB ở Thừa Thiên Huế của các tác giả khác để đề xuất các giải 

pháp bảo tồn và phát triển bền vững các loài TMCB ở Thừa Thiên Huế. 

2.3.9. Phương pháp điều tra phỏng vấn 

Cơ sở lựa chọn đối tượng phỏng vấn là người dân địa phương sinh sống 

trong khu vực nghiên cứu, có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, trong một gia đình chỉ 

lựa chọn đại diện một người. Tổng số người phỏng vấn gồm 70 người. Nội dung 

phỏng vấn bao gồm: tình trạng khai thác, mục đích sử dụng, giá trị sử dụng, 

buôn bán, bảo tồn của các loài Chân bụng ở nước ngọt và trên cạn tại Thừa 

Thiên Huế. Thông tin phỏng vấn theo hai hình thức là thu thập thông tin qua 

phỏng vấn trực tiếp và sử dụng phiếu điều tra (Phụ lục III). 

2.3.10. Xử lý số liệu và phân tích thống kê  

Các số liệu về thành phần loài, phân bố định tính và định lượng được xử lý 

để phát hiện các đặc điểm, tính chất của khu hệ, quy luật phân bố cũng như cơ sở 

đề xuất các biện pháp bảo tồn và các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

Các số liệu được tính toán thông qua chương trình Microsoft Excel 2013. 

Sự phong phú tương đối của động vật Chân bụng ở môi trường nước so với môi 

trường cạn hoặc giữa các sinh cảnh trong cùng một môi trường thường có sự sai 

khác. Vì vậy, luận án này đã sử dụng sử dụng một yếu tố ANOVA (One-way 

analysis of variance: phân tích sự sai khác ý nghĩa giữa 2 hoặc nhiều bộ mẫu) để 

phân tích sự phong phú tương đối số lượng cá thể giữa các loại môi trường sống 

và giữa các sinh cảnh khác nhau trong cùng một môi trường thông qua phần 

mềm MINTAB 16.0. Tất cả dữ liệu được trình bày dưới dạng trung bình cộng 

trừ sai số chuẩn (TB ± SE) với mức ý nghĩa α = 0,05 được xem là có ý nghĩa 

thống kê. Bản đồ vị trí thu mẫu được xử lý và vẽ bằng phần mềm Map Info 12.0. 
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CHƯƠNG 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. THÀNH PHẦN LOÀI CHÂN BỤNG Ở NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA VÀ 

TRÊN CẠN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

3.1.1. Thành phần loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

Kết quả phân tích các mẫu Chân bụng ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên 

Huế xác định được 20 loài thuộc 16 giống, 8 họ, 2 phân lớp Caenogastropoda và  

Heterobranchia (Bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Thành phần loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

TT Thành phần loài 
Sinh cảnh 

I II III IV 

Phân lớp Caenogastropoda Cox, 1960     

Bộ Architaenioglossa Haller, 1890     

 1. Ampullariidae Gray, 1847     

1. Pila scutata (Mousson, 1848)    + 

2. Pila virescens (Deshayes,1824)  +  + 
 

3. Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) + + + 
 

 2. Viviparidae Gray, 1847     

4. Angulyagra boettgeri (Heude, 1890) + + + + 

5. Angulyagra polyzonata (Frauenfeld, 1862) + + + + 

6. Cipangopaludina lecythoides (Benson 1842) +  +  

7. Filopaludina martensi (Frauenfeld, 1864)*  +  +  

8. Filopaludina sumatrensis (Dunker, 1852) +  +  

9. Sinotaia quadrata (Benson, 1842) + + +  

 3. Pachychilidae Troschel, 1857     

10. Sulcospira dakrongensis Köhler, Holford, Do & Ho, 2009    + 

11. Sulcospira tourannensis (Souleyet, 1852)    + 

 4. Thiaridae Gray, 1847     

12. Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) + + + + 

13. Mieniplotia scabra (O. F. Müller, 1774)    + 

14. Tarebia granifera (Lamarck, 1816) +  + + 

Bộ Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 1975     

 5. Bithyniidae Walker, 1927     

15. Gabbia fuchsiana (von Moëllendorff, 1888)* + + +  

16.  Parafossarulus manchouricus (Bourguignat, 1860)* + + +  

https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1060615
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Phân lớp Heterobranchia Gray, 1840     

 6. Bulinidae Baker, 1945     

17. Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1833) +  +  

 7. Planorbidae Gray, 1840      

18. Gyraulus convexiusculus (T. Hutton, 1849) + + +  

19. Polypylis hemisphaerula (Benson, 1842) +    

 8. Lymnaeidae Gray, 1842     

20. Radix plicatula (Benson, 1842) + + +  

 Tổng 16 9 15 8 

Ghi chú: + : Có mẫu, * : Loài phát hiện mới cho Thừa Thiên Huế 

I. Sinh cảnh ao, II. Sinh cảnh ruộng, III. Sinh cảnh sông,  

IV. Sinh  cảnh suối. 

3.1.2. Đặc điểm thành phần loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa tại Thừa 

Thiên Huế 

 Về bậc phân lớp: Trong khu vực nghiên cứu đã xác định được thành 

phần loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa nằm trong 2 phân lớp là 

Caenogastropoda và Heterobranchia. Trong đó phân lớp Caenogastropoda chiếm 

đa số thành phần loài đã xác định được: 16 loài (chiếm 80% tổng số loài), thuộc 

12 giống (chiếm 75% tổng số giống), 5 họ (chiếm 62,5% tổng số họ). Phân lớp 

Heterobranchia chỉ có 4 loài (chiếm 20% tổng số loài), thuộc 4 giống (chiếm 

25% tổng số giống), 3 họ (chiếm 37,5% tổng số họ). 

Về bậc bộ: Trong khu vực nghiên cứu đã xác định được bộ Architaenioglossa 

có 9 loài, 6 giống và 2 họ (Ampullariidae và Viviparidae). Bộ Littorinimorpha có 

1 loài, 1 giống và 1 họ (Bithyniidae). Theo hệ thống phân loại của MolluscaBase 

(2021) [188], có 5 họ (Bulinidae, Planorbidae, Lymnaeidae, Pachychilidae và 

Thiaridae) chưa được sắp xếp vào đơn vị phân loại bậc bộ. 

 Đa dạng về giống: Các họ đa dạng về giống gồm Viviparidae (4 giống), 

Thiaridae (3 giống); Ampullariidae, Bithyniidae và Planorbidae (mỗi họ có 2 

giống); 3 họ Pachychilidae, Bulinidae và Lymnaeidae, mỗi họ chỉ có 1 giống 

(Bảng 3.2, Hình 3.1). 

 Đa dạng về loài: Các họ chiếm ưu thế về số loài gồm Viviparidae (6 loài); 

Thiaridae và Ampullariidae (mỗi họ có 3 loài); Bithyniidae, Pachychilidae và 

Planorbidae (mỗi họ có 2 loài); 2 họ Bulinidae và Lymnaeidae, mỗi họ chỉ có 1 
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loài (Bảng 3.2, Hình 3.1). Các giống có 2 loài gồm Pila, Angulyagra, 

Filopaludina, Sulcospira. Có 12 giống (chiếm 75%), mỗi giống chỉ có 1 loài. 

Bảng 3.2. Tỷ lệ % giống và loài trong các họ Chân bụng  

ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

TT Họ 
Giống Loài 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Viviparidae 4 25,00 6 30,00 

2. Thiaridae 3 18,75 3 15,00 

3. Ampullariidae 2 12,50 3 15,00 

4. Bithyniidae 2 12,50 2 10,00 

5. Planorbidae 2 12,50 2 10,00 

6. Pachychilidae 1 6,25 2 10,00 

7. Bulinidae 1 6,25 1 5,00 

8. Lymnaeidae 1 6,25 1 5,00 

 
Tổng 16 100% 20 100% 

 

 

Hình 3.1. Số lượng giống và loài của các họ Chân bụng 

 ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 
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Bảng 3.3. Độ đa dạng, mức độ đồng đều số lượng cá thể của loài 

trong từng sinh cảnh ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

Sinh cảnh Ao Ruộng Sông Suối 

Giá trị 1-D 0,84 0,80 0,86 0,67 

Chỉ số E 0,77 0,81 0,82 0,68 

 

 

Hình 3.2. Độ đa dạng và mức độ đồng đều số lượng cá thể 

trong từng sinh cảnh ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

 Xét chỉ số đa dạng loài (1-D) ở các sinh cảnh nước ngọt của KVNC cho 

thấy: sinh cảnh sông có chỉ số đa dạng cao nhất (1-D = 0,86); kế tiếp là sinh cảnh 

ao (1-D = 0,84) và sinh cảnh ruộng (1-D = 0,80); sinh cảnh suối kém đa 

dạngnhất (1-D = 0,67) (Bảng 3.3, Hình 3.2). Xét chỉ số đồng đều số lượng cá thể 

của loài trong các sinh cảnh thì sinh cảnh sông có có mức độ đồng đều số lượng 

cá thể của loài cao nhất (E = 0,82); kế tiếp là sinh cảnh ruộng (E = 0,81) và sinh 

cảnh ao (E = 0,77); sinh cảnh suối có độ đồng đều số lượng cá thể của loài thấp 

nhất (E = 0,68) (Bảng 3.3, Hình 3.2). 
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Kết quả đánh giá bộ mẫu trên hai phương diện (số loài và số cá thể của mỗi 

loài) ở các sinh cảnh nước ngọt: Sinh cảnh ruộng có số lượng cá thể trung bình 

cao nhất (TB ± SE = 115,01 ± 37,82), kế tiếp là sinh cảnh ao (TB ± SE = 114,25 

± 28,36), sinh cảnh suối (TB ± SE = 77,88 ± 40,11) và thấp nhất là sinh cảnh 

sông (TB ± SE = 65,93 ± 29,29). Tuy nhiên, kết quả phân tích thống kê cho thấy, 

không có sự sai khác ý nghĩa thống kê (F3,47 = 0,631; P = 0,598) (Phụ lục VI.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. So sánh đường cong tích lũy kỳ vọng số lượng taxon của bốn bộ mẫu 

Chân bụng từ các sinh cảnh ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của các loài phổ biến và các loài quý hiếm 

để đánh giá tính đa dạng loài dưới dạng các đường cong cho thấy: Đường cong 

tích lũy kỳ vọng số lượng các taxon ở sinh cảnh ao đạt giá trị cao nhất, kế tiếp 

là sinh cảnh sông, sinh cảnh ruộng và thấp nhất là sinh cảnh suối (Hình 3.3). Sự 

sai khác số lượng các taxon kỳ vọng giữa các đường cong tích lũy là có ý nghĩa 

thống kê (P < 0,05). 
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Tính chất địa lý động vật khu hệ Chân bụng ở nước ngọt nội địa tại 

Thừa Thiên Huế 

 Trong số 20 loài ốc nước ngọt xác định được ở Thừa Thiên Huế, có 2 loài 

Sulcospira dakrongensis và S. tourannensis thuộc họ Pachychilidae (chiếm 10%) 

là đặc hữu ở Việt Nam (Bảng 3.4; Phụ lục II, Bảng II.4; Hình 3.4). 

 Các loài nhiệt đới, phân bố trong phân vùng Ấn Độ-Mã Lai gồm 8 loài 

(chiếm 40%), trong đó họ Viviparidae có 3 loài (Cipangopaludina lecythoides, 

Filopaludina martensi và F. sumatrensis), họ Ampullariidae có 2 loài (Pila 

scutata và P. virescens), họ Thiaridae có 2 loài (Tarebia granifera và 

Mieniplotia scabra) và họ Bulinidae chỉ có 1 loài là Indoplanorbis exustus (Bảng 

3.4; Phụ lục II, Bảng II.4; Hình 3.4). 

 Các loài có yếu tố Trung Hoa gồm 4 loài (chiếm 20%), trong đó họ 

Viviparidae có 3 loài (Angulyagra polyzonata, A. boettgeri và Sinotaia 

quadrata) và họ Bithyniidae có 1 loài là Gabbia fuchsiana (Bảng 3.4; Phụ lục II, 

Bảng II.4; Hình 3.4). 

Bảng 3.4. Thành phần địa động vật trong các họ thuộc lớp Chân bụng 

ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

 

TT 

 

Họ 

Số loài của các yếu tố địa lý động vật 

Loài 

phân bố 

rộng 

Yếu tố 

Ấn Độ - 

Mã Lai 

Yếu tố 

Trung Hoa 

 

Loài 

đặc hữu 

Việt Nam 

1. Ampullariidae 1 2   

2. Viviparidae   3 3  

3. Pachychilidae     2 

4. Thiaridae 1 2   

5. Bithyniidae 1  1  

6. Bulinidae  1   

7. Planorbidae 2    

8. Lymnaeidae 1    

Tổng số loài 6 8 4 2 

Tỷ lệ (%) 30 40 20 10 
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Hình 3.4. Biểu đồ tỷ lệ tính chất địa lý động vật trong khu hệ  

Chân bụng ở nước ngọt nội địa tại Thừa Thiên Huế 

 Các loài phân bố rộng trên thế giới gồm 6 loài (chiếm 30%), trong đó họ  

Planorbidae có 2 loài (Gyraulus convexiusculus và Polypylis hemisphaerula), 4 họ 

Ampullariidae, Thiaridae, Bithyniidae, Lymnaeidae, mỗi họ chỉ có 1 loài lần lượt 

là Pomacea canaliculata, Melanoides tuberculata, Parafossarulus manchouricus, 

Radix plicatula (Bảng 3.4; Phụ lục II, Bảng II.4; Hình 3.4). 

 Từ kết quả trên cho thấy, thành phần địa động vật của khu hệ ốc nước ngọt 

ở Thừa Thiên Huế như sau: yếu tố Ấn Độ - Mã Lai chiếm ưu thế, tiếp đến là các 

loài phân bố rộng; yếu tố Trung Hoa kém đa dạng và thành phần đặc hữu cho 

Việt Nam thấp.  

 So sánh khu hệ Chân bụng ở nước ngọt Thừa Thiên Huế với các khu hệ Lào, 

Thái Lan, Campuchia cho thấy, số loài chung giữa KVNC với khu hệ Thái Lan 

đạt giá trị cao nhất (12 loài), kế tiếp là giữa KVNC với khu hệ Campuchia (11 

loài) và thấp nhất là giữa KVNC với khu hệ Lào (9 loài) (Phụ lục II, Bảng II.8).  
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 Như vậy có thể thấy thành phần địa động vật của TMCB nước ngọt nội địa 

Thừa Thiên Huế mang nhiều tính chất của yếu tố Ấn Độ - Mã Lai. Các loài 

chung với Trung Hoa chiếm tỷ lệ ít hơn. Số loài đặc hữu cho vùng chỉ phân bố 

hẹp. Có thể nhận thấy Thừa Thiên Huế có phía Tây nằm trong dãy Trường Sơn 

chạy từ Bắc vào Nam, ngăn cách địa lý làm cho phía Đông có khí hậu khác phía 

Tây Trường Sơn, lưu vực các con sông đều bắt nguồn từ phía Đông Trường Sơn, 

làm cho khu hệ Chân bụng nước ngọt như vùng trung tâm với các vùng lân cận, 

nhiều loài nhiệt đới, ít loài cận nhiệt đới. Các loài chung với khu hệ lân cận cũng 

trong tình trạng gần nhau như với Lào, Thái Lan và Campuchia. Điều này củng 

cố thêm nhận xét của Đặng Thanh (2017) lấy ranh giới phía Nam đèo Hải Vân 

(160 vĩ Bắc) là phân vùng Ấn Độ-Mã Lai và phía Bắc đèo Ngang (180 vĩ Bắc) là 

phân vùng Trung Hoa. Nhìn rộng hơn, Đặng Ngọc Thanh khái quát hơn là khu 

hệ trai, ốc nước ngọt Trung Bộ thường có quan hệ mật thiết với khu hệ trai, ốc 

của Lào, Campuchia và Thái Lan. Điều này cho thấy nhận định này là phù hợp.  

Vị trí khu hệ Chân bụng ở nước ngọt nội địa Thừa Thiên Huế đối với 

khu hệ Việt Nam 

 Việt Nam có vị trí đất liền kéo dài trên 15 vĩ tuyến, sự thay đổi khí hậu 

giữa các miền rất lớn, tác động không nhỏ đến phân bố thành phần loài của 

TMCB ở nước ngọt nội địa. Thừa Thiên Huế ở vị trí trung gian giữa Bắc và 

Nam Việt Nam. Do tính chất đặc thù có dãy Trường Sơn dọc biên giới với 

Lào tạo nên đường phân thủy đặc trưng các sông suối phía Đông Trường Sơn 

đổ ra biển Đông, các sông suối phía Tây Trường Sơn đổ vào hệ thống sông 

Mê Kông. Sự ngăn cách địa lý này cho thấy khu hệ chịu ảnh hưởng nhiều của 

phía Bắc và Nam Việt Nam, có thể rút ra các nhận xét sau: 

 Có rất ít loài chung với khu hệ sông Mê Kông (Pila virescens, 

Filopaludina sumatrensis và loài di nhập Pomacea canaliculata), nhiều loài 

chung với khu hệ phía Bắc và Nam Việt Nam (Phụ lục II, Bảng II.6). Tỷ lệ 

chung này khá đồng đều (80% với phía Bắc, 85% với phía Nam). Tuy nhiên 
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mối quan hệ vẫn nghiêng về phía Nam nhiều hơn, mang tính chất nhiệt đới 

(các giống Pila họ Ampulariidae, Tarebia họ Thiaridae, Filopaludia họ 

Viviparidae, Sulcospira họ Pachychilidae). 

 Các loài chung là những loài phân bố rộng ở cả phía Bắc và Nam Việt 

Nam. Thừa Thiên Huế có tính chất hỗn hợp trong thành phần loài giữa khu hệ 

phía Bắc và Nam. 

3.1.3. Thành phần loài Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

Kết quả phân tích các mẫu Chân bụng ở cạn thu được tại Thừa Thiên Huế 

xác định được 55 loài và phân loài thuộc 45 giống, 18 họ, 4 bộ (Architaenioglossa, 

Cycloneritida, Systellommatophora, Stylommatophora), 3 phân lớp Neritimorpha, 

Caenogastropoda và Heterobranchia (Bảng 3.5).  

Bảng 3.5. Thành phần loài Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

TT Tên khoa học 
Sinh cảnh 

I II III 

Phân lớp Neritimorpha Koken, 1896    

Bộ Cycloneritida Frýda, 1998     

 1. Hydrocenidae Troschel, 1857     

1. Georissa chrysacme Möllendorff, 1900* + +  

  2. Helicinidae Férussac, 1822     

2. Aphanoconia derouledei (Wattebled, 1886)*  +   

Phân lớp Caenogastropoda Cox, 1960    

Bộ Architaenioglossa Haller, 1890    

 3. Cyclophoridae Gray, 1847    

3. Alycaeus eydouxi Venmans, 1956* +   

4. Cyclophorus dodrans fasciatus Kobelt, 1908* +   

5. Cyclophorus sp. +   

6. Cyclotus porrectus Möllendorff, 1898* + +  

7. Lagocheilus scissimargo (Benson, 1856)* + +  

8. Lagochilus sp. +   

9. Leptopoma annamiticum Möllendorff, 1900* +   

10. Opisthoporus beddomei Dautzenberg & Fischer, 1908* +   

11. Opisthoporus thuathienhuensis Do, Bui & Do, 2020*♦ +   

12. Platyrhaphe leucacme Möllendorff, 1901 + +  

13. Pterocyclos anguliferus (Souleyet, 1841)* + +  
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TT Tên khoa học 
Sinh cảnh 

I II III 

 4. Diplommatinidae L. Pfeiffer, 1857    

14. Diplommatina sp. +   

 5. Pupinidae Pfeiffer, 1853     

15. Coptocheilus maunautim Bui & Páll-Gergely, 2020*♦ +   

16. Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887)* +   

17. Pupina artata Benson, 1856* + +  

 18. Pupina douvillei Dautzenberg & Fischer, 1906* +   

19. Pupina sp.  +  

Phân lớp Heterobranchia Gray, 1840    

Bộ Stylommatophora Schmidt, 1855    

 6. Achatinidae Swainson, 1840    

 20. Allopeas gracile (T. Hutton, 1834) + + + 

 21. Glessula paviei Morlet, 1893* + +  

22. Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) + + + 

 23. Paropeas achatinaceum (L. Pfeiffer, 1846)*  +  

 24. Subulina octona (Bruguière, 1789) + + + 

 7. Agriolimacidae Wagner, 1935    

  25. Deroceras laeve (O. F. Müller,1774)*   + 

 8. Ariophantidae Godwin-Austen, 1888    

  26. Macrochlamys indica Godwin-Austen, 1883   + 

  27. Macrochlamys sp. +   

  28. Megaustenia siamensis (Haines, 1855)*  +  

  29. Microcystina annamitica (Möllendorff, 1898)*  + + 

  30.  Parmarion martensi  Simroth, 1893  +  

  31. Sesara annamitica (Möllendorff, 1900)* + +  

 9. Camaenidae Pilsbry, 1895    

  32. Acusta tourannensis (Souleyet, 1842) + + + 

  33. Aegista subinflexa (Mabille, 1889) + +  

  34. Bradybaena similaris (Férussac, 1822)*   + + 

  35. Camaena gabriellae (Dautzenber & d’Hamonville, 1887)* +   

  36. Camaena sp. +   

  37. Camaenella fruhstorferi Möllendorff, 1900* +   

  38. Ganesella acris (Benson, 1859)* +   

  39. Plectotropis chondroderma Möllendorff, 1900* + +  

  40. Trichochloritis insularis (Möllendorff, 1901)* +   
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TT Tên khoa học 
Sinh cảnh 

I II III 

 10. Chronidae Thiele, 1931     

   41. Kaliella difficilis Möllendorff, 1900* + +  

   42. Kaliella dorri (Wattebled, 1886)   + 

  43. Kaliella tongkingensis Möllendorff, 1901*  +  

 11. Clausiliidae Gray, 1855    

 44. Oospira haivanensis Bui & Szekeres, 2019*♦  +  

 12. Diapheridae Panha & Naggs, 2010    

 45.  Sinoennea irregularis (Möllendorff, 1900)* +   

 13. Dyakiidae Gude & B.B. Woodward, 1921    

 46. Quantula tenera (Möllendorff, 1901)* + +  

 14. Philomycidae Gray, 1847    

 47. Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)   + + 

 15. Rhytididae Pilsbry, 1893    

 48. Macrocycloides crenulata Yen, 1939* + +  

 16. Streptaxidae Gray, 1860    

 49. Discartemon discus (Pfeiffer, 1851)* +   

 50. Gulella bicolor (Hutton, 1834)   + 

 51. Haploptychius bachmaensis Bui & Do, 2019*♦ + +  

 52. Perrottetia aberrata (Souleyet, 1852)*  +  

 53. Perrottetia namdongensis Bui & Do, 2019*♦ + +  

 17. Trochomorphidae Möllendorff, 1890    

54. Trochomorpha paviei (Morlet, 1885)* + +  

Bộ Systellommatophora Pilsbry, 1948    

 18. Veronicellidae Gray, 1840    

 55. Laevicaulis alte  (Férussac, 1822) + + + 

 Tổng 41 31 12 

Ghi chú: + : Có mẫu, ♦ Loài mới mô tả cho khoa học, * : Loài phát hiện bổ sung cho Thừa 

Thiên Huế, I. Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi, II. Sinh cảnh rừng trên nền đá 

granit, III. Sinh cảnh đất canh tác. 

3.1.4. Đặc điểm thành phần loài Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

Về bậc phân lớp: Trong khu vực nghiên cứu đã xác định được thành phần 

loài Chân bụng ở cạn nằm trong 3 phân lớp là Neritimorpha, Caenogastropoda và 

Heterobranchia. Trong đó, phân lớp Neritimorpha có 2 loài (chiếm 3,64% tổng số 

loài) thuộc 2 giống, 2 họ; phân lớp Caenogastropoda có 17 loài (chiếm 30,91% 
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tổng số loài) thuộc 12 giống, 3 họ. Phân lớp Heterobranchia chiếm đa số trong 

thành phần loài đã xác định ở Thừa Thiên Huế có 36 loài (chiếm 65,45% tổng số 

loài) thuộc 31 giống, 13 họ (Bảng 3.5). Số loài của phân lớp Heterobranchia 

chiếm ưu thế, gấp 1,89 lần so với 2 phân lớp Neritimorpha và Caenogastropoda. 

Điều đó cho thấy phân lớp Heterobranchia thích nghi với môi trường trên cạn cao 

hơn so với phân lớp Neritimorpha và Caenogastropoda.  

Về bậc bộ: Trong khu vực nghiên cứu đã xác định có 4 bộ Architaenioglossa, 

Cycloneritida, Stylommatophora và Systellommatophora. Trong đó, bộ 

Stylommatophora đa dạng nhất về số loài, giống và họ: 35 loài (chiếm 63,64% 

tổng số loài) thuộc 30 giống, 12 họ. Kế tiếp là bộ Architaenioglossa có 17 loài 

(chiếm 30,91% tổng số loài) thuộc 12 giống, 3 họ;  bộ Cycloneritida có 2 loài 

(chiếm 3,64% tổng số loài) thuộc 2 giống, 2 họ. Kém đa dạng nhất là bộ 

Systellommatophora, chỉ có 1 loài (chiếm 1,82% tổng số loài) thuộc 1 giống, 1 họ. 

Đa dạng về giống: Các họ đa dạng về giống gồm Cyclophoridae và 

Camaenidae (mỗi họ có 8 giống), Ariophantidae và Achatinidae (mỗi họ có 5 

giống), Streptaxidae (4 giống), Pupinidae (3 giống). Có 12 họ, mỗi họ chỉ phát 

hiện 1 giống (Bảng 3.6, Hình 3.5). Kết quả nghiên cứu này cho thấy, thành phần 

loài Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế có tính chất phức tạp và sai khác rõ trong 

taxon bậc họ và bậc giống. 

Đa dạng về loài: Các họ chiếm ưu thế về số loài gồm Cyclophoridae (11 

loài), Camaenidae (9 loài), Ariophantidae (6 loài), các họ Pupinidae, Achatinidae 

và Streptaxidae (mỗi họ có 5 loài), Chronidae (3 loài). Có 11 họ, mỗi họ chỉ có 1 

loài (Bảng 3.6, Hình 3.5). Các giống đa dạng về loài là Pupina và Kaliella (mỗi 

giống có 3 loài); 6 giống bao gồm: Cyclophorus, Lagochilus, Opisthoporus, 

Macrochlamys, Camaena, Perrottetia (mỗi giống có 2 loài); 37 giống còn lại, mỗi 

giống chỉ có 1 loài. Nhóm có vỏ chiếm ưu thế (52 loài, chiếm 94,55%). Nhóm sên 

trần chỉ gặp 3 loài (Deroceras laeve, Meghimatium pictum và Laevicaulis alte), 

chiếm 5,45% tổng số loài. 
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Bảng 3.6. Tỷ lệ % giống và loài trong các họ Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

TT Họ 
Giống Loài 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

1. Cyclophoridae 8 17,78 11 20,00 

2. Camaenidae 8 17,78 9 16,36 

3. Ariophantidae 5 11,11 6 10,91 

4. Achatinidae 5 11,11 5 9,09 

5. Streptaxidae 4 8,89 5 9,09 

6. Pupinidae 3 6,67 5 9,09 

7. Chronidae  1 2,22 3 5,45 

8. Hydrocenidae 1 2,22 1 1,82 

9. Helicinidae 1 2,22 1 1,82 

10. Diplommatinidae 1 2,22 1 1,82 

11. Agriolimacidae 1 2,22 1 1,82 

12. Clausiliidae 1 2,22 1 1,82 

13. Diapheridae 1 2,22 1 1,82 

14. Dyakiidae 1 2,22 1 1,82 

15. Philomycidae 1 2,22 1 1,82 

16. Rhytididae  1 2,22 1 1,82 

17. Trochomorphidae  1 2,22 1 1,82 

18. Veronicellidae 1 2,22 1 1,82 

Tổng 18 45 100% 55 100% 
 

 

Hình 3.5. Số lượng giống và loài của các họ Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 
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Xét chỉ số đa dạng loài (1-D) ở các sinh cảnh trên cạn của KVNC: sinh 

cảnh rừng trên nền đá vôi có chỉ số đa dạng cao nhất (1-D = 0,95); kế tiếp là sinh 

cảnh rừng trên nền đá granit (1-D = 0,94); sinh cảnh đất canh tác kém đa dạng 

nhất (1-D = 0,76) (Bảng 3.7, Hình 3.6). Xét chỉ số đồng đều số lượng cá thể của 

loài trong các sinh cảnh: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit có mức độ đồng đều 

số lượng cá thể của loài cao hơn so với sinh cảnh rừng trên nền đá vôi, chỉ số 

đồng đều lần lượt là (E =0,89, E =0,88). Sinh cảnh đất canh tác có độ đồng đều 

số lượng cá thể của loài thấp nhất (E = 0,68) (Bảng 3.7, Hình 3.6). 

Bảng 3.7. Độ đa dạng, mức độ đồng đều số lượng cá thể trong từng  

sinh cảnh ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

Sinh cảnh Rừng trên nền  

đá vôi 

Rừng trên nền đá 

granit 
Đất canh tác 

Giá trị 1-D 0,95 0,94 0,76 

Chỉ số E 0,88 0,89 0,68 

 

 

Hình 3.6. Độ đa dạng và mức độ đồng đều số lượng cá thể  

trong từng sinh cảnh ở cạn tại Thừa Thiên Huế 
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 Kết quả đánh giá bộ mẫu trên hai phương diện (số loài và số cá thể của mỗi 

loài) ở các sinh cảnh trên cạn nhận thấy: Sinh cảnh đất canh tác có số lượng cá 

thể trung bình cao nhất (TB ± SE = 107,75 ± 17,23); kế tiếp là sinh cảnh rừng 

trên nền đá vôi (TB ± SE = 17,21 ± 9,32) và thấp nhất là sinh cảnh rừng trên nền 

đá granit (TB ± SE = 13,97 ± 10,72). Kết quả phân tích thống kê cho thấy sự sai 

khác số lượng cá thể giữa 3 sinh cảnh ở cạn có ý nghĩa thống kê (F2,83 = 12,23; P 

< 0,0001) (Phụ lục VI.3). 

 Kết quả phân tích ảnh hưởng của các loài phổ biến và các loài quý hiếm để 

đánh giá tính đa dạng loài dưới dạng các đường cong cho thấy: Đường cong tích 

lũy kỳ vọng số lượng các taxon ở sinh cảnh rừng trên nền đá vôi đạt giá trị cao 

nhất, kế tiếp là sinh cảnh rừng trên nền đá granit và thấp nhất là sinh cảnh đất 

canh tác (Hình 3.7). Sự sai khác giữa ba đường cong kỳ vọng đối với các taxon 

có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. So sánh đường cong tích lũy kỳ vọng số lượng taxon  

của ba bộ mẫu Chân bụng từ các sinh cảnh trên cạn tại Thừa Thiên Huế 

Rừng trên nền đá vôi 

Rừng trên nền đá granit 

Đất canh tác 

 

              Số lượng cá thể của các loài ở mỗi sinh cảnh  
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Tính chất địa lý động vật khu hệ Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

Khi tổng hợp các kết quả nghiên cứu về ốc cạn Việt Nam của các tác giả 

nước ngoài đã công bố trong các công trình từ năm 1841 cho đến sau chiến tranh 

Việt Nam, Đặng Ngọc Thanh (2008) bước đầu đã nhận xét tính chất địa động vật 

học của khu hệ ốc cạn Việt Nam ở phía Bắc gần với ốc cạn phía Nam Trung Quốc 

do nhiều loài chung, thành phần loài ở phía Nam có nhiều quan hệ với 

Campuchia, Thái Lan, Lào [38]. Nhận xét này được phân tích cho khu hệ Thừa 

Thiên Huế như sau: 

- Trong số 49 loài và phân loài ốc ở cạn đã xác định được tại Thừa Thiên Huế 

(không bao gồm 6 loài ở dạng sp.), số loài ốc Mang trước 15 loài, chiếm 30,61%, ốc 

Có phổi 34 loài, chiếm 69,39%. Như vậy phù hợp chung với quy luật thành phần 

loài ốc ở cạn Việt Nam theo tỷ lệ Có mang 1/3 (Đặng Ngọc Thanh, 2008) [38]. Các 

loài phân bố rộng trên thế giới không nhiều (8 loài, chiếm 16,33%), các loài có quan 

hệ với phân vùng Ấn Độ - Mã Lai chiếm tỷ lệ khá cao (15 loài, chiếm 30,61%), 

quan hệ với yếu tố Trung Hoa rất thấp (1 loài, chiếm 2,04%) (Bảng 3.8, Hình 3.8). 

Mối quan hệ của khu hệ ốc ở cạn Thừa Thiên Huế gần với khu hệ phía Nam Đông 

Dương (Lào, Thái Lan, Campuchia) hơn với khu hệ Trung Hoa. 

- Các loài phân bố rộng phần lớn thuộc nhóm Có phổi (Achatinidae, 

Camaenidae, Streptaxidae…), khả năng chịu được điều kiện khô hạn lớn hơn 

nhóm Có mang (Phụ lục II, Bảng II.5). Phần lớn các loài yếu tố Ấn Độ-Mã Lai là 

những loài ưa ẩm, chịu nóng (Cyclophoridae, Ariophantidae, Dyakiidae) và là 

những loài đặc trưng cho rừng ẩm nhiệt đới (Megaustenia siamensis, 

Macrochlamys indica, Camaena) (Phụ lục II, Bảng II.5).    

