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ABSTRACT
Coelogyne longipes Lindl., a species of of the Orchidaceae, is newly recorded for Vietnam’s
flora. This species has previously been found in Bhutan, Northeast India (Himalayas, Sikkim,
Khasia Hills); Southwest China (SE Xizang, W to SE Yunnan) and in Laos, Myanmar and
Thailand. This collected species from Vietnam are also redescribed and illustrated.
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INTRODUCTION
The genus Coelogyne Lindl. distributes
from Southeast Asia, tropical Pacific, east to
Samoa; the centers of diversity mainly in
Borneo, Sumatra and the Himalayas.
comprises around 200 already known species
(Clayton & Beaman, 2002; Gravendeel et al.,
2005; Chen & Clayton, 2009).
According to Clayton & Beaman (2002)
and based on the morphological characters of
the collected specimen, C. longipes belongs to
section Proliferae. All the species of this
section are characterised by pseudobulbs with
2 leaves, inflorescence hysteranthous, with
many sterile bracts, overlapped, convolute
between peduncle and rachis. Flowers open
simultaneously.
In Vietnam, the genus Coelogyne contains
27 species (Averyanov et al., 2015), and up to
now the total 28 species of this genus is
known in Vietnam. In this paper, the valid
names, synonyms, type, data on ecology,
phenology and distribution are provided.
MATERIALS AND METHODS
The description of C. longipes is based on
the living material found in Ha Giang
Province. The measurements and description
were prepared from living plants. Materials
were preserved in 70% ethanol and stored at
VNM herbarium (ITB, Ho Chi Minh City).
All the photos were taken with a Canon 600D
fitted with an EF–S 60mm f/2.8 Macro USM
lens. Terminology for the morphological
description follows Beentje (2012).
RESULTS
Description of the species
Coelogyne longipes Lindl., Fol. Orchid. 5:
10. 1854; Chen et al., Fl. China 25: 481. 2009.
≡ Pleione longipes (Lindl.) Kuntze, Revis.
Gen. Pl. 2: 680. 1891 (Figure 1).
Type. India, Khasia Hills, J.D. Hooker &
T. Thomson 129 (holotype K-LINDL; isotype:
BM!, C, CAL, M!, P!, NY!, S!, GOET!).
Lithophytic and epiphytic
orchid.
Rhizome woody, hard, ca. 6 mm in diam.
covered by many overlapped sheaths; many
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roots, stout, white-brownish, at pseudobulbs
or rhizome. Pseudobulbs narrowly ovoid,
wrinkle ca. 6.5–8 cm long, 3.5–4 cm wide;
sometimes with several thin brown sheaths at
base, separate 4–4.5 cm long to each other,
carry 2 long petiolate leaves on the apex.
Leaves 2, oblong, ca. 21–27.5 cm long, 4.3–
4.6 cm wide, apex acute, long acute, petiole
8–10 cm long. Inflorescence hysteranthous,
slender, peduncle naked ca. 22.5–26 cm long,
between peduncle and rachis there are around
8 sterile bracts, overlapped, convolute; rachis
zig-zag, ca. 5.3 cm long, thickened at base,
bearing 7 flowers; pedicel (with ovary)
brown, 7 mm long; floral bract deciduous
when flower open, brown, crisped, ca. 18 mm
long, 5 mm wide, acute, narrowly ovate.
Flowers open in succession from base to top,
sepals and petals white-brownish, labellum
white with yellow lamellae on labellum.
Dorsal sepal ovate, 15 mm long, 8 mm wide,
apex subacute-obtuse, concave in middle at
base. Lateral sepals narrowly ovate, 15 mm
long, 5 mm wide, apex subacute with small
mucronate, concave in middle at base. Petals
linear, 14–15 mm long, 1 mm wide, widest at
base, apex acute. Labellum contracted at base
to create a short claw attached to column at
base, 3 lobed; side lobes erect, falcate,
narrowly ovate, ca. 5–6 mm long, 3.5–4 mm
wide, slightly erose, apex sub-acute-rounded;
epichile ca. 8 mm long, 1 cm wide, almost
circular, margin erose, undulate, strongly
curved down ca. 4 mm for each side, apex
emarginated-truncate; three grooves from
base, two laterals grooves turn to 2 yellow
lamellae near base of side lobes and extend to
near apex of epichile, mid groove slightly rise
up as keel at the same point of two laterals but
not prominent and continuing to run to the tip
of labellum. Column winged at top, ca. 11
mm long, broadest point with wings ca. 4 mm
wide; anther cap somewhat triangular, with
small gibbose portion in middle; pollinia 4,
same size, in two pairs.
Habitat and Phenology. This species
lives as both lithophytes and epiphytes,
submontane evergreen broad-leaved humid
forests on karstic limestone at elevation in
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Binh Duong village, Quyet Tien commune,
Ha Giang province. Elevation around 1000 m

asl. Flowering in April.

Figure 1. Coelogyne longipes: a. Habit; b. Inflorescence in side view; c. Infloresence in front
view; d. Convulate, overlapped sterile bracts; e. Flower in different views; f. Dorsal sepal;
g. Lateral sepals; h. Petals; i. Labellum in different views; j. Polline (above) and anther cap
(bellow); k. Column [Photo by Truong Ba Vuong, 2019]
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Figure 2. Comparison of 2 species: a. Coelogyne longipes; b. Coelogyne locii
[a: Photo by Truong Ba Vuong; b: Photo by Nghiem Xuan Son]
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Distribution. Outside Vietnam: Bhutan,
Northeast India (Himalayas, Sikkim, Khasia
Hills), Southwest China (SE Xizang, W to SE
Yunnan) and Indochina: Laos, Myanmar and
Thailand (Chen & Clayton, 2009). In
Vietnam- Hà Giang.
Studied specimens. Northern of Vietnam:
Binh Duong village, Quyet Tien commune,
Ha Giang province, rare, 8 April 2019,
Truong B.V., Dang V.S., Bui V. H., Tu B. N.,
BV. 352 (VNM). Additional studied
specimens. R. Pantlin, MNHN-P-P00385664,
May 1897 (P, photo), R. PantlingMNHN-PP00385665, May 1898 (P, photo), C.F. van

Beusekon and Phengkhlai C, MNHN-PP00385669, April 1968, C.J. Spire, MNHN-PP00151895 (P, photo).
Note. Morphological characters of
Coelogyne longipes resemble to Coelogyne
locii Aver. However, they belong to 2
different sections. C. longipes belongs to sect.
Proliferae, while C. locii belongs to sect.
Elatae. Table and figure below are the
comparisons of two species based on fresh
and herbarium specimens, including the date
from Averyanov, 2000; Claydon & Beaman,
2002 (Table 1, Figure 2).