- Đặc biệt tỷ lệ loài đặc hữu ở Việt Nam rất cao, chiếm tới 51,02% (25 loài) 

(Phụ lục II, Bảng II.5) hầu hết ở cấp độ loài, không thấy giống đặc hữu. Như vậy 

yếu tố bản địa chiếm ưu thế cao, nhóm loài sinh vật bản địa sẽ là những loài có 

nguồn gốc phát sinh và quá trình phát triển tại chỗ, giữ nguyên đặc điểm của loài 

và phân bố của chúng sẽ là nền cho khu vực Thừa Thiên Huế. 
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- Tính chất riêng biệt cho khu hệ ốc cạn Thừa Thiên Huế là thành phần giống 

gần bằng thành phần loài (44 giống/49 loài) (Phụ lục II, Bảng II.5) cho thấy tính 

chất đa dạng phong phú của taxon bậc giống hơn bậc loài. Từ đó có thể nhận thấy 

môi trường bị tác động rất lớn, nhiều giống chỉ có tính chất đại diện 1 loài (37 

giống, chiếm 84,09% số giống). 

Bảng 3.8. Thành phần địa động vật trong các họ thuộc 

lớp Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

 

TT 

 

 

Họ 

Số loài của các yếu tố địa lý động vật 

Loài 

phân bố 

rộng 

Yếu tố 

Ấn Độ - 

Mã Lai 

Yếu tố 

Trung 

Hoa 

Loài 

đặc hữu 

Việt Nam 

1. Hydrocenidae    1 

2. Helicinidae    1 

3. Cyclophoridae   3  6 

4. Pupinidae   1  3 

5. Achatinidae  3 2   

6. Ariophantidae   4  1 

7. Agriolimacidae 1    

8. Camaenidae 1 3  4 

9. Chronidae     3 

10. Clausiliidae    1 

11. Diapheridae    1 

12. Dyakiidae  1   

13. Philomycidae 1    

14. Rhytididae   1  

15. Streptaxidae 1   4 

16. Trochomorphidae  1   

17. Veronicellidae 1    

Tổng số loài 8 15 1 25 

Tỷ lệ (%) 16,33 30,61 2,04 51,02 
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Hình 3.8. Biểu đồ tỷ lệ tính chất địa lý động vật trong  

 khu hệ Chân bụng ở cạn tại Thừa Thiên Huế  

 - So sánh khu hệ Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế với các khu hệ Lào, 

Thái Lan, Campuchia cho thấy, số loài chung giữa KVNC với khu hệ Lào đạt giá 

trị cao nhất (15 loài), kế tiếp là giữa KVNC với khu hệ Thái Lan (12 loài) và 

thấp nhất là giữa KVNC với khu hệ Campuchia (5 loài) (Phụ lục II, Bảng II.9).  

 Tóm lại, khu hệ ốc cạn Thừa Thiên Huế mang yếu tố Ấn Độ-Mã Lai là cơ 

bản, yếu tố đặc hữu có tính chất độc đáo, chiếm tỷ lệ cao. Quan hệ với các 

vùng lân cận có thể thấy gần với khu hệ Lào, Thái Lan, Campuchia, xa với khu 

hệ Trung Hoa. 

Vị trí khu hệ Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế đối với khu hệ Việt Nam 

Do dẫn liệu khảo sát ốc cạn ở Việt Nam cho đến nay mới dừng lại ở hai 

vùng cảnh quan là vùng núi phía Bắc và một số điểm ở vùng núi phía Tây Nam 

(Kiên Giang). Ở vùng núi phía Bắc tập trung vào các địa điểm núi đá vôi của 

miền Đông Bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang), miền 

Tây Bắc chỉ dừng lại vùng núi đá vôi Sơn La, Hòa Bình, Cúc Phương, Pu Luong. 

Toàn bộ vùng núi Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị) chưa có dẫn liệu. Phía Nam Việt Nam từ Đà Nẵng trở vào chỉ có 

những dẫn liệu hết sức rải rác (trừ  Đà Nẵng, Quảng Nam, vùng núi đá vôi Kiên 
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Giang và một số đảo). Vì vậy việc so sánh, sắp xếp vị trí ốc ở cạn Thừa Thiên 

Huế là khó khăn, chưa đủ cơ sở để đánh giá và nhận xét. Tuy nhiên luận án cũng 

cố gắng thu thập các dẫn liệu đã có để hình dung phần nào kết quả nghiên cứu 

nằm trong bối cảnh chung của khu hệ ốc ở cạn Việt Nam.  

Đã xác định có 25 loài và phân loài chỉ mới gặp ở Việt Nam, tập trung vào các 

họ Cyclophoridae (6 loài); Camaenidae và Streptaxidae (mỗi họ có 4 loài); 

Pupinidae và Chronidae (mỗi họ có 3 loài); 5 họ Hydrocenidae, Helicinidae, 

Ariophantidae, Clausiliidae, Diapheridae, mỗi họ có 1 loài (Bảng 3.8). 

Khu hệ Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế có 27 loài chung với khu hệ phía 

Bắc (chiếm 55,10%), trong đó các họ chiếm ưu thế về số loài gồm Cyclophoridae, 

Achatinidae và Camaenidae (mỗi họ có 5 loài); Pupinidae (3 loài); 9 họ 

(Hydrocenidae, Agriolimacidae, Ariophantidae, Chronidae, Trochomorphidae, 

Philomycidae, Rhytididae, Streptaxidae và Veronicellidae), mỗi họ chỉ có 1 

loài chung. Chưa ghi nhận thành phần loài chung trong các họ Helicinidae, 

Clausiliidae và Diapheridae giữa Thừa Thiên Huế với khu hệ phía Bắc (Phụ 

lục II, Bảng II.7).  

Có 20 loài chung với khu hệ phía Nam (chiếm 40,82%), trong đó họ 

Cyclophoridae, Ariophantidae và Camaenidae (mỗi họ có 3 loài), Achatinidae 

và Streptaxidae (mỗi họ có 2 loài), 7 họ (Hydrocenidae, Helicinidae, Pupinidae, 

Chronidae, Diapheridae, Dyakiidae, Trochomorphidae), mỗi họ chỉ có 1 loài. 

Chưa ghi nhận thành phần loài chung trong các họ Agriolimacidae, 

Philomycidae, Rhytididae và Veronicellidae giữa Thừa Thiên Huế với phía 

Nam (Phụ lục II, Bảng II.7).  

Có 7 loài (Georissa chrysacme, Platyrhaphe leucacme, Pollicaria rochebruni, 

Lissachatina fulica, Allopeas gracile, Megaustenia siamensis, Trochomorpha 

paviei) phân bố rộng ở cả khu hệ phía Bắc và phía Nam. Có 9 loài phân bố ở 
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Thừa Thiên Huế chưa gặp ở phía Bắc và phía Nam (Phụ lục II, Bảng II.7). 

Trong đó, 6 loài chỉ gặp ở Thừa Thiên Huế bao gồm Kaliella dorri, Coptocheilus 

maunautim, Perrottetia namdongensis, Haploptychius bachmaensis, Oospira 

haivanensis và Opisthoporus thuathienhuensis; 3 loài còn lại: Cyclotus porrectus 

phân bố ở Lào, Parmarion martensi phân bố ở Campuchia, Macrochlamys 

indica có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó mở rộng phạm vi phân bố đến 

Bangladesh, Nepal, Sri Lanka và khu vực Đông Dương. 

Nhìn chung khu hệ TMCB ở cạn Thừa Thiên Huế trong vị trí TMCB chung 

Việt Nam còn phải tiếp tục tìm hiểu thêm. Kết quả bước đầu cho thấy, TMCB 

trên cạn gần với khu hệ phía Bắc hơn phía Nam. 

3.1.5. So sánh đa dạng thành phần loài Chân bụng giữa môi trường nước 

ngọt và trên cạn tại Thừa Thiên Huế 

So sánh số loài phân bố ở môi trường nước ngọt và môi trường trên cạn: Số 

loài ở môi trường trên cạn (55 loài) cao gấp 2,75 lần so với số loài ở môi trường 

nước ngọt. Điều này cho thấy sự thích nghi cao của lớp Chân bụng khi chuyển từ 

môi trường sống dưới nước lên cạn.   

Kết quả đánh giá bộ mẫu trên hai phương diện (số loài và số lượng cá thể 

của mỗi loài) ở 2 môi trường nước ngọt và trên cạn: Môi trường nước ngọt có số 

lượng cá thể trung bình (TB ± SE = 223,75 ± 32,24) cao hơn so với môi trường ở 

cạn (TB ± SE = 44,20 ± 19,44). Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (F1,74 = 

22,75; P < 0,0001) (Phụ lục VI.1). 

Kết quả phân tích ảnh hưởng của các loài phổ biến và các loài quý hiếm để 

đánh giá tính đa dạng loài dưới dạng các đường cong cho thấy: Đường cong tích 

lũy kỳ vọng số lượng các taxon ở môi trường trên cạn cao hơn so với môi trường 

nước ngọt (Hình 3.9). Sự sai khác giữa hai đường cong kỳ vọng là có ý nghĩa 

thống kê (P < 0,05). 
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Hình 3.9. So sánh đường cong tích lũy kỳ vọng số lượng taxon của hai bộ mẫu 

Chân bụng từ môi trường nước ngọt và trên cạn tại Thừa Thiên Huế 

3.1.6. Phát hiện mới 

 * Loài mới cho khoa học 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, đã phát hiện và mô tả 5 loài mới cho 

khoa học: Opisthoporus thuathienhuensis Do, Bui & Do, 2020, Coptocheilus 

maunautim Bui & Páll-Gergely, 2020, Oospira haivanensis Bui & Szekeres, 

2019, Perrottetia namdongensis Bui & Do, 2019 và Haploptychius bachmaensis 

Bui & Do, 2019 (Bảng 3.5). 

* Loài phát hiện bổ sung cho khu hệ Việt Nam: Đã phát hiện bổ sung cho 

khu hệ Việt Nam loài Cyclotus porrectus (Bảng 3.5). 

* Loài phát hiện bổ sung cho khu hệ Thừa Thiên Huế 

 Chân bụng ở nước ngọt: So với các nghiên cứu của Hoàng Đình Trung và 

cs. (2013, 2015) [52], [53], Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh Hải (2017) [45], 

Nguyễn Văn Thuận và cs. (2020) [50] nghiên cứu này đã phát hiện bổ sung 3 

loài cho khu hệ Thừa Thiên Huế bao gồm Filopaludina martensi, Gabbia 

fuchsiana, Parafossarulus manchouricus (Bảng 3.1). 

        Số lượng cá thể của các loài ở mỗi môi trường 
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Chân bụng ở cạn: So với các nghiên cứu của Wattebled (1886) [172], 

Nguyễn Văn Thuận và cs. (2018) [49] nghiên cứu này đã phát hiện bổ sung 37 

loài (chiếm 66,07%) thuộc 33 giống, 15 họ, 3 bộ, 3 phân lớp cho khu hệ Thừa 

Thiên Huế. Trong đó, họ Cyclophoridae có 8 loài, họ Camaenidae có 6 loài, các 

họ Pupinidae và Streptaxidae (mỗi họ có 4 loài); họ Ariophantidae có 3 loài; họ 

Achatinidae và Chronidae (mỗi họ có 2 loài); có 8 họ, mỗi họ chỉ có 1 loài bao 

gồm: Hydrocenidae, Helicinidae, Agriolimacidae, Clausiliidae, Diapheridae, 

Dyakiidae,  Rhytididae và Trochomorphidae (Bảng 3.5).  

3.1.7. Loài ngoại lai xâm hại 

 Đối chiếu với Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo Thông tư số 

35/2018/TT-BTNMT [11] thì trong khu hệ Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn 

Thừa Thiên Huế, xác định được 2 loài ngoại lai xâm hại là loài ốc bươu vàng 

Pomacea canaliculata và ốc sên hoa Lissachatina fulica.  

P. canaliculata có nguồn gốc từ Nam Mỹ, di nhập sang châu Phi và Đông 

Nam Á [46]. Loài này di nhập vào Việt Nam từ những năm 80 của thế kỉ XX, 

được nuôi như một nguồn cung cấp thực phẩm. Sau đó nhanh chóng phát tán 

trên phạm vi cả nước, trở thành nạn dịch “ốc bươu vàng” phá hại lúa ở Việt Nam 

[45]. Tại Thừa Thiên Huế P. canaliculata có độ phong phú chiếm ưu thế ở sinh 

cảnh ruộng (n% = 30,92) và sinh cảnh ao (n% = 24,84); ở sinh cảnh sông loài 

này cũng có độ phong phú khá cao (n% = 11,32) (Phụ lục II, Bảng II.1). Điều 

này cho thấy mức độ xâm lấn cao của P. canaliculata ở các sinh cảnh nước ngọt 

nội địa, đặc biệt là ở sinh cảnh ruộng sẽ tiềm ẩn nguy cơ phá hại lúa.  

L. fulica có nguồn gốc từ Đông Phi, nhưng hiện nay đã mở rộng ra hầu hết 

các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới [33]. Loài sinh trưởng rất nhanh, 

chúng thường ăn lá cây, rau màu. Tại Thừa Thiên Huế L. fulica có độ phong phú 

chiếm ưu thế ở sinh cảnh đất canh tác (n% = 22,66) (Phụ lục II, Bảng II.2), tiềm 

ẩn nguy cơ gây hại cho cây trồng nông nghiệp.  
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3.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC LOÀI CHÂN BỤNG 

Ở NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA VÀ TRÊN CẠN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

 Các loài được giới thiệu gồm: mô tả gốc, nơi thu mẫu chuẩn, synonym, tên 

Việt Nam (nếu có), mẫu vật, đặc điểm nhận dạng, kích thước, phân bố (Thế giới, 

Việt Nam và Thừa Thiên Huế), nhận xét. Khóa định loại các loài, giống thuộc 

lớp Chân bụng tại KVNC là khóa lưỡng phân được soạn theo kiểu có dấu ngoặc.  

 Khóa định loại các loài, giống và họ thuộc lớp Chân bụng tại KVNC là 

khóa lưỡng phân được soạn theo kiểu có dấu ngoặc. Các đặc điểm hình thái dùng 

trong xây dựng khóa mang tính ổn định, thuận tiện cho việc quan sát như: hình 

dạng vỏ, đỉnh vỏ, kích thước, số vòng xoắn, hướng xoắn; đặc điểm của mặt vỏ, 

miệng vỏ, lớp sứ bờ trụ, tháp ốc, lỗ rốn, màu sắc hoặc các hoa văn trên vỏ…  

3.2.1. Cơ sở dữ liệu và khóa định loại các loài Chân bụng ở nước ngọt nội 

địa tại Thừa Thiên Huế 

Phân lớp Caenogastropoda Cox, 1960 

 Họ Ampullariidae Gray, 1847 

Khóa định loại các giống trong họ Ampullariidae 

1 (2) Vỏ có lỗ rốn rộng và sâu, lớp sứ bờ trụ mỏng..................................Pomacea  

2 (1) Vỏ có lỗ rốn dạng khe hẹp, lớp sứ bờ trụ dày...........................................Pila 

Giống Pila Röding, 1798 

Khóa định loại các loài trong giống Pila 

1 (2) Vỏ hình côn, mặt vỏ có đường vòng nâu sẫm, tháp ốc hơi thấp.....P. scutata 

2 (1) Vỏ hình trứng, không có đường vòng nâu sẫm, tháp ốc cao........P. virescens 

1. Pila scutata (Mousson, 1848) (Hình 3.10.A) 

Ampullaria scutata Mousson, 1848 [188]. 

Synonym: Ampullaria conica W. Wood, 1828; Pila conica (Wood, 1828); Ampullaria 

scutata Mousson, 1848; Ampullaria orientalis Philippi, 1849; Ampullaria 

borneensis Philippi, 1852;  Ampullaria javanica Reeve, 1856; Ampullaria stoliczkana G. 

Nevill, 1877; Ampullaria perakensis de Morgan, 1885; Ampullaria wellesleyensis de 

Morgan, 1885; Pachylabra javanica (Reeve, 1856) [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc bươu, ốc mít, ốc nhồi hình côn. 

Mẫu vật: 12 M (Nam Đông), LZ-HUE1001. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình côn, tháp ốc thấp. Vỏ màu xanh đen 

hoặc vàng nâu, có nhiều dải nâu sẫm song song trên các vòng xoắn. Mặt vỏ nhẵn, 



 

67 

có các vân dọc. Có 5-5½ vòng xoắn, rãnh xoắn nông. Miệng vỏ gần bán nguyệt, 

vành miệng sắc, thể chai mỏng. Lỗ rốn dạng khe hẹp. 

Kích thước (mm): H 34,1-39,0; W 26,8-32,0; AH 26,1-28,0; AW 18,0-23,3. 

Phân bố: - Thế giới: Các nước vùng Đông Nam Á [41]. 

 - Việt Nam: Phân bố trên toàn quốc [41]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh suối Nam Đông, Phú Lộc.  

Nhận xét: Hình thái của P. scutata khác với P. virescens ở đặc điểm vỏ ốc hình 

côn, mặt vỏ có đường vòng nâu sẫm, tháp ốc thấp.  

2. Pila virescens (Deshayes,1824) (Hình 3.10.B) 

Ampullaria virescens Deshayes, 1824. Nơi thu mẫu chuẩn: Chưa rõ [95]. 

Synonym: Ampullaria polita Deshayes, 1830 [64]; Pila polita - Brandt 1974 [64]. 

Tên Việt Nam: Ốc bươu đen, ốc nhồi. 

Mẫu vật: 49 M (Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy), LZ-HUE1101. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn, hình trứng, tháp ốc cao. Vỏ màu xanh vàng 

hoặc nâu đen. Mặt vỏ nhẵn, thường có các khía dọc mịn. Có 5½-6 vòng xoắn, 

rãnh xoắn nông. Miệng vỏ hẹp, hình bán nguyệt, vành miệng sắc, thể chai mỏng. 

Lỗ rốn dạng khe hẹp. 

Kích thước (mm): H 43,2-64,5; W 34,5-58,5; AH 31,1-42,3; AW 15,6-20,1. 

Phân bố: - Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Inđônêsia và 

Myanmar [64]. 

 - Việt Nam: Phân bố trên toàn quốc [45].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh ao và sông.  

Nhận xét: Loài ít biến đổi về màu sắc, chiều cao tháp ốc có biến đổi trong quần 

thể. Pila virescens phân biệt với các loài khác trong giống ở đặc điểm vỏ hình 

trứng, tháp ốc cao. Ở Việt Nam loài này có giá trị dùng làm thực phẩm. 

Giống Pomacea Perry, 1810 

3. Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) (Hình 3.10.C) 

Ampullaria canaliculata Lamarck, 1822: 178. Nơi thu mẫu chuẩn: Palermo, Buenos Aires, 

Argentina [64]. 

Synonym: Ampullaria canaliculata Lamarck, 1822; Ampullaria australis d’Orbigny, 

1835; Ampullaria figulina Spix, 1827; Ampullaria gualtieri d'Orbigny, 1835; Pomacea 

canaliculata chaquensis Hylton Scott, 1948; Ampullaria dorbignyana Philippi, 1852; 

Pomacea thachi Huber, 2020 [188]. 
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Tên Việt Nam: Ốc bươu vàng. 

Mẫu vật: 886 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE1201. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn, hình cầu, tháp ốc cao. Vỏ có màu vàng nâu. Mặt 

vỏ nhẵn, có các vân dọc. Có 5-6 vòng xoắn, rãnh xoắn sâu, vòng xoắn cuối lớn, 

phình rộng, chiếm 5/6 chiều cao của vỏ. Miệng vỏ rộng, hình bầu dục, vành 

miệng sắc, thể chai phát triển. Lỗ rốn rộng và sâu. 

Kích thước (mm): H 21,2-65,3; W 17,5-57,6; AH 15,1-32,3; AW 9,1-32,1. 

Phân bố: - Thế giới: Nam Mỹ, Châu Phi, các nước vùng Đông Nam Á [45].  

 - Việt Nam: Phân bố rộng trên toàn quốc [45].  

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh ao, sông, ruộng. 

Nhận xét. Loài này di nhập vào Việt Nam từ những năm 80 của thế kỉ XX, được 

nuôi như một nguồn cung cấp thực phẩm. Sau đó nhanh chóng phát tán trên 

phạm vi cả nước, trở thành nạn dịch “ốc bươu vàng” hại lúa ở Việt Nam [45].  

Họ Viviparidae Gray, 1847 

Khóa định loại các giống trong họ Viviparidae 

1 (4) Mặt vỏ nhẵn 

2 (3) Có các đường vòng màu nâu trên vòng xoắn cuối............................ Sinotaia  

3 (2) Không có các đường vòng màu nâu trên vòng xoắn cuối...Cipangopaludina 

4 (1) Mặt vỏ các gờ theo vòng xoắn 

5 (6) Không có lỗ rốn............................................................................Angulyagra 

6 (5) Lỗ rốn dạng khe hẹp...................................................................Filopaludina 

Giống Angulyagra Rao, 1931 

Khóa định loại các loài trong giống Angulyagra 

1 (2) Vỏ hình tháp, vòng xoắn dẹp, miệng vỏ hình trái tim..................A. boettgeri 

2 (1) Vỏ hình côn ngắn, vòng xoắn phồng, miệng vỏ gần tròn….....A. polyzonata 

4. Angulyagra boettgeri (Heude, 1890) (Hình 3.10.D) 

Paludina boettgeri Heude, 1890: 177. Nơi thu mẫu chuẩn: Hainan, Trung Quốc [45]. 

Synonym: Paludina boettgeri Heude, 1890; Vivipara boettgeri Heude, 1890; Angulyagra 

(Angulyagra) boettgeri (Heude, 1890) [188]; Viviparus boettgeri - Yen, 1939 [183]. 

Tên Việt Nam: Ốc vặn. 
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Mẫu vật: 180 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE1301. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình tháp, màu nâu vàng hoặc xanh đen. 

Vỏ có 5½-6 vòng xoắn, đỉnh tù. Các vòng xoắn phẳng, lớn dần đều, rãnh xoắn 

nông. Mặt vỏ có 3 đến 6 đường gờ thô, màu nâu, nổi rõ, chạy song song với rãnh 

xoắn. Miệng vỏ hình tim, có góc ở quãng giữa vành miệng; lớp sứ bờ trụ dày, 

màu trắng đục. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 21,5-26,2; W 14,3-18,1; AH 10,3-13,5; AW 9,4-11,2. 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc [183]. 

 - Việt Nam: Bắc Việt Nam [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh ruộng, ao, sông, suối. 

Nhận xét: Hình thái của loài gần giống với A. polyzonata, nhưng có thể phân 

biệt ở đặc điểm của A. boettgeri có các vòng xoắn dẹp, miệng hình tim, còn A. 

polyzonata có các vòng xoắn phồng, miệng gần tròn. Loài này được sử dụng 

làm thực phẩm ở Thừa Thiên Huế. 

5. Angulyagra polyzonata (Frauenfeld, 1862) (Hình 3.10.E) 

Vivipara polyzonata Frauenfeld, 1862: 1165-1166. Nơi thu mẫu chuẩn: Trung Quốc [188].  

Synonym: Vivipara polyzonata Frauenfeld, 1862; Paludina polyzonata (Frauenfeld, 1862); 

Angulyagra (Angulyagra) polyzonata (Frauenfeld, 1862); Sinotaia polyzonata (Frauenfeld, 

1862) [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc vặn. 

Mẫu vật: 679 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE1401. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình côn ngắn, màu nâu vàng hoặc xanh 

đen. Vỏ có 5-6 vòng xoắn, đỉnh nhọn. Các vòng xoắn gồ cao, lớn dần đều, rãnh 

xoắn sâu. Mặt vỏ có 3 đến 6 gờ thô, màu nâu, nổi rõ, chạy song song với rãnh 

xoắn. Miệng vỏ gần tròn, có góc ở quãng giữa vành miệng; lớp sứ bờ trụ dày, 

màu trắng đục. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 16,3-31,5; W 12,1-29,6; AH 8,2-15,2; AW 6,5-13,2. 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc [183].  

 - Việt Nam: Trên phạm vi toàn quốc [45].  

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh ao, sông, suối, ruộng.  



 

70 

Nhận xét: A. polyzonata có sự biến đổi hình thái phụ thuộc vào khu vực phân bố. 

Đây là loài phổ biến, được sử dụng làm thực phẩm; phân bố rộng ở Việt Nam.  

Giống Cipangopaludina Hannibal, 1912 

6. Cipangopaludina lecythoides (Benson 1842) (Hình 3.10.F) 
Paludina lecythoides Benson, 1842: 133; phụ lục. 2, hình. 1. Nơi thu mẫu chuẩn: đảo 

Chusan, Trung Quốc [188].  

Synonym: Paludina lecythoides Benson, 1842; Viviparus lecythoides (Benson, 1842) [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc rạ. 

Mẫu vật: 17 M (Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE1501. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn, hình oval, màu xanh đen. Mặt vỏ nhẵn, có các 

khía dọc nhỏ. Có 5½-6 vòng xoắn, rãnh xoắn sâu, vòng xoắn cuối phình rộng, 

chiều cao bằng 2/3 chiều cao vỏ. Chiều cao tháp ốc gần bằng chiều cao miệng 

vỏ, làm vỏ ốc có dáng thấp, rộng ngang. Miệng vỏ hình bán nguyệt, vành miệng 

sắc, thể chai mỏng. Lỗ rốn nhỏ và nông. 

Kích thước (mm): H 33,1-35,5; W 24,3-27,0; AH 9,2-16,0; AW 12,2-14,3. 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc, Campuchia [161].  

 - Việt Nam: Trên phạm vi toàn quốc [37].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh ao và sông. 

Nhận xét: So với mẫu thu được ở phía Bắc Việt Nam và ở Trung Quốc mẫu ở 

Thừa Thiên Huế có kích thước bé hơn. Ở Thừa Thiên Huế loài này được sử dụng 

làm thực phẩm. 

Giống Filopaludina Habe, 1964 

Khóa định loại các loài trong giống Filopaludina 

1 (2) Mặt vỏ có các đường chỉ màu nâu đen chạy song song với rãnh xoắn, chiều 

cao vỏ bé hơn 30 mm.......................................................................F. sumatrensis 

2 (1) Mặt vỏ không rõ các đường chỉ màu nâu đen trên các vòng xoắn, chiều cao 

vỏ lớn hơn 30 mm................................................................................F. martensi 

7. Filopaludina martensi (Frauenfeld, 1864) (Hình 3.10.G) 

Paludina martensi Frauenfeld, 1865. Nơi thu mẫu chuẩn: Thái Lan [64]. 

Mẫu vật: 545 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE1601. 
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Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung lớn, hình côn. Vỏ màu xanh vàng hoặc nâu 

đen. Có 6 vòng xoắn, trên các vòng xoắn có các gờ nổi rõ, vòng xoắn cuối mở 

rộng. Miệng hình tim, vành miệng sắc, thể chai không phát triển. Nắp miệng 

mỏng, có tâm lệch gần cạnh trong, mặt ngoài và trong đều có màu nâu đen. Lỗ 

rốn dạng khe hẹp. 

Kích thước (mm): H 34,9-39,1; W 22,0-27,6; AH 15,8-20,7; AW 15,5-17,7. 

Phân bố: - Thế giới: Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Inđônêsia, Trung 

Quốc [64].  

 - Việt Nam: Nam Việt Nam [64]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh sông và ao. 

Nhận xét: Loài này có hình thái giống với F. sumatrensis, nhưng có thể phân 

biệt ở đặc điểm F. martensi có kích thước lớn hơn và mặt vỏ không rõ các đường 

chỉ màu nâu đen trên các vòng xoắn. F. martensi được sử dụng làm thực phẩm.  

8. Filopaludina sumatrensis (Dunker, 1852) (Hình 3.10.H) 

Paludina sumatrensis Dunker, 1852: 185. Nơi thu mẫu chuẩn: Peam Chelang, Campuchia [64]. 

Synonym: Sinotaia (Filopaludina) bengarensis filosa - Habe, 1964; Filopaludina 

(Filopaludina) sumatrensis - Brandt, 1974 [64]. 

Tên Việt Nam: Ốc đá. 

Mẫu vật: 243 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE1701. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình côn. Vỏ màu xanh vàng, trên mỗi 

vòng xoắn có các đường chỉ chìm màu nâu đen chạy song song với rãnh xoắn. 

Mặt vỏ có gờ. Có 6 vòng xoắn, vòng xoắn cuối mở rộng và có gờ dưới nổi rõ. 

Miệng hình tim, vành miệng sắc, thể chai không phát triển. Lỗ rốn dạng khe hẹp. 

Kích thước (mm): H 19,1-27,0; W 14,1-20,0; AH 10,8-15,7; AW 9,5-13,0. 

Phân bố: - Thế giới: Campuchia, Thái Lan [64].  

 - Việt Nam: Lai Châu, Đông và Tây Nam Bộ [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh ao và sông các huyện Phú Lộc, 

A Lưới, Phong Điền. 

Nhận xét: Loài này trước đây đã được Morelet ghi nhận ở phía Nam Việt Nam 

với tên Paludina sumatrensis (Morelet, 1869) [47]. 
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Hình 3.10. A. Pila scutata, B. Pila virescens, C. Pomacea canaliculata,  

D. Angulyagra boettgeri, E. Angulyagra polyzonata, F. Cipangopaludina 

lecythoides, G. Filopaludina martensi, H. Filopaludina sumatrensis 
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Giống Sinotaia Haas, 1939 

9. Sinotaia quadrata (Benson, 1842) (Hình 3.11.A) 

Paludina quadrata Benson, 1842: 487. Nơi thu mẫu chuẩn: Trung Quốc [188]. 
Synonym: Paludina quadrata Benson, 1842; Viviparus quadratus (Benson, 1842); 

Bellamya aeruginosa (Reeve, 1863); Bellamya lapidea (Heude, 1889); Bellamya 

lapillorum (Heude, 1890); Bellamya purificata (Heude, 1890); Paludina aeruginosa Reeve, 

1863; Paludina lapidea Heude, 1889;  Paludina dispiralis Heude, 1890; Paludina 

fantozatiana Heude, 1890; Sinotaia pyrificata (Heude, 1890); Sinotaia turrita (Yen, 1939); 

Vivipara lapillorum (Heude, 1890) [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc đá. 

Mẫu vật: 162 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE1801. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình tháp. Vỏ có màu xanh hoặc nâu đất, 

có 3 vòng màu nâu sẫm nằm song song trên vòng xoắn cuối. Có 5½-6 vòng 

xoắn, rãnh xoắn nông, vòng xoắn cuối phình rộng. Miệng vỏ tròn, có chiều cao 

thấp hơn chiều cao tháp ốc. Vành miệng sắc, thể chai mỏng. Nắp miệng mỏng, 

tâm lệch gần cạnh trong. Lỗ rốn dạng khe hẹp. 

Kích thước (mm): H 22,2-31,9; W 15,1-21,1; AH 11,2- 15,7; AW 9,9-13,1. 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc [183].  

 - Việt Nam: Bắc Việt Nam [45] 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh ao, ruộng và sông.  

Nhận xét: S. quadrata là loài bắt gặp phổ biến ở nhiều khu vực, nhưng mật độ 

cá thể thấp ở Thừa Thiên Huế. Loài được sử dụng làm thực phẩm. 

Họ Pachychilidae Troschel, 1857 

Giống Sulcospira Troschel, 1857 

Khóa định loại các loài trong giống Sulcospira 

1 (2) Có 4-5 vòng xoắn, chiều cao vòng xoắn cuối bằng khoảng 2/3 chiều 

cao vỏ..............................................................................................S. dakrongensis 

2 (1) Có 6-7 vòng xoắn, chiều cao vòng xoắn cuối bằng khoảng 1/2 chiều cao 

vỏ……...............................................................................................S. touranensis 

10. Sulcospira dakrongensis Köhler, Holford, Do et Ho, 2009 (Hình 3.11.B) 

Sulcospira dakrongensis Köhler, Holford, Do et Ho, 2009: 121 - 146, hình. 14A - E, 15A, 

B, 16. Nơi thu mẫu chuẩn: Dakrong, Việt Nam [84]. 
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Typ: Holotype ZMB 114.367a [Köhler và cs., 2009: 135, hình. 14A]. 

Tên Việt Nam: Ốc tháp đa karông 

Mẫu vật: 178 M (Phong Điền, A Lưới), LZ-HUE1901.  

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình tháp cụt, rộng, đỉnh vỏ thường bị ăn 

mòn. Vỏ màu nâu đen. Mặt vỏ nhẵn, có các đường sinh trưởng và các gờ dọc. Có 

4-5 vòng xoắn; vòng xoắn cuối mở rộng, chiều cao bằng khoảng 2/3 chiều cao 

của vỏ. Miệng vỏ rộng, hình bầu dục; vành miệng sắc, phần dưới tạo thành môi, 

thể chai dày, màu trắng vôi. Không có lỗ rốn.  

Kích thước (mm): H 25,8-40,5; W 14,1-21,2; AH 13,7-20,6; AW 9,1-14,2. 

Phân bố: - Việt Nam: Quảng Trị, Quảng Nam [84]. 

 - Thừa Thiên Huế: Suối ở huyện Phong Điền, A Lưới. 

Nhận xét: Loài này có hình thái giống với S. tourannensis, nhưng có thể phân 

biệt ở đặc điểm S. dakrongensis có ít vòng xoắn hơn, dạng hình tháp ngắn hơn, 

rộng ngang hơn; miệng vỏ của S. dakrongensis cũng thấp và rộng hơn so với 

S. tourannensis. Mẫu được thu tại Thừa Thiên Huế giáp với nơi thu mẫu chuẩn 

(Dakrong, Quảng Trị). Loài có giá trị được dùng làm thực phẩm tại KVNC. S. 

dakrongensis là loài đặc hữu ở miền Trung Việt Nam [45].  

11. Sulcospira tourannensis (Souleyet, 1852) (Hình 3.11.C) 

Melania tourannensis Eydoux, Souleyet, 1852: 543, 544, phụ lục. 31, hình. 4-7. Nơi thu 

mẫu chuẩn: Sông Hàn, Đà Nẵng, Việt Nam [84]. 

Synonym: Melania tourannensis Eydoux, Souleyet, 1852 [84]; Brotia tourannensis -  

Köhler & Glaubrecht, 2002 [84]. 

Tên Việt Nam: Ốc tháp Quảng Nam. 

Mẫu vật: 305 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE2001. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, hình tháp dài, đỉnh vỏ thường bị gặm 

mòn. Vỏ có màu nâu đen. Mặt vỏ nhẵn, đường sinh trưởng mờ. Có 6-7 vòng 

xoắn, rãnh xoắn sâu, vòng xoắn cuối mở rộng, chiều cao bằng khoảng 1/2 chiều 

cao của vỏ. Miệng vỏ hình bầu dục, hẹp; vành miệng sắc, phần dưới tạo thành 

môi nhọn, thể chai dày, màu trắng. Nắp miệng hình bầu dục, tâm lệch gần cạnh 

trong. Không có lỗ rốn. 
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Kích thước (mm): H 29,2- 43,0; W 14,4-20,3; AH 13,5-20,3; AW 8,3-12,3. 

Phân bố: - Việt Nam: Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị [84]. 

 - Thừa Thiên Huế: Suối ở huyện Nam Đông, Phú Lộc và A Lưới. 

Nhận xét: S. tourannensis là loài đặc hữu phân bố ở miền Trung và Tây Nguyên 

Việt Nam [84]. Loài này gặp phổ biến ở các suối vùng phía Tây Nam Thừa 

Thiên Huế và có giá trị dùng làm thực phẩm. 

Họ Thiaridae Gray, 1847 

Khóa định loại các giống trong họ Thiaridae  

1 (4) Mặt vỏ không có các hàng mấu gai 

2 (3) Vòng xoắn cuối lớn hơn 1/2 chiều cao vỏ, mặt vỏ có nhiều hàng nốt 

sần................................................................................................................Tarebia  

 3 (2) Vòng xoắn cuối ngắn dưới 1/2 chiều cao vỏ, mặt vỏ có các gờ hình cánh 

cung nối dọc vỏ.....................................................................................Melanoides  

4 (1) Mặt vỏ có các hàng mấu gai ....................................................... Mieniplotia  

Giống Melanoides Olivier, 1804 

12. Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) (Hình 3.11.D) 

Nerita tuberculata Müller, 1774: 191. Nơi thu mẫu chuẩn: Coromandel Coast (Ấn Độ) [45]. 

Synonym: Melanoides tuberculata - Brandt 1974 [64]. 

Tên Việt Nam: Ốc mút suối. 

Mẫu vật: 393 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE2101. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình tháp dài, mặt vỏ màu nâu đen 

hay vàng đất. Có 8-12 vòng xoắn, đỉnh nhọn. Các vòng xoắn đầu cuộn đều, rãnh 

xoắn nông, vòng xoắn cuối ngắn hơn 1/2 chiều cao vỏ. Trên các vòng xoắn có 

các gờ nối dọc sít nhau. Miệng vỏ hình bầu dục, hẹp, chiếm khoảng 1/4 chiều 

cao của vỏ, phía dưới tròn rộng. Vành miệng sắc, lớp sứ bờ trụ dày, màu trắng 

đục hay tím. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 18,3-30,3; W 6,7-12,0; AH 7,0-12,6; AW 4,1-7,5. 
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Phân bố: - Thế giới: Loài này có nguồn gốc từ Tây Á và Đông Phi nhưng đã trở 

nên phổ biến trên toàn thế giới [45].  

 - Việt Nam: Phân bố trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh sông, suối, ao và ruộng.   

Nhận xét: M. tuberculata có sự thay đổi về hình dạng, kích thước tùy thuộc vào 

môi trường sống. Loài này là vật chủ trung gian cho sán lá phổi Paragonimus 

westermani [64]. Trong KVNC loài được sử dụng làm thức ăn cho gia cầm.  

Giống Mieniplotia Low & Tan, 2014 

13. Mieniplotia scabra (O. F. Müller, 1774) (Hình 3.11.E) 

Buccinum scabrum Muller, 1774: 136. Nơi thu mẫu chuẩn: Coromandel Coast (Ấn Độ) [45]. 

Synonym: Thiara scabra (O. F. Müller, 1774); Helix aspera Gmelin, 1791; Melania 

spinulosa  Lamarck, 1822; Melania spinescens Lesson, 1831; Melania scabrella  Mousson; 

Melania pagoda Lea, 1850; Melania datura Dohrn, 1858; Melania snellemanni Schepman, 

1880; Melania bockii Brot, 1881; Melania savinieri Morlet, 1884; Melania varia  Bullen, 

1904; Melania intrepida Fulton, 1914; Melania sykesi Degner, 1928 [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc gai. 

Mẫu vật: 15 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE2301. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, hình tháp ngắn, đỉnh bị gặm mòn. Vỏ màu nâu 

vàng. Có 6-7 vòng xoắn, vòng xoắn cuối phình rộng, chiếm hơn 1/2 chiều cao 

vỏ. Trên vòng xoắn có các gờ dọc, đầu gờ có gai nhọn. Miệng vỏ hình thoi, vành 

miệng sắc, lớp sứ bờ trụ kém phát triển. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 10,9-16,0; W 5,8-8,6; AH 5,7-8,0; AW 3,7-5,2. 

Phân bố: - Thế giới: Ấn Độ, Inđônêsia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, 

Philippin, Seychelles, Iran, Timor và Nepal [64].  

 - Việt Nam: Phân bố trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp ở sinh cảnh suối Phú Lộc và Nam Đông. 

Nhận xét: Loài có hình thái bên ngoài khá đặc trưng, con trưởng thành đỉnh 

thường bị gặm mòn và các mấu lồi phát triển thành gai nhọn. Loài phân bố hẹp, 

chỉ gặp rải rác ở suối vùng miền núi ở Thừa Thiên Huế. 
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Hình 3.11. A. Sinotaia quadrata, B. Sulcospira dakrongensis,                          

 C. Sulcospira tourannensis, D. Melanoides tuberculata,                                      

E. Mieniplotia scabra, F. Tarebia granifera 
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Giống Tarebia H. Adams & A. Adams, 1834 

14. Tarebia granifera (Lamarck, 1816) (Hình 3.11.F) 

Melania granifera Lamarck, 1822: 167. Nơi thu mẫu chuẩn: Timor [64]. 

Synonym: Melania granifera Lamarck, 1816; Melanoides (Tarebia) granifera (Lamarck, 

1816); Thiara granifera (Lamarck, 1822); Melania celebensis Quoy & Gaimard, 1832; 

Melania adspersa Troschel, 1837; Melania lineata Troschel, 1837; Melania semigranosa von 

dem Busch, 1842; Melania batana Gould, 1843; Melania coffea Philippi, 1843; Melania 

flavida Dunker, 1844; Melania obliquegranosa E.A. Smith, 1878; Melania obliquegranosa 

var. monstrosa E.A. Smith, 1878; Melania (Tarebia) obliterans O. Boettger, 1891; 

Melania cingulifera Sykes, 1904; Melania granifera var. papuana Soós, 1911; Melania 

langemaki Leschke, 1912; Melania (Tarebia) kampeni Schepman, 1918 [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc hạt sần. 

Mẫu vật: 96 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE2201. 

 Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình côn. Vỏ màu nâu đen hay vàng 

nâu. Có 9-10 vòng xoắn phải, vòng xoắn cuối chiếm hơn 1/2 chiều cao vỏ. Rãnh 

xoắn nông, mặt vỏ có các khía dọc, có nhiều nốt sần trên các vòng xoắn. Miệng 

vỏ hình bầu dục dẹp. Vành miệng sắc, lớp sứ bờ trụ dày, màu trắng đục. Không 

có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 15,7-24,2; W 8,0-10,9; AH 8,2-13,1; AW 4,6-6,2. 

Phân bố: - Thế giới: Từ Ấn Độ đến Úc [64].  

 - Việt Nam:  Phân bố trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh sông, suối và ao. 

Nhận xét: Mẫu của T. granifera thu được ở Thừa Thiên Huế có 2 dạng hình thái 

khác nhau. Một dạng dài, rãnh xoắn sâu và có màu nâu đen, dạng còn lại ngắn 

hơn, rãnh xoắn nông hơn và có màu vàng nâu. T. granifera là vật chủ trung gian 

cho sán lá phổi Paragonimus westermani [64]. Ở Thừa Thiên Huế loài phân bố 

rộng và số lượng cá thể lớn; được khai thác làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi. 

Họ Bithyniidae Walker, 1927 

Khóa định loại các giống trong họ Bithyniidae 

1 (2) Mặt vỏ nhẵn bóng................................................................................Gabbia  

2 (1) Mặt vỏ có nhiều gờ vòng thô..................................................Parafossarulus  

 

https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=738613
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1486130
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1486130
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=955010
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1245224
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1437558
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1437559
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1063554
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1063554
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1472309
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1063036
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1063569
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1063569
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1470045
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1470046
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1470046
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1474442
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1451284
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1327715
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1393916
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1393916
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1447061
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Giống Gabbia Tryon, 1865 

15. Gabbia fuchsiana (von Moëllendorff, 1888) (Hình 3.12.A) 

Bythinia fuchsiana von Moëllendorff, 1888: 134, phụ lục. 4, hình. 2-2a,b. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Hồ Nam, Trung Quốc [183]. 

Synonym: Bythinia fuchsiana von Moëllendorff, 1888; Bithynia critica Gredler, 1889; 

Bulimus criticus (Gredler, 1889) [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc phuc si. 

Mẫu vật: 313 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE2401. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, vỏ mỏng, mặt vỏ nhẵn, đỉnh tù. Vỏ có màu vàng 

nâu hay nâu sẫm. Có 5-5½ vòng xoắn, rãnh xoắn nông. Các vòng xoắn đầu ngắn, 

chỉ chiếm 1/4 vỏ ốc. Miệng vỏ gần hình bầu dục, tạo góc ở phía trên. Vành miệng 

dày, liên tục, lớp sứ bờ trụ kém phát triển. Lỗ rốn dạng khe hẹp sâu. 

Kích thước (mm): H 9,7-10,6; W 6,2-7,2; AH 4,9-5,2; AW 3,8-4,2. 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc [183].  

 - Việt Nam: Phân bố trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh ruộng và ao. 

Nhận xét: Loài này được sử dụng làm thức ăn cho gia cầm. 

Giống Parafossarulus Annandale, 1924 

16. Parafossarulus manchouricus (Bourguignat, 1860) (Hình 3.12.B) 

Bythinia manchourica Bourguignat, 1860: 535, phụ lục 24, hình 11-13. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Siberia [188]. 

Synonym: Parafossarulus striatulus (Benson, 1842) [188].  

Tên Việt Nam: Ốc vằn. 

Mẫu vật: 155 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE2501. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, hình bầu dục, đỉnh tù thường bị gặm mòn. Vỏ 

có màu vàng. Mặt vỏ có nhiều gờ vòng thô. Có 4½-5 vòng xoắn, các vòng xoắn 

đầu ngắn, chiếm 1/4 chiều cao vỏ, rãnh xoắn nông. Miệng hình bầu dục, tạo góc 

ở phía dưới bên trái. Vành miệng sắc liên tục, lớp sứ bờ trụ kém phát triển. 

Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 6,9-10,2; W 5,2-7,0; AH 4,4-6,0; AW 3,4-4,4. 

https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1395893
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1060615
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Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc [183]. 

 - Việt Nam: Phân bố trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp phổ biến ở sinh cảnh ruộng và ao. 

Nhận xét: Loài được sử dụng làm thức ăn cho gia cầm. Loài bổ sung cho Thừa 

Thiên Huế. 

Phân lớp Heterobranchia Gray, 1840 

Họ Bulinidae Baker, 1945 

Giống Indoplanorbis Annandale & Prashad, 1920 

17. Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1833) (Hình 3.12.C) 

Planorbis exustus Deshayes, 1833: 417, phụ lục. 1, hình. 11-13. Nơi thu mẫu chuẩn: 

Malabar Coast [64]. 

Synonym: Planorbis circumspissus Morelet, 1862; Planorbis coromandelicus Dunker, 

1856; Planorbis exustus Deshayes, 1833; Planorbis hindu Clessin, 1886; Planorbis 

indicus Benson, 1836; Planorbis indicus var. zonatus Clessin, 1886; Planorbis 

zebrinus Dunker, 1856 [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc đĩa phồng.  

Mẫu vật: 12 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE2601. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, dạng hình đĩa, mặt trên và dưới hơi lõm. 

Vỏ màu vàng nhạt hoặc nâu vàng. Có 3-4 vòng xoắn phải, vòng xoắn cuối lớn, 

chiếm gần bằng chiều cao vỏ ốc. Mặt vỏ có các gờ phóng xạ. Miệng vỏ hình 

bình hành, loe rộng, vành miệng sắc. 

Kích thước (mm): H 11,0-13,2; W 13,7-15,9; AH 6,8-7,3; AW 8,0-11,7. 

Phân bố: - Thế giới: Vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á (Nhật Bản, Ấn Độ, 

các nước Đông Dương, Myanmar, Thái Lan, Inđônêxia) [45].   

 - Việt Nam: Ninh Thuận, các tỉnh ở Tây Nguyên [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp ở sinh cảnh ao. 

Nhận xét: I. exustus là vật chủ trung gian truyền bệnh ở động vật [64]. Loài này 

không có giá trị thực phẩm.  

Họ Planorbidae Gray, 1840 

Khóa định loại các giống trong họ Plarnorbidae  

1 (2) Vỏ dạng bán cầu cụt, lỗ rốn hẹp.......................................................Polypylis  

2 (1) Vỏ hình đĩa dẹp, lỗ rốn nông và mở rộng.........................................Gyraulus  
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Giống Gyraulus Charpentier, 1837 

18. Gyraulus convexiusculus (T. Hutton, 1849) (Hình 3.12.D) 

Planorbis convexiusculus Hutton, 1849: 657. Nơi thu mẫu chuẩn: Ấn Độ [45]. 

Synonym: Planorbis convexiusculus Hutton, 1849; Planorbis saigonensis Crosse, Fischer, 

1863; Planorbis turbinellus Tapparine Canefri, 1883 [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc đĩa dẹt. 

Mẫu vật: 176 M (Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới, Phú Vang, Hương 

Thủy), LZ-HUE2701. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ rất nhỏ, hình đĩa, mặt trên phẳng, mặt dưới hơi lõm. 

Vỏ mỏng, màu vàng nâu. Có 4 vòng xoắn, rãnh xoắn nét, vòng xoắn cuối lớn. 

Miệng vỏ xiên, vành miệng tạo thành góc tù ở chính giữa. Lỗ rốn dạng vết lõm, 

rộng và nông. 

Kích thước (mm): H 1,0-1,2; W 3,3-5,5; AH 1,4-1,5; AW 1,1-1,6. 

Phân bố: - Thế giới: Vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á [64]. 

 - Việt Nam: Bắc Việt Nam [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp phổ biến ở sinh cảnh ao, ruộng và sông.  

Nhận xét: G. convexiusculus là vật chủ trung gian đầu tiên của Echinostoma 

ilocanum và các loài khác của Echinostoma. Hơn nữa, còn thấy cercaria của 

Paramphistoma sp. trong loài này [64].  

Giống Polypylis Pilsbry, 1906 

19. Polypylis hemisphaerula (Benson, 1842) (Hình 3.12.E) 

Planorbis hemisphaerula Benson, 1842: 487. Nơi thu mẫu chuẩn: Trung Quốc [188]. 

Synonym:. Planorbis hemisphaerula Benson, 1842; Planorbis largillierti E. von Martens, 

1867; Segmentina hemisphaerula (Benson, 1842) [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc đĩa. 

Mẫu vật: 3 M (Nam Đông), LZ-HUE2801. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, dạng bán cầu cụt, màu vàng sẫm. Có 4½ vòng 

xoắn. Vòng xoắn cuối có 3 hoặc nhiều gờ phóng xạ ở bên trong. Mặt dưới 

phẳng, mặt trên gồ cao. Miệng vỏ xiên, vành miệng rất mỏng, màu trắng. Lỗ rốn 

hẹp, tròn, sâu. 

Kích thước (mm): H 1,5-1,7; W 4,8-5,1; AH 1,9-2,1; AW 2,1-2,2 . 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc, đảo Ryu Kyu, Đài Loan, Lào, Campuchia, 

Thái Lan [64].  
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 - Việt Nam: Phân bố rộng trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh ao ở Nam Đông. 

Nhận xét: Ốc có kích thước và hình dáng gần giống với Gyraulus 

convexiusculus. Tuy nhiên, Polypylis hemisphaerula có lỗ rốn nhỏ và nông hơn. 

Loài này là vật chủ trung gian của sán lá Fasciolopsis buski [64]. 

Họ Lymnaeidae Gray, 1842 

Giống Radix Montfort, 1810 

20. Radix plicatula (Benson, 1842) (Hình 3.12.F) 

Lymnaea plicatula Benson, 1842: 487. Nơi thu mẫu chuẩn: đảo Chusan, Trung Quốc [188]. 

Synonym: Limnaea plicatula Benson, 1842; Limnaea plicatula var. fasciolata von 

Martens, 1882; Limnaea swinhoei H. Adams, 1866; Limnaea yunnanensis G. Nevill, 1877; 

Limnaeus chefouensis Clessin, 1886; Limnaeus moellendorfianus Clessin, 1886; Limnaeus 

plicatulus Benson, 1842; Limnaeus swinhoei H. Adams, 1866; Lymnaea (Radix) 

swinhoei (H. Adams, 1863); Limnaea (Gulnaria) pettiti Jones & Preston, 1904; Limnaea 

(Gulnaria) whartoni Jones & Preston, 1904; Limnaea mars Jones & Preston, 1904; 

Limnaea (Gulnaria) schwilpi H. K. Jones & Preston, 1910; Limnaea (Gulnaria) sinensis H. 

K. Jones & Preston, 1910; Limnaea (Gulnaria) lumleyi H. K. Jones & Preston, 1910; 

Limnaea annamitica Wattebled, 1886; Succinea niangtzeiensis Ping, 1931; Lymnaea 

(Radix) swinhoei suzukii Hirase, 1932; Lymnaea (Radix) swinhoei yokogawai Hirase, 

1932; Lymnaea plicatula Benson, 1842; Lymnaeus plicatulus (Benson, 1842); Radix 

(Radix) plicatula (Benson, 1842); Radix teilhardi (Ping, 1931) [188].  

Tên Việt Nam: Ốc tai rộng. 

Mẫu vật: 56 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE2901. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rộng ngang, cỡ lớn trên 20 mm. Vỏ ốc mỏng, dạng hình 

tai, rộng ngang, màu vàng bóng. Có 3½-4 vòng xoắn, các vòng xoắn đầu thắt 

nhỏ, vòng xoắn cuối phình rộng, chiếm tới 9/10 chiều cao của vỏ. Miệng vỏ loe 

rộng, hình tai; vành miệng ngoài sắc, gần thẳng. Góc gốc miệng vỏ gần vuông. 

Lỗ rốn hẹp và dài. 

Kích thước (mm): H 10,2-18,2; W 7,5-10,9; AH 7,1-13,4; AW 4,1-9,6. 

Phân bố: - Thế giới: Thái Lan, Malaysia, Inđônêsia, Trung Quốc, Burma, Lào và 

Nhật Bản [64], [183]. 

 - Việt Nam: Phân bố rộng trên toàn quốc [45]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp ở sinh cảnh ao, ruộng và sông. 

Nhận xét: Loài này là vật chủ trung gian của Fasciola spp. Tại Thừa Thiên Huế 

Radix plicatula được sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi. 

https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1376114
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1376115
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1376115
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1464184
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1255768
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465087
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465094
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465231
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465231
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1464185
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1505685
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1505685
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1539680
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1539887
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1539887
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1539886
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465786
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465788
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1465788
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1469321
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1505687
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1505687
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1505686
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1505686
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1305957
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1534991
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1288029
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1288029
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1329990
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1329991
https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1329991
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Hình 3.12. A. Gabbia  fuchsiana, B. Parafossarulus manchouricus,                          

C. Indoplanorbis exustus, D. Gyraulus convexiusculus,                                       

E. Polypylis hemisphaerula, F. Radix plicatula   
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3.2.2. Cơ sở dữ liệu và khóa định loại các loài Chân bụng ở cạn tại Thừa 

Thiên Huế 

Phân lớp Neritimorpha Koken, 1896 

Họ Hydrocenidae Troschel, 1857 

Giống Georissa W.T. Blanford, 1864 

1. Georissa chrysacme Möllendorff, 1900 (Hình 3.13.A) 

Georissa chrysacme Möllendorff, 1900: 137. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, Việt Nam [177]. 

Mẫu vật: 69 M (Nam Đông, Phong Điền, A Lưới, Phú Lộc), LZ-HUE 3601.  

Đặc điểm hình thái: Ốc rất bé, vỏ hình nón dài, xoắn phải, màu vàng đến nâu 

đỏ. Có 4½ vòng xoắn, mặt vỏ có các gờ ngang, vòng cuối chiếm 3/4 chiều cao 

vỏ. Vành miệng đơn, không liên tục. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 2,3-2,5; W 1,3-1,4; AH 0,8-0,9; AW 0,7-0,8. 

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [177], Ninh Bình, Quảng Ninh [139], Sơn La [33].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền. 

Nhận xét: Loài này có kích thước rất bé, màu sắc có sự sai khác giữa các cá thể. 

Loài có số lượng cá thể nhiều ở vùng đá vôi huyện Nam Đông, các khu vực khác 

số lượng cá thể ít hơn. Loài đặc hữu ở Việt Nam [33], [139], [177]. Loài bổ sung 

cho Thừa Thiên Huế.  

Họ Helicinidae Férussac, 1822 

Giống Aphanoconia Wagner, 1905  

2. Aphanoconia derouledei (Wattebled, 1886) (Hình 3.13.B) 

Helicina derouledei Wattebled, 1886: 66, phụ lục. 5, hình. 2. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà 

Nẵng, Việt Nam [172]. 

Synonym: Helicina derouledei Wattebled, 1886 [172]; Helicina (Ceratopoma) derouledei - 

Möllendorff, 1900 [177]. 

Mẫu vật: 18 M (Nam Đông), LZ-HUE 3701. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ kích thước bé, hình nón, màu trắng vàng. Có 4 vòng 

xoắn phải, một gờ mờ chạy giữa chu vi vòng xoắn cuối. Miệng vỏ hình bán 

nguyệt với các góc bo tròn. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 3,4-4,1; W 5,2-6,2; AH 2,3-3,0; AW 2,3-3,1.  

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [172]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 



 

85 

Nhận xét: Trong mô tả gốc kích thước của loài là: H 2,5 mm; W 4,5 mm [172]. 

Sau đó Möllendonff (1900) đã xác định lại kích thước của loài là: H 3,75 mm; W 

5,5 mm [177]. Mẫu thu được ở Thừa Thiên Huế có kích thước dao động và nằm 

trong khoảng kích thước Möllendonff (1900) đã xác định. Loài đặc hữu ở miền 

Trung Việt Nam. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế.  

Họ Cyclophoridae J.E. Gray, 1847 

Khóa định loại các giống trong họ Cyclophoridae 

1 (2) Có ống thở trên vành miệng......................................................Opisthoporus 

2 (1) Không có ống thở trên vành miệng 

3 (4) Có rãnh lõm trên vành miệng.......................................................Pterocyclos 

4 (3) Không có rãnh lõm trên vành miệng 

5 (6) Vỏ dạng hình đĩa...............................................................................Cyclotus 

6 (5) Vỏ dạng hình tháp hoặc hình cầu dẹp 

7 (8) Chiều cao vỏ lớn hơn 20 mm......................................................Cyclophorus 

8 (7) Chiều cao vỏ bé hơn 20 mm 

9 (10) Vành miệng kép........................................................................ Lagocheilus 

10 (9) Vành miệng đơn 

11 (12) Lỗ rốn dạng vết lõm nhỏ...........................................................Leptopoma 

12 (11) Lỗ rốn mở rộng 

13 (14) Phần cổ ở vòng xoắn cuối có thắt eo............................................Alycaeus 

14 (15) Phần cổ ở vòng xoắn cuối không thắt eo.................................Platyrhaphe 

Giống Alycaeus Gray, 1850 

3. Alycaeus eydouxi Venmans, 1956 (Hình 3.13.C) 

Cyclostoma gibbum Eydoux, 1838: 6, phụ lục. 117, hình. 1A-C. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà 

Nẵng, Việt Nam [158]. 

Synonym: Cyclostoma gibbum Eydoux, 1838 [158]; Alycaeus (Alycaeus) gibbus (Eydoux, 

1838); Alycaeus (Orthalycaeus) gibbus (Eydoux, 1838) [188]. 

Mẫu vật: 23 M (Nam Đông), LZ-HUE 3801. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình cầu lệch, màu hồng hoặc vàng 

nhạt. Có 6 vòng xoắn phải, rãnh xoắn sâu; phần cổ ở vòng xoắn cuối có thắt eo. Mặt 

vỏ có các gờ sắc hình cánh cung. Vành miệng kép, liên tục. Lỗ rốn hẹp và sâu. 

Kích thước (mm): H 9,0-10,7; W 10,2-12,7; AH 3,6-4,5; AW 4,3-5,6. 

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [158]. 
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 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài có hai dạng màu sắc (màu hồng và màu vàng). Loài đặc hữu ở 

miền Trung Việt Nam [158]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Cyclophorus Montfort, 1810 

Khóa định loại các loài trong giống Cyclophorus 

1 (2) Có gờ sắc trên vòng xoắn cuối…..........................................Cyclophorus sp. 

2 (1) Không có gờ trên vòng xoắn cuối..................................C. dodrans fasciatus 

4. Cyclophorus dodrans fasciatus Kobelt, 1908 (Hình 3.13.D) 

Cyclophorus dodrans fasciatus Kobelt, 1908: 623, phụ lục. 87, hình. 1-3. Nơi thu mẫu 

chuẩn: miền Trung, Việt Nam [175]. 

Mẫu vật: 1 M (Nam Đông), LZ-HUE 3901. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn, vỏ hình cầu dẹp, màu vàng, mặt vỏ có các 

dải màu nâu không liên tục. Có 5 vòng xoắn phải, không có gờ trên vòng xoắn 

cuối. Miệng dày, hình ôvan, mở rộng xuống phía dưới, vành miệng dày. Lỗ 

rốn rộng, 1/4 diện tích bị che bởi vành miệng. 

Kích thước (mm): H 35,3; W 42,8; AH 24,3; AW 25,2. 

Phân bố: - Việt Nam: Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa [72]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Mô tả gốc đã không chỉ ra chính xác vị trí thu mẫu chuẩn của loài 

[175]. Loài đặc hữu của Việt Nam [72]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

5. Cyclophorus sp. (Hình 3.13.E) 

Mẫu vật: 42 M (Nam Đông), LZ-HUE 4001. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn, vỏ hình nón, màu vàng xen lẫn màu nâu và màu 

trắng. Có 5 vòng xoắn phải, rãnh xoắn nông, có gờ sắc ở chu vi vòng xoắn cuối. 

Miệng vỏ hình chữ nhật, với các góc bo tròn. Vành miệng liên tục, mở rộng. Lỗ 

rốn sâu, 1/4 diện tích bị che bởi vành miệng. 

Kích thước (mm): H 25,7-29,7; W 37,1-41,7; AH 18,2-21,9; AW 19,3-23,2. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với loài Cyclophorus orthostylus 

Möllendorff, 1898 phân bố ở Lào. Tuy nhiên, Cyclophorus sp. có vành miệng 

mở rộng hơn và lỗ rốn bị che bởi vành miệng nhiều hơn so với C. orthostylus. 
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Hình 3.13. A. Georissa chrysacme, B. Aphanoconia derouledei,                         

C. Alycaeus eydouxi, D. Cyclophorus dodrans fasciatus,                                     

E. Cyclophorus sp., F. Cyclotus porrectus 
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Giống Cyclotus Swainson, 1840 

6. Cyclotus porrectus Möllendorff, 1898 (Hình 3.13.F) 

Cyclotus (Procyclotus) porrectus Möllendorff, 1898: 84. Nơi thu mẫu chuẩn: Boloven, Lào [176]. 

Synonym: Cyclotus (Procyclotus) porrectus Möllendorff, 1898 [176]. 

Mẫu vật: 27 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới), LZ-HUE 4101. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình đĩa, màu vàng, 5 vòng xoắn phải, 

mặt vỏ có nhiều gờ mịn, đồng tâm. Đỉnh vỏ nhô cao, nhọn. Rãnh xoắn sâu và 

rộng. Miệng vỏ tròn, vành miệng đơn, liên tục, mở rộng, hướng xuống phía đáy. 

Lỗ rốn rất rộng. 

Kích thước (mm): H 6,5-13,2; W 11,5-20,4; AH 5,0-8,5; AW 4,7-8,9. 

Phân bố: - Thế giới: Lào [176]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông, 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc và A Lưới. 

Nhận xét: Loài bổ sung cho Việt Nam. 

Giống Lagocheilus Blanford, 1864 

Khóa định loại các loài trong giống Lagocheilus 

1 (2) Vành miệng kép, không liên tục..............................................L. scissimargo 

2 (1) Vành miệng kép, liên tục.........................................................Lagochilus sp. 

7. Lagocheilus scissimargo (Benson, 1856) (Hình 3.14.A) 

Cyclophorus (?) scissimargo Benson, 1856: 228. Nơi thu mẫu chuẩn: “Phie Than vallis 

Tenasserim, Myanmar” [156]. 

Synonym: Cyclophorus scissimargo Benson, 1856 [156]; Japonia (Lagochilus) 

scissimargo (Benson, 1856) [188]. 

Mẫu vật: 8 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 4201  

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình tháp, màu vàng nhạt, mặt vỏ 

nhẵn, có các dải màu nâu xen kẽ ngang các vòng xoắn. Có 5 vòng xoắn. Vành 

miệng kép, không liên tục. Lỗ rốn tròn sâu. 

Kích thước (mm): H 5,9-8,1; W 5,7-9,3; AH 3,2-5,1; AW 3,0-4,9. 

Phân bố: - Thế giới: Campuchia, Lào, Myanmar [74], [82], [173].  

 - Việt Nam: Quảng Ninh, Sơn La [74], [139]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc. 

Nhận xét: Mô tả gốc đã không có hình vẽ hoặc ảnh chụp minh họa. Sau đó, 

Pfeiffer (1860) [179] đã mô tả lại và có hình minh họa. Loài bổ sung cho 

Thừa Thiên Huế. 
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8. Lagochilus sp. (Hình 3.14.B) 

Mẫu vật: 8 M (Nam Đông), LZ-HUE 4301. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình tháp, màu nâu đen, 6 vòng xoắn. Mặt vỏ không 

nhẵn, có 2 gờ nổi song song với các vòng xoắn. Vành miệng kép, liên tục, lớp xà 

cừ màu tím xám. Lỗ rốn sâu, 1/3 diện tích bị che bởi vành miệng. 

Kích thước (mm): H 7,0-8,5; W 6,8-8,2; AH 4,1-4,6; AW 4,0-4,6. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhật xét: Loài này gần giống với Lagocheilus conicus, nhưng có kích thước lớn 

hơn và lỗ rốn nhỏ hơn. 

Leptopoma L. Pfeiffer, 1847 

9. Leptopoma annamiticum Möllendorff, 1900 (Hình 3.14.C) 

Leptopoma (Trocholeptopoma) annamiticum Möllendorff, 1900: 134. Nơi thu mẫu chuẩn: 

Quảng Ninh, Việt Nam [177]. 

Synonym: Leptopoma (Trocholeptopoma) annamiticum Möllendorff, 1900 [177]. 

Mẫu vật: 26 M (Nam Đông), LZ-HUE 4401. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ dạng hình tháp, đỉnh nhọn, màu trắng. Có 6 vòng xoắn 

phải. Mặt vỏ có các gờ ngang mờ. Vòng xoắn cuối chu vi có gờ sắc. Miệng vỏ gần 

tròn, vành miệng đơn, không liên tục, loe rộng. Lỗ rốn dạng vết lõm nhỏ, bị che 

khuất bởi vành miệng. 

Kích thước (mm): H 10,3-12,0; W 10,0-11,5; AH 5,6-6,5; AW 5,3-6,4. 

Phân bố: - Thế giới: Thái Lan và Lào [82], [129], [173].  

 - Việt Nam: Quảng Ninh [173], [177]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Mô tả gốc không có hình vẽ hoặc ảnh chụp minh họa. Sau đó, Zilch 

(1954) [184] đã mô tả lại và có hình vẽ minh họa cho thấy rõ đặc điểm của loài. 

Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Opisthoporus Benson, 1851 

Khóa định loại các loài trong giống Opisthoporus 

1 (2) Mặt vỏ rất mịn, ống thở hình chữ U.................................O. thuathienhuensis 

2 (1) Mặt vỏ có các gờ dọc nổi rõ, ống thở ngắn………….................O. beddomei 
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10. Opisthoporus beddomei Dautzenberg & Fischer, 1908 (Hình 3.14.D) 

Opisthoporus beddomei Dautzenberg & Fischer, 1908: 200, phụ lục. VII, hình. 1-4. Nơi 

thu mẫu chuẩn: Quảng Uyên, Cao Bằng, Việt Nam [157]. 

Synonym: Cyclotus (Opisthoporus) beddomei Kobelt, 1908 [175]. 

Mẫu vật: 25 M (Nam Đông), LZ-HUE 1021, ZMHU, LZ-HUE 1022. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ dạng tháp thấp, màu vàng. Có 4½-5 

vòng xoắn, mặt vỏ có các gờ đồng tâm nổi rõ. Đường chu vi vòng xoắn cuối 

tròn. Miệng vỏ hơi loe, hình tròn khép kín, hướng xuống đáy, vành miệng đơn. 