Table 1. Comparative characters of C. longipes and C. locii
Coelogyne longipes Lindl.
Coelogyne locii Aver.
(sect. Proliferae)
(sect. Elatae)
Inflorescence

Hysteranthous, Rachis continue
extending with new imbricate bracts to
produce new set of flowers

Hysteranthous, rachis
produce single set of
flowers

Labellum epichile

Bi-lobed, marine rose, slightly undulate

Broadly ovate or orbicular,
slightly undulate

Labellum margin

Strongly down curved

Not down curved

Labellum lamellae

2-prominent, not undulate or slightly

3- prominent undulate

DISCUSSION
The newly recorded species was found Ha
Giang province, Northeast Vietnam. That is
not much surprising as the Himalayan floristic
connections are revealed many orchid species
with their disjunctive distribution and
Coelogyne longipes was previously recorded
in Laos, Myanmar and Thailand, and now in
Vietnam.
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ABSTRACT
The study was conducted from 6/2018 to 5/2019 to evaluate floral diversity at Go Thap special
national - level site in Thap Muoi district, Dong Thap Province through field trips and sample
collecting from 50 standard frames. The results revealed that 516 species explored of the floral
belong to 335 genera, 110 families, 63 orders and 4 divisions: Polypodiophyta, Cycadophyta,
Pinophyta and Magnoliophyta. Among these, Magnoliophyta is diversified and dominant
division with 505 species, and Poaceae consists of 53 species. Value used of plants have been 10
main groups, among these have 335 species of medicinal plants, 200 species of ornamental plants
and 117 species of edible plants. The flora is variety of life forms in which the group of
Phanerophytes plants are the most dominant. Biological Spectrum of the flora in there is reported
here as 57,36 Ph + 7,75 Ch + 7,56 Hm + 9,69 Cr + 17,64 Th. In addition, a total of 45 high
conservation value plant species are threatened at national and international level. Of which, 3
species are listed in Vietnam Red Data Book (2007), 43 species belong to the IUCN Red List
(2019) and 1 species in the Decree No 06/2019 of Vietnamese Government. This study plays an
important role in the management, biodiversity conservation and sustainable development in Go
Thap special national - level site.
Keywords: Biodiversity, flora, special national-level site, Dong Thap.
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ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT Ở DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT GÒ THÁP,
HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP
Phạm Thị Thanh Mai*
Trường Đại học Đồng Tháp, Đồng Tháp
Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019 nhằm đánh giá đa dạng thực vật ở
Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Điều tra thực địa và thu
mẫu tại 50 ô tiêu chuẩn đã ghi nhận được 516 loài thực vật thuộc 335 chi, 110 họ, 63 bộ và 4
ngành: Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), ngành Tuế (Cycadophyta), ngành Thông (Pinophyta)
và ngành Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) đa dạng và
chiếm ưu thế nhất với 505 loài, họ Hòa thảo (Poaceae) có 53 loài. Giá trị sử dụng của thực vật
được chia làm 10 nhóm chính, trong đó có 335 loài cây làm thuốc, 200 loài cây làm cảnh và 117
loài cây ăn được. Hệ thực vật nơi đây còn đa dạng về dạng sống, trong đó nhóm cây có chồi trên
(Ph) chiếm ưu thế nhất với phổ dạng sống là 57,36 Ph + 7,75 Ch + 7,56 Hm + 9,69 Cr + 17,64
Th. Bên cạnh đó, đã xác định được 45 loài thực vật có giá trị bảo tồn cao đang bị đe dọa trên
phạm vi quốc gia và quốc tế, trong đó có 3 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 43 loài trong
Sách đỏ Thế giới IUCN (2019), 1 loài trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP (2019). Nghiên cứu này
góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững
di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp.
Từ khóa: Đa dạng sinh học, hệ thực vật, di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Đồng Tháp.
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MỞ ĐẦU
Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (gọi tắt
là Khu di tích Gò Tháp) có tổng diện tích
2.896.935 m2 thuộc địa bàn ấp 1, xã Mỹ Hòa
và ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh
Đồng Tháp (Ban Quản lý Khu di tích Gò
Tháp, 2016).
Gò Tháp có cảnh quan thiên nhiên hoang
vu, độc đáo với những rừng tràm và các đồng
cỏ rộng lớn ngập nước theo mùa.
Khu di tích Gò Tháp đã được Bộ Văn hóa
Thông tin xếp hạng là Di tích Quốc gia năm
1989, đến năm 2012 được Thủ tướng Chính
phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt về
loại hình di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ
thuật và được phê duyệt là Khu Bảo vệ cảnh
quan thuộc tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định
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số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ
tướng Chính phủ, Quyết định số 1107/QĐBTNMT ngày 12/5/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
Cho đến nay, điều tra có rất ít nghiên cứu
về đa dạng sinh học nói chung, đa dạng tài
nguyên thực vật nói riêng ở Khu di tích Gò
Tháp. Nghiên cứu này tập trung vào điều tra
thành phần loài thực vật, đánh giá sự đa dạng
tài nguyên thực vật làm cơ sở cho việc quản
lý, sử dụng hợp lý và bảo tồn đa dạng sinh học
cho Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Khu
Bảo vệ cảnh quan của tỉnh Đồng Tháp.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Thực vật có mạch ở
Khu di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh
Đồng Tháp.

Đa dạng hệ thực vật

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6/2018
đến tháng 5/2019.
Phương pháp nghiên cứu thực địa: Phương
pháp nghiên cứu theo Nguyễn Nghĩa Thìn
(2008). Tiến hành khảo sát thực địa tại Khu di
tích Gò Tháp và thiết lập 50 ô tiêu chuẩn (với
kích thước 20 × 20 m) một cách ngẫu nhiên
trên các sinh cảnh đặc trưng. Tại mỗi ô tiêu
chuẩn thực hiện điều tra tất cả các loài thực vật,
ghi nhận số liệu, quan sát, mô tả, ghi chép về
tên địa phương, đặc điểm của cây, chụp ảnh
mẫu và thu mẫu.
Sử dụng danh pháp khoa học các loài thực
vật
theo
The
Plant
List
(http://www.theplantlist.org/). Tên loài trong
họ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Hệ thống phân loại thực vật theo Stern et
al. (2008); thực vật có hoa theo hệ thống
phân loại của Takhtajan (2009). Đánh giá đa
dạng về dạng sống theo hệ thống phân loại
dạng sống của Raunkiaer (1934), Nguyễn
Nghĩa Thìn (2008).

Ngành
Polypodiophyta
Cycadophyta
Pinophyta
Magnoliophyta
Tổng

Đánh giá đa dạng về giá trị tài nguyên thực
vật, phân chia và xác định các nhóm cây theo
mục đích sử dụng theo Võ Văn Chi và Trần
Hợp (2002), Đỗ Tất Lợi (2003) và Viện Dược
liệu (2016) kết hợp với phỏng vấn nhanh Ban
Quản lý, nhân viên, thầy thuốc thuộc Phòng
khám Y học cổ truyền trong Khu di tích và
cộng đồng người dân trong vùng.
Xếp hạng tình trạng và giá trị bảo tồn theo
Sách đỏ Việt Nam (2007), Nghị định
06/2019/NĐ-CP (2019) của Chính Phủ về quản
lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý,
hiếm và Sách đỏ Thế giới IUCN (2019).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đa dạng theo ngành
Kết quả điều tra của chúng tôi tại Khu di
tích Gò Tháp đã xác định được 516 loài thực
vật có mạch thuộc 335 chi, 110 họ, 63 bộ và 4
ngành: Dương xỉ (Polypodiophyta), Tuế
(Cycadophyta), Thông (Pinophyta) và Ngọc
lan (Magnoliophyta) (bảng 1).

Bảng 1. Sự phân bố taxon theo ngành thực vật
Lớp
Bộ
Họ
Chi
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
20
5
7,93
7
6,36
8
2,39
1
20
1
1,59
1
0,91
1
0,30
1
20
1
1,59
1
0,91
1
0,30
2
40
56 88,89 101 91,82 325 97,01
5
100 63
100
110
100
335
100

Loài
SL
%
9
1,744
1
0,193
1
0,193
505 97,87
516
100

Ghi chú: SL: Số lượng.

Số liệu bảng 1 cho thấy, Ngọc lan
(Magnoliophyta) là ngành đa dạng, phong phú
nhất, điều này chứng tỏ khu hệ thực vật ở Khu
di tích Gò Tháp mang tính chất của một hệ
thực vật nhiệt đới rất rõ.
Đa dạng trong họ
Đặc điểm nổi bật nhất của hệ thực vật
thường được đánh giá trên khía cạnh của 10
họ đa dạng, đó là những họ có số loài nhiều
nhất chiếm tỷ lệ < 50% tổng số loài. Hệ thực
vật nơi đây có 516 loài được phân bố trong
110 họ với 10 họ đa dạng nhất, có từ 14–53
loài (chiếm 9,09% tổng số họ của toàn bộ hệ
thực vật với 230 loài (chiếm 44,57%, <
50%), vì vậy được đánh giá là đa dạng về họ

(bảng 2). Đây cũng là những họ phong phú
về số loài của hệ thực vật Việt Nam.
Đa dạng theo chi
Trong số 335 chi thực vật thống kê được
tại Khu di tích Gò Tháp có 10 chi đa dạng
nhất (có từ 5–11 loài), chiếm 2,99% tổng số
chi của hệ thực vật, với 70 loài (13,57% tổng
số loài) (bảng 3).
Đa dạng của hệ thực vật với 516 loài thực
vật ghi nhận được ở Khu di tích Gò Tháp góp
phần tạo thành một hệ sinh thái ngập nước đặc
sắc ở Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi sinh
sống của nhiều loài động vật, bảo tồn được
nhiều loài và nguồn gen có giá trị.
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Bảng 2. Các họ đa dạng nhất của hệ thực vật Khu di tích Gò Tháp
STT
Họ
Số loài
Tỷ lệ %
1
Poaceae
53
10,27
2
Fabaceae
40
7,75
3
Cyperaceae
21
4,07
4
Asteraceae
20
3,88
5
Euphorbiaceae
19
3,68
6
Acanthaceae
17
3,29
7
Araceae
17
3,29
8
Moraceae
15
2,91
9
Apocynaceae
14
2,71
10
Lamiaceae
14
2,71
Tổng
230
44,57

Bảng 3. Đa dạng loài trong các chi thực vật ở Khu di tích Gò Tháp
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chi
Cyperus
Ficus
Musa
Ipomoea
Polyscias
Euphorbia
Alternanthera
Dracaena
Persicaria
Phylanthus
Tổng

Họ
Cyperaceae
Moraceae
Musaceae
Convolvulaceae
Araliaceae
Euphorbiaceae
Amaranthaceae
Dracaenaceae
Polygonaceae
Phyllanthaceae