Vòng xoắn cuối gần miệng có ống thở ngắn. Bờ ngoài vành miệng có một rãnh 

thoát nước nhỏ hướng ra phía ngoài. Nắp miệng vỏ tròn, đường sinh trưởng đồng 

tâm. Lỗ rốn rất rộng và nông. 

Kích thước (mm): H 8,1-10,3; W 15,3-20,0; AH 5,0-6,5; AW 5,2-6,4. 

Phân bố: - Việt Nam: Cao Bằng [157]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp ở rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài đặc hữu ở Việt Nam [157]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

11. Opisthoporus thuathienhuensis Do, Bui & Do, 2020 (Hình 3.14.E) 

Opisthoporus thuathienhuensis D.S. Do, T.C. Bui & V.N. Do, 2020. Raffles Bulletin of 

Zoology, 68, 103-111, hình. 2H-K. Nơi thu mẫu chuẩn: Nam Đông, Thừa Thiên Huế, 

Việt Nam. 

Mẫu vật: Holotype: 1 M (VNMN_IZ 000.000.176); paratypes: 6 M 

(ZMHU.MOL 001), 2 M (ZRC.MOL. 15631), 5 M (LZ-HUE 6001). 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ dạng tháp thấp, màu vàng. Có 4½ - 5 

vòng xoắn, mặt vỏ rất mịn. Miệng vỏ loe rộng, tròn khép kín, vành miệng đơn. 

Gần miệng vỏ lồi lên tạo thành ống thở hình chữ U. Bờ ngoài vành miệng có 1 

rãnh thoát nước nhỏ hướng ra phía ngoài. Nắp miệng vỏ tròn, đường sinh trưởng 

đồng tâm. Lỗ rốn rất rộng. 

Kích thước (mm): H 8,7-12,3; W 14,0-19,5; AH 5,8-7,1; AW 5,4-7,2. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: O. thuathienhuensis có thể phân biệt với 2 loài O. beddomei và O. 

lubricus phân bố ở Việt Nam bởi đặc điểm ống thở có dạng hình chữ U. Loài 

mới cho khoa học.  
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Hình 3.14. A. Lagocheilus scissimargo, B. Lagochilus sp.,                                    

C. Leptopoma annamiticum, D. Opisthoporus beddomei,                                     

E. Opisthoporus thuathienhuensis, F. Platyrhaphe leucacme 
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Giống Platyrhaphe Möllendorff, 1890 

12. Platyrhaphe leucacme Möllendorff, 1901 (Hình 3.14.F) 

Platyrhaphe leucacme Möllendorff, 1901: 80. Nơi thu mẫu chuẩn: Lạng Sơn, Việt Nam [178]. 

Mẫu vật: 50 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 4501. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ bé, tháp ốc tù, vòng xoắn phồng, rãnh xoắn sâu. Lỗ 

rốn rộng và sâu. Mặt vỏ lớp sừng dày, màu nâu đất. Có 5 vòng xoắn. Miệng tròn 

tách ra khỏi thân ốc, hơi loe rộng, hướng sang ngang. Vành miệng hơi dày nắp 

miệng hơi nhỏ hơn miệng vỏ nên có thể thụt sâu vào phía trong. Lỗ rốn mở rộng 

và hơi sâu. 

Kích thước (mm): H 6,2-7,4; W 9,0-10,1; AH 3,7-4,1; AW 3,8-4,4. 

Phân bố: - Việt Nam: Lạng Sơn, Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La [74]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền. 

Nhận xét: Loài này phân bố rộng ở Bắc Việt Nam. Loài đặc hữu ở Việt Nam 

[74]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Pterocyclos Benson, 1832 

13. Pterocyclos anguliferus (Souleyet, 1841) (Hình 3.15.A) 

Cyclostoma angulifera Souleyet, 1841: 347; Eydoux & Souleyet, 1852: 530, phụ lục. 30, 

hình. 6-11. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, Việt Nam [159]. 

Synonym: Cyclostoma angulifera Souleyet, 1841 [159]. 

Mẫu vật: 27 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc), LZ-HUE 4601. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình đĩa, đỉnh phẳng, các vòng xoắn cuộn trên mặt 

phẳng, đường chu vi vòng xoắn cuối có gờ lệch về phía trên. Mặt vỏ nhẵn, có 

hoa văn màu nâu vàng và có các đốm trắng xen kẽ. Có 5 vòng xoắn phải, rãnh 

xoắn nông. Vành miệng loe rộng, có rãnh lõm trên vành miệng, lỗ thở tạo thành 

góc nhọn gắn vào vòng xoắn cuối.  Lỗ rốn rất rộng và nông. 

Kích thước (mm): H 10,3-10,7; W 25,3-27,0; AH 8,9-9,7; AW 9,7-10,6. 

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [159]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc. 
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Nhận xét: Mô tả gốc không có hình minh họa. Eydoux & Souleyet (1852) đã mô 

tả lại và đưa ra hình minh họa [159]. Loài đặc hữu ở miền Trung Việt Nam [159]. 

Họ Diplommatinidae L. Pfeiffer, 1857 

Giống Diplommatina Benson, 1849 

14. Diplommatina sp. (Hình 3.15.B) 

Mẫu vật: 107 M (Nam Đông), LZ-HUE 4701. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rất nhỏ, vỏ hình bầu dục, xoắn phải, màu vàng nhạt. 

6½-7 vòng xoắn, mặt vỏ có nhiều gờ dọc, 34-36 gờ trên vòng cuối. Vành miệng 

kép, không liên tục, tạo góc ở vùng trụ môi. Có 1 răng đỉnh. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 2,3-2,8; W 1,1-1,3; AH 1,0-1,2; AW 0,8-1,0. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với D. rotundata. Tuy nhiên D. 

rotundata có kích thước lớn hơn và có số lượng các gờ dọc ít hơn. 

Họ Pupinidae Pfeiffer, 1853 

Khóa định loại các giống trong họ Pupinidae 

1 (4) Vỏ dạng hình nón dài 

2 (3) Dáng vỏ dài................................................................................Coptocheilus 

3 (2) Dáng vỏ mập...................................................................................Pollicaria 

4 (1) Vỏ dạng hình bầu dục..........................................................................Pupina 

Giống Coptocheilus Gould, 1862 

15. Coptocheilus maunautim Bui & Páll-Gergely, 2020 (Hình 3.15.C) 

Coptocheilus maunautim Bui & Páll-Gergely, 2020. Raffles Bulletin of Zoology, 68, 103-

111, hình. 1A. Nơi thu mẫu chuẩn: Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. 

Mẫu vật: Holotype: MNHN-IM-2000-35697 (1 M), paratype: HNHM 104870 

(1 M), HA (1 M), VNMN_IZ 000.000.178 (1 M), LZ-HUE 5601 (17 M), 

ZRC.MOL.16453 (2 M), LZ-HUE 5602 (7 M).  

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình bé, vỏ hình nón dài, màu nâu tím. Mặt vỏ 

nhẵn, gần mịn. Rãnh xoắn đôi. Miệng vỏ tròn hoặc gần tròn, vành miệng liên 

tục, loe rộng, lớp sứ bờ trụ phát triển. Lỗ rốn dạng khe hẹp lệch sang bên. 
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Kích thước: H 19,2-23,3; W 8,5-9,2; AH 6,6-7,3; AW 6,4-7,1. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với Coptocheilus maydelineae (Páll-

Gergely, Nguyen & Chen, 2019) phân bố ở Khánh Hòa [111]. Tuy nhiên C. 

maunautim có mặt vỏ nhẵn hơn. Loài mới cho khoa học. 

Giống Pollicaria Gould, 1856 

16. Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887) (Hình 3.15.D) 

Hybocysis rochebruni Mabille 1887: 138, 139, phụ lục. 2, hình. 12, 13. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Bắc, Việt Nam [162]. 

Synonym: Hybocysis rochebruni Mabille 1887 [162]; Hybocystis crossei Dautzenberg & 

d'Hamonville, 1887 [154]; Hybocysis balansai Mabille, 1889 [163]; Pollicaria rochebruni 

- Kobelt, 1902 [173]; Pollicaria nicoi Thach, 2018 [188]. 

Mẫu vật: 1 M (Nam Đông), LZ-HUE 4801. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình nón dài, đỉnh vỏ tù, rãnh xoắn 

nông. Vỏ dày và chắc chắn, màu trắng. Có 6 vòng xoắn phải. Miệng vỏ tròn, 

thành miệng dày, cuộn ra phía ngoài. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 31,1; W 16,3; AH 12,9; AW 13,0. 

Phân bố: - Việt Nam: Bắc Việt Nam [162], Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đà 

Nẵng [86].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Mô tả gốc đã không chỉ ra chính xác vị trí thu mẫu chuẩn [162]. Loài 

đặc hữu ở Việt Nam [86], [162]. 

Giống Pupina Vingard, 1892 

Khóa định loại các loài trong giống Pupina 

1 (2) Tấm miệng trên che kín khe miệng................................................Pupina sp. 

2 (1) Tấm miệng trên không che khe miệng 

3 (4) Vỏ màu trắng đục, tấm miệng trên lớn hình tam giác.......................P. artata 

4 (3) Vỏ màu vàng, tấm miệng trên nhỏ dạng mấu gai.........................P. douvillei 
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Hình 3.15. A. Pterocyclos anguliferus, B. Diplommatina sp., C. Coptocheilus 

maunautim, D. Pollicaria rochebruni, E. Pupina artata, F. Pupina douville 
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17. Pupina artata Benson, 1856 (Hình 3.15.E) 

Pupina artata Benson, 1856: 230. Nơi thu mẫu chuẩn: Moulmein (Mawlamyine, 

Myanmar) [173]. 

Synonym: Pupina (Tylotoechus) artata - Kobelt & Möllendorff, 1897; Kobelt, 1902 [173]. 

Mẫu vật: 5 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 4901. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, vỏ hình bầu dục, màu trắng đục, 6-6¼ vòng 

xoắn, mặt vỏ nhẵn bóng. Tấm miệng dưới hình tam giác, không che kín khe 

miệng. Vành miệng đơn, không liên tục. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 6,4-7,7; W 4,0-4,3; AH 2,1-2,5; AW 2,0-2,5.  

Phân bố: - Thế giới: Myanmar, Thái Lan [173]. 

 - Việt Nam: Hòa Bình [33]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc.  

Nhận xét: Mô tả gốc không có hình minh họa. Pfeiffer (1860-1866) [179] đã mô 

tả lại và đưa ra hình minh họa. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

18. Pupina douvillei Dautzenberg & Fischer, 1905 (Hình 3.15.F) 

Pupina douvillei Dautzenberg & Fischer, 1905: 440, phụ lục. 10, hình. 10-12. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Hà Giang, Việt Nam [156]. 

Mẫu vật: 7 M (Nam Đông), LZ-HUE 5001. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rất bé, vỏ hình bầu dục, dáng mập. Vỏ dày, mặt vỏ bóng 

mịn. Đỉnh vỏ hơi tù. 5 vòng xoắn phải. Miệng vỏ tròn, hai bên vành miệng có 2 

rãnh, rãnh phải lớn, thành rãnh trái nhỏ tạo thành răng nhọn. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 6,1-7,2; W 3,9-4,7; AH 2,1-2,7; AW 2,2-2,7. 

Phân bố: - Việt Nam: Hà Giang [156]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài đặc hữu của Việt Nam [156]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

19. Pupina sp. (Hình 3.16.A) 

Mẫu vật: 27 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 5101. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rất bé, vỏ hình bầu dục, đỉnh tù, mặt vỏ nhẵn, bóng, màu 

vàng xen kẽ các đốm màu đen, có 5 vòng xoắn. Tấm miệng trên và tấm miệng dưới 
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hình tam giác, không che kín khe miệng. Vành miệng đơn, không liên tục. Không 

có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 5,0-6,3; W 3,2-4,0; AH 2,0-2,3; AW 2,0-2,3.  

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit ở Nam Đông, A 

Lưới, Phú Lộc và Phong Điền. 

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với Pupina brachysoma. Tuy nhiên 

P. brachysoma có dáng mập hơn và tấm miệng trên lớn hơn. 

Phân lớp Heterobranchia Gray, 1840 

Họ Achatinidae Swainson, 1840 

Khóa định loại các giống trong họ Achatinidae 

1 (2) Chiều cao vỏ lớn hơn 40 mm..................................................... Lissachatina 

2 (1) Chiều cao vỏ bé hơn 40 mm 

3 (4) Chiều cao vỏ từ 10 mm-40 mm.........................................................Subulina 

4 (3) Chiều cao vỏ bé hơn 10 mm 

5 (6) Vỏ rộng ngang; miệng vỏ dày, hình bán nguyệt...............................Glessula 

6 (5) Vỏ hẹp ngang; miệng vỏ mỏng, hình dải quạt 

7 (8) Vỏ dạng hình trụ dài, có màu vàng nhạt........................................... Allopeas 

8 (7) Vỏ dạng hình trụ ngăn, có màu trắng đục...................................... Paropeas  

Giống Allopeas H. B. Baker, 1935 

20. Allopeas gracile (T. Hutton, 1834) (Hình 3.16.B) 

Bulimus gracile Hutton, 1834: 84. Nơi thu mẫu chuẩn: Mi-za-pua, Ấn Độ [101]. 

Synonym: Bulimus gracile Hutton, 1834 [101]; Stenogyra gracile - Martens, 1867; Opeas 

gracilis - Mollendorff, 1900 [177]; Lamellaxis gracilis - Vermeulen & Maassen, 2003 [139]. 

Mẫu vật: 170 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 5301. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, dạng hình trụ dài. Vỏ có màu vàng nhạt, mặt 

nhẵn, có các khía dọc mảnh. Có 7-8 vòng xoắn phải. Miệng vỏ có hình dải quạt, 

vành miệng sắc, không mở rộng. Trụ môi hơi cong hình cánh cung dọc theo 

chiều dài trụ ốc. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 4,6-9,5; W 1,9-2,9; AH 1,2-3,3; AW 1,2-2,0. 

Phân bố: - Thế giới: Gặp ở các vùng nhiệt đới [100]. 

 - Việt Nam: Hải Phòng, VQG Cúc Phương, VQG Xuân Sơn, Thanh 

Hóa, Hạ Long, VQG Tam Đảo, Kiên Giang [33]. 
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 - Thừa Thiên Huế: Phân bố rộng ở các sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế. 

Nhận xét: Loài này có phạm vi phân bố rộng ở các sinh cảnh tại Thừa Thiên 

Huế. Tuy nhiên, gặp nhiều trong sinh cảnh đất canh tác.  

Giống Glessula E. von Martens, 1860 

21. Glessula paviei Morlet, 1892 (Hình 3.16.C) 

Glessula paviei Morlet, 1892b: 321, phụ lục. 7, hình 4a-b. Nơi thu mẫu chuẩn: Mường 

Lay, Điện Biên, Việt Nam [167]. 

Mẫu vật: 17 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 5501. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình côn, màu vàng; có 7 vòng xoắn phải, mặt vỏ nhẵn. 

Đỉnh vỏ tù, nhìn rất rõ điểm bắt đầu của vòng xoắn đầu tiên. Phần cuối trụ vỏ uốn 

cong; 2 vòng xoắn cuối phồng rộng, được chia ra bởi các rãnh xoắn sâu và rõ. Lỗ 

miệng hình bán nguyệt, vành miệng không mở rộng. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 11,2-14.2; W 4,9-5,0; AH 3,5-3,8; AW 2,6-2,7. 

Phân bố: - Thế giới: Lào [82].  

 - Việt Nam: Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa [33].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc. 

Nhận xét: Vị trí phân loại của giống Glessula có sự thay đổi, trước đây nó được 

xếp vào họ Glessulidae. 

Lissachatina Bequaert, 1950 

22. Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) (Hình 3.16.D)  

Achatina fulica Bowdich, 1822: 28, phụ lục. 13, hình. 3. Nơi thu mẫu chuẩn: “L’Ile de France” [122]. 

Synonym: Achatina fulica Bowdich, 1822 [122]; Achatina (Lissachatina) fulica Bowdich, 

1822 [188]. 

Tên Việt Nam: Ốc sên hoa. 

Mẫu vật: 312 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 5201. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn, hình côn, vỏ rất dày, màu nâu đỏ, xen lẫn các 

sọc màu vàng và màu trắng. Con trưởng thành có 7 vòng xoắn, được tách ra 

bằng các rãnh xoắn rõ nét. Trụ ốc có hình cánh cung. Miệng vỏ lớn, hình bán 

nguyệt. Chiều dài miệng vỏ gấp 2/3 chiều rộng. Vành miệng mỏng và sắc nét, 

môi ngoài được nối liền bằng một thể chai cuộn, mỏng. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 43,5-74,2; W 25,2-37,8; AH 23,3-40,1; AW 16,4-26,5. 
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Phân bố: - Thế giới: Gặp ở tất cả các châu lục trên thế giới [33]. 

 - Việt Nam: Loài phân bố rộng ở Việt Nam [33]. 

 - Thừa Thiên Huế: Phân bố rộng ở các sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế. 

Nhận xét: L. fulica là loài phân bố rộng nhất trên thế giới. Loài này có phạm vi 

phân bố rộng ở các sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, gặp phổ biến ở 

sinh cảnh đất canh tác. Chúng thường ăn lá cây, rau màu, gây hại cho cây trồng 

nông nghiệp. 

Giống Paropeas Pilsbry, 1906 

23. Paropeas achatinaceum L. Pfeiffer, 1846 (Hình 3.16.E) 

Bulimus achatinaceus L. Pfeiffer, 1846: 82. Nơi thu mẫu chuẩn: Java [188]. 

Synonym: Allopeas javanica Reeve, 1849; Allopeas javanicum (Reeve, 1849); Bulimus 

achatinaceus L. Pfeiffer, 1846; Opeas henshawi Sykes, 1904; Opeas pruinosum Möllendorff, 

1900; Prosopeas achatinaceum (L. Pfeiffer, 1846); Prosopeas hasta Haas, 1912; Stenogyra 

(Opeas) achatinacea (L. Pfeiffer, 1846) [188]. 

Mẫu vật: 7 M (Phú Lộc), LZ-HUE 5401. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, dạng hình trụ ngắn. Vỏ màu trắng đục, bề mặt 

nhẵn. Có 6 vòng xoắn phải, các vòng xoắn phồng được chia ra bởi các rãnh xoắn 

sâu và rõ. Miệng vỏ có hình dải quạt, vành miệng sắc, không mở rộng. Trụ môi 

hơi cong dọc theo chiều dài trụ ốc. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 4,7-5,1; W 2,1-2,4; AH 3,0-3,3; AW 2,1-2,2. 

Phân bố: - Thế giới: Phân bố rộng rãi ở khu vực Đông Dương [122]. 

 - Việt Nam: Miền Bắc Việt Nam [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit tại VQG Bạch 

Mã, Phú Lộc. 

Nhận xét: Trong KVNC số lượng loài này rất ít (chỉ gặp 7 cá thể), đặc điểm hình 

dạng và màu sắc của loài này khác biệt so với loài Allopeas gracile. 

Giống Subulina H. Beck, 1837 

24. Subulina octona (Bruguière, 1789) (Hình 3.16.F) 

Bulimus octonus Bruguière, 1792: 325. Nơi thu mẫu chuẩn: Đảo “Antilles” [122]. 

Synonym: Bulimus octonus Bruguière, 1792 [122]. 

Mẫu vật: 120 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 5701. 
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Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, hình trụ dài. Vỏ màu vàng nhạt, mặt vỏ nhẵn, 

có các khía dọc mảnh. Đỉnh vỏ tù, nhìn rất rõ điểm bắt đầu của vòng xoắn đầu 

tiên. Có 8-9 vòng xoắn phải, các vòng xoắn phồng được chia ra bởi các rãnh 

xoắn sâu và rõ. Vòng xoắn có độ lớn tăng dần, không đều từ đỉnh đến miệng vỏ. 

Miệng vỏ có hình dải quạt, ngắn; vành miệng sắc, không mở rộng. Trụ môi hơi 

cong dọc theo chiều dài trụ ốc. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 13,9-20,3; W 4,9-5,9; AH 3,9-5,3; AW 2,5-3,3. 

Phân bố: - Thế giới: Ghi nhận ở nhiều vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới [122]. 

 - Việt Nam: Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng 

Ninh, Vĩnh Phúc, Kiên Giang [33]. 

 - Thừa Thiên Huế: Phân bố rộng ở các sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế. 

Nhận xét: Loài này có hình thái ngoài rất giống Allopeas gracile, tuy nhiên kích 

thước lớn hơn nhiều so với A. gracile. 

Họ Agriolimacidae Wagner, 1935 

Giống Deroceras Rafinesque, 1820 

25. Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) (Hình 3.16.G) 

Limax laevis Müller, 1774: 1. Nơi thu mẫu chuẩn: Chưa rõ. 

Synonym: Limax brunnaeus Draparnaud, 1801; Limax gracilis Rafinesque, 1820; Limax 

campestris Binney, 1842; Limax weinlandii Heynemann, 1862; Limax araneus Gassies, 

1867; Limax montanus Ingersoll, 1875; Limax hemphili Binney, 1890; Limax berendti 

Cockerell, 1897; Agriolimax globosus Collinge, 1896; Agriolimax perkinsi Coll., 1896; 

Agriolimax bovenoti Coll., 1897; Agriolimax renschi Wagner, 1934; Agriolimax schulzi 

Cvetkov, 1940; Deroceras monentolophus Pilsbry, 1944 [188].  

Tên Việt Nam: Sên trần. 

Mẫu vật: 7 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 5801. 

Đặc điểm hình thái: Cơ thể dạng sên, phần thân tròn, màu xám hồng hoặc xám 

nâu. Khoang áo phủ 1/3 chiều dài cơ thể. Lỗ phổi lộ rõ ở phía bên phần đầu. 

Phần chân rộng, chiếm khoảng 3/4 chiều rộng cơ thể.  

Kích thước (mm): Chiều dài cơ thể: 11,3-20,8 mm; chiều rộng 2,6-4,1 mm. 

Phân bố: - Thế giới: Loài này phân bố rộng trên thế giới [65], [142]. 

 - Việt Nam: Sơn La [33]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp ở các hốc đất ẩm ướt sinh cảnh đất canh tác ở 

Nam Đông, Phú Lộc. 

Nhận xét: Loài này có màu sắc cơ thể ít nhiều có sự sai khác giữa các cá thể. 
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Hình 3.16. A. Pupina sp., B. Allopeas gracile, C. Glessula paviei, D. Lissachatina  

fulica, E Paropeas achatinaceum, F. Subulina octona, G. Deroceras laeve 
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Họ Ariophantidae Godwin-Austen, 1888 

Khóa định loại các giống trong họ Ariophantidae 

1 (6) Lỗ rốn rất nhỏ hoặc dạng khe hẹp 

2 (3) Chiều rộng vỏ có kích thước lớn hơn 10 mm.........................Macrochlamys 

3 (2) Chiều rộng vỏ có kích thước bé hơn 10 mm 

4 (5) Vỏ màu vàng…..........................................................................Microcystina 

5 (4) Vỏ màu trắng đục.................................................................................Sesara 

6 (1) Không có lỗ rốn 

7 (8) Chiều rộng vỏ lớn hơn 20 mm………........................................Megaustenia  

8 (7) Chiều rộng vỏ bé hơn 20 mm……….............…………………...Parmarion 

Giống Macrochlamys Gray, 1847 

Khóa định loại các loài trong giống Macrochlamys 

1 (2) Vỏ có 5,5-6 vòng xoắn...............................................................M. indica 

2 (1) Vỏ có 4,5-5 vòng xoắn.................................................Macrochlamys sp. 

26. Macrochlamys indica Godwin-Austen, 1883 (Hình 3.17.A) 

Macrochlamys indica Godwin-Austen, 1883: 97, phụ lục. 18, hình. 1-8b, phụ lục. 21, hình. 1, 

phụ lục. 25, hình. 9, 10. Nơi thu mẫu chuẩn: Ấn Độ [99]. 

Synonym: Nanina (Macrochlamys) pseudovitrinoides G. Nevill, 1881 [188].  

Mẫu vật: 182 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 5901. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, dạng hình cầu, màu vàng nhạt. Vỏ rất 

mỏng, nhẵn bóng, tháp ốc hơi lồi. Có 5½-6 vòng xoắn phồng được tách bởi rãnh 

xoắn rõ nét. Vòng xoắn cuối chiếm 5/6 chiều cao vỏ ốc. Mặt vỏ có khía xiên 

chéo rất mịn. Miệng vỏ hình bán nguyệt, rất mỏng. Vành miệng sắc, hình liềm, 

thẳng liên tục. Lỗ rốn rất nhỏ và nông. 

Kích thước (mm): H 6,9-12,1; W 10,4-20,7; AH 6,2-11,2; AW 2,8-5,9. 

Phân bố: - Thế giới: Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka [99]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở sinh cảnh đất canh tác trong KVNC. 

Nhận xét: M. indica thường ăn lá và ngọn cây non, vì vậy nên chúng là đối 

tượng gây hại cho cây trồng. Tại Việt Nam loài này mới gặp ở Thừa Thiên Huế.  

27. Macrochlamys sp. (Hình 3.17.B) 

Mẫu vật: 17 M (Nam Đông), LZ-HUE 6101. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, dạng hình cầu, màu vàng nhạt. Vỏ mỏng, 

nhẵn bóng, đỉnh vỏ hơi lồi. Có 4½-5 vòng xoắn phồng được tách bởi rãnh xoắn. 

Vòng xoắn cuối chiếm 5/6 chiều cao vỏ ốc. Mặt vỏ có những khía xiên chéo rất 

mịn. Miệng vỏ hình trăng khuyết, vành miệng rất mỏng. Lỗ rốn dạng khép kín. 
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Kích thước (mm): H 7,3-10; W 13,5-17,1; AH 6,3-9,4; AW 2,1-3,5. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài này có số vòng xoắn và hình dạng khá giống với Macrochlamys 

indica, tuy nhiên có thể phân biệt 2 loài dựa vào các đặc điểm như: màu sắc, tỷ 

lệ giữa chiều cao và chiều rộng, đặc điểm lỗ rốn.  

Giống Megaustenia Cockerell, 1912 

28. Megaustenia siamensis (Haines, 1855) (Hình 3.17.C) 

Vitrina siamensis Haines, 1855: 158. Nơi thu mẫu chuẩn: Thái Lan [122]. 

Synonym: Vitrina siamensis Haines, 1855; Helicarion paviei Morlet, 1889; Helicarion 

siamense - Smith, 1896; Cryptosoma siamense - Ehrmann, 1922; Helicarion siamense - 

Fischer & Dautzenberg, 1904 [122]. 

Mẫu vật: 9 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 6201. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, dạng bầu dục, màu vàng xám. Vỏ rất 

mỏng, nhẵn. Có 2½ vòng xoắn phải được tách bởi rãnh xoắn nông. Vòng xoắn 

cuối to và phình rộng, chiều cao của vòng xoắn cuối gần bằng chiều cao của vỏ 

ốc. Miệng vỏ hình bán nguyệt, rất mỏng, sắc. Không có lỗ rốn. 

Kích thước (mm): H 12,3-15,1; W 23,7-26,5; AH 12,0-15,2; AW 15,9-17,8. 

Phân bố: - Thế giới: Thái Lan, Campuchia, Myanmar [122]. 

 - Việt Nam: Bắc và Nam Việt Nam [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit huyện A Lưới, 

Nam Đông, Phú Lộc và Phong Điền. 

Nhận xét: Loài này thuộc nhóm nửa sên nửa ốc, phân bố ở các khu rừng ẩm tại 

Thừa Thiên Huế. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Microcystina Mörch, 1872 

29. Microcystina annamitica (Möllendorff, 1898) (Hình 3.17.D) 

Lamprocystis annamitica Möllendorff, 1898: 68. Nơi thu mẫu chuẩn: Boloven, Lào [176]. 

Synonym: Lamprocystis annamitica Möllendorff, 1898 [176]. 

Mẫu vật: 7 M (Phú Lộc), LZ-HUE 6301. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rất nhỏ. Vỏ hình nón, màu vàng, bóng. Có 5½ vòng 

xoắn, mặt vỏ nhẵn, vòng cuối chiếm 3/4 chiều cao vỏ. Miệng vỏ hình bán 

nguyệt, vành miệng mỏng. Lỗ rốn rất nhỏ. 

Kích thước (mm): H 3,0-3,5; W 5,3-5,8; AH 2,5-2,7; AW 2,3-2,5. 

Phân bố: - Thế giới: Lào [176]. 

 - Việt Nam: Nha Trang, Đảo Ba Mùn [122]. 
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 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit và đất canh tác 

huyện Phú Lộc. 

Nhận xét: Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Parmarion P. Fischer, 1855 

30. Parmarion martensi  Simroth, 1893 (Hình 3.17.E) 

Parmarion martensi Simroth, 1893: 107-108, phụ lục. 7, hình. 8, phụ lục. 8, hình. 20-22. 

Nơi thu mẫu chuẩn: Campuchia [133]. 

Mẫu vật: 8 M (Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 6401. 

Đặc điểm hình thái: Cơ thể dạng sên thuôn dài, màu đen tuyền. Mặt lưng có 

một vỏ hình bầu dục nhỏ, nằm chính giữa, màu vàng sẫm và bị vạt áo bao bọc. 

Phần bụng phình ra ở giữa, thuôn nhọn ở 2 đầu. Khoang áo chiếm 2/3 chiều dài cơ 

thể; lỗ thở nằm 2 bên, khoảng giữa cơ thể. Phần chân chiếm 2/3 chiều rộng cơ thể. 

Kích thước: Chiều dài cơ thể 38,7-50,3 mm; rộng cơ thể 7,1-9,3 mm; vỏ có 

chiều dài 7-11,3 mm và chiều rộng 5-7 mm. 

Phân bố: - Trên thế giới: Campuchia, Malaysia và Singapore [90], Lào [82]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit huyện Nam 

Đông, Phú Lộc. 

Nhận xét: Parmarion martensi thuộc nhóm nửa sên, nửa vỏ. Tại Việt Nam loài 

này mới gặp ở Thừa Thiên Huế.  

Giống Sesara Albers, 1860 

31. Sesara annamitica (Möllendorff, 1900) (Hình 3.17.F) 

Otesia (Coneuplecta) annamitica Möllendorff, 1900: 119. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, 

Việt Nam [177]. 

Synonym: Otesia (Coneuplecta) annamitica Möllendorff, 1900 [177]; Otesia annamitica - 

Fischer & Dautzenberg, 1904 [161]. 

Mẫu vật: 39 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới), LZ-HUE 6501. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình nón, màu trắng đục, mặt vỏ nhẵn, 6 vòng xoắn 

phải, rãnh xoắn nông. Miệng vỏ hình bán nguyệt, vành miệng sắc, không cuộn. 

Lỗ rốn rất nhỏ. 

Kích thước (mm): H 3,3-4,4; W 4,6-6,4; AH 2,2-2,7; AW 2,5-3,2. 

Phân bố: - Việt Nam: Côn Đảo, Đà Nẵng, Non Nước [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc, A Lưới. 

Nhận xét: Loài đặc hữu ở Việt Nam [122]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Simroth
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Hình 3.17. A. Macrochlamys indica, B. Macrochlamys sp.,  

C. Megaustenia siamensis, D. Microcystina annamitica, 

E. Parmarion martensi, F. Sesara annamitica  
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Họ Camaenidae Pilsbry, 1895 

Khóa định loại các giống trong họ Camaenidae 

1 (2) Vỏ hình đĩa phẳng.................................................................Trichochloritis 

2 (1) Vỏ không có dạng hình đĩa phẳng 

3 (10) Vỏ hình cầu 

4 (7) Lỗ rốn dạng khe hẹp 

5 (6) Vòng xoắn cuối có gờ..................................................................Camaenella 

6 (5) Vòng xoắn cuối không có gờ...........................................................Camaena 

7 (4) Lỗ rốn tròn nhỏ  

8 (9) Lỗ rốn bị che khuất bời 1/5 vành miệng. H/W: 0,70 - 0,73……Bradybaena 

9 (8) Lỗ rốn bị che khuất bời 1/5 vành miệng. H/W: 0,82 - 0,92…….........Acusta 

10 (3) Vỏ hình tháp 

11 (12) Vành miệng sắc...........................................................................Ganesella 

12 (11) Vành miệng cuộn 

13 (14) H/W: 0,68 - 0,70………………….……………….…………Plectotropis 

14 (13) H/W: 0,68 - 0,70………………………………...……………..….Aegista 

Giống Acusta E. von Martens, 1860 

32. Acusta tourannensis (Souleyet, 1852) (Hình 3.18.A) 

Helix tourannensis Souleyet, 1852: 507, phụ lục. 29, hình. 1-2. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, 

Việt Nam [159]. 

Synonym: Helix tourannensis Souleyet, 1852 [159]; Bradybaena tourannensis 

tourannensis (Souleyet, 1852) [122]; Helix (Acusta) tourannensis - Fischer, 1891 [160]; 

Eulota tourannensis - Möllendorff, 1898 [176]; Fischer & Dautzenberg, 1904 [161].  

Mẫu vật: 546 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 6701 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, dạng hình cầu. Vỏ màu vàng, dày, có 5½ 

vòng xoắn phải, vòng xoắn hơi lồi và được tách ra bởi rãnh xoắn sâu. Mặt vỏ có 

các gờ xiên chéo; trên vòng xoắn cuối có các gờ hình vòng cung ngang chạy dọc 

vòng xoắn. Miệng vỏ dạng hình trăng khuyết; vành miệng hơi cuộn, bên trong có 

gờ làm cho vành miệng dày lên; môi có màu trắng đục; trụ môi hơi loe ra che hết 

1/3 lỗ rốn. Lỗ rốn tròn nhỏ. 

Kích thước (mm): H 10,5-21,1; W 11,8-23,5; AH 7,2-11,9; AW 7,8-12,9. 

Phân bố: - Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia [122]. 

 - Việt Nam: Đà Nẵng, Phan Rang, Vĩnh Long [122]. 
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 - Thừa Thiên Huế: Phân bố rộng trong các sinh cảnh tại KVNC.  

Nhận xét: Loài này có phạm vi phân bố rộng trong các sinh cảnh tại Thừa Thiên 

Huế. Tuy nhiên, gặp nhiều ở sinh cảnh đất canh tác. Loài gây hại cho nông 

nghiệp và thường bò vào nhà làm bẩn nhà cửa và vật dụng. Ở KVNC A. 

tourannensis được sử dụng làm thức ăn cho gia cầm. 

Giống Aegista Albers, 1850 

33. Aegista subinflexa (Mabille, 1889) (Hình 3.18.B) 

Helix (Plectotropis) subinflexa Mabille, 1889: 6. Nơi thu mẫu chuẩn: Phong Thổ, Lai 

Châu, Việt Nam [163].  

Synonym: Plectotropis subinflexa (Mabille, 1889) [122]; Helix (Plectotropis) subinflexa - 

Bavay & Dautzenberg, 1909 [146],  

Mẫu vật: 26 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 6901. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình tháp cao, xoắn phải, mặt vỏ màu vàng nhạt, có các 

khía mịn. Có 6¼-6½ vòng xoắn. Chu vi vòng xoắn cuối có gờ sắc. Miệng vỏ gần 

tròn. Vành miệng không liên tục, cuộn, hơi loe rộng, hướng xuống dưới. Lỗ rốn 

rộng và sâu. 

Kích thước (mm): H 6,4-9,2; W 8,2-12,5; AH 4,2-5,3; AW 4,2-5,1.  

Phân bố: - Thế giới: Lào [82]. 

 - Việt Nam: Lai Châu, Lào Cai [163].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc.  

Nhận xét: Bavay & Dautzenberg (1909) phân biệt 2 dạng hình thái: var. major 

và var. minor, khác nhau về kích thước [146]. Loài này có tháp ốc cao hơn so 

với P. chondroderma. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế.  

Giống Bradybaena Beck, 1837 

34. Bradybaena  similaris (Férussac, 1822) (Hình 3.18.C) 

Helix similaris Rang, 1831: 15. Nơi thu mẫu chuẩn: Đảo Bua-bon, Pháp [122]. 

Synonym: Helix (Helicella) similaris - Fèrussac, 1821-1822; Helix (Eulota) 

similaris - Bavay & Dautzenberg, 1905; Bradybaena  similaris Rang, 1831 [122]. 

Mẫu vật: 46 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 6601. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, dạng hình cầu. Mặt vỏ nhẵn, có các khía 

mờ, màu vàng đậm, có thể có hoặc không có các dải màu nâu đậm quanh các 

vòng xoắn, chu vi vòng xoắn cuối không tròn mà cong gập. Có 5½ vòng xoắn 
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phải, hơi phồng. Miệng vỏ hình bán nguyệt; vành miệng hơi cuộn, phía trong có 

gờ dày làm cho vành miệng dày hơn; môi trắng ngà; trụ môi hơi loe ra che hết 

1/5 lỗ rốn. Lỗ rốn tròn, nhỏ. 

Kích thước (mm): H 7,6-10,5; W 11,0-14,5; AH 5,4-6,7; AW 6,5-7,4. 

Phân bố: - Thế giới: Pháp (Đảo Bua-bon), Đông Nam Á, Trung Quốc, Nam Mỹ, 

Cuba [122].  

  - Việt Nam: Ninh Bình, VQG Tam Đảo, Hà Nội, Hòa Bình [33], [122]. 

  - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit và đất canh tác 

huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Phong Điền. 

Nhận xét: So với Acusta tourannensis, loài này có kích thước bé và tháp ốc thấp 

hơn. Màu sắc mặt vỏ có sai khác giữa các quần thể. 

Giống Camaena Albers, 1850 

Khóa định loại các loài trong giống Camaena 

1 (2) Miệng vỏ hình trăng khuyết…………………………………...C. gabriellae 

2 (2) Miệng vỏ gần hình chữ nhật………………………...…………Camaena sp. 

35. Camaena gabriellae (Dautzenberg & d’Hamonville, 1887) (Hình 3.18.D) 

Helix gabriellae Dautzenberg & d’Hamonville, 1887: 216, hình. VIII.2. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Bắc Ninh và Lạng Sơn, Việt Nam [154]. 

Synonym: Helix gabriellae Dautzenberg & d’Hamonville, 1887 [154]; Helix bathmophora 

Mabille, 1887 [162]; Helix jaculata Mabille, 1887 [162]. 

Mẫu vật: 52 M (Nam Đông), LZ-HUE 7001. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ lớn. Vỏ hình cầu, đỉnh hơi nhô cao, xoắn phải, mặt 

vỏ có các dải màu trắng xen lẫn các dải màu nâu nhạt. Có 5½-6 vòng xoắn, có gờ 

hơi nổi ở chu vi vòng xoắn cuối. Miệng vỏ hình trăng khuyết, vành miệng loe 

rộng, che một phần lỗ rốn. Lỗ rốn rất hẹp, 1/2 bị che bởi vành miệng. 

Kích thước (mm): H 22,3-28,2; W 26,0-31,2; AH 15,3-16,2; AW 18,2-18,8. 

Phân bố: - Việt Nam: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Ninh Bình, 

Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hòa Bình [122].  

- Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Đây là một loài có kích thước lớn, hình thái và màu sắc của vỏ đẹp, 

giống với loài gặp ở phía Bắc Việt Nam, tuy nhiên kích thước nhỏ hơn. Loài này 

ở phía Bắc gặp ở rừng kín thường xanh, ít khi gặp ở đất nhân tác. Loài đặc hữu ở 

Việt Nam [122]. 
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Hình 3.18. A. Acusta tourannensis,  B. Aegista subinflexa,                                 

C. Bradybaena similaris, D. Camaena gabriellae, E-F, Camaena sp. 
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36. Camaena sp. (Hình 3.18.E-F) 

Mẫu vật: 8 M (Nam Đông), LZ-HUE 7101. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình cầu, đỉnh vỏ rất tù, chỉ hơi nhô cao, màu đa dạng, 

có thể màu trắng không hoa văn hay dải màu, có thể có dải màu nâu nhạt theo 

vòng xoắn đến miệng vỏ. Có 5½ vòng xoắn. Vòng xoắn cuối có chu vi hơi lệch 

về phía đáy vỏ. Miệng vỏ gần hình chữ nhật các góc bo tròn. Vành miệng hơi 

cuộn và loe rộng, che một phần lỗ rốn. Lỗ rốn rất hẹp, 1/2 diện tích bị che bởi 

vành miệng hoặc che kín gần hết. 

Kích thước (mm): H 27,2-28,7; W 37,5-38,1; AH 17,1-18,0; AW 20,1-23,0. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài có hình thái gần giống với C. gabriellae. Tuy nhiên có kích 

thước lớn hơn và mặt vỏ có thể có màu trắng hoặc các dải màu nâu nhạt theo các 

vòng xoắn, miệng vỏ gần hình chữ nhật, không gần tròn như các loài khác trong 

giống Camaena. 

Giống Camaenella Pilsbry, 1893 

37. Camaenella fruhstorferi Möllendorff, 1900 (Hình 3.19.A) 

Camaenella fruhstorferi Möllendorff, 1900: 129. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, Việt Nam [177]. 

Mẫu vật: 1 M (Nam Đông), LZ-HUE 7201. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình cầu, mỏng, đỉnh vỏ rất tù cho đến phẳng không 

thấy khi nhìn nghiêng, các vòng xoắn hơi lồi, cong đều. Mặt vỏ tuy không có các 

khía nhưng không nhẵn, có dải màu nâu nhạt giữa rãnh xoắn. Có 5½ vòng xoắn, 

vòng xoắn cuối có gờ. Miệng vỏ gần hình chữ nhật, các góc bo tròn. Vành miệng 

loe rộng. Lỗ rốn hẹp, 1/2 diện tích bị che bởi vành miệng hoặc che kín hết. 

Kích thước (mm): H 28,3; W 32,5; AH 15,1; AW 19,2. 

Phân bố: - Thế giới: Đảo Hải Nam [122]. 

 - Việt Nam: Đà Nẵng [177]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Loài này phân bố rộng ở phía Nam Trung Quốc, tuy nhiên kích thước 

ở các vùng có khác nhau, nhưng đặc điểm hình thái không khác nhau. Loài bổ 

sung cho Thừa Thiên Huế. 
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Giống Ganesella W. T. Blanford, 1863 

38. Ganesella acris (Benson, 1859) (Hình 3.19.B) 

Helix acris Benson, 1859: 387. Nơi thu mẫu chuẩn: Ấn Độ [122]. 

Synonym: Helix acris Benson, 1859 [188]. 

Mẫu vật: 12 M (Nam Đông), LZ-HUE 7301. 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình tháp, ốc cỡ trung bình bé, tháp ốc cân đối, phần 

đáy phẳng, màu vàng nhạt, có dải màu nâu ở rãnh xoắn cuối. Có 6-6½ vòng xoắn 

phải, có gờ sắc trên chu vi vòng cuối. Miệng vỏ gần hình vuông do gờ của chu vi 

kéo đến miệng vỏ, vành miệng sắc. Lỗ rốn khép kín, nông, một phần bị che bởi 

vành miệng. 

Kích thước (mm): H 9,5-10,7; W 9,3-9,7; AH 2,7-3,7; AW 3,0-3,9. 

Phân bố: - Thế giới: Thái Lan, Ấn Độ, Malacca [122]. 

 - Việt Nam: Đà Nẵng [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông.  

Nhận xét: Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Plectotropis E. von Martens, 1860 

39. Plectotropis chondroderma Möllendorff, 1900 (Hình 3.19.C) 

Plectotropis chondroderma Möllendorff, 1900: 131. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, Việt 

Nam [177]. 

Mẫu vật: 8 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 6801 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình tháp thấp, đỉnh tù, xoắn phải, mặt vỏ màu vàng, 

nhẵn. 6-6½ vòng xoắn. Chu vi vòng xoắn cuối có gờ sắc. Miệng vỏ gần tròn. 

Vành miệng không liên tục, cuộn, hơi loe rộng. Lỗ rốn rộng và nông. 

Kích thước (mm): H 7,4-8,0; W 10,5-11,6; AH 5,3-5,5; AW 5,4-5,6. 

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [177]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit tại núi Hải Vân, 

Phú Lộc.  

Nhận xét: Loài này hình thái gần giống với Aegista subinflexa. Tuy nhiên, A. 

subinflexa có tháp ốc cao hơn. Loài đặc hữu ở miền Trung Việt Nam [177]. Loài 

bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 
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Hình 3.19. A. Camaenella fruhstorferi, B. Ganesella acris, C. Plectotropis 

chondroderma, D. Trichochloritis insularis, E. Kaliella difficilis, F. Kaliella dorri 
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Giống Trichochloritis Pilsbry, 1891 

40. Trichochloritis insularis (Möllendorff, 1901) (Hình 3.19.D) 

Chloritis insularis Möllendorff, 1901: 113. Nơi thu mẫu chuẩn: “in insula des Merveilles 

dicta” [178].  

Synonym: Chloritis insularis Möllendorff, 1901 [178]. 

Mẫu vật: 5 M (Nam Đông), LZ-HUE 7401 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình cầu dẹp, đỉnh vỏ phẳng, các vòng xoắn trên một 

mặt phẳng, xoắn phải, màu trắng đục. Có 4-4½ vòng xoắn, rãnh xoắn sâu. Miệng 

vỏ hình trăng khuyết, vành miệng loe rộng nhưng không che lỗ rốn, gợn sóng. 

Lỗ rốn tròn và nhỏ. 

Kích thước (mm): H 9,8-10,7; W 18,2-20,5; AH 11,2-11,6; AW 12,0-12,2. 

Phân bố: - Việt Nam: Hạ Long [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông.  

Nhận xét: Mô tả gốc không có hình minh họa [178]. Loài đặc hữu ở Việt Nam 

[122]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Họ Chronidae Thiele, 1931 

Giống Kaliella W. T. Blanford, 1863 

Khóa định loại các loài trong giống Kaliella 

1 (2) Không có gờ ở vòng xoắn cuối.............................................K. tongkingensis 

2 (1) Có gờ ở vòng xoắn cuối 

3  (4) Có 6 vòng xoắn..............................................................................K. difficilis  

4 (3) Có 6½ - 7 vòng xoắn..........................................................................K. dorri 

41. Kaliella difficilis Möllendorff, 1900 (Hình 3.19.E) 

Kaliella difficilis Möllendorff, 1900: 120. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, Việt Nam [177]. 

Synonym: Hyalinia (Conulus) difficilis - Fischer & Dautzenberg, 1904 [161]. 

Mẫu vật: 55 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 7501.  

Đặc điểm hình thái: Ốc rất nhỏ, vỏ hình tháp, xoắn phải, màu nâu nhạt. Mặt vỏ 

mịn. Có 6 vòng xoắn, chu vi vòng cuối có gờ sắc tạo nên đường ngăn tháp ốc và 

đáy vỏ. Miệng vỏ gần hình chữ nhật do gờ chu vi vòng xoắn cuối tạo thành góc, 

vành miệng thẳng, mỏng không cuộn. Lỗ rốn khép kín. 

Kích thước (mm): H 3,0-3,4; W 2,8-3,4; AH 1,1-1,3; AW 1,6-1,9. 

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [177]. 
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 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit  Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền.  

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với K. dorri. Tuy nhiên K. dorri có 

tháp ốc cao hơn và số lượng vòng xoắn nhiều hơn. Loài đặc hữu ở miền Trung 

Việt Nam [122]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

42. Kaliella dorri (Wattebled, 1886) (Hình 3.19.F) 

Helix dorri Wattebled, 1886: 56, phụ lục. IV, hình. 2. Nơi thu mẫu chuẩn: Thừa Thiên Huế [172]. 

Synonym: Helix dorri Wattebled, 1886 [172]; Ariophanta (Kaliella) dorri - Fischer, 1891 

[160]; Hyalinia (Conulus) dorri - Fischer & Dautzenberg, 1904 [161]. 

Mẫu vật: 7 M (Phú Lộc), LZ-HUE 7601. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rất nhỏ, vỏ hình tháp, xoắn phải, mặt vỏ mịn, màu vàng 

nhạt, vòng xoắn hơi phồng, rãnh xoắn hơi sâu. Có 6½-7 vòng xoắn, chu vi vòng 

cuối có gờ sắc làm cho vành miệng có góc. Miệng vỏ gần tròn, vành miệng sắc, 

mỏng. Lỗ rốn bé, nông. 

Kích thước (mm): H 2,7-3,3; W3,2-4,1; AH 1,3-1,7; AW 1,0-1,5. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit tại Phú Lộc. 

Nhận xét: Loài này được Wattebled phát hiện và mô tả vào năm 1886 dựa vào 

mẫu chuẩn thu ở Thừa Thiên Huế. Loài đặc hữu ở Thừa Thiên Huế [122]. 

43. Kaliella tongkingensis Möllendorff, 1901 (Hình 3.20.A) 

Kaliella tongkingensis Möllendorff, 1901: 70. Nơi thu mẫu chuẩn: “Than-moi, 

Mansongebirge”, Việt Nam [178]. 

Synonym: Hyalinia (Conulus) tongkingensis - Fischer & Dautzenberg, 1904 [161]. 

Mẫu vật: 8 M (Phú Lộc), LZ-HUE 7701. 

Đặc điểm hình thái: Ốc rất nhỏ, vỏ hình tháp, xoắn phải, màu vàng nhạt, mặt 

vỏ có khía mờ, rãnh xoắn sâu, vòng xoắn phồng. Có 6½ vòng xoắn, vòng cuối 

chu vi tròn, không tạo gờ ở giữa. Miệng vỏ hình bán nguyệt, vành miệng 

thẳng, rất mỏng, không loe rộng. Lỗ rốn khép kín. 

Kích thước (mm): H 4,5-5,7; W 4,3-5,2; AH 1,5-2,2; AW 1,4-2,0. 

Phân bố: - Việt Nam: Bắc Việt Nam [178]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc.  

Nhận xét: Nhóm loài Kaliella có kích thước rất nhỏ, hình tháp, lỗ rốn khép kín 

hoặc không có, giữa các loài phân biệt với nhau bằng hình thái chu vi vòng xoắn 

cuối, hình thái miệng vỏ. K. tongkingensis đặc hữu ở Việt Nam [122]. Loài bổ 

sung cho Thừa Thiên Huế. 
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Họ Clausiliidae Gray, 1855 

Giống Oospira Blanford, 1872 

44. Oospira haivanensis Bui & Szekeres, 2019 (Hình 3.20.B) 

Oospira haivanensis Bui & Szekeres, 2019: Ruthenica, 29(4), hình. 1A. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Núi Hải Vân, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. 

Mẫu vật: Holotype: MNHN-IM-2012-27283 (1 M), Paratypes: VNMN_IZ 

000.000.159 (1 M), BTC 003 (3 M), SZ (4 M). 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình, vỏ hình trụ kéo dài, vuốt nhỏ phía đỉnh 

và miệng vỏ, màu nâu đậm. Rãnh xoắn rõ, mặt vỏ có các khía thô kéo từ đỉnh 

xuống. Có 8-8½ vòng xoắn. Phần cổ có 5 gờ dọc song song. Miệng vỏ có 1 răng 

đỉnh, vành miệng loe rộng.  

Kích thước (mm): H 16,8-17,3; W 4,1-4,3; AH 4,5-4,6; AW 3,4-3,5. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit tại núi Hải Vân, 

Phú Lộc.  

Nhận xét: Loài này có hình thái gần với loài Oospira bolovenica phân bố ở Lào. 

Tuy nhiên O. haivanensis có kích thước nhỏ hơn, rãnh xoắn sâu hơn, vỏ màu nâu 

tím và mặt vỏ có các vân dọc. Loài mới cho khoa học. 

Họ Diapheridae Panha & Naggs, 2010 

Giống Sinoennea Kobelt, 1904 

45. Sinoennea irregularis (Möllendorff, 1900) (Hình 3.20.C) 

Ennea (Microstrophia) irregularis Möllendorff, 1900: 119. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, 

Việt Nam [177]. 

Synonym: Ennea (Microstrophia) irregularis Möllendorff, 1900 [177]; Indoennea 

irregularis (Möllendorff, 1900) [188].    

Mẫu vật: 1 M (Nam Đông), LZ-HUE 7801 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình trụ, phần tháp ốc phình rộng, vòng xoắn cuối thu 

nhỏ lại, đỉnh vỏ tù, miệng vỏ hướng sang bên. Mặt vỏ có các khía dọc từ đỉnh 

xuống rất nổi. Có 6 vòng xoắn, rãnh xoắn sâu, các vòng xoắn chỉ hơi phồng, ba 

vòng xoắn đầu không đều, các vòng xoắn sau xiên xuống dưới, màu trắng đục. 

Miệng vỏ gần tròn, có răng đỉnh, và răng nền. Vành miệng loe rất rộng nhưng 

không cuộn. 

Kích thước (mm): H 2,4; W 1,2; AH 0,5; AW 0,4. 
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Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [177].  

- Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Mô tả gốc không có hình minh họa. Zilch (1961) [185] đã mô tả lại 

và đưa ra hình minh họa. Loài đặc hữu ở miền Trung Việt Nam [122]. Loài bổ 

sung cho Thừa Thiên Huế. 

Họ Dyakiidae Gude & B.B. Woodward, 1921 

Giống Quantula H. B. Baker, 1941 

46. Quantula tenera (Möllendorff, 1901) (Hình 3.20.D) 

Xestina tenera Möllendorff, 1901: 46. Nơi thu mẫu chuẩn: Nam Việt Nam [178]. 

Synonym: Xestina tenera Möllendorff, 1901 [178]; Nanina (Xestina) tenera - Kobelt 1902 

[173]; Fischer & Dautzenberg, 1904 [161]; Quantula tenera tenera - Schileyko, 2011 [122]. 

Mẫu vật: 15 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc), LZ-HUE 7901 

Đặc điểm hình thái: Vỏ hình tháp tù thấp, màu vàng nâu, mặt vỏ có các khía 

mịn nhưng không đều nhau làm cho mặt vỏ không nhẵn. Có 6 vòng xoắn, rãnh 

xoắn nông, vòng xoắn phẳng. Chu vi vòng xoắn cuối có gờ sắc chia nửa trên và 

đáy vỏ tạo cho vành miệng có góc. Miệng vỏ hình bán nguyệt nhưng có góc, 

vành miệng sắc. Lỗ rốn tròn, bé nhưng sâu. 

Kích thước (mm): H 15,4-22,5; W 27,3-33,2; AH 11,2-14,2; AW 14,1-17,0. 

Phân bố: - Thế giới: Lào [82]. 

 - Việt Nam: Nam, Việt Nam [178], [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc, A Lưới.  

Nhận xét: Mô tả gốc đã không chỉ ra nơi thu mẫu chuẩn và không có hình 

minh họa. Nhóm loài Quantula có đặc điểm chung là cơ thể hình côn nhưng 

tù, lỗ rốn bé, vành miệng thẳng hoặc hơi dày lên. Loài bổ sung cho Thừa 

Thiên Huế. 

Họ Philomycidae Gray, 1847 

Giống Meghimatium van Hasselt, 1823 

47. Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873) (Hình 3.20.F) 

Philomycus pictus Stoliczka, 1873: 30, hình. 9-14. Nơi thu mẫu chuẩn: Đảo Pê-nang, 

Malaysia [131]. 

Synonym: Philomycus pictus Stoliczka, 1873 [131]; Philomycus tonkinensis Simroth, 

1902; Philomycus melachlorus Simroth, 1902 [188]. 



 

117 

Tên Việt Nam: Sên trần. 

Mẫu vật: 48 M (Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền), LZ-HUE 8101 

Đặc điểm hình thái: Cơ thể dạng sên, thuôn dài. Phần đầu tày, phần đuôi 

nhọn. Lớp áo bao phủ toàn bộ cơ thể, mặt lưng màu trắng đục có 3 dải màu 

xám dọc theo cơ thể, các vệt màu xám nhỏ nằm rải rác toàn bộ cơ thể. Lỗ phổi 

lộ rõ ở phía bên phần đầu. Phần chân rộng chiếm 3/4 chiều rộng cơ thể. 

Kích thước: Chiều dài cơ thể: 19,6-27,9 mm; chiều rộng 3,0-5,1 mm. 

Phân bố: - Thế giới: Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nêpan, Đài Loan, Braxin 

[131], [142], Lào, Thái Lan [82]. 

 - Việt Nam: Sơn La, Thái Nguyên [33]. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp nhiều ở vùng đất canh tác có độ ẩm cao.  

Nhận xét: Loài này vỏ tiêu giảm hoàn toàn, thường bám trên thân cây. Chúng 

thường gây hại cho cây, do sử dụng lá và thân non lá non làm thức ăn. 

Họ Rhytididae Pilsbry, 1893 

Giống Macrocycloides Martens, 1867 

48. Macrocycloides crenulata Yen, 1939 (Hình 3.20.E) 

Macrocycloides crenulata Yen, 1939: 157, hình. 16.20. Nơi thu mẫu chuẩn: Hồng Kông, 

Trung Quốc [183]. 

Mẫu vật: 12 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 8201 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, vỏ hình cầu dẹp, màu trắng đục. Có 5 vòng 

xoắn, rãnh xoắn nông, vòng xoắn phồng, mặt vỏ có các khía ngang rất mịn làm 

cho vỏ nhẵn. Chu vi vòng xoắn cuối tròn đều. Miệng vỏ hình bán nguyệt, vành 

miệng sắc, không cuộn và không loe rộng. Lỗ rốn tròn, rộng và nông. 

Kích thước (mm): H 2,2-4,5; W 4,2-6,7; AH 1,8-2,3; AW 1,8-3,0. 

Phân bố: - Thế giới: Hồng Kông, Trung Quốc [183]. 

 - Việt Nam: Ninh Bình, Sơn La [33]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông 

và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc.  

Nhận xét: Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 
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Hình 3.20. A. Kaliella tongkingensis, B. Oospira haivanensis,  

C. Sinoennea irregularis,  D. Quantula tenera,  

E. Macrocycloides crenulata, F. Meghimatium pictum 
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Họ Streptaxidae Gray, 1860 

Khóa định loại các giống trong họ Streptaxidae 

1 (2) Vỏ hình trụ dài. Có gờ trên các rãnh xoắn………………………………Gulella 

2 (1) Vỏ không có dạng hình trụ. Không có gờ trên rãnh xoắn 

3 (4) Vỏ hình đĩa phẳng..................................................................Discartemon 

4 (3) Vỏ hình cầu hoặc hình mũi khoan lệch 

5 (6) Có 4 loại răng (đỉnh, cận đỉnh, trụ và răng nền)………….…..….Perrottetia 

6 (5) Chỉ có răng đỉnh………………………...………..…..……....Haploptychius 

Giống Discartemon Pfeiffer, 1856 

49. Discartemon discus (Pfeiffer, 1851) (Hình 3.21.A-B) 

Streptaxis discus Pfeiffer, 1851: 252; Pfeiffer, 1853: 289. Nơi thu mẫu chuẩn: Đà Nẵng, 

Việt Nam [122]. 

Synonym: Streptaxis (Discartemon) paradiscus - Möllendorff, 1900 [177]; Fischer & 

Dautzenberg, 1904 [161]; Odontartemon (Discartemon) discus - Kobelt, 1906; 

Odontartemon (Discartemon) paradiscus - Kobelt, 1906 [174];  Discartemon paradiscus - 

Zilch, 1961 [185]; Schileyko, 2011 [122]. 

Mẫu vật: 24 M (Nam Đông), LZ-HUE 3101. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình bé, dạng hình đĩa, màu trắng đục. Mặt vỏ 

nhẵn bóng, có các khía xiên mờ. Có 6-6½ vòng xoắn, đỉnh phẳng. Vòng xoắn 

cuối hình vành khăn, chu vi hơi gấp khúc về phía dưới. Rãnh xoắn nông, vòng 

xoắn nhìn từ đỉnh hơi phồng. Miệng vỏ hướng sang phía bên, hình bán nguyệt, 

vành miệng cuộn, loe ra ngoài. Có 1 răng đỉnh lớn. Lỗ rốn rất rộng và nông. 

Kích thước (mm): H 4,4-5,8; W 12,5-16,2; AH 3,3-3,9; AW4,4-5,7. 

Phân bố: - Thế giới: Lào? [122]. 

 - Việt Nam: Đà Nẵng [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi huyện Nam Đông. 

Nhận xét: Trên thế giới loài này ghi nhận tại Lào, nhưng không chắc chắn [122]. 

Năm 2014, D. discus được Siriboon mô tả lại các đặc điểm hình thái vỏ, cơ quan 

sinh dục và lưỡi bào [123]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Giống Gulella Pfeiffer, 1856  

50. Gulella bicolor (Hutton, 1834) (Hình 3.21.C) 

Pupa bicolor Hutton, 1834: 86, 93. Nơi thu mẫu chuẩn: Mirzapure và Agra, Ấn Độ [101]. 

Synonym: Ennea bicolor - Mörch, 1872; Tryon, 1885; Fischer, 1891; Fischer & 

Dautzenberg, 1904; Gulella (Huttonella) bicolor - Jaeckel, 1950; Huttonella bicolor 

Benthem Jutting, 1961; Schileyko, 2011 [122]; Simone, 2013 [125]; Do & Do, 2015 [69]. 

Mẫu vật: 26 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 3401. 
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Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, vỏ hình trụ, xoắn phải, màu trắng đục, mẫu 

sống có màu vàng phía miệng, đỏ phía gần đỉnh. Có 7-8 vòng xoắn phải, mặt vỏ 

nhẵn, có gờ và các khía ngang ngắn, đều trên rãnh xoắn. Miệng vỏ hình bầu dục, 

vành miệng loe rộng, có 4 răng: răng đỉnh; răng cận đỉnh, răng nền và răng trụ. 

Kích thước (mm): H 5,8-7,4; W 1,7-2,2; AH 1,0-1,1; AW 1,1-1,2. 

Phân bố: - Thế giới: Phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới [122]. 

 - Việt Nam: Quảng Ninh, Hà Nam, Sơn La, Thanh Hóa và miền Nam 

Việt Nam [74], [122], [139].  

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh đất canh tác huyện Nam Đông, Phú 

Lộc, A Lưới và Phong Điền.  

Nhận xét: Đây là loài ốc ăn thịt rất nhỏ, sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới 

trên khắp thế giới. G. bicolor được mô tả lần đầu vào năm 1834 dựa vào mẫu vật 

thu ở Mirzapore và Agra, Ấn Độ [100]. Năm 2013, Simone đã mô tả lại các đặc 

điểm hình thái vỏ, cơ quan sinh dục và lưỡi bào [125]. 

Giống Haploptychius Möllendorff, 1905 

51. Haploptychius bachmaensis Bui & Do, 2019 (Hình 3.21.D-E) 

Haploptychius bachmaensis Bui & Do D.S., 2019: Ruthenica, 29(4), hình. 3D-F. Nơi thu 

mẫu chuẩn: VQG Bạch Mã, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. 

Mẫu vật: Holotype VNMN_IZ 000.000.157 (1 M), LZ-HUE 3501 (5 M), LZ-

HUE 3502 (7 M). 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình bé, vỏ dạng hình cầu, màu trắng đục. Có 

7 vòng xoắn phải, mặt vỏ nhẵn; đỉnh vỏ hơi nhô cao. Miệng vỏ hình bán 

nguyệt, vành miệng mở rộng, hơi loe; có 1 răng đỉnh lớn. Phía bờ trên của 

miệng vỏ có 1 gờ dọc kéo dài vào phía trong miệng, dài khoảng 1,5 mm.  Lỗ 

rốn dạng khe hẹp và sâu. 

Kích thước (mm): H 9,7-11,3; W 12,5-13,1;  HA 3,8-4,2; WA 2,3-2,9.  

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Loài này được phát hiện tại sinh cảnh rừng trên nền 

đá vôi ở huyện Nam Đông và rừng trên nền đá granit tại VQG Bạch Mã. 

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với H. fischeri (Morlet, 1886) phân 

bố ở Quảng Ninh. Tuy nhiên vỏ H. bachmaensis có kích thước lớn hơn, răng 

đỉnh nhỏ hơn. Loài mới cho khoa học. 

Giống Perrottetia Kobelt, 1905 

Khóa định loại các loài trong giống Perrottetia 

1 (2) Trên vành miệng có 6 răng ..........................................................P. aberrata 

2 (1) Trên vành miệng có 4-5 răng...............................................P. namdongensis 
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52. Perrottetia aberrata (Souleyet, 1852) (Hình 3.21.D-F) 

Helix aberrata Eydoux & Souleyet, 1852: 505, phụ lục. 28, hình. 32-34. Nơi thu mẫu 

chuẩn: Đà Nẵng, Việt Nam [159]. 

Synonym: Helix aberrata Eydoux & Souleyet, 1852 [159];  Streptaxis aberrata - Crosse 

& Fischer, 1863 [152]; Fischer, 1891 [160]; Fischer & Dautzenberg, 1904 [161]; Streptaxis 

aberratus Möllendorff, 1898 [176]. 

Mẫu vật: 57 M (Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền), LZ-HUE 3201. 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, vỏ có hình mũi khoan lệch, màu trắng đục. 

Đỉnh vỏ hơi nhô cao. Có 6½ vòng xoắn phải, tách nhau bằng rãnh xoắn hơi sâu. 

Mặt vỏ có các khía hình cánh cung mờ. Góc vỏ hẹp (SA: 30o - 35o). Miệng vỏ 

hình bán nguyệt, vành miệng cuộn, bờ môi liên tục. Trên vành miệng có 6 răng 

(có 1 răng đỉnh và 1 răng trụ lớn, 1 răng cận đỉnh và 3 răng nền nhỏ). Lỗ rốn 

rộng, hình elip và nông. 

Kích thước (mm): H 8,6-9,7; W 6,1-7,7; HA 3,5-3,8; WA 3,9-4,4. 

Phân bố: - Việt Nam: Đà Nẵng [159]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá granit huyện Nam 

Đông, Phong Điền, A Lưới và Phú Lộc. 

Nhận xét: P. aberrata được mô tả lần đầu dựa vào mẫu vật ở Đà Nẵng [159]. 

Loài đặc hữu ở miền Trung Việt Nam [122]. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

53. Perrottetia namdongensis Bui & Do, 2019 (Hình 3.21.A-C) 

Perrottetia namdongensis Bui & Do V.N., 2019: Ruthenica, 2: 93, hình. 3A-C. Nơi thu 

mẫu chuẩn: Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Việt Nam. 

Mẫu vật: Holotype VNMN_IZ 000.000.158 (1 M) lưu tại Bảo tàng Thiên nhiên 

Việt Nam, LZ-HUE 3301 (8 M), LZ-HUE 3302 (21 M). 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ nhỏ, vỏ lệch dạng mũi khoan, màu trắng đục. Có 6-

6½ vòng xoắn phải, mặt vỏ có các khía hình cánh cung. Góc vỏ hẹp (SA: 31o - 

37o). Miệng vỏ hình tứ giác với các góc bo tròn, vành miệng cuộn nhẹ. Bờ môi 

hình cánh cung, vành miệng xòe mạnh ở giữa. Trên vành miệng có 4-5 răng (1 

răng đỉnh và 1 răng trụ lớn, 1 răng cận đỉnh và 2 răng nền nhỏ hoặc có 1 răng 

đỉnh và 1 răng trụ lớn, 2 răng nền nhỏ). 

Kích thước (mm): H 3,8-4,9; W 6,8-7,8; AH 2,7-3,2; AW 2,6-3,1. 

Phân bố: Thừa Thiên Huế: Loài này được phát hiện tại sinh cảnh rừng trên nền 

đá vôi ở huyện Nam Đông và rừng trên nền đá granit tại VQG Bạch Mã. 