Đa dạng về dạng sống
Theo hệ thống phân chia dạng sống của
Raunkiaer (1934) và Nguyễn Nghĩa Thìn
(2008), dạng sống có nhiều loài nhất và chiếm
ưu thế nhất là nhóm cây có chồi trên (296 loài),
tiếp sau đó là nhóm cây có chồi một năm (91
loài); nhóm cây có chồi ẩn (50 loài); nhóm cây
có chồi sát mặt đất (40 loài) và sau cùng là
nhóm cây có chồi nửa ẩn (39 loài) (bảng 4).
Trên cơ sở số liệu phân tích đã xây dựng
phổ dạng sống hay phổ sinh học (Biological
Spectrum - SB) hệ thực vật Khu di tích Gò
Tháp như sau:
SB = 57,36 Ph + 7,75 Ch + 7,56 Hm + 9,69
Cr + 17,64 Th
Kết quả nghiên cứu thể hiện nhóm cây
chồi trên cao hơn so với các nhóm khác phản
10

Số loài
11
11
8
7
7
6
5
5
5
5
70

Tỷ lệ %
2,13
2,13
1,55
1,36
1,36
1,16
0,97
0,97
0,97
0,97
13,57

ánh khí hậu nhiệt đới. Đồng thời, tỷ lệ cây
một năm và cây chồi ẩn cao nói lên điều kiện
khí hậu khô hạn, khắc nghiệt đặc trưng cho
vùng đất chua phèn, nghèo dinh dưỡng ở Khu
di tích Gò Tháp.
Đa dạng về giá trị tài nguyên thực vật
Kết quả điều tra 516 loài thực vật được
chia theo 10 nhóm, bao gồm: Nhóm cây làm
thuốc với 335 loài, chiếm tỷ lệ cao nhất, trong
đó có 187 loài mọc tự nhiên và 148 loài được
trồng thuộc các họ: Đậu (Fabaceae), Cúc
(Asteraceae), Hoa môi (Lamiaceae), Bông
(Malvaceae), Diệp hạ châu (Phyllanthaceae),
Thầu dầu (Euphorbiaceae), Dâu tằm
(Moraceae), Nhân sâm (Araliaceae), Gừng
(Zingiberaceae), Ráy (Araceae), Thài lài
(Commelinaceae), Cói (Cyperaceae), Hòa thảo
(Poaceae) (bảng 5). Đây là các loài được người

dân địa phương sử dụng để chữa các bệnh: tim
mạch, cao huyết áp, thận, tai mũi họng, gan,

gân cốt, mất ngủ… và dùng giải nhiệt.

Bảng 4. Dạng sống các loài thực vật ở khu di tích Gò Tháp
Dạng sống
Ký hiệu Số loài Tỷ lệ (%) dạng sống
1. Cây có chồi trên mặt đất
Ph
296
57,36
1.1. Cây có chồi trên lớn
Mg
11
2,132
1.2. Cây có chồi trên vừa
Me
45
8,72
1.3. Cây có chồi trên nhỏ
Mi
68
13,18
1.4. Cây chồi trên dây leo
Lp
37
7,17
1.5. Cây có chồi trên sống nhờ và sống bám
Ep
11
2,132
1.6. Cây ký sinh hay nửa ký sinh
Pp
3
0,58
1.7. Cây có chồi trên lùn
Na
80
15,50
1.8. Cây có chồi trên thân thảo sống lâu năm
Hp
30
5,814
1.9. Cây có chồi trên mọng nước
Sp
11
2,132
2. Cây có chồi sát mặt đất
Ch
40
7,75
3. Cây có chồi nửa ẩn
Hm
39
7,56
4. Cây có chồi ẩn
Cr
50
9,69
5. Cây có chồi một năm
Th
91
17,64
Tổng cộng
516
100
Bảng 5. Giá trị sử dụng của thực vật ở khu di tích Gò Tháp
STT
Công dụng
Số loài
Tỷ lệ %
1
Cây làm thuốc (M)
335
64,92
2
Cây làm cảnh (Or)
200
38,76
3
Cây ăn được (Ed)
117
22,67
4
Cây có công dụng khác (U)
87
16,86
5
Cây cho tanin, nhựa, nhuộm (Ta)
21
4,07
6
Cây cho tinh dầu (Eo)
20
3,88
7
Cây lấy gỗ (T)
18
3,49
8
Cây có chất độc (Mp)
17
3,29
9
Cây cho sợi (Fb)
13
2,52
10
Cây cho dầu béo (Oil)
13
2,52
Nhóm cây làm cảnh xếp thứ hai với 200
loài, chủ yếu thuộc các họ: Trúc đào
(Apocynaceae), Cà phê (Rubiaceae), Cúc
(Asteraceae), Sen (Nelumbonaceae), Ráy
(Araceae),
Cau
(Arecaceae),
Náng
(Amaryllidaceae), Huyết dụ (Asteliaceae),
Huyết giác (Dracaenaceae), Lan (Orchidaceae),
Chuối pháo (Heliconiaceae).
Nhóm cây ăn được xếp thứ ba với nhiều
loài làm rau ăn như Rau má (Centella asiatica
(L.) Urb.), Rau dệu (Alternanthera sessilis (L.)
A.DC.), Dền cơm (Amaranthus lividus L.), Rau

muống (Ipomoea aquatica Forsk.), Nhãn lồng
(Passiflora foetida L.), Thuốc giòi (Pouzolzia
zeylanica (L.) Benn.), Rau trai (Commelina
communis L.), Kèo nèo (Limnocharis flava (L.)
Buch.)... và lấy quả như Xoài (Mangifera
indica L.), Bình bát (Annona glabra L.), Cà na
(Elaeocarpus
hygrophilus
Kurz.), Mít
(Artocarpus heterophyllus Lamk.), các loài
chuối nhà (chi Musa).
Các nhóm cây còn lại chiếm tỷ lệ không
cao, trong đó có 257 loài nhiều công dụng và
226 loài chỉ một công dụng.
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Đa dạng về giá trị bảo tồn
Thực vật có mạch ở Khu di tích Gò Tháp
không chỉ đa dạng về thành phần loài, giá trị
sử dụng, dạng sống mà còn có giá trị bảo tồn

cao. Trong tổng số 516 loài, có 3 loài thuộc
Sách đỏ Việt Nam (2007), 43 loài trong Sách
đỏ Thế giới IUCN (2019) và 1 loài trong Nghị
định 06/2019/NĐ-CP (2019) (bảng 6).