Nhận xét: Loài này có hình thái gần giống với loài Perrottetia unidentata phát 

hiện ở Lào. Tuy nhiên P. namdongensis có kích thước bé hơn P. unidentata và 

miệng vỏ hướng xuống đáy. Loài mới cho khoa học. 



 

122 

Họ Trochomorphidae Möllendorff, 1890 

Giống Trochomorpha Albers, 1850 

54. Trochomorpha paviei (Morlet, 1885) (Hình 3.21.F) 

Helix paviei Morlet, 1885: 386, 387, phụ lục. 11, hình. 1, 1a. Nơi thu mẫu chuẩn: “entre 

Kampot et Phnom-Penh” (Campuchia) [122] 

Synonym: Helix paviei Morlet, 1885; Sivella paviei (Morlet, 1885) [122]. 

Mẫu vật: 9 M (Nam Đông, Phú Lộc), LZ-HUE 8001 

Đặc điểm hình thái: Ốc cỡ trung bình bé, dạng hình tháp rất dẹp, mặt vỏ màu 

vàng nâu hoặc xám nhạt. Mặt vỏ có các khía mịn không đều nhau làm cho vỏ 

không nhẵn. Có 6 vòng xoắn phải, các vòng xoắn phẳng, rãnh xoắn nông, chu vi 

vòng xoắn cuối có gờ sắc phân biệt tháp ốc và đáy vỏ, từ đó làm cho vành miệng 

có hình bình hành. Vành miệng sắc. Lỗ rốn rất rộng và nông.  

Kích thước (mm): H 3,4-6,4; W 8,2-12,9; AH 2,4-3,4; AW 3,3-5,5. 

Phân bố: - Thế giới: Campuchia, Lào [82], [122]. 

 - Việt Nam: Nam Bộ và Bắc Bộ, Việt Nam [122]. 

 - Thừa Thiên Huế: Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi ở huyện Nam 

Đông và rừng trên nền đá granit huyện Phú Lộc. 

Nhận xét: Loài rất giống với Trochomorpha saigonensis (Crosse, 1867), tuy 

nhiên T. paviei dẹp hơn. Loài bổ sung cho Thừa Thiên Huế. 

Họ Veronicellidae Gray, 1840 

Giống Laevicaulis Simroth, 1913 

55. Laevicaulis alte  (Férussac, 1822) (Hình 3.21.G) 

Vaginulus alte Férussac, 1822: 14, hình. VIII.A8, VIII.B5. Nơi thu mẫu chuẩn: Ponđichêri, 

Ấn Độ [33]. 

Synonym: Vaginulus alte Férussac, 1822; Vaginula leydigi Simroth, 1889; Veronicella 

willeyi Collinge, 1900; Vaginula leydigi celebensis Simroth, 1918 [188]. 

Tên Việt Nam: Sên trần. 

Mẫu vật: 11 M (Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền), LZ-HUE 8301. 

Đặc điểm hình thái: Cơ thể dạng sên, phần thân dẹp, thuôn dài, không có vỏ 

bao bọc bên ngoài. Mặt lưng màu nâu xám với các nốt sần đen. Trên mặt lưng có 

một dải màu vàng đậm nằm ở giữa và 2 dải màu đen mờ nằm ở mép áo, kéo dọc 

đến hết phần cuối của cơ thể. Lớp áo phủ toàn bộ cơ thể. Lỗ phổi ẩn sâu trong 

khe dưới mép áo. Phần chân chiếm 1/4 chiều rộng của cơ thể. 

Kích thước: Chiều dài cơ thể: 10,5-20,7 mm; chiều rộng 3,3-6,2 mm. 
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Phân bố: - Thế giới: châu Phi, châu Á, khu vực Trung và Nam Mỹ, Úc [33]. 

 - Việt Nam: Sơn La, Thái Nguyên. 

 - Thừa Thiên Huế: Gặp phổ biến ở sinh cảnh đất canh tác có độ ẩm cao. 

Nhận xét: Loài sinh sống ở các vùng khác nhau có thể có sự sai khác về kích 

thước và màu sắc, thường gặp nhiều nơi đất ẩm ướt, có độ ẩm cao.  

 

Hình 3.21. A-B. Discartemon discus, C. Huttonella bicolor, 

D-E. Haploptychius bachmaensis, F. Trochomorpha paviei, G. Laevicaulis alte 

G 
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Hình 3.22. A-C. Perrottetia namdongensis, D-F. Perrottetia aberrata  
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3.3. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA LỚP CHÂN BỤNG Ở NƯỚC NGỌT NỘI 

ĐỊA VÀ TRÊN CẠN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

3.3.1. Phân bố theo sinh cảnh 

3.3.1.1. Nhóm sinh cảnh ở nước ngọt 

Bốn sinh cảnh được khảo sát nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế bao gồm: ao, 

ruộng, sông và suối (Phụ lục I, Hình I.1, Hình I.2, Hình I.3 và Hình I.4). Phân bố 

của lớp Chân bụng giữa 4 sinh cảnh này có sự khác nhau: 

Sinh cảnh ao: Sinh cảnh ao chịu sự tác động của con người tuy nhiên không 

liên tục. Ở sinh cảnh này, có thành phần loài phong phú nhất (16 loài, chiếm 80% 

tổng số loài), thuộc 14 giống (chiếm 87,5% tổng số giống), 7 họ (chiếm 43,75% 

tổng số họ) (Bảng 3.9, Hình 3.23). Loài có độ phong phú chiếm ưu thế là Pomacea 

canaliculata (n% = 24,84); kế tiếp Filopaludina martensi (n% = 20,24); 

Angulyagra polyzonata (n% = 19,64) (Phụ lục II, Bảng II.1) 

Sinh cảnh ruộng: Là sinh cảnh chịu những tác động thường xuyên của canh 

tác. Trong sinh cảnh này đã phát hiện được 9 loài (chiếm 45% tổng số loài), 

thuộc 8 giống (chiếm 50% tổng số giống), 6 họ (chiếm 75% tổng số họ) (Bảng 

3.9, Hình 3.23). Loài có độ phong phú chiếm ưu thế là Pomacea canaliculata 

(n% = 30,92); kế tiếp Gabbia fuchsiana (n% = 24,73); Melanoides tuberculata  

(n% = 14,30) (Phụ lục II, Bảng II.1). Các loài phân bố ở sinh cảnh ruộng đều 

phân bố rộng ở các sinh cảnh khác, đặc biệt là sinh cảnh ao và sinh cảnh sông. 

Sinh cảnh sông: Sinh cảnh này hầu như rất ít chịu tác động của con người. 

Có nguồn cung cấp nước chủ yếu là từ hồ nước, từ các con suối hay từ các con 

sông nhỏ hơn. Ở sinh cảnh này đã xác định được 15 loài (chiếm 75% tổng số loài), 

thuộc 13 giống (chiếm 81,25% tổng số giống), 7 họ (chiếm 87,5% tổng số họ) 

(Bảng 3.9, Hình 3.23). Loài có độ phong phú tương đối chiếm ưu thế là 

Angulyagra polyzonata (n% = 23,96); kế tiếp Filopaludina martensi (n% = 

17,69); Filopaludina sumatrensis (n% = 12,94) (Phụ lục II, Bảng II.1). 

Sinh cảnh suối: Sinh cảnh này chỉ phân bố ở vùng cảnh quan đồi núi. Đặc 

điểm của sinh cảnh rất ít chịu tác động của con người, nguồn nước chủ yếu tự 

nhiên chảy từ khe núi, nền đáy đá, mùn bã bị rửa trôi, vì vậy nước trong và nghèo 

dinh dưỡng. Đã xác định được 8 loài (chiếm 40% tổng số loài), thuộc 7 giống 

(chiếm 43,75% tổng số giống), 4 họ (chiếm 25% tổng số họ) (Bảng 3.9, Hình 
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3.23). Loài có độ phong phú tương đối chiếm ưu thế là Sulcospira tourannensis 

(n% = 48,96); kế tiếp S. dakrongensis (n% = 28,57); Angulyagra polyzonata (n% 

= 7,38) (Phụ lục II, Bảng II.1). Có 4 loài (chiếm 20%) chỉ gặp ở sinh cảnh suối là 

S. tourannensis, S. dakrongensis, Mieniplotia scabra và Pila scutata. 

Bảng 3.9. Số lượng và tỷ lệ các taxon lớp Chân bụng ở nước ngọt nội địa 

theo sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế 

Sinh cảnh 
Loài  Giống Họ 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Ao 16 80,00 14 87,50 7 43,75 

Ruộng 9 45,00 8 50,00 6 75,00 

Sông 15 75,00 13 81,25 7 87,50 

Suối 8 40,00 7 43,75 4 25,00 

 

 

Hình 3.23. Số lượng loài, giống và họ Chân bụng ở nước ngọt nội địa 

 theo sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế 

 Có 3 loài phân bố rộng ở cả 4 sinh cảnh (chiếm 15%) là Angulyagra boettgeri, 

A. polyzonata và Melanoides tuberculata; 6 loài (chiếm 30%) chỉ phân bố ở 3 sinh 

cảnh ao, ruộng và sông (Pomacea canaliculata, Sinotaia quadrata, Gabbia 

fuchsiana, Parafossarulus manchouricus, Gyraulus convexiusculus, Radix 

plicatula); 3 loài Pila virescens, Cipangopaludina lecythoides và Indoplanorbis 

exustus, chỉ phân bố ở 2 sinh cảnh ao và sông (Bảng 3.1). Loài ốc bươu vàng P. 

canaliculata có độ phong phú tương đối chiếm ưu thế ở sinh cảnh ruộng và sinh 

cảnh ao, điều này cho thấy mức độ xâm lấn cao của loài.    

https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1060615
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Bảng 3.10. Chỉ số tương đồng của Chân bụng ở nước ngọt nội địa 

giữa các sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế 

Sinh cảnh Ao Ruộng Sông Suối 

Ao 1,00 0,72 0,77 0,25 

Ruộng  1,00 0,75 0,35 

Sông   1,00 0,26 

Suối    1,00 
 

So sánh chỉ số tương đồng các loài Chân bụng ở các sinh cảnh nước ngọt cho 

thấy, chỉ số tương đồng đạt giá trị cao giữa ba cặp sinh cảnh bao gồm: ao và sông 

(SI = 0,77); ruộng và sông (SI = 0,75); ao và ruộng (SI = 0,72). Trong đó, 9 loài  

(Angulyagra boettgeri, A. polyzonata, Melanoides tuberculata, Pomacea 

canaliculata, Sinotaia quadrata, Gabbia fuchsiana, Parafossarulus 

manchouricus, Gyraulus convexiusculus và Radix plicatula) phân bố ở sinh 

cảnh ruộng đều gặp ở sinh cảnh ao và sông. Điều này được giải thích do có sự 

giao thoa về dòng chảy giữa 3 sinh cảnh này. Chỉ số tương đồng của sinh cảnh 

suối so với các sinh cảnh khác đạt giá trị thấp (Bảng 3.10). Do sinh cảnh suối có 

những nét đặc trưng và khác biệt so với các sinh cảnh khác như nền đáy đá, mùn 

bã bị rửa trôi, nước trong và nghèo dinh dưỡng, ít chịu tác động của con người. 

3.3.1.2. Nhóm sinh cảnh ở cạn 

Ba sinh cảnh được khảo sát nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế bao gồm: rừng 

trên nền đá vôi, rừng trên nền đá granit và đất canh tác (Phụ lục I, Hình I.5, Hình 

I.6 và Hình I.7). Phân bố Chân bụng ở cạn giữa 3 sinh cảnh này có sự khác nhau: 

Số loài phân bố ở sinh cảnh rừng trên nền đá vôi chiếm ưu thế với 41 

loài (chiếm 74,55%) thuộc 36 giống, 15 họ (Bảng 3.11, Hình 3.24). Số loài chỉ 

gặp ở sinh cảnh này chiếm tỉ lệ rất cao 20 loài (chiếm 36,36%) (Bảng 3.5). Các 

loài có độ phong phú chiếm ưu thế là Diplommatina sp. (n% = 15,18); Georissa 

chrysacme (n% = 6,52), Camaena gabriellae (n% = 7,38), Cyclophorus sp. (n% = 

5,96), Coptocheilus maunautim (n% = 4,26) (Phụ lục II, Bảng II.2). Rừng trên 

nền đá vôi có số loài phong phú nhất, do ở sinh cảnh này có các điều kiện sinh 

thái thuận lợi cho các loài ốc cạn phát triển, nền đá vôi có nhiều hang và khe đá, 

vừa là nơi trú ẩn, vừa giúp giữ lớp mùn làm nguồn thức ăn, độ che phủ của thảm 

thực vật làm giảm nhiệt mặt đất. Theo Vermeulen & Maassen (2003), ốc cạn cần 

đá vôi để tạo lớp vỏ, vì vậy chúng thường phân bố phổ biến ở các khu vực núi đá 

vôi [139]. Trong KVNC sinh cảnh này tập trung chủ yếu ở huyện Nam Đông. 
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Rừng trên nền đá granit có 31 loài (chiếm 56,36%) thuộc 28 giống, 14 họ 

(Bảng 3.11, Hình 3.24). Các loài có độ phong phú chiếm ưu thế bao gồm: 

Perrottetia aberrata (n% = 16,86), Platyrhaphe leucacme (n% = 8,76), Pupina sp. 

(n% = 6,23) (Phụ lục II, Bảng II.2). Có 7 loài (chiếm 12,73%) chỉ gặp rừng trên 

nền đá granit bao gồm: Pupina sp., Megaustenia siamensis, Parmarion martensi, 

Kaliella tongkingensis, Oospira haivanensis và Perrottetia aberrata. 

 Sinh cảnh đất canh tác có số loài thấp nhất: 12 loài (chiếm 21,82%) thuộc 

12 giống, 8 họ (Bảng 3.11, Hình 3.24). Độ đa dạng sinh học của Chân bụng ở 

sinh cảnh này giảm; nguyên nhân do sinh cảnh này có độ che phủ thấp, nhiệt 

tăng, mặt đất khô, liên tục chịu sự tác động của con người, nguồn thức ăn và môi 

trường sống bị xáo trộn. Do vậy, nhiều loài Chân bụng ở cạn không thích nghi 

được. Các loài thích nghi được với điều kiện nhân tác, có độ phong phú tương 

đối chiếm ưu thế bao gồm: Acusta tourannensis (n% = 39,91), Lissachatina 

fulica (n% = 22,66), Macrochlamys indica (n% = 14,08), Allopeas gracile 

(n% = 9,66) và Meghimatium pictum (n% = 2,47) (Phụ lục II, Bảng II.2). Các 

loài này ăn lá, ngọn hoặc thân non của một số cây trồng. Vì vậy, chúng thích 

nghi được với môi trường có tác động thường xuyên của con người. 

 Có 5 loài phân bố rộng ở cả 3 sinh cảnh (chiếm 9,09%) bao gồm: 

Lissachatina fulica, Allopeas gracilis, Subulina octona, Laevicaulis alte và 

Acusta tourannensis; có 16 loài (chiếm 29,09%), chỉ phân bố ở 2 sinh cảnh rừng 

trên nền đá vôi và rừng trên nền đá granit; 3 loài (chiếm 5,45%), chỉ phân bố ở 2 

sinh cảnh rừng trên nền đá granit và đất canh tác (Bảng 3.5). 

Bảng 3.11. Số lượng và tỷ lệ các taxon Chân bụng ở cạn 

theo sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế 

Sinh cảnh 

Loài và phân loài Giống Họ 

Số 

lượng 

Tỷ lệ   

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ   

(%) 

Rừng trên nền đá vôi 41 74,55 36 80,00 15 83,33 

Rừng trên nền đá granit 31 56,36 28 62,22 14 77,78 

Đất canh tác 12 21,82 12 26,67 8 44,44 
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Hình 3.24. Số lượng loài, giống và họ Chân bụng ở cạn 

theo sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế 

Bảng 3.12. Chỉ số tương đồng của Chân bụng ở cạn 

giữa các sinh cảnh tại Thừa Thiên Huế 

Sinh cảnh 
Rừng trên nền 

đá vôi 

Rừng trên nền 

đá granit 
Đất canh tác 

Rừng trên nền đá vôi 1,00 0,56 0,19 

Rừng trên nền đá granit  1,00 0,38 

Đất canh tác   1,00 
  

So sánh chỉ số tương đồng các loài Chân bụng ở các sinh cảnh trên cạn cho 

thấy, chỉ số tương đồng dao động trong khoảng từ 0,19 đến 0,56 (Bảng 3.12). 

Điều đó thể hiện có sự khác biệt về thành phần loài giữa các sinh cảnh. Chỉ số 

tương đồng đạt giá trị cao nhất giữa sinh cảnh rừng trên nền đá vôi và sinh cảnh 

rừng trên nền đá granit (SI = 0,56) (Bảng 3.12), thể hiện mức độ tương đồng về 

môi trường sống giữa hai sinh cảnh (độ che phủ cao, tầng thảm mục dày, độ ẩm 

cao). Số loài chung ở 2 sinh cảnh nhiều (21 loài, chiếm 37,5%). 

Chỉ số tương đồng giữa sinh cảnh rừng trên nền đá granit và sinh cảnh đất 

canh tác đạt giá trị thấp (SI = 0,38) (Bảng 3.12), cho thấy có sự khác biệt về môi 

trường sống giữa hai sinh cảnh.   

Chỉ số tương đồng thấp nhất giữa sinh cảnh đất canh tác và sinh cảnh 

rừng trên nền đá vôi (SI = 0,19) (Bảng 3.12), thể hiện sự sai khác về thành 

phần loài giữa hai sinh cảnh. Nhiều loài ghi nhận phân bố ở sinh cảnh rừng 

trên nền đá vôi không phân bố ở sinh cảnh đất canh tác, chúng thuộc các họ 

Cyclophoridae, Diplommatinidae, Pupinidae, Camaenidae. Điều này có thể do 
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khác biệt về môi trường sống giữa hai sinh cảnh. Sinh cảnh rừng trên nền đá 

vôi có tầng thảm mục và độ che phủ dày, độ ẩm cao, đá vôi cần cho sự hình 

thành vỏ của Chân bụng; ngược lại sinh cảnh đất canh tác có độ che phủ thấp, 

mặt đất khô, độ ẩm thấp, chịu sự tác động của con người làm nguồn thức ăn 

và môi trường sống bị xáo trộn.  

3.3.2. Phân bố theo độ cao 

 Ở các đai độ cao khác nhau có các điều kiện tự nhiên khác nhau, vì vậy ảnh 

hưởng lớn đến đặc điểm phân bố và phát triển của Chân bụng ở cạn. Kết quả 

nghiên cứu đã xác định được thành phần loài ở đai cao dưới 600 m chiếm ưu thế 

tuyệt đối (55 loài và phân loài, chiếm 100%), thuộc 45 giống, 18 họ (Bảng 3.13, 

Hình 3.25). Có 23 loài thuộc 22 giống, 11 họ phân bố đồng thời ở 2 đai cao dưới 

600 m và trên 600 m (Phụ lục II, Bảng II.3).  

 Phần lớn diện tích trong KVNC thuộc đai độ cao dưới 600 m, đặc biệt trong 

đó có rừng trên nền đá vôi ở khu vực Nam Đông, đây là môi trường có độ ẩm cao, 

tầng thảm mục dày, cùng với yếu tố đá vôi tạo điều kiện thuận lợi cho Chân bụng 

ở cạn phát triển. Vì vậy thành phần loài ở đai độ cao này chiếm ưu thế tuyệt đối. 

Bảng 3.13. Tỷ lệ Chân bụng ở cạn theo đai độ cao tại Thừa Thiên Huế 

Đai độ cao 
Loài và phân loài Giống Họ 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Dưới 600 m 55 100 45 100 18 100 

Trên 600 m 23 41,82 22 48,89 11 57,89 
 

 

Hình 3.25. Số lượng loài, giống, họ Chân bụng ở cạn                                                

theo đai độ cao tại Thừa Thiên Huế 
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3.4. PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG KHU HỆ CHÂN BỤNG Ở 

NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA VÀ TRÊN CẠN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

3.4.1. Tình hình khai thác, sử dụng các loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa 

và trên cạn tại Thừa Thiên Huế  

Thống kê kết quả phỏng vấn người dân địa phương tại KVNC về khả năng 

nhận biết đối với 20 loài Chân bụng ở nước ngọt và 55 loài Chân bụng ở cạn cho 

thấy, có 16 loài (chiếm 80%) Chân bụng ở nước ngọt và 7 loài (chiếm 12,73%) 

Chân bụng ở cạn được nhận biết và phân biệt rõ ràng. Các loài này được người 

dân sử dụng vào các mục đích khác nhau như: làm thực phẩm cho người, làm 

thức ăn cho gia súc, làm dược liệu hoặc sử dụng vào mục đích tâm linh, để 

phóng sanh. Ngoài ra, có 4 loài Chân bụng ở nước ngọt và 48 loài Chân bụng ở 

cạn người dân không nhận biết rõ ràng, do đó không đánh giá được tình hình sử 

dụng các loài này. Qua kết quả điều tra phỏng vấn có thể khái quát giá trị của các 

loài Chân bụng ở Thừa Thiên Huế như sau: 

* Giá trị thực phẩm  

- Đối với nhóm Chân bụng ở nước ngọt: có 11 loài (chiếm 55% tổng số 

loài) thuộc các họ Ampullariidae (3 loài), Viviparidae (6 loài), Pachychilidae (2 

loài) được sử dụng làm thức ăn cho người. Khi sử dụng làm thức ăn, người dân 

thường chế biến theo nhiều cách khác nhau như: hấp, luộc, xào, nấu canh. Ngoài 

ra, có 10 loài (chiếm 50% tổng số loài) thuộc các họ Ampullariidae (1 loài), 

Viviparidae (4 loài), Thiaridae (2 loài), Bithyniidae (2 loài), Lymnaeidae (1 loài) 

được sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi (Bảng 3.14). 

Bảng 3.14. Danh sách các loài Chân bụng ở nước ngọt có giá trị sử dụng  

hoặc gây hại tại Thừa Thiên Huế 

TT Thành phần loài Tên địa phương 
Mục đích sử dụng 

I II III IV 

Phân lớp Caenogastropoda       

 1. Ampullariidae       

1. Pila scutata ốc nhồi, ốc bươu +    

2. Pila virescens  ốc nhồi, ốc bươu  +   
 

3. Pomacea canaliculata  ốc bươu vàng + + + + 

 2. Viviparidae       

4. Angulyagra boettgeri  ốc vặn + +   



 

132 

TT Thành phần loài Tên địa phương 
Mục đích sử dụng 

I II III IV 

5. Angulyagra polyzonata  ốc vặn + + + 
 

6. Cipangopaludina lecythoides  ốc dạ +    

7. Filopaludina martensi  ốc mút +    

8. Filopaludina sumatrensis  ốc mút + + +  

9. Sinotaia quadrata  ốc vặn + + +  

 3. Pachychilidae       

10. Sulcospira dakrongensis  ốc suối +    

11. Sulcospira tourannensis  ốc suối +    

 4. Thiaridae      

12. Melanoides tuberculata ốc đá dài  + +  

13. Tarebia granifera  ốc đá  + +  

 5. Bithyniidae      

14. Gabbia fuchsiana  ốc gạo  + +  

15.  Parafossarulus manchouricus  ốc gạo  + +  

Phân lớp Heterobranchia       

 6. Lymnaeidae       

16. Radix plicatula  ốc tai  +   

 Tổng  10 10 8 1 

Ghi chú: I. Làm thực phẩm; II. Làm thức ăn cho vật nuôi;  

        III. Dùng để phóng sanh; IV. Gây hại cho cây trồng 

- Đối với nhóm Chân bụng ở cạn: có 2 loài ốc núi Cyclophorus sp., 

Camaena gabriellae (chiếm 3,64%) được người dân sử dụng làm thức ăn. 

Trong đó, 2 loài ốc núi phân bố ở sinh cảnh rừng trên nền đá vôi; tuy nhiên, ở 

KVNC có rất ít rừng trên nền đá vôi, nơi sinh sống chủ yếu của đa số loài ốc 

cạn, nên việc sử dụng ốc núi để làm thực phẩm vẫn chưa thực sự phổ biến. Có 

3 loài Lissachatina fulica, Macrochlamys indica và Acusta tourannensis 

(chiếm 5,45%) được sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi, chúng phân bố phổ biến 

ở sinh cảnh đất canh tác (Bảng 3.15). 

* Giá trị dược liệu: Giá trị sử dụng các loài Chân bụng làm dược liệu ở Thừa 

Thiên Huế còn ít được quan tâm. Theo kết quả điều tra phỏng vấn, loài ốc sên hoa 

(Lissachatina fulica) được người dân vùng núi sử dụng làm thuốc; một số bài 

thuốc liên quan đến loài này được người dân sử dụng như: thịt ốc sên, rửa sạch, 

thái mỏng xào với lá lốt tươi hoặc ốc sên hoa đem nướng chín chấm muối tiêu; các 

món ăn này có thể giúp giải độc, thanh nhiệt, lợi tiểu và tốt cho tiêu hóa. 
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Bảng 3.15. Danh sách các loài Chân bụng ở cạn có giá trị sử dụng  

hoặc gây hại tại Thừa Thiên Huế 

TT Tên khoa học Tên địa phương 
Mục đích sử dụng 

I II III IV V 

Phân lớp Caenogastropoda        

Bộ Architaenioglossa        

 1. Cyclophoridae       

1. Cyclophorus sp. ốc núi +     

Phân lớp Heterobranchia        

Bộ Stylommatophora       

 2. Achatinidae        

 2. Lissachatina  fulica  ốc sên + + + + + 

 3. Allopeas gracile  ốc sên     + 

 3. Ariophantidae        

  4. Macrochlamys indica  ốc sên  +  + + 

 4. Camaenidae        

  5. Acusta tourannensis  ốc sên  +  + + 

  6. Camaena gabriellae  ốc núi +     

 5. Philomycidae        

 7. Meghimatium pictum   sên trần     + 

 Tổng  3 3 1 3 5 

Ghi chú: I. Làm thực phẩm; II. Làm thức ăn cho vật nuôi;  

        III. Làm dược liệu; IV. Làm bẩn môi trường; V. Gây hại cho cây trồng  

* Dùng để phóng sanh: Theo phong tục của người dân địa phương vào các 

ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, người dân thường dùng ốc nước ngọt 

để phóng sanh. Các loài ốc dùng để phóng sanh thường là các loài gặp phổ biến 

ở KVNC, dễ thu bắt và ít có giá trị kinh tế. Theo kết quả phỏng vấn, có 8 loài 

(chiếm 40% tổng số loài) được sử dụng để phóng sanh (Bảng 3.14).  

* Tình hình khai thác và buôn bán 

Thống kê kết quả phỏng vấn người dân địa phương về tình trạng khai thác 

và buôn bán các loài ốc nước ngọt và ốc cạn cho thấy: Trong số 11 loài ốc nước 

ngọt được sử dụng làm thực phẩm, có 8 loài gặp phổ biến (Pila virescens, 

Pomacea canaliculata, Angulyagra polyzonata, Filopaludina martensi, F. 

sumatrensis, Sinotaia quadrata, Sulcospira dakrongensis, S. tourannensis) được 

người dân địa phương thường xuyên khai thác làm thực phẩm hoặc bán tại các 
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chợ và các cơ sở thu mua ốc trong KVNC. Các loài có kích thước nhỏ 

(Melanoides tuberculatus, Tarebia granifera, Gabbia fuchsiana, Parafossarulus 

manchouricus và Radix plicatula) sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi hoặc để 

phóng sanh, ít được khai thác hơn. Bên cạnh đó, người dân cũng cho biết, hiện 

nay trên thị trường giá bán của các loài Pila virescens, Sulcospira dakrongensis 

và S. tourannensis dao động từ 80-100 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, số lượng cá 

thể của các loài này trong thiên nhiên đang có nguy cơ giảm dần. Còn các loài 

khác có giá dao động từ 20-30 nghìn đồng/kg. 

Về khối lượng sau mỗi lần khai thác dao động trong khoảng từ 2-15 kg, tùy 

thuộc vào số người, địa điểm khai thác. Thời gian khai thác thường diễn ra 

quanh năm, thời điểm thường vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều muộn.  

Đối với ốc cạn, hoạt động khai thác ít phổ biến, một số người dân tại xã 

Thượng Quảng, huyện Nam Đông sống gần vùng nền đá vôi thỉnh thoảng có thu 

bắt 2 loài Cyclophorus sp. và Camaena gabriellae để chế biến thành các món ăn 

tại địa phương. Loài ốc sên hoa Lissachatina fulica được một số người dân vùng 

miền núi thu bắt để chế biến thành món ăn với mục đích chữa bệnh hoặc sử dụng 

làm thức ăn cho vật nuôi. Các loài Macrochlamys indica và Acusta tourannensis 

sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi thường gặp phổ biến ở sinh cảnh đất canh tác 

gần khu dân cư, chúng cũng là những loài gây hại cho cây trồng. Vì vậy, người 

dân thường thu bắt 2 loài này để bảo vệ cây trồng, đồng thời sử dụng chúng làm 

nguồn thức ăn cho vật nuôi. 

* Các loài gây hại: Bên cạnh những giá trị thực tiễn về mặt thực phẩm, 

dược liệu; một số loài Chân bụng còn phá hoại cây trồng, cây nông nghiệp, làm 

bẩn nhà cửa, vật chủ trung gian truyền bệnh.  

Theo kết quả điều tra phỏng vấn, loài ốc bươu vàng Pomacea canaliculata 

gặp khá phổ biến ở sinh cảnh đồng ruộng và ao, chúng là loài gây hại lúa và            

các loại rau màu thủy sinh do chúng ăn thân và lá non của các loại cây này. Có 5 

loài ốc cạn Lissachatina fulica, Macrochlamys indica, Acusta tourannensis, 

Meghimatium pictum, Allopeas gracile phân bố khá phổ biến ở sinh cảnh đất 

canh tác; chúng ăn chồi cây, lá và búp non làm cho cây trồng không phát triển 
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được. Có 3 loài L. fulica, M. indica, A. tourannensis gặp phổ biến ở sinh cảnh đất 

canh tác gần khu vực dân cư, chúng thường bò vào nhà mang theo vi khuẩn, bụi 

bẩn, làm bẩn nhà cửa, vật dụng (Bảng 3.15).  

Ngoài ra, một số loài ốc nước ngọt là vật chủ trung gian truyền bệnh ở 

người và gia súc, gia cầm như Radix plicatula, Parafossarulus manchouricus, 

Indoplanorbis exustus, Gyraulus convexiusculus...[45], có ghi nhận phân bố ở 

Thừa Thiên Huế.  

3.4.2. Định hướng sử dụng các loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên 

cạn tại Thừa Thiên Huế 

a) Sử dụng trong đánh giá chất lượng môi trường 

Động vật Chân bụng có các đặc tính như ít di chuyển, kích thước cơ thể 

không quá lớn, số lượng quần thể lớn, dễ thu mẫu, thuận lợi trong định loại, đó 

là những ưu điểm cho việc lựa chọn và sử dụng trong giám sát và đánh giá chất 

lượng của môi trường. Có thể đánh giá chất lượng môi trường thông qua đánh 

giá thành phần loài, độ đa dạng của lớp Chân bụng có trong quần xã. Một số họ 

Chân bụng ở nước ngọt có thể sử dụng kết hợp với các nhóm động vật không 

xương sống khác để đánh giá chất lượng môi trường nước như: Ampullariidae, 

Viviparidae [96], Lymnaeidae, Planorbidae, Pachychilidae, Thiaridae [45].  

Ngoài ra, do khả năng tích tụ trong quá trình ăn lọc, một số loài động vật Chân 

bụng ở nước có thể lựa chọn để giám sát ô nhiễm kim loại nặng.  

b) Sử dụng trong giảng dạy lý thuyết và thực hành  

 Trong nội dung giảng dạy về ngành Thân mềm ở các bậc học, có thể sử 

dụng các dẫn liệu về lớp Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

làm cơ sở giảng dạy về đa dạng lớp Chân bụng; đồng thời có thể sử dụng đặc 

điểm hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của một số loài như Pila virescens, 

Pomacea canaliculata, Lissachatina fulica làm đối tượng tiêu biểu để giảng dạy 

về hình thái, cấu tạo và hoạt động sinh lý của lớp Chân bụng.  

Trong nội dung thực hành của một số giáo trình, tài liệu tham khảo về động 

vật không xương sống và sách giáo khoa Sinh học 7 ở Việt Nam, sử dụng loài ốc 

nhồi (Pila virescens) và trai sông (Sinanodonta sp.) làm đối tượng thực hành khi 
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dạy về ngành Thân mềm. Tuy vậy, hai loài này bị suy giảm đáng kể về số lượng, 

gây ra những khó khăn nhất định cho công việc chuẩn bị mẫu vật. Trong khi đó, 

loài ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) và ốc sên (Lissachatina fulica) là 2 

loài ngoại lai xâm hại, gặp phổ biến ở Việt Nam [11]. L. fulica gặp phổ biến ở sinh 

cảnh đất canh tác; P. canaliculata phân bố rộng rãi ở các sinh cảnh ao hồ, đồng 

ruộng và sông. Vì vậy, việc sử dụng hai loài này làm đối tượng dạy thực hành sẽ 

chủ động nguồn mẫu. Về đặc điểm hình thái và giải phẫu, hai loài L. fulica và P. 

canaliculata có nhiều thuận lợi để quan sát các phần cơ thể và cấu tạo hệ cơ quan 

do kích thước khá lớn. Bên cạnh đó, P. canaliculata và L. fulica là 2 loài ngoại lai 

xâm hại; vì vậy việc sử dụng 2 đối tượng này làm mẫu vật nghiên cứu có thể là cơ 

sở khoa học để đưa ra các biện pháp phòng trừ hiệu quả. 

c) Sử dụng làm nguồn thực phẩm 

 Hiện nay nhiều loài ốc nước ngọt được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam để làm 

thực phẩm. Việc tiếp cận nguồn lợi ốc nước ngọt đóng một vai trò quan trọng 

trong duy trì sinh kế của người dân nghèo, làm cơ sở cho an ninh lương thực, 

thực phẩm và cung cấp thêm nguồn thu nhập cho người dân. Tại Thừa Thiên 

Huế có 11 loài ốc nước ngọt và 2 loài ốc cạn có thể sử dụng làm thức ăn bao 

gồm: Pila scutata, P. virescens, Pomacea canaliculata, Angulyagra boettgeri, A. 

polyzonata, Cipangopaludina lecythoides, Filopaludina martensi, F. 

sumatrensis, Sinotaia quadrata, Sulcospira dakrongensis, S. tourannensis, 

Cyclophorus sp. và Camaena gabriellae. 