Bảng 6. Tình trạng bảo tồn thực vật ở Khu di tích Gò Tháp
STT

Tên họ

1

Acrostichum aureum L.

Pteridaceae

2

Cycas revoluta Thunb.

Cycadaceae

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook.
Alternanthera sessilis (L.) A.DC.
Elaeocarpus hygrophilus Kurz
Calophyllum inophyllum L.
Dipterocarpus alatus Roxb.
Hopea odorata Roxb.
Erythrina variegata L.
Mimosa pudica L.
Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill.
Ludwidgia hyssopifolia (G. Don) Excell.
Centella asiatica (L.) Urb.
Nymphoides indica (L.) Kuntze
Lindernia crustacea (L.) F. Muell.
Acorus verus Houtt.
Alocasia odora (Lindl.) K.Koch
Colocasia esculenta (L.) Schott
Typhonium flagelliforme (Lodd.) Bl.
Lemna minor L.
Pistia stratiotes L.
Blyxa aubertii Rich.
Dypsis pinnatifrons Mart.
Elaeis guineensis Jacq.
Hyophorbe lagenicaulis (L. Bailey)
H.E.Moore
Nypa fruticans Wurmb
Commelina benghalensis L.
Commelina diffusa Burm.f.
Monochoria hastata (L.) Solms.
Cyperus castaneus Willd.
Cyperus compressus L.
Cyperus digitatus Roxb.
Cyperus distans L.
Cyperus nutans Vahl.
Cyperus rotundus L.
Cyperus zollingeri Steud.

Araucariaceae
Amaranthaceae
Elaeocarpaceae
Clusiaceae

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
12

Tên loài

Dipterocarpaceae
Fabaceae
Combretaceae
Onagraceae
Apiaceae
Menyanthaceae
Scrophulariaceae
Acoraceae
Araceae
Lemnaceae
Pistiaceae
Hydrocharitaceae

Arecaceae

Commelinaceae
Pontederiaceae

Cyperaceae

Tình trạng bảo
tồn
LC-IUCN
IIA-NĐ06;
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
VU-SĐVN;
LC-IUCN
VU-IUCN
VU-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
CR-SDVN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
CR-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN

37

39
40
41
42

Fuirena umbellata Rottb.
Kyllinga nemoralis (J.R. et G. Forst.) Dandy
ex Hutch. et Dalz.
Echinochloa colonum (L.) Link.
Elisine indica (L.) Gaertn.
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi.
Oryza nivara S.D.Sharma & Shastry

43

Oryza rufipogon Griff.

44
45

Panicum repens L.
Saccharum spontaneum L.

38

LC-IUCN
LC-IUCN

Poaceae

LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN
VU-SDVN;
LC-IUCN
LC-IUCN
LC-IUCN

Ghi chú: IIA-NĐ06: Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo Nghị định 06/2019/NĐCP; CR-SĐVN: Rất nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam (2007); VU-SĐVN: Sẽ nguy cấp theo Sách đỏ Việt
Nam (2007); CR-IUCN: Rất nguy cấp theo Sách đỏ IUCN (2019); VU-IUCN: Sẽ nguy cấp theo Sách đỏ
IUCN (2019); LC-IUCN: Ít quan tâm hay ít lo ngại theo Sách đỏ IUCN (2019).

Đánh giá thực vật ngoại lai
Dựa vào danh mục các loài ngoại lai xâm
hại được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi
trường (2018), đã xác định ở Khu di tích Gò

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tháp có 10 loài thực vật ngoại lai có tên trong
Phụ lục 1 (Danh mục loài ngoại lai xâm hại)
và Phụ lục 2 (Danh mục loài ngoại lai có nguy
cơ xâm hại) (bảng 7).

Bảng 7. Các loài thực vật ngoại lai tại khu di tích Gò Tháp
Phụ lục
Tên loài
1
Lục bình (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms)
x
Trăm ổi (Lantana camara L.)
x
Cỏ lào (Chromolaena odorata (L.) R. King et H. Robins.)
x
Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha Sauvalle)
x
Mai dương (Mimosa pigra L.)
x
Cỏ cứt heo (Ageratum conyzoides L.)
Cúc xuyến chi (Sphagneticola trilobata (L.) Pruski.)
Keo giậu (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit)
Lược vàng (Callisia fragrans (Lindl.) Woodson)
Cỏ lông tây (Urochloa mutica (Forssk.) T. Q. Nguyen)

Các loài thực vật ngoại lai này là mối đe
dọa cho hệ sinh thái thực vật ở Khu di tích Gò
Tháp. Trong đó, đáng chú ý là Lục bình
(Eichhornia crassipes) phát triển dày đặc,
chiếm ưu thế ở nhiều ao mương; Mai dương
(Mimosa pigra), Cỏ lào (Chromolaena
odorata) và Cỏ lông tây (Urochloa mutica)
mọc rất phổ biến ở các thảm thực vật lấn át
các loài khác; Trăm ổi (Lantana camara) mọc
hoang ở một vài nơi.

Phụ lục 2

x
x
x
x
x

KẾT LUẬN
Khu di tích Gò Tháp có sự đa dạng đáng
kể về tài nguyên thực vật đóng vai trò quan
trọng trong bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước
nơi đây, trong tổng số 516 loài thực vật có
mạch có 45 loài thực vật quý hiếm có giá trị
bảo tồn cao, 335 loài thực vật làm thuốc, 200
loài cây làm cảnh, 117 loài cây ăn được cần
ưu tiên bảo vệ, nhân giống, đồng thời có 3 loài
13
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thực vật ký sinh, 17 loài thực vật có độc, 10
loài thực vật ngoại lai.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, 2016. Báo
cáo tình hình thực hiện công tác đa dạng
sinh học tại Khu di tích Gò Tháp, số 153/
BQLKDTGT-NV ngày 12 tháng 8 năm
2016. 5 tr.
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, 2016. Gò
Tháp - Di tích Quốc gia đặc biệt. Nxb Văn
hóa - Văn nghệ. 288 tr.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học
và Công nghệ Việt Nam, 2007. Sách đỏ
Việt Nam, Phần II: Thực vật. Nxb Khoa
học tự nhiên và Công nghệ, 611 tr.
Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015. Quyết
định về việc công bố Danh mục các khu
bảo tồn, số 1107/QĐ-BTNMT ngày
12/5/2015, 18 tr.
Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2018. Thông tư
quy định tiêu chí xác định và ban hành
danh mục loài ngoại lai xâm hại, số
35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12
năm 2018. 6 tr.
Bộ Y tế, 2017. Thông tư ban hành Danh mục
dược liệu độc làm thuốc, số 42/2017/TTBYT ngày 13 tháng 11 năm 2017. 10 tr.
Chính phủ Việt Nam, 2019. Nghị định
06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 “Về
quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy
cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực
vật hoang dã nguy cấp”. 13 tr.
Đỗ Tất Lợi, 2003. Những cây thuốc và vị
thuốc Việt Nam. Nxb. Y học, Hà Nội.
1274 tr.
http://www.dch.gov.vn/
https://bqlkdtgt.dongthap.gov.vn/
IUCN, 2019. Red List of Threatened Species,
International Union for the Conservation
of Nature and Natural Resources
(https://www.iucnredlist.org/).

14

Nguyễn Khắc Khôi, 2002. Thực vật chí Việt
Nam, tập 3, họ Cói - Cyperaceae. Nxb
Khoa học & Kỹ thuật, 570 tr.
Nguyễn Nghĩa Thìn, 2008. Các phương pháp
nghiên cứu thực vật. Nxb Đại học Quốc
gia Hà Nội. 165 tr.
Phạm Hoàng Hộ, 2000–2003. Cây cỏ Việt
Nam, quyển 1, 2, 3. Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí
Minh. 991 tr & 951 tr & 1020 tr.
Raunkiaer C., 1934. Plant life forms.
Claredon, Oxford, 632 p.
Stern K. R., Bidlack J. E. & Jansky S. H.,
2008. Introductory Plant Biology,
Eleventh Edition, The McGraw-Hill
Companies, Inc., 640 p.
Takhtajan A., 2009. Flowering Plants,
Springer, Second Edition, 917 p.
The Plant List (http://www.theplantlist.org/).
Thủ tướng Chính phủ, 2014. Quyết định Phê
duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng
cả nước đến 2020, tầm nhìn đến 2030, số
1976/ QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm
2014. 23 tr.
Tổng cục Môi trường, 2016. Biên bản Thanh
tra về Bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu di
tích Gò Tháp vào ngày 17 tháng 8 năm
2016 theo Quyết định số 908/QĐ-TCMT
ngày 5 tháng 7 năm 2016. 9 tr.
Viện Dược Liệu, 2016. Danh lục cây thuốc
Việt Nam. Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
1191 tr.
Võ Văn Chi & Trần Hợp, 2001–2002. Cây cỏ
có ích ở Việt Nam, tập 1–2. Nxb Giáo
dục, 817 tr & 1216 tr.
Võ Văn Chi, 2003–2004. Từ điển thực vật
thông dụng, tập 1–2. Nxb Khoa học và Kỹ
thuật, 1250 tr & 1447 tr.
Võ Văn Chi, 2007. Sách tra cứu tên cây cỏ
Việt Nam. Nxb Giáo dục. 891 tr.
Vũ Xuân Phương, 2000. Thực vật chí Việt
Nam, tập 2, họ Lamiaceae. Nxb Khoa học
& Kỹ thuật. 278 tr.

TAP CHI SINH HOC 2019, 41(2se1&2se2): 15–21
DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14142

RESOURCE OF MEDICINAL PLANTS FROM CON DAO NATIONAL PARK
IN BA RIA-VUNG TAU PROVINCE
Nguyen Cao Toan1, Truong Thi Dep1, Dang Van Son2,*
1

University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh city, Vietnam
2
Institute of Tropical Biology, VAST, Vietnam
Received 12 August 2019, accepted 29 September 2019

ABSTRACT
A survey of the medicinal plant resources from Con Dao National Park in Ba Ria-Vung Tau
Province during March 2018 to May 2019 was given. A total of 396 species of medicinal plants
belonging to 300 genera, 118 families of six phyla of vascular plants (Lycopodiophyta,
Polypodiophyta, Pinophyta, Cycadophyta, Gnetophyta and Magnoliophyta) were recorded.
Among them, 5 species were listed in the Vietnam Red Data Book (Part II, Plants, 2007) and the
Decision No 06/2019/NĐ-CP. The medicinal plants was grouped according to useful parts of use,
method of use and therapeutic use. Stem forms of medicinal plants were divided into seven
groups, such as grasses with 135 species (34.1%), small trees with 120 species (30.3%), big trees
with 67 species (16.9%), shrubs with 36 species (9.1%), lianas with 34 species (8.6%),
hemiparasites with 2 species (0.5%), and epiphytics with 2 species (0.5%).
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TÓM TẮT
Kết quả điều tra từ tháng 3/2018 đến 4/2019, đã thống kê tài nguyên cây thuốc ở Vườn quốc gia
Côn Đảo có 396 loài thuộc 300 chi, 118 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch, bao gồm Thông
đất (Lycopodiophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta), Thông (Pinophyta), Tuế (Cycadophyta), Dây
gắm (Gnetophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong đó, 5 loài có giá trị bảo tồn theo Sách đỏ
Việt Nam (2007) và Nghị định 06/2019 của Chính Phủ. Giá trị sử dụng của cây thuốc được chia
theo bộ phận được sử dụng, phương thức sử dụng và nhóm bệnh chữa trị. Dạng thân của cây thuốc
được chia làm 7 nhóm, bao gồm cây thân thảo có 135 loài (chiếm 34,1%), cây gỗ nhỏ có 120 loài
(30,3%), cây gỗ lớn có 67 loài (16,9%), cây bụi/bụi trườn có 36 loài (9,1%), dây leo có 34 loài
(8,6%), bán ký sinh có 2 loài (0,5%) và phụ sinh có 2 loài (0,5%).
Từ khóa: Cây thuốc, giá trị bảo tồn, Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu.