3.4.3. Nhân tố đe dọa đến khu hệ Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn 

tại Thừa Thiên Huế 

a) Khai thác quá mức 

Xét về tình trạng bảo tồn các loài Chân bụng nước ngọt ở Thừa Thiên Huế 

cho thấy, trong danh sách 20 loài xác định được ở KVNC có 17 loài ở mức ít lo 

ngại (chiếm 85%), 1 loài thiếu dữ liệu để đánh giá và 2 loài chưa được đánh giá 

(Phụ lục II, Bảng II.11). Như vậy không có loài Chân bụng ở nước ngọt đang bị 

đe dọa ở KVNC. Tuy nhiên, theo kết quả thống kê phỏng vấn người dân địa 
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phương tại KVNC về tình hình khai thác các loài Chân bụng ở nước ngọt và ở 

cạn cho thấy, có 3 loài ốc nước ngọt có giá trị kinh tế bao gồm Pila virescens, 

Sulcospira dakrongensis, S. tourannensis đang bị người dân khai thác quá mức 

làm thức ăn cho con người, đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm 

suy giảm số lượng cá thể của các loài này trong tự nhiên. Trong đó, 2 loài S. 

dakrongensis, S. tourannensis là những loài đặc hữu hẹp chỉ phân bố chủ yếu ở 

sinh cảnh suối trong vùng cảnh quan đồi núi ở khu vực miền Trung Việt Nam 

[84]. Như vậy khai thác quá mức các loài có giá trị kinh tế là nguyên nhân đe 

dọa độ phong phú của các loài này trong tự nhiên. 

b) Sự cạnh tranh với các loài di nhập 

Loài ốc bươu vàng Pomacea canaliculata di nhập vào Việt Nam từ những 

năm 80 của thế kỉ XX, là đối tượng cạnh tranh môi trường sống và nguồn thức 

ăn với hai loài ốc bươu Pila scutata và Pila virescens; là một trong những 

nguyên nhân làm suy giảm số lượng của hai loài ốc này trong tự nhiên [55], [48]. 

Tại Thừa Thiên Huế P. canaliculata có độ phong phú chiếm ưu thế ở sinh cảnh 

ao (n% = 24,84) và sinh cảnh ruộng (n% = 30,92); ở sinh cảnh sông loài này cũng 

có độ phong phú khá cao (n% = 11,32). Trong khi đó, P. scutata và P. virescens 

có sinh cảnh phân bố hạn chế với độ phong phú tương đối của loài thấp (Phụ lục 

II, Bảng II.1). Vì vậy, sự xấm lấn của P. canaliculata có thể xem là một trong 

những nguyên nhân làm suy giảm số lượng của P. scutata và P. virescens. 

 c) Khai thác đá vôi 

 Vùng đá vôi có các điều kiện sống thích hợp cho Chân bụng ở cạn, đây 

là sinh cảnh đa dạng về thành phần loài và phong phú số lượng cá thể, đặc 

biệt có nhiều loài đặc hữu. Ở Thừa Thiên Huế, số loài phân bố ở sinh cảnh 

rừng trên nền đá vôi chiếm ưu thế với 41 loài (chiếm 74,55%) thuộc 35 giống, 

16 họ. Số loài đặc trưng chỉ gặp ở sinh cảnh này chiếm tỷ lệ rất cao 20 loài 

(chiếm 35,71%) (Bảng 3.5). Trong số 25 loài đặc hữu ở Việt Nam có phân bố 

ở Thừa Thiên Huế, có 20 loài phân bố ở rừng trên nền đá vôi. Tuy nhiên, 
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vùng đá vôi ở Thừa Thiên Huế rất ít, phân bố ở huyện Nam Đông với diện 

tích 418 ha, trữ lượng đá vôi vào khoảng 500 triệu m3 [186]. Theo kết quả 

khảo sát thực địa trực tiếp, kết hợp phương pháp phỏng vấn người dân địa 

phương sinh sống tại khu vực gần vùng đá vôi huyện Nam Đông, hiện nay 

một số vùng đá vôi ở khu vực này đã bị khai thác (Phụ lục IV, Hình IV.5). 

Việc khai thác đá vôi đã làm mất sinh cảnh sống của nhiều loài Chân bụng ở 

cạn, đặc biệt là các loài đặc hữu. Đây là nhân tố đe dọa lớn nhất đến khu hệ 

Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế. 

 d) Giảm diện tích rừng tự nhiên 

 Năm 2018 diện tích rừng tự nhiên của toàn tỉnh là 212.180 ha, đến năm 

2019 giảm còn 211.373 ha [10], [57] và đến năm 2020 giảm còn 211.243,37 ha 

[58]. Như vậy, chỉ trong 2 năm diện tích rừng tự nhiên của Thừa Thiên Huế đã 

giảm 936,63 ha. Các nguyên nhân làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên của 

Thừa Thiên Huế bao gồm: chuyển mục đích sử dụng rừng (xây dựng công trình 

giao thông, dự án xây dựng nhà máy thủy điện), phá rừng trái pháp luật, lấn 

chiếm rừng, sạt lở, cháy rừng [57], [58]. Việc suy giảm diện tích rừng tự nhiên 

đã làm mất sinh cảnh sống, ảnh hưởng đến độ che phủ và tác động tiêu cực đến 

phân bố của các loài Chân bụng ở cạn.  

 e) Xây dựng các đập, hồ chứa cho thủy lợi, thủy điện 

 Hiện nay, Thừa Thiên Huế có 4 hồ chứa thủy điện lớn là: Hương Điền trên 

lưu vực sông Bồ, Bình Điền trên lưu vực sông Hữu Trạch, Tả Trạch trên lưu vực 

sông Tả Trạch và A Lưới trên lưu vực sông A Sáp. Ngoài ra còn có hồ chứa thủy 

lợi khá lớn là hồ Truồi trên lưu vực sông Truồi. Lưu vực của 5 hồ chứa này liền 

kề với nhau, có tổng diện tích là 2345 km2 - chiếm 47% diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh [187]. Xây dựng các đập, hồ chứa cho thủy lợi, thủy điện làm thay đổi môi 

trường sinh thái do đó cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến phân bố Chân bụng ở 

nước ngọt tại Thừa Thiên Huế. 
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3.4.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ và phát triển theo hướng bền vững khu 

hệ Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn tại Thừa Thiên Huế 

a) Giải pháp bảo vệ môi trường sống  

* Các địa điểm ưu tiên bảo tồn 

 Xác định các khu vực cần ưu tiên bảo tồn các loài Chân bụng ở cạn dựa vào 

các tiêu chí: 1) có sự đa dạng về thành phần loài, 2) số loài đặc hữu, 3) chất 

lượng sinh cảnh phù hợp với môi trường sống của Chân bụng ở cạn, 4) mức độ 

tác động của con người.  

 Nam Đông là khu vực có thành phần loài đa dạng nhất (49 loài), số loài 

đặc hữu nhiều (22 loài) (Phụ lục II, Bảng II.10; Bảng 3.16). Mặt khác, đây là 

khu vực có vùng đá vôi với điều kiện sinh thái thuận lợi cho các loài Chân 

bụng ở cạn phát triển như: vùng đá vôi với nhiều hang hốc để trú ẩn, tầng 

thảm mục dày, độ che phủ và độ ẩm cao, yếu tố đá vôi cần cho quá trình tạo 

vỏ. Thành phần loài phân bố ở sinh cảnh rừng trên nền đá vôi rất phong phú 

41 loài, 35 giống, 16 họ; số loài chỉ gặp ở sinh cảnh này chiếm tỷ lệ rất cao 

(20 loài) (Bảng 3.5); số loài đặc hữu nhiều (20 loài). Có 4 loài mới phát hiện 

và mô tả (Coptocheilus maunautim, Perrottetia namdongensis, Haploptychius 

bachmaensis, Opisthoporus thuathienhuensis). Tuy nhiên, hiện nay việc khai 

thác đá vôi làm vật liệu xây dựng ở một số địa điểm tại khu vực này đã làm 

mất môi trường sống của nhiều loài Chân bụng ở cạn, đặc biệt là các loài đặc 

hữu. Vì vậy, vùng đá vôi tại Nam Đông là khu vực cần ưu tiên bảo tồn đầu 

tiên, thể hiện ở điểm thu mẫu số 6 trên bản đồ các điểm thu mẫu (Hình 2.1). 

Phải có các chính sách quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vùng đá vôi 

tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế. 

Bảng 3.16. Đa dạng loài Chân bụng ở cạn và số loài đặc hữu                               

tại các địa điểm nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế 

Địa điểm Đa dạng loài Số loài đặc hữu Số loài mới mô tả 

Nam Đông 49 22 4 

Phú Lộc 35 11 3 

A Lưới 19 6 0 

Phong Điền 14 4 0 
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  Phú Lộc là khu vực có thành phần loài đa dạng thứ 2 (35 loài), trong đó có 

11 loài đặc hữu (Phụ lục II, Bảng II.10; Bảng 3.16). Có 3 loài mới phát hiện và 

mô tả (Perrottetia namdongensis, Haploptychius bachmaensis, Oospira 

haivanensis). Thành phần loài ở Phú Lộc chủ yếu tập trung ở VQG Bạch Mã và 

núi Hải Vân. Đây là hai khu rừng nằm ở phần cuối cùng của dãy Trường Sơn 

Bắc, có 2 loại rừng chính: Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới ở địa hình 

thấp (<900 m) và rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới ở địa hình cao 

(>900 m) [18]. Rừng có độ che phủ lớn do nhiều tầng tán của thảm thực vật, lớp 

thảm mục dày có vai trò giữ và điều hòa lượng nước, vì vậy tạo độ ẩm cao thích 

hợp cho phát triển của Chân bụng. Mức độ tác động của con người ít. Đây được 

xác định là khu vực ưu tiên bảo tồn thứ 2, thể hiện ở điểm thu mẫu số 8 và số 9 

trên bản đồ các điểm thu mẫu (Hình 2.1). Cần có các chính sách pháp luật, quản 

lý nghiêm ngặt để bảo vệ rừng, nhằm giữ môi trường sống của Chân bụng ở cạn.  

 A Lưới và Phong Điền có thành phần loài kém đa dạng hơn, số loài đặc hữu 

ít. A Lưới có 19 loài, trong đó có 6 loài đặc hữu; Phong Điền có 14 loài, trong đó 

có 4 loài đặc hữu (Phụ lục II, Bảng II.10; Bảng 3.16). Diện tích rừng ở 2 khu vực 

này tương đối lớn, rừng phát triển tốt và ít chịu tác động. Vì vậy, đây là hai khu 

vực ít ưu tiên bảo tồn hơn. Thứ tự ưu tiên bảo tồn là thứ 3 đối với A Lưới (Điểm 

thu mẫu số 4 và số 5 trên bản đồ các điểm thu mẫu) và thứ 4 đối với Phong Điền 

(Điểm thu mẫu số 3 trên bản đồ thu mẫu) (Hình 2.1). 

 Đối với Chân bụng ở nước ngọt, do đặc tính phát tán theo dòng chảy, hầu 

hết các loài xác định ở Thừa Thiên Huế có phạm vi phân bố rộng. Tuy nhiên, 

việc xây dựng các đập chứa, hồ thủy điện đã làm thay đổi môi trường sinh thái, 

ảnh hưởng đến phân bố Chân bụng ở nước ngọt tại Thừa Thiên Huế. Vì vậy, khi 

xây dựng đập chứa, hồ thủy điện cần phải đánh giá tác động đến môi trường 

sinh thái của Chân bụng; từ đó có các biện pháp góp phần bảo vệ và phát triển 

bền vững nguồn tài nguyên động vật này. 

 * Các loài ưu tiên bảo tồn 

Ưu tiên bảo tồn các loài đặc hữu, do các loài này có phạm vi phân bố hẹp. Ưu 

tiên bảo tồn 25 loài Chân bụng ở cạn và 2 loài Chân bụng ở nước ngọt đặc hữu ở 

Việt Nam ghi nhận có phân bố ở Thừa Thiên Huế. Trong đó, 6 loài đặc hữu cho 

Thừa Thiên Huế (Kaliella dorri, Coptocheilus maunautim, Perrottetia 
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namdongensis, Haploptychius bachmaensis, Oospira haivanensis và Opisthoporus 

thuathienhuensis) ưu tiên bảo tồn đầu tiên; kế tiếp là ưu tiên bảo tồn 2 loài Chân 

bụng ở nước ngọt và 10 loài Chân bụng ở cạn đặc hữu ở khu vực miền Trung Việt 

Nam (Sulcospira dakrongensis, S. tourannensis, Alycaeus eydouxi, Pterocyclos 

anguliferus, Aphanoconia derouledei, Sesara annamitica, Plectotropis 

chondroderma, Camaenella fruhstorferi, Kaliella difficilis, Sinoennea irregularis, 

Discartemon discus, Perrottetia aberrata) [84], [122], [158], [159], [177].  

Trong KVNC có một số loài Chân bụng ở nước ngọt không thuộc danh 

sách các loài quý, hiếm, nhưng đang bị suy giảm số lượng cá thể trong tự nhiên 

như: Pila scutata, P. virescens. Các hoạt động bảo tồn cũng cần chú ý nhằm duy 

trì và phục hồi quần thể hai loài nêu trên. 

b) Giải pháp tăng cường hoạt động điều tra, nghiên cứu  

Các dẫn liệu điều tra, nghiên cứu về đa dạng sinh học của nhóm Chân bụng 

ở nước ngọt và ở cạn tại Thừa Thiên Huế còn rất hạn chế. Vì vậy, việc tăng 

cường các hoạt động nghiên cứu về nhóm này là rất cần thiết, giúp nâng cao 

nhận thức của cộng đồng và cho phép quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên. Đẩy 

mạnh công tác điều tra, nghiên cứu lớp Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn tại Thừa 

Thiên Huế với các nội dung như:  

- Nghiên cứu về sinh học, sinh thái học, các loài đặc hữu, nhóm loài có giá 

trị, nhóm loài có khả năng chỉ thị môi trường, giá trị thực tiễn đối với đời sống 

con người và đối với hệ sinh thái, hiện trạng và giá trị bảo tồn; qua đó có những 

hành động nhằm nâng cao mức độ nhận thức và ứng xử của cộng đồng để bảo vệ 

hiệu quả tài nguyên sinh học của nhóm động vật Chân bụng ở nước ngọt và ở 

cạn tại Thừa Thiên Huế. 

- Điều tra mức độ nhận thức, tình hình khai thác và sử dụng các loài Chân 

bụng ở nước ngọt và ở cạn của cư dân địa phương từ đó xây dựng các chương 

trình định hướng khai thác và sử dụng hợp lý, soạn thảo các tài liệu giáo dục cho 

cộng động và tuyên truyền trong nhân dân gây nuôi các loài kinh tế. 

c) Giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý  

- Cần tiến hành đánh giá chi tiết, toàn diện về thực trạng khai thác và giá trị 

sử dụng các loài Chân bụng ở nước ngọt và ở cạn tại Thừa Thiên Huế từ đó định 

hướng khai thác và sử dụng hợp lý.  
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- Cấm khai thác quá mức các loài có giá trị kinh tế như Pila scutata, P. 

virescens, Sulcospira dakrongensis, S. tourannensis; tránh tình trạng cạn kiệt 

nguồn tài nguyên này trong thiên nhiên. 

- Cần đưa ra các chính sách pháp luật, quy định về khai thác các loài có giá 

trị kinh tế và các loài đang có nguy cơ suy giảm nguồn lợi trong thiên nhiên. 

d) Giải pháp nhân nuôi loài có giá trị kinh tế  

 Nhiều loài ốc nước ngọt đang được khai thác và sử dụng phổ biến tại Thừa 

Thiên Huế như Pila scutata, P. virescens, Pomacea canaliculata, Angulyagra 

boettgeri, A. polyzonata, Sulcospira tourannensis... Trong đó, hai loài P. scutata 

và P. virescens là loài ốc lớn được sử dụng làm nguyên liệu cho các món ăn giàu 

dinh dưỡng hoặc tác dụng phòng và chữa bệnh [1]. Hiện nay, trên thị trường loài 

ốc này có giá bán từ 80-100 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, ở ngoài tự nhiên loài này 

đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng về giảm số lượng và phạm vi phân bố 

[9]. Nguyên nhân có thể do khai thác quá mức, môi trường biến đổi do chưa 

quản lý tốt nguồn hóa chất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt,…Vì vậy, nhân nuôi 

loài này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường, giảm áp lực khai thác, 

bảo vệ và khôi phục nguồn lợi ốc tự nhiên, đa dạng hóa đối tượng nuôi trong 

nuôi trồng thủy sản. Để quy trình nhân nuôi đạt hiệu quả cao, mang lại giá trị 

kinh tế cần phải tiến hành các bước sau: 

- Xây dựng các mô hình nuôi thử nghiệm hai loài P. scutata và P. virescens 

tại Thừa Thiên Huế; từ đó đưa ra quy trình, kỹ thuật nuôi phù hợp. 

- Phổ biến các kiến thức về quy trình, kỹ thuật nuôi hai loài P. scutata và P. 

virescens đến các hộ dân cư. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện để người dân nuôi hai loài P. scutata và P. 

virescens nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời giảm áp lực khai thác 

ngoài tự nhiên, đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản nhằm mang lại hiệu quả. 

e) Giải pháp giáo dục và tuyên truyền 

Đưa ra các chương trình giáo dục, vận động và tuyên truyền người dân 

về ý thức bảo vệ đa dạng sinh học nguồn tài nguyên TMCB ở nước ngọt và ở 

cạn, đặc biệt là đối với các địa điểm và các loài có giá trị ưu tiên bảo tồn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN  

 1. Đã xác định được 20 loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa, thuộc 16 

giống, 8 họ, 2 phân lớp; 55 loài và phân loài Chân bụng ở cạn thuộc 45 giống, 18 

họ, 4 bộ, 3 phân lớp ở Thừa Thiên Huế.  

Phát hiện và mô tả 5 loài mới cho khoa học: Opisthoporus thuathienhuensis, 

Coptocheilus maunautim, Oospira haivanensis, Perrottetia namdongensis và 

Haploptychius bachmaensis. Bổ sung 1 loài Chân bụng ở cạn cho Việt Nam; 3 

loài Chân bụng ở nước ngọt và 37 loài Chân bụng ở cạn cho Thừa Thiên Huế.  

Đã nhận xét bước đầu về địa lý động vật Chân bụng ở nước ngọt nội địa và 

trên cạn Thừa Thiên Huế. Trong đó, đối với Chân bụng ở nước ngọt nội địa 

mang nhiều yếu tố Ấn Độ - Mã Lai. Số loài đặc hữu cho vùng chỉ phân bố hẹp. 

Khu hệ ốc cạn Thừa Thiên Huế mang yếu tố Ấn Độ-Mã Lai là cơ bản, yếu tố đặc 

hữu chiếm tỷ lệ cao. 

2. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 20 loài Chân bụng ở nước ngọt nội địa, 

55 loài và phân loài Chân bụng ở cạn và xây dựng khóa định loại cho các taxon 

thuộc lớp Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn tại Thừa Thiên Huế. 

3. Nhóm sinh cảnh nước ngọt nội địa, số lượng loài chiếm ưu thế ở sinh 

cảnh ao (16 loài), kế tiếp là sinh cảnh sông (15 loài), sinh cảnh ruộng và sinh 

cảnh suối kém đa dạng (9 loài và 8 loài). Nhóm sinh cảnh trên cạn, số lượng loài 

chiếm ưu thế ở sinh cảnh rừng trên nền đá vôi (41 loài), kế tiếp là sinh cảnh rừng 

trên nền đá granit (31 loài), thấp nhất là ở sinh cảnh đất canh tác (12 loài). Số 

loài và phân loài phân bố ở đai cao dưới 600 m chiếm ưu thế tuyệt đối (55 loài 

và phân loài, chiếm 100%). 
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4. Định hướng sử dụng Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên cạn tại Thừa 

Thiên Huế theo ba hướng chính: sử dụng trong đánh giá chất lượng môi trường, 

sử dụng trong giảng dạy lý thuyết và thực hành, sử dụng làm nguồn thực phẩm.  

Các nhân tố chính đe dọa nguồn lợi Chân bụng ở nước ngọt nội địa và trên 

cạn tại Thừa Thiên Huế gồm: khai thác đá vôi; giảm diện tích rừng tự nhiên; sự 

cạnh tranh với loài di nhập; khai thác quá mức và xây dựng các đập, hồ chứa cho 

thủy lợi, thủy điện. Có năm giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững gồm: bảo vệ 

môi trường sống; tăng cường hoạt động điều tra, nghiên cứu; khai thác và sử dụng 

hợp lý; nhân nuôi loài có giá trị kinh tế và giáo dục, tuyên truyền. 

2. KIẾN NGHỊ 

 Có chính sách quy hoạch và phát triển bền vững vùng đá vôi tại Nam Đông, 

Thừa Thiên Huế, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên Chân bụng ở cạn tại khu 

vực này. 

 Sử dụng bền vững tài nguyên Chân bụng gắn với phát triển kinh tế như hạn 

chế khai thác quá mức các loài có giá trị kinh tế, nghiên cứu đặc điểm sinh học, 

sinh sản của các loài có giá trị kinh tế để nhân nuôi.  
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Hình I.6. Sinh cảnh rừng trên nền đá granit            
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Bảng I.1: Các điểm khảo sát thu mẫu Chân bụng ở 

nước ngọt và trên cạn tại Thừa Thiên Huế 

 

TT  

Địa điểm 

Độ cao 

(m) 

Tọa độ  

Sinh cảnh Độ Bắc Độ Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Huyện Nam Đông 

 

 

 

 

Thượng Quảng 

103 16007’07.3'' 107038’15,0  

 

I, III 

 

190 16007'16.3'' 107037'38.4'' 

98 16006'16.0'' 107038'34.2'' 

217 16006'56.1'' 107038'32.8'' 

111 16007'08.0'' 107037'20.6'' 

159 16007'09.1'' 107036'53.8'' II 

73 16007'04.8'' 107038'39.4'' III, IV, VII 

67 16007'48.0'' 107040'460'' 

Hương Giang 64 16010'03.9'' 107043'08.2'' I, III, IV, 

V, VII 75 16007'50.8'' 107041'04.7'' 

Thượng Long 162 16007'332'' 107040'095'' III, IV,   

V, VII 210 16007'012'' 107040'118'' 

Thượng Lộ 185 16008'214'' 107052'213'' III, IV,    

V, VII 245 16008'415'' 107053'425'' 

Hương Phú 50 16009'670'' 107043'072'' III, IV,    

V, VII 75 16009'352'' 107043'072'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Huyện Phú Lộc 

 

 

 

 

VQG Bạch Mã 

29 16016'059'' 107051'783'' III, IV 

36 16013'892'' 107052'829'' 

 60 16013'244'' 107051'514'' III, VII 

110 16011'30.4'' 107051'06.7''  

 

 

II, VII 

512 16013'719'' 107051'254'' 

635 16013'38.6'' 107051'27.2'' 

1230 16011'6.12'' 107051'08.2'' 

1380 16011'768'' 107051'763'' 

1419 16011'969'' 107051'491'' 

1433 16011'868'' 107051'630'' 

 

 

 

 

Núi Hải Vân 

120 16012'58.0'' 108006'22.0''  

 

 

II 

122 16012'92.4'' 108006'29.8'' 

369 16011'38.7'' 108007'18.3'' 

399 16011'51.9'' 108008'03.9'' 

512 16011'41.1'' 108008'15.6'' 

620 16011'31.3'' 108008'37.2'' 

918 16011'25.4'' 108007'14.6'' 

1480 16011'14.7'' 108007'51.5'' 

Lộc Điền 10 16017'56.8'' 107048'21.2'' III, IV,  
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TT  

Địa điểm 

Độ cao 

(m) 

Tọa độ  

Sinh cảnh Độ Bắc Độ Đông 

65 16011'40.4'' 107043'35.9'' V, VII 

Xuân Lộc 24 16017'14.9'' 107042'43.1'' III, IV, V, 

III, VI 31 16015'55.3'' 107042'14.2'' 

Lộc Sơn 7 16015'47.3'' 107052'12.8'' III, IV, V, 

VI 13 16020'51.7'' 107044'21.1'' 

Lộc Bổn 3 16021'31.1'' 107044'08.2'' III, IV, V, 

VI 

 Huyện Phong Điền 

 

 

 

 

 

3 

 

KBTTN huyện  

Phong Điền 

47 16031'15.3'' 107012'45.0''  

 

III, VII 

53 16028'20.6'' 107012'41.0'' 

75 16028'04.2'' 107018'03.9'' 

87 16028'06.2'' 107018'06.2'' 

240 16020'53.0'' 107012'41.0'' 

Phong Sơn 29 16031'36.9'' 107026'36.8'' III, IV, V, 

VI 64 16030'50.4'' 107024'30.8'' 

Phong An 11 16029'12.3'' 107024'07.6'' III, IV, V, 

VI 42 16029'27.6'' 107024'23.2'' 

Phong Mỹ 110 16030'48.7'' 107023'408'' III, IV, V, 

VII 130 16030'50.4'' 107047'605'' 

 

 

 

 

 

4 

Huyện A Lưới 

 

    KBT Sao La 

698 16004'53.2'' 107028'66.5''  

II 776 16004'62.8'' 107028'87.6'' 

620 16005'22.2'' 107028'45.0'' 

265 16009'098'' 107026'32.5'' 

Hồng Vân 415 16020'25.0'' 107057'12.2'' II, III, IV, 

VII 

Hồng Hạ 450 16018'23.2'' 107018'055'' II, III, IV, 

VII 

Hương Nguyên 358 16044'43.0'' 107020'40.5'' II, III, IV, 

VII 

 

5 

Huyện Hương Thủy 

Dương Hòa 34 16015'17'' 107035'055'' IV, V, VI 

Thủy Bằng 38 16023'025'' 107035'460'' IV, V, VI 

Thủy Châu 30 16024'005'' 107035'20.5'' IV, V, VI 

 

6 

Huyện Phú Vang 

Phú Thượng 20 16029'52.8'' 107035'57.5'' IV, V, VI 

Phú Dương 12 16030'40.5'' 107036'054'' IV, V, VI 

Phú Mâu 10 16030'055'' 107035'018'' IV, V, VI 

   Ghi chú: I. Rừng trên nền đá vôi, II. Rừng trên nền đá granit, III. Đất canh tác,  

              IV. Ao, V. Ruộng, VI. Sông, VII. Suôi 
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PHỤ LỤC II 

Bảng II.1. Thành phần loài, số lượng và độ phong phú tương đối (n%) của các loài 

Chân bụng ở nước ngọt trong các sinh cảnh ở tại Thừa Thiên Huế 

 

TT Tên loài 

Sinh cảnh 

Ao Ruộng Sông Suối 

n n% n n% n n% n n% 

1. Pila scutata       12 1,93 

2. Pila virescens 32 1,75   17 1,72  
 

3. Pomacea canaliculata  454 24,84 320 30,92 112 11,32  
 

4. Angulyagra boettgeri  123 6,73 7 0,68 35 3,54 15 2,41 

5. Angulyagra polyzonata  359 19,64 37 3,57 237 23,96 46 7,38 

6. 
Cipangopaludina 

lecythoides  
12 0,66   5 0,51   

7. Filopaludina martensi   370 20,24   175 17,69   

8. Filopaludina sumatrensis  115 6,29   128 12,94   

9. Sinotaia quadrata  97 5,31 12 1,16 53 5,36   

10. Sulcospira dakrongensis        178 28,57 

11. Sulcospira tourannensis        305 48,96 

12. Melanoides tuberculata  95 5,20 148 14,30 118 11,93 32 5,14 

13. Mieniplotia scabra       15 2,41 

14. Tarebia granifera  42 2,30   34 3,44 20 3,21 

15. Gabbia fuchsiana  35 1,91 256 24,73 22 2,22   

16.  
Parafossarulus 

manchouricus  
27 1,48 112 10,82 16 1,62   

17. Indoplanorbis exustus  7 0,38   5 0,51   

18. Gyraulus convexiusculus  45 2,46 108 10,43 23 2,33   

19. Polypylis hemisphaerula  3 0,16       

20. Radix plicatula  12 0,66 35 3,38 9 0,91   

 Tổng số  1.828 100% 1.035 100% 989 100% 623 100% 

 

Bảng II.2. Thành phần loài, số lượng và độ phong phú tương đối (n%) của các loài 

Chân bụng ở cạn trong các sinh cảnh ở tại Thừa Thiên Huế 

TT Tên khoa học 

Sinh cảnh 

I II III 

n n% n n% n n% 

1. Georissa chrysacme  46 6,52 23 5,31   

2. Aphanoconia derouledei  18 2,55     

3. Alycaeus eydouxi  23 3,26     

4. Cyclophorus dodrans fasciatus  1 0,14     

5. Cyclophorus sp. 42 5,96     

6. Cyclotus porrectus  20 2,84 7 1,61   

7. Lagocheilus scissimargo  3 0,43 5 1,15   

8. Lagochilus sp. 8 1,13     

9. Leptopoma annamiticum  26 3,69     

10. Opisthoporus beddomei  15 2,13     

11. Opisthoporus thuathienhuensis  14 1,99     

12. Platyrhaphe leucacme  12 1,70 38 8,76   

13. Pterocyclos anguliferus  13 1,84 14 3,23   
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TT Tên khoa học 

Sinh cảnh 

I II III 

n n% n n% n n% 

14. Diplommatina sp. 107 15,18     

15. Coptocheilus maunautim  30 4,26     

16. Pollicaria rochebruni  1 0,14     

17. Pupina artata  3 0,43 2 0,46   

 18. Pupina douvillei  7 0,99     

 19. Pupina sp.   27 6,23   

  20. Allopeas gracile  18 2,55 27 6,23 125 9,66 

  21. Glessula paviei  11 1,56 6 1,38   

  22. Lissachatina fulica  7 0,99 12 2,77 293 22,66 

  23. Paropeas achatinaceum    7 1,61   

  24. Subulina octona  19 2,70 26 6,00 75 5,80 

  25. Deroceras laeve      7 0,54 

  26. Macrochlamys indica      182 14,08 

  27. Macrochlamys sp. 17 2,41     

  28. Megaustenia siamensis    9 2,08   

  29. Microcystina annamitica    4 0,92 3 0,23 

  30.  Parmarion martensi     8 1,85   

  31. Sesara annamitica  23 3,26 16 3,69   

  32. Acusta tourannensis 7 0,99 23 5,31 516 39,91 

  33. Aegista subinflexa  19 2,70 7 1,61   

  34. Bradybaena similaris    26 6,00 22 1,70 

  35. Camaena gabriellae  52 7,38     

  36. Camaena sp. 8 1,13     

  37. Camaenella fruhstorferi  1 0,14     

  38. Ganesella acris  12 1,70     

  39. Plectotropis chondroderma  3 0,43 5 1,15   

  40. Trichochloritis insularis   5 0,71     

  41. Kaliella difficilis  38 5,39 17 3,93   

  42. Kaliella dorri      7 0,54 

  43. Kaliella tongkingensis    8 1,85   

  44. Oospira haivanensis    9 2,08   

  45.  Sinoennea irregularis  1 0,14     

  46. Quantula tenera  5 0,71 10 2,31   

  47. Meghimatium pictum     16 3,70 32 2,47 

   48. Macrocycloides crenulata  7 0,99 5 1,15   

 49. Discartemon discus  24 3,40     

 50. Gulella bicolor      26 2,01 

 51. Haploptychius bachmaensis  8 1,13 5 1,15   

 52. Perrottetia aberrata    57 13,16   

 53. Perrottetia namdongensis  24 3,40 6 1,39   

 54. Trochomorpha paviei 5 0,71 4 0,92   

 55. Laevicaulis alte   2 0,28 4 0,92 5 0,39 

 Tổng 705 100% 433 100% 1293 100% 

 Ghi chú: I. Sinh cảnh rừng trên nền đá vôi; II. Sinh cảnh rừng trên nền đá granit;  