*Địa chỉ email liên hệ: dvsonitb@gmail.com
MỞ ĐẦU
Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo ở phía
Nam Việt Nam, tách biệt với đất liền, có địa
bàn hành chính thuộc huyện đảo Côn Đảo của
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Diện tích tự nhiên của
VQG 19.990,7 ha với các sinh cảnh đặc trưng
là hệ sinh thái rừng thường xanh cây lá rộng,
rừng tre nứa và rừng ngập mặn ven biển. Đây
được xem là nơi bảo tồn nhiều loài thực vật
quý hiếm của Việt Nam. Theo kết quả nghiên
cứu của Lê Xuân Ái và Trần Đình Huệ
(2013), VQG Côn Đảo có khoảng 1.077 loài,
640 chi, 160 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc
cao có mạch; trong đó đặc biệt là có hơn 100
loài có giá trị dược liệu và 11 loài được đặt
tên theo địa danh của Côn Đảo. Việc điều tra,
cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài
cây thuốc ở VQG Côn Đảo làm cơ sở khoa
học trong việc đề xuất các chiến lược phát
triển, bảo tồn nguồn gen và sử dụng bền vững
nguồn tài nguyên ở hiện tại và trong tương lai.
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VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Với 500 mẫu cây thuốc được thu thập
trong quá trình khảo sát thực địa ở VQG Côn
Đảo từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2019. Toàn
bộ mẫu tiêu bản được lưu giữ ở VQG Côn
Đảo, Bảo tàng thực vật thuộc Viện Sinh học
nhiệt đới (VNM) và Phân viện điều tra quy
hoạch rừng Nam Bộ.
Tổng hợp, phân tích và sử dụng các tài liệu
đã được công bố liên quan đến khu vực nghiên
cứu, trong đó có hơn 100 loài cây có giá trị
dược liệu đã được công bố ở VQG Côn Đảo.
Điều tra phỏng vấn: Điều tra kinh nghiệm
sử dụng cây thuốc và bài thuốc từ 45 người
(tuổi từ 25–60) là cán bộ của VQG Côn Đảo,
trạm y tế địa phương, thầy lang, thầy thuốc và
người hái thuốc.
Thu mẫu ngoài thực địa: Tiến hành khảo
sát thực địa theo tuyến qua các sinh cảnh đại
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diện có sự tham gia của cán bộ VQG để thu
thập mẫu cây thuốc; 500 mẫu tiêu bản cây
thuốc thu được trong quá trình khảo sát; xác
định tên loài và xây dựng danh lục cây thuốc
dựa trên số mẫu thu được.
Xử lý mẫu và giám định tên: Các mẫu tiêu
bản sau khi xử lý sơ bộ ngoài thực địa được
đem về phòng thí nghiệm, sấy khô lên tiêu
bản, giám định tên và lưu trữ trong bộ sưu tập
bảo tàng. Việc giám định tên khoa học theo
phương pháp hình thái so sánh theo các tài
liệu của Nguyễn Nghĩa Thìn (2007), Phạm
Hoàng Hộ (1999, 2000), Đỗ Huy Bích và nnk.
(2006), xác định tên cây thuốc và vị thuốc
theo Đỗ Tất Lợi (2009), Võ Văn Chi (2012)
Viện Dược liệu (2016); đồng thời so mẫu với
bộ mẫu thực vật hiện được lưu giữ tại Bảo
tàng thực vật thuộc Viện Sinh học nhiệt đới.
Xác định loài nguy cấp theo Sách đỏ Việt
Nam (2007), xác định dạng thân theo Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2000),
sắp xếp các bậc taxon theo Takhtajan (2009)
và cập nhật tên khoa học của cây thuốc theo
The
Plant
List
(2019)
(http://www.theplantlist.org/).

Ngành
Lycopodiophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Cycadophyta
Gnetophyta
Magnoliophyta
Tổng cộng

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài cây thuốc
Từ kết quả điều tra, chúng tôi đã xác định
được cây thuốc ở VQG Côn Đảo có 396 loài
của 300 chi, thuộc 116 họ của 6 ngành thực vật
bậc cao có mạch, bao gồm Thông đất
(Lycopodiophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta),
Thông (Pinophyta), Tuế (Cycadophyta), Dây
gắm
(Gnetophyta)
và
Ngọc
lan
(Magnoliophyta). Trong đó, ngành Thông đất
có 2 loài, 1 chi, 1 họ là Quyển bá
(Selaginellaceae); ngành Dương xỉ có 16 loài,
14 chi, 9 họ gồm: họ Tóc thần (Adiantaceae),
Tổ
điểu
(Aspleniaceae),
Guột
rạng
(Blechnaceae), Cỏ sẹo gà (Pteridaceae), Vẩy
lợp (Davalliaceae), Guột (Gleicheniaceae), Rau
bợ (Marsileaceae), Ráng (Polypodiaceae), Bèo
ong (Salviniaceae) và Dớn (Thelypteridaceae);
ngành Thông có 1 loài, 1 chi, 1 họ là Hoàng
đàn (Cupressaceae); ngành Tuế có 2 loài, 1
chi, 1 họ là Tuế (Cycadaceae); ngành Dây gắm
có 1 loài, 1 chi, 1 họ là Dây gắm (Gnetaceae)
và ngành Ngọc lan có 374 loài, 282 chi, 103 họ
(bảng 1).