                III. Sinh cảnh đất canh tác. 
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Bảng II.3. Thành phần loài Chân bụng ở cạn phân bố  

theo độ cao tại Thừa Thiên Huế 

TT Tên khoa học 

Đai độ cao 

Dưới 600 

m 

Trên 600 

m 

Phân lớp Neritimorpha    

Bộ Cycloneritida    

 1. Hydrocenidae    

1. Georissa chrysacme  + + 

  2. Helicinidae    

2. Aphanoconia derouledei   +  

Phân lớp Caenogastropoda    

Bộ Architaenioglossa    

 3. Cyclophoridae    

3. Alycaeus eydouxi  +  

4. Cyclophorus dodrans fasciatus  +  

5. Cyclophorus sp. +  

6. Cyclotus porrectus  + + 

7. Lagocheilus scissimargo  +  

8. Lagochilus sp. + + 

9. Leptopoma annamiticum  +  

10. Opisthoporus beddomei  +  

11. Opisthoporus thuathienhuensis  +  

12. Platyrhaphe leucacme  + + 

13. Pterocyclos anguliferus  + + 

 4. Diplommatinidae    

14. Diplommatina sp. +  

 5. Pupinidae    

15. Coptocheilus maunautim  +  

16. Pollicaria rochebruni  +  

17. Pupina artata  +  

 18. Pupina douvillei  +  

19. Pupina sp. + + 

Phân lớp Heterobranchia    

Bộ Stylommatophora    

 6. Achatinidae    

 20. Allopeas gracile  + + 

 21. Glessula paviei +  

22. Lissachatina fulica  + + 

 23. Paropeas achatinaceum   + + 

 24. Subulina octona  + + 

 7. Agriolimacidae    

  25. Deroceras laeve  +  
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TT Tên khoa học 

Đai độ cao 

Dưới 600 

m 

Trên 600 

m 

 8. Ariophantidae    

  26. Macrochlamys indica  + + 

  27. Macrochlamys sp. +  

  28. Megaustenia siamensis + + 

  29. Microcystina annamitica  +  

  30.  Parmarion martensi   +  

  31. Sesara annamitica  + + 

 9. Camaenidae    

 32. Acusta tourannensis  + + 

 33. Aegista subinflexa  +  

 34. Bradybaena similaris + + 

 35. Camaena gabriellae  +  

 36. Camaena sp. +  

 37. Camaenella fruhstorferi  +  

 38. Ganesella acris  +  

 39. Plectotropis chondroderma  + + 

 40. Trichochloritis insularis  +  

 10. Chronidae    

 41. Kaliella difficilis  + + 

 42. Kaliella dorri  +  

 43. Kaliella tongkingensis  +  

 11. Clausiliidae    

 44. Oospira haivanensis  +  

 12. Diapheridae    

 45.  Sinoennea irregularis  +  

 13. Dyakiidae    

 46. Quantula tenera  + + 

 14. Philomycidae    

 47. Meghimatium pictum  + + 

 15. Rhytididae    

 48. Macrocycloides crenulata  +  

 16. Streptaxidae    

 49. Discartemon discus  +  

 50. Gulella bicolor  +  

 51. Haploptychius bachmaensis  + + 

 52. Perrottetia aberrata  + + 

 53. Perrottetia namdongensis  + + 

 17. Trochomorphidae   

54. Trochomorpha paviei  +  

Bộ Systellommatophora    

 18. Veronicellidae    

 55. Laevicaulis alte   + + 

 Tổng 55 23 

 Ghi chú: + Có phân bố 
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Bảng II.4. Thành phần địa động vật của khu hệ Chân bụng 

ở nước ngọt Thừa Thiên Huế 

TT Thành phần loài 
Loài phân 

bố rộng 

Yếu tố Ấn 

Độ - Mã 

Lai 

Yếu tố 

Trung 

Hoa 

Loài đặc 

hữu ở Việt 

Nam 

Phân lớp Caenogastropoda      

 1. Ampullariidae      

1. Pila scutata  +   
 

2. Pila virescens  +   
 

3. Pomacea canaliculata  +    
 

 2. Viviparidae      

4. Angulyagra boettgeri    +   

5. Angulyagra polyzonata    +  
 

6. Cipangopaludina lecythoides   +    

7. Filopaludina martensi    +    

8. Filopaludina sumatrensis   +    

9. Sinotaia quadrata   +   

 3. Pachychilidae      

10. Sulcospira dakrongensis     +  

11. Sulcospira tourannensis     +  

 4. Thiaridae      

12. Melanoides tuberculata +     

13. Mieniplotia scabra  +    

14. Tarebia granifera   +    

 5. Bithyniidae      

15. Gabbia fuchsiana   +   

16.  Parafossarulus manchouricus +     

 Phân lớp Heterobranchia      

 6. Bulinidae      

17. Indoplanorbis exustus   +    

 7. Planorbidae      

 18. Polypylis hemisphaerula  +     

 19. Gyraulus convexiusculus  +     

 8. Lymnaeidae      

 20. Radix plicatula  +     

 Tổng số 6 8 4 2 

 Ghi chú: +: Có phân bố 
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Bảng II.5. Thành phần địa động vật của khu hệ 

Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế 

TT Tên khoa học 

Loài 

phân bố 

rộng 

Yếu tố Ấn 

Độ - Mã 

Lai 

Yếu tố 

Trung 

Hoa 

Loài đặc hữu ở 

Việt Nam 

 Phân lớp Neritimorpha      

 1. Hydrocenidae      

1. Georissa chrysacme     + 

  2. Helicinidae      

2. Aphanoconia derouledei     +  

 Phân lớp Caenogastropoda      

 3. Cyclophoridae      

3. Alycaeus eydouxi     +  

4. Cyclophorus dodrans fasciatus     +  

5. Cyclotus porrectus   +    

6. Lagocheilus scissimargo   +    

7. Leptopoma annamiticum   +    

8. Opisthoporus beddomei     +  

9. Opisthoporus thuathienhuensis     + 

10. Platyrhaphe leucacme     +  

11. Pterocyclos anguliferus     +  

 4. Pupinidae      

12. Coptocheilus maunautim     + 

13. Pollicaria rochebruni     +  

14. Pupina artata   +   

 15. Pupina douvillei     +  

 Phân lớp Heterobranchia      

 5. Achatinidae      

 16. Allopeas gracile  +    

 17. Glessula paviei  +    

18. Lissachatina fulica +     

 19. Paropeas achatinaceum    +    

 20. Subulina octona  +     

 6. Agriolimacidae      

  21. Deroceras laeve  +     

 7. Ariophantidae      

  22. Macrochlamys indica   +    

  23. Megaustenia siamensis  +    

  24. Microcystina annamitica   +    

  25.  Parmarion martensi    +    

  26. Sesara annamitica     +  

 8. Camaenidae      

  27. Acusta tourannensis    +   

  28. Aegista subinflexa   +    

  29. Bradybaena similaris +     
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TT Tên khoa học 

Loài 

phân bố 

rộng 

Yếu tố Ấn 

Độ - Mã 

Lai 

Yếu tố 

Trung 

Hoa 

Loài đặc hữu ở 

Việt Nam 

   30. Camaena gabriellae     +  

  31. Camaenella fruhstorferi     +  

  32. Ganesella acris   +    

  33. Plectotropis chondroderma     +  

  34. Trichochloritis insularis     +  

 9. Chronidae      

 35. Kaliella difficilis     +  

 36. Kaliella dorri    +  

 37. Kaliella tongkingensis     +  

 10. Clausiliidae      

 38. Oospira haivanensis     + 

 11. Diapheridae      

 39.  Sinoennea irregularis     +  

 12. Dyakiidae      

 40. Quantula tenera   +    

 13. Philomycidae      

 41. Meghimatium pictum  +     

 14. Rhytididae      

42. Macrocycloides crenulata    +   

 15. Streptaxidae      

 43. Discartemon discus     +  

 44. Gulella bicolor  +     

 45. Haploptychius bachmaensis     + 

 46. Perrottetia aberrata     +  

 47. Perrottetia namdongensis     + 

 16. Trochomorphidae      

48. Trochomorpha  paviei   +    

 17. Veronicellidae      

 49. Laevicaulis alte  +     

 Tổng 8 15 1 25 

 Ghi chú: +: Có phân bố 
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Bảng II.6. Các loài chung của khu hệ Chân bụng  

ở nước ngọt Thừa Thiên Huế so với phía Bắc và phía Nam Việt Nam 

TT Tên khoa học 
Phía Bắc 

Thừa Thiên 

Huế 
Phía Nam 

Phân lớp Caenogastropoda     

 1. Ampullariidae     

1. Pila scutata + + + 

2. Pila virescens  + + + 

3. Pomacea canaliculata  + + + 

 2. Viviparidae     

4. Angulyagra boettgeri  + +  

5. Angulyagra polyzonata  + + + 

6. Cipangopaludina lecythoides  + + + 

7. Filopaludina martensi    + + 

8. Filopaludina sumatrensis  + + + 

9. Sinotaia quadrata + +  

 3. Pachychilidae     

10. Sulcospira dakrongensis   + + 

11. Sulcospira tourannensis   + + 

 4. Thiaridae     

12. Melanoides tuberculatus + + + 

13. Mieniplotia scabra + + + 

14. Tarebia granifera  + + + 

 5. Bithyniidae     

15. Gabbia fuchsiana + + + 

16.  Parafossarulus manchouricus  + + + 

 Phân lớp Heterobranchia     

 6. Bulinidae     

17. Indoplanorbis exustus   + + 

 7. Planorbidae     

18. Polypylis hemisphaerula  + + + 

19. Gyraulus convexiusculus  + +  

 8. Lymnaeidae     

20. Radix plicatula  + + + 

 Tổng 16 20 17 

Ghi chú: + Có phân bố  
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Bảng II.7.  Các loài chung của khu hệ Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế  

so với phía Bắc và phía Nam Việt Nam 

TT Tên khoa học 
Phía Bắc Thừa Thiên 

Huế 

Phía Nam 

 Phân lớp Neritimorpha     

 Bộ Cycloneritida    

 1. Hydrocenidae     

1. Georissa chrysacme  + + + 

  2. Helicinidae     

2. Aphanoconia derouledei   + + 

 Phân lớp Caenogastropoda     

 Bộ Architaenioglossa     

 3. Cyclophoridae     

3. Alycaeus eydouxi   + + 

4. Cyclophorus dodrans fasciatus  + +  

5. Cyclotus porrectus   +  

6. Lagocheilus scissimargo  + +  

7. Leptopoma annamiticum  + +  

8. Opisthoporus beddomei  + +  

9. Opisthoporus thuathienhuensis   +  

10. Platyrhaphe leucacme  + + + 

11. Pterocyclos anguliferus   + + 

 4. Pupinidae     

12. Coptocheilus maunautim   +  

13. Pollicaria rochebruni  + + + 

14. Pupina artata  + +  

 15. Pupina douvillei  + +  

 Phân lớp Heterobranchia     

 Bộ Stylommatophora     

 5. Achatinidae     

 16. Allopeas gracile  + + + 

 17. Glessula paviei + +  

18. Lissachatina fulica + + + 

 19. Paropeas achatinaceum   + +  

 20. Subulina octona  + +  

 6. Agriolimacidae     

  21. Deroceras laeve  + +  

 7. Ariophantidae     

  22. Macrochlamys indica   +  

  23. Megaustenia siamensis + + + 

  24. Microcystina annamitica   + + 

  25.  Parmarion martensi    +  

  26. Sesara annamitica   + + 
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TT Tên khoa học 
Phía Bắc Thừa Thiên 

Huế 

Phía Nam 

 8. Camaenidae     

  27. Acusta tourannensis   + + 

  28. Aegista subinflexa + +  

  29. Bradybaena similaris + +  

   30. Camaena gabriellae  + +  

  31. Camaenella fruhstorferi   + + 

  32. Ganesella acris  + +  

  33. Plectotropis chondroderma   + + 

  34. Trichochloritis insularis  + +  

 9. Chronidae     

  35. Kaliella difficilis   + + 

 36. Kaliella dorri  +  

 37. Kaliella tongkingensis  + +  

 10. Clausiliidae     

 38. Oospira haivanensis   +  

 11. Diapheridae     

 39.  Sinoennea irregularis   + + 

 12. Dyakiidae     

 40. Quantula tenera   + + 

 13. Philomycidae     

 41. Meghimatium pictum  + +  

 14. Rhytididae     

42. Macrocycloides crenulata  + +  

 15. Streptaxidae     

 43. Discartemon discus   + + 

 44. Gulella bicolor  + +  

 45. Haploptychius bachmaensis   +  

 46. Perrottetia aberrata   + + 

 47. Perrottetia namdongensis   +  

 16. Trochomorphidae    

48. Trochomorpha  paviei  + + + 

 Bộ Systellommatophora     

 17. Veronicellidae     

 49. Laevicaulis alte  + +  

 Tổng 27 49 20 

Ghi chú: + Có phân bố 
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Bảng II.8. Thành phần loài chung giữa khu hệ Chân bụng ở nước ngọt  

Thừa Thiên Huế với khu hệ Lào, Thái Lan và Campuchia 

TT Thành phần loài 
Loài chung 

với Thái Lan 

Loài chung 

với Lào 

Loài chung với 

Campuchia 

Phân lớp Caenogastropoda     

 1. Ampullariidae     

1. Pila scutata  + + + 

2. Pila virescens  + + + 

3. Pomacea canaliculata  + + + 

 2. Viviparidae     

4. Angulyagra boettgeri     

5. Angulyagra polyzonata     

6. Cipangopaludina lecythoides    + 

7. Filopaludina martensi   + + + 

8. Filopaludina sumatrensis  +  + 

9. Sinotaia quadrata    

 3. Pachychilidae     

10. Sulcospira dakrongensis     

11. Sulcospira tourannensis     

 4. Thiaridae     

12. Melanoides tuberculata  + + + 

13. Mieniplotia scabra + + + 

14. Tarebia granifera  +   

 5. Bithyniidae     

15. Gabbia fuchsiana    

16.  Parafossarulus manchouricus    + 

 Phân lớp Heterobranchia     

 6. Bulinidae     

17. Indoplanorbis exustus  + + + 

 7. Planorbidae     

  18. Polypylis hemisphaerula  + + + 

  19. Gyraulus convexiusculus  +   

 8. Lymnaeidae     

  20. Radix plicatula  + +  

 Tổng số 12 9 11 

 Ghi chú: + Có phân bố 
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Bảng II.9. Thành phần loài chung giữa khu hệ Chân bụng ở cạn Thừa Thiên Huế 

với khu hệ Lào, Thái Lan và Campuchia  

TT Tên khoa học 
Loài chung với 

Thái Lan 

Loài chung với 

Lào 

Loài chung với 

Campuchia 

 Phân lớp Neritimorpha     

 Bộ Cycloneritida    

 1. Hydrocenidae     

1. Georissa chrysacme     

  2. Helicinidae     

2. Aphanoconia derouledei     

 Phân lớp Caenogastropoda     

 Bộ Architaenioglossa     

 3. Cyclophoridae     

3. Alycaeus eydouxi     

4. Cyclophorus dodrans fasciatus     

5. Cyclotus porrectus   +   

6. Lagocheilus scissimargo  + +   

7. Leptopoma annamiticum  + +   

8. Opisthoporus beddomei     

9. Opisthoporus thuathienhuensis     

10. Platyrhaphe leucacme     

11. Pterocyclos anguliferus     

 4. Pupinidae     

12. Coptocheilus maunautim     

13. Pollicaria rochebruni     

14. Pupina artata  +   

 15. Pupina douvillei     

 Phân lớp Heterobranchia     

 Bộ Stylommatophora     

 5. Achatinidae     

 16. Allopeas gracile  +  +  + 

 17. Glessula paviei  +  

18. Lissachatina fulica +  +  + 

 19. Paropeas achatinaceum       

 20. Subulina octona  +   

 6. Agriolimacidae     

  21. Deroceras laeve     

 7. Ariophantidae     

  22. Macrochlamys indica     

  23. Megaustenia siamensis +  +   

  24. Microcystina annamitica   +   

  25.  Parmarion martensi    +  +  

  26. Sesara annamitica     

 8. Camaenidae    

  27. Acusta tourannensis  +   + 



P17 

 

TT Tên khoa học 
Loài chung với 

Thái Lan 

Loài chung với 

Lào 

Loài chung với 

Campuchia 

  28. Aegista subinflexa  +  

  29. Bradybaena similaris  +  

   30. Camaena gabriellae     

  31. Camaenella fruhstorferi     

  32. Ganesella acris  + +   

  33. Plectotropis chondroderma     

  34. Trichochloritis insularis     

 9. Chronidae     

  35. Kaliella difficilis     

 36. Kaliella dorri    

 37. Kaliella tongkingensis     

 10. Clausiliidae     

 38. Oospira haivanensis     

 11. Diapheridae     

 39.  Sinoennea irregularis     

 12. Dyakiidae     

 40. Quantula tenera   +   

 13. Philomycidae     

 41. Meghimatium pictum  +  +   

 14. Rhytididae     

42. Macrocycloides crenulata     

 15. Streptaxidae     

 43. Discartemon discus     

 44. Gulella bicolor  +    

 45. Haploptychius bachmaensis     

 46. Perrottetia aberrata     

 47. Perrottetia namdongensis     

 16. Trochomorphidae    

48. Trochomorpha  paviei  + +  + 

 Bộ Systellommatophora     

 17. Veronicellidae     

 49. Laevicaulis alte     

 Tổng 12 15 5 

 Ghi chú: + Có phân bố 
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Bảng II.10. Thành phần loài Chân bụng ở cạn  

tại các địa điểm thu mẫu ở Thừa Thiên Huế 

TT Tên khoa học 
Địa điểm 

I II III IV 

Phân lớp Neritimorpha Koken, 1896     

Bộ Cycloneritida Frýda, 1998      

 1. Hydrocenidae Troschel, 1857      

1. Georissa chrysacme Möllendorff, 1900* + + + + 

  2. Helicinidae Férussac, 1822      

2. Aphanoconia derouledei (Wattebled, 1886)*  +    

Phân lớp Caenogastropoda Cox, 1960     

Bộ Architaenioglossa Haller, 1890     

 3. Cyclophoridae Gray, 1847     

3. Alycaeus eydouxi Venmans, 1956* +    

4. Cyclophorus dodrans fasciatus Kobelt, 1908* +    

5. Cyclophorus sp. +    

6. Cyclotus porrectus Möllendorff, 1898 + + +  

7. Lagocheilus scissimargo (Benson, 1856) + +   

8. Lagochilus sp. + +   

9. Leptopoma annamiticum Möllendorff, 1900 +    

10. Opisthoporus beddomei Dautzenberg & Fischer, 1908* +    

11. Opisthoporus thuathienhuensis D.S. Do, T.C. Bui & V.N. Do, 

2020*♦ 

+    

12. Platyrhaphe leucacme Möllendorff, 1901* + + + + 

13. Pterocyclos anguliferus (Souleyet, 1841)* + + +  

 4. Diplommatinidae L. Pfeiffer, 1857     

14. Diplommatina sp. +    

 5. Pupinidae Pfeiffer, 1853      

15. Coptocheilus maunautim Bui & Páll-Gergely, 2020*♦ +    

16. Pollicaria rochebruni (Mabille, 1887)* +    

17. Pupina artata Benson, 1856 + +   

 18. Pupina douvillei Dautzenberg & Fischer, 1906* +    

19. Pupina sp. + + + + 

Phân lớp Heterobranchia Gray, 1840     

Bộ Stylommatophora Schmidt, 1855     

 6. Achatinidae Swainson, 1840     

 20. Allopeas gracile (Hutton, 1834) + + + + 

 21. Glessula paviei Morlet, 1893 + +   

22. Lissachatina fulica (Bowdich, 1822) + + + + 

 23. Paropeas achatinaceum (L. Pfeiffer, 1846)  +   

 24. Subulina octona (Bruguière, 1789) + + + + 

 7. Agriolimacidae Wagner, 1935     

  25. Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) + +   

 8. Ariophantidae Godwin-Austen, 1888     

  26. Macrochlamys indica Godwin-Austen, 1883 + + + + 
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TT Tên khoa học 
Địa điểm 

I II III IV 

  27. Macrochlamys sp. +    

  28. Megaustenia siamensis (Haines, 1855) + + + + 

  29. Microcystina annamitica (Möllendorff, 1898)  +   

  30.  Parmarion martensi  Simroth, 1893 + + + + 

  31. Sesara annamitica (Möllendorff, 1900)* + + +  

 9. Camaenidae Pilsbry, 1895     

  32. Acusta tourannensis (Souleyet, 1842)  + + + + 

  33. Aegista subinflexa (Mabille, 1889) + +   

  34. Bradybaena similaris (Férussac, 1822) + + + + 

  35. Camaena gabriellae (Dautzenber & d’Hamonville, 1887)* +    

   36. Camaena sp. +    

  37. Camaenella fruhstorferi Möllendorff, 1900* +    

  38. Ganesella acris (Benson, 1859) +    

  39. Plectotropis chondroderma Möllendorff, 1900* + +   

  40. Trichochloritis insularis (Möllendorff, 1901) * +    

 10. Chronidae Thiele, 1931      

  41. Kaliella difficilis Möllendorff, 1900* + + + + 

 42. Kaliella dorri (Wattebled, 1886)*  +   

 43. Kaliella tongkingensis Möllendorff, 1901*  +   

 11. Clausiliidae Gray, 1855     

 44. Oospira haivanensis Bui & Szekeres, 2019*♦  +   

 12. Diapheridae Panha & Naggs, 2010     

 45.  Sinoennea irregularis (Möllendorff, 1900)* +    

 13. Dyakiidae Gude & B.B. Woodward, 1921     

 46. Quantula tenera (Möllendorff, 1901) + + +  

 14. Philomycidae Gray, 1847     

 47. Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)      

 15. Rhytididae Pilsbry, 1893     

 48. Macrocycloides crenulata Yen, 1939 + +   

 16. Streptaxidae Gray, 1860     

 49. Discartemon discus (Pfeiffer, 1851)* +    

 50. Gulella bicolor (Hutton, 1834) + +   

 51. Haploptychius bachmaensis Bui & Do D.S., 2019*♦ + +   

 52. Perrottetia aberrata (Souleyet, 1852)* + + + + 

 53. Perrottetia namdongensis Bui & Do V.N., 2019*♦ + +   

 17. Trochomorphidae Möllendorff, 1890     

 Trochomorpha  paviei (Morlet, 1885) + +   

Bộ Systellommatophora Pilsbry, 1948     

 18. Veronicellidae Gray, 1840     

 55. Laevicaulis alte  (Férussac, 1822) + + + + 

 Tổng 49 35 19 14 

 Ghi chú: I. Nam Đông, II. Phú Lộc, III. A Lưới, IV. Phong Điền, +: có phân bố 

 



P20 

 

Bảng II.11. Tình trạng bảo tồn các loài  

Chân bụng ở nước ngọt tại Thừa Thiên Huế 

TT Thành phần loài Tình trạng bảo tồn  

Phân lớp Caenogastropoda Cox, 1960  

 1. Ampullariidae Gray, 1847  

1. Pila scutata   LC 

2. Pila virescens  - 

3. Pomacea canaliculata LC 

 2. Viviparidae Gray, 1847  

4. Angulyagra boettgeri  DD 

5. Angulyagra polyzonata  LC 

6. Cipangopaludina lecythoides  LC 

7. Filopaludina martensi   LC 

8. Filopaludina sumatrensis  LC 

9. Sinotaia quadrata LC 

 3. Pachychilidae Troschel, 1857  

10. Sulcospira dakrongensis  LC 

11. Sulcospira tourannensis LC 

 4. Thiaridae Gray, 1847  

12. Melanoides tuberculata  LC 

13. Mieniplotia scabra  LC 

14. Tarebia granifera  LC 

 5. Bithyniidae Walker, 1927  

15. Gabbia fuchsiana  LC 

16.  Parafossarulus manchouricus  - 

Phân lớp Heterobranchia Gray, 1840  

 6. Bulinidae Baker, 1945  

17. Indoplanorbis exustus  LC 

 7. Planorbidae Gray, 1840   

  18. Gyraulus convexiusculus  LC 

  19. Polypylis hemisphaerula  LC 

 8. Lymnaeidae Gray, 1842  

  20. Radix plicatula   LC 

Ghi chú: -: Các loài chưa được đánh giá trong IUCN Red List, LC: Ít lo ngại,  

     DD: Thiếu dữ liệu để đánh giá, *: Loài đặc hữu ở Việt Nam. 
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PHỤ LỤC III. PHIẾU PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP 

  

           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

    KHOA SINH HỌC 

     Số phiếu:…… 

     Ngày khảo sát:....../…../20.... 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP 

VỀ HIỆN TRẠNG THÂN MỀM CHÂN BỤNG Ở NƯỚC NGỌT  

VÀ TRÊN CẠN TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

  

Để hoàn thành luận án tiến sĩ: “Khu hệ Thân mềm Chân bụng (Mollusca: 

Gastropoda) ở nước ngọt và trên cạn Thừa Thiên Huế” nghiên cứu sinh, rất mong 

nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Ông/Bà trong việc trả lời các câu hỏi dưới đây. 

Tôi xin cam kết thông tin này hoàn toàn bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích 

nghiên cứu của luận án, không sử dụng cho mục đích khác!  

I.  Thông tin cá nhân 

1. Họ tên người được phỏng vấn: ........................................Giới tính: ........................ 

Dân tộc ......................Tuổi......................Nơi sinh........................................................ 

2. Ông/Bà cho biết công việc hiện tại của mình? 

....................................................................................................................................... 

3. Ông/Bà cho biết địa chỉ thường trú của mình? 

....................................................................................................................................... 

4. Ông/Bà cho biết trình độ học vấn của mình? 

     Trên đại học,      Đại học/ Cao đẳng,      Trung học phổ thông,     Trung học cơ sở   

Khác: ………… 

 II. Các câu hỏi về ốc ở nước ngọt và trên cạn tại Thừa Thiên Huế 

5. Ông/Bà hãy điền thông tin vào bảng 1 và bảng 2 để cho biết về mục đích sử 

dụng, các loài gây hại, giá thành của các loài ốc ở nước ngọt và trên cạn tại địa 

phương mà ông bà biết? 
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Bảng 1. Tên loài, mục đích sử dụng, các loài gây hại và giá thành 

của các loài ốc nước ngọt tại Thừa Thiên Huế 

TT Tên loài 

Làm thức ăn 

Làm 

thuốc 

Gây hại 
Giá 

mua -

bán/1kg 

Ghi 

chú 
Cho 

người 

Cho 

vật 

nuôi 

Hại 

cây 

trồng 

Bẩn 

môi 

trường 

1  ........................................ 
       

2  ........................................ 
       

3  ........................................ 
       

4  ........................................ 
       

5  ........................................ 
       

6  ........................................ 
       

7  ........................................ 
       

8  ........................................ 
       

9  ........................................ 
       

10  ........................................ 
       

11  ........................................ 
       

12  ........................................ 
       

13  ........................................ 
       

14  ........................................ 
       

15  ........................................ 
       

16  ........................................ 
       

17  ........................................ 
       

18  ........................................ 
       

19 ........................................        

20 ........................................        

22 ........................................        

23 .........................................        

24 .........................................        

25 Tổng        

 Ghi chú: Đánh dấu (+) vào ô lựa chọn làm thức ăn, làm thuốc hoặc gây hại 
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Bảng 2. Tên loài, mục đích sử dụng, các loài gây hại và giá thành 

của các loài ốc ở cạn tại Thừa Thiên Huế 

TT Tên loài 

Làm thức ăn 

Làm 

thuốc 

Gây hại 
Giá 

mua -

bán/1kg 

Ghi 

chú 
Cho 

người 

Cho 

vật 

nuôi 

Hại 

cây 

trồng 

Bẩn 

môi 

trường 

1  ........................................ 
       

2  ........................................ 
       

3  ........................................ 
       

4  ........................................ 
       

5  ........................................ 
       

6  ........................................ 
       

7  ........................................ 
       

8  ........................................ 
       

9  ........................................ 
       

10  ........................................ 
       

11  ........................................ 
       

12  ........................................ 
       

13  ........................................ 
       

14  ........................................ 
       

15  ........................................ 
       

16  ........................................ 
       

17  ........................................ 
       

18  ........................................ 
       

19 ........................................        

20 ........................................        

22 ........................................        

23 .........................................        

24 .........................................        

25 Tổng        

 Ghi chú: Đánh dấu (+) vào ô lựa chọn làm thức ăn, làm thuốc hoặc gây hại 
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6. Ông/Bà cho biết phương pháp chế biến các món ăn từ ốc nước ngọt và ốc ở cạn? 

....................................................................................................................................... 

7. Ông/Bà cho biết phương pháp chế biến ốc nước ngọt và ốc ở cạn làm thuốc? 

....................................................................................................................................... 

8. Ông/Bà cho biết thời gian thu bắt ốc nước ngọt và ốc ở cạn? 

       Mùa mưa                           Mùa khô 

       Không thu bắt                    Khác: …………...... 

9. Ông/Bà cho biết thời điểm thu bắt ốc nước ngọt và ốc ở cạn ? 

       Sáng sớm                           Buổi trưa                  Buổi chiều 

        Buổi tối                             Khác: …………...... 

10. Ông/Bà cho biết tình hình thu bắt ốc nước ngọt và ốc ở cạn? 

        Liên tục trong năm           Không liên tục trong năm 

        Khác: …………...... 

11. Ông/Bà cho biết số người cùng đi thu bắt ốc nước ngọt và ốc ở cạn? 

Dưới 5 người                   Từ 5-10 người 

Từ 10-15 người       Trên 15 người  

12. Ông/Bà cho biết khối lượng ốc sau mỗi lần thu bắt?. 

Dưới 1 kg/người               Từ 1-2 kg/người 

Từ 2-3 kg/người               Trên 3 kg/người 

13. Ông/Bà cho biết sự thay đổi số lượng các loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn thu bắt 

qua các năm? 

Giảm qua các năm         Tăng qua các năm 

Không thay đổi                  Khác...................... 

14. Ông/Bà cho biết đã có cơ sở nhân nuôi ốc nước ngọt và ốc ở cạn nào chưa? 

Chưa tìm hiểu         Không có cơ sở nào nhân nuôi 

Đã có cơ sở nhân nuôi      Khác: …………...... 

15. Ông/Bà cho biết có diệt các loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn gây hại hay không? 

 Không tiêu diệt         Có tiêu diệt 

 Không quan tâm         Khác: …………...... 
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16. Ông/Bà cho biết phương pháp diệt các loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn gây hại? 

Tiêu diệt trực tiếp              Phun thuốc                    Thả động vật ăn trực tiếp 

Rắc vôi bột          Khác: …………...... 

17. Ông/Bà cho biết nguyên nhân làm suy giảm số lượng loài ốc nước ngọt và ốc ở 

cạn? 

   Thay đổi môi trường sống                                       Thu bắt quá mức 

 Cạnh tranh của loài ngoại lai xâm hại     Khác:......................... 

18. Ông/Bà cho biết các loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn hiện nay đang bị người dân 

khai thác quá mức làm giảm số lượng trong tự nhiên? 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

19. Ông/Bà cho biết hiện tượng xây hồ thủy điện, thủy lợi có ảnh hưởng đến môi 

trường sống, sinh trưởng, phát triển của các loài ốc nước ngọt không? 

Không ảnh hưởng   Có ảnh hưởng 

Không tìm hiểu   Khác: …………...... 

20. Ông/Bà cho biết hiện tượng chặt phá rừng, khai thác đá vôi có ảnh hưởng đến 

môi trường sống, sinh trưởng, phát triển của các loài ốc ở cạn không? 

Không ảnh hưởng   Có ảnh hưởng 

Không tìm hiểu   Khác: …………...... 

21. Ông/Bà cho biết các công ty khai thác đá vôi ở mức độ nào? 

Khai thác không có kế hoạch                   Khai thác theo chu kỳ 

Khai thác theo hạn mức            Khác: …………...... 

22. Ông/Bà cho biết các biện pháp để các loài ốc nước ngọt và ốc ở cạn phát triển 

mạnh? 

 Bảo vệ môi trường sống                   Không thu bắt 

Thu bắt hạn chế                                         Khác: …………...... 

23. Ông/Bà cho biết trách nhiệm bảo tồn và phát triển các loài ốc nước ngọt và ốc ở 

cạn thuộc về người dân hay cơ quan nào? 

Cơ quan nhà nước                                      Người dân  

Không tìm hiểu         Khác: ……… 
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24. Ông/Bà có sẳn sàng hỗ trợ cơ quan quản lý để bảo tồn và phát triển các loài 

ốc nước ngọt và ốc ở cạn đặc hữu hoặc các loài có giá trị kinh kế hay không 

(hình thức nào)? 

 Hỗ trợ tuyên truyền không thu bắt  

 Hỗ trợ tuyên truyền nhân nuôi bảo vệ 

 Hỗ trợ đưa ra các phương pháp bảo tồn nhân nuôi  

 Khác: ………......... 

 

 

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 

 

Thừa Thiên Huế, ngày ....../....../20.... 

Người phỏng vấn 
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PHỤ LỤC IV. HÌNH ẢNH BUÔN BÁN ỐC LÀM THỰC PHẨM, CÁC LOÀI 

GÂY HẠI VÀ KHAI THÁC ĐÁ VÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình IV.1. Buôn bán ốc làm thực phẩm ở Thừa Thiên Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình IV.2. Ốc cạn bám trên tường và cửa nhà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình IV.3. Trứng Ốc bươu vàng trên thân cây lúa   Hình IV.4. Ốc cạn ăn lá non của cây trồng 
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Hình IV.5. Khai thác đá vôi tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế 

PHỤ LỤC V. HÌNH ẢNH  MỘT SỐ CÁ THỂ ỐC Ở CẠN NGOÀI TỰ NHIÊN 

 

 
           Hình V.1. Achatina fulica                                  Hình V.2. Subulina octona 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Hình V.3. Perrottetia aberrata                              Hình V.4. Huttonella bicolor 
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        Hình V.5. Macrochlamys indica                     Hình V.6. Parmarion martensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hình V.7. Acusta tourannensis                       Hình V.8. Bradybaena similaris                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình V.9. Laevicaulis alte                               Hình V.10. Deroceras laeve 
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                                           Hình V.11. Meghimatium pictum   

 

 

 
 

                                           Hình V.12. Oospira haivanensis 
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PHỤ LỤC VI. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 

 

PHỤ LỤC VI.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ  

GIỮA MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGỌT VÀ TRÊN CẠN 
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PHỤ LỤC VI.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Ở 

CÁC SINH CẢNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGỌT 
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PHỤ LỤC VI.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Ở 

CÁC SINH CẢNH MÔI TRƯỜNG TRÊN CẠN 

 
 

 