Bảng 1. Phân bố các taxon trong ngành thực vật
Họ
Chi
Loài
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%
1
0,9
1
0,3
2
0,5
9
7,8
14
4,7
16
4,0
1
0,9
1
0,3
1
0,3
1
0,9
1
0,3
2
0,5
1
0,9
1
0,3
1
0,3
103
88,8
282
94,0
374
94,4
116
100
300
100
396
100

Bảng 2. Phân bố các taxon trong ngành Ngọc lan
Họ
Chi
Loài
Lớp Ngọc lan
Số lượng % Số lượng % Số lượng
Magnoliopsida
86
74,1
235
78,3
315
Liliopsida
17
14,7
47
15,7
59
Tổng cộng
103
88,8
282
94,0
374
Ở VQG Côn Đảo, trong ngành Ngọc lan
(Magnoliophyta)
lớp
Ngọc
lan
(Magnoliopsida) chiếm ưu thế với 315 loài
(chiếm 79,5% tổng số loài cây thuốc), 235 chi

%
79,5
14,9
94,4

(chiếm 78,3%) và 86 họ (chiếm 74,1%); trong
khi đó lớp Hành (Liliopsida) có số loài ít hơn,
59 loài (chiếm 14,9%) trong 47 chi (chiếm
15,7%) và 17 họ (chiếm 14,7%). Như vậy, lớp
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Ngọc lan có số lượng loài cây thuốc chiếm ưu
thế trong ngành Ngọc lan cũng như trong hệ
thực vật ở VQG (bảng 2).
Khi đánh giá sự đa dạng của một hệ thực
vật nói chung và cây thuốc nói riêng trong
một khu vực nghiên cứu, tỷ lệ (%) của họ và
chi có nhiều loài nhất là chỉ số so sánh đáng
tin cậy và không phụ thuộc vào diện tích
nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi
tiến hành phân tích 10 taxon ở bậc họ và chi
nhiều loài nhất, trong đó có 10 họ thực vật
nhiều loài nhất với tổng số 174 loài (chiếm
43,9%) tổng số loài cây thuốc ở VQG Côn
Đảo. Họ Đậu (Fabaceae) có số lượng loài
nhiều nhất với 33 loài (chiếm 8,3%), sau đó
đến các họ khác, gồm họ Hòa thảo (Poaceae)
có 25 loài (6,3%), Cà phê (Rubiaceae) có 23
loài (5,8%), Hoa môi (Lamiaceae) có 18 loài
(4,5%), Thầu dầu (Euphorbiaceae) có 17 loài
(4,3%), Cau (Arecaceae) và Dâu tằm
(Moraceae) mỗi họ 13 loài (3,3%), Bông
(Malvaceae) có 12 loài (3%), và sau cùng là
họ Sim (Myrtaceae) và Diệp hạ châu
(Phyllanthaceae) mỗi họ có 10 loài (2,5%)
(bảng 3).
Bảng 3. Sự đa dạng loài của các họ thực vật
ở VQG Côn Đảo
Họ
Số lượng loài Tỷ lệ (%)
Fabaceae
33
8,3
Poaceae
25
6,3
Rubiaceae
23
5,8
Lamiaceae
18
4,5
Euphorbiaceae
17
4,3
Arecaceae
13
3,3
Moraceae
13
3,3
Malvaceae
12
3,0
Myrtaceae
10
2,5
Phyllanthaceae
10
2,5
Tổng cộng
174
43,9
Ở bậc chi, 10 chi có số lượng loài nhiều
nhất với 49 loài, chiếm 12,4% tổng số loài cây
thuốc ở vùng nghiên cứu. Trong đó, chi Sung
có số lượng loài nhiều nhất, với 10 loài
(chiếm 2,5%); chi Ngọc nữ (Clerodendrum)
có 6 loài (chiếm 1,5%); sau đó đến chi Ba bét
(Mallotus), Trâm (Syzygium) và Bình linh
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(Vitex) mỗi chi có 5 loài (chiếm 1,3%); các
chi Chiêu liêu (Terminalia), Thị (Diospyros)
và Nhàu (Morinda) mỗi chi có 4 loài (chiếm
1%); sau cùng là chi Mây (Calamus), Diệp hạ
châu (Phyllanthus) mỗi chi có 3 loài (chiếm
0,8%) (bảng 4).
Bảng 4. Sự đa dạng loài của các chi thực vật
ở VQG Côn Đảo
Chi
Số lượng loài Tỷ lệ (%)
Ficus
10
2,5
Clerodendrum
6
1,5
Mallotus
5
1,3
Syzygium
5
1,3
Vitex
5
1,3
Terminalia
4
1,0
Diospyros
4
1,0
Morinda
4
1,0
Calamus
3
0,8
Phyllanthus
3
0,8
Tổng cộng
49
12,4
Theo cách phân chia thực vật theo dạng
thân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (2000), dạng thân của cây thuốc ở VQG
Côn Đảo được chia thành 7 nhóm chính, gồm
cây thân thảo, cây bụi/bụi trườn, dây leo, gỗ
lớn, gỗ nhỏ, bán ký sinh và phụ sinh. Trong
đó, nhóm cây thân thảo (CTT) có số lượng
loài nhiều nhất, với 135 loài, chiếm 34,1%
tổng số loài cây thuốc; nhóm cây gỗ nhỏ
(GON) có 120 loài, chiếm 30,3%; nhóm cây
gỗ lớn (GOL) có 67 loài, chiếm 16,9%; nhóm
cây bụi/bụi trườn (BUI/BTR) có 36 loài,
chiếm 9,1%; nhóm dây leo (DLG/GLT) có 34
loài, chiếm 8,6%; nhóm cây bán ký sinh
(BKS) và nhóm cây phụ sinh (CPS) có số
lượng loài ít nhất với 2 loài, chiếm 0,5%.
Giá trị sử dụng của cây thuốc
Giá trị sử dụng của cây thuốc ở VQG Côn
Đảo được chia thành 3 nhóm: theo bộ phận sử
dụng, phương thức sử dụng và nhóm bệnh
chữa trị.
Nhóm theo bộ phận sử dụng dùng
Chúng tôi chia bộ phận sử dụng của cây
thuốc làm 6 nhóm chính gồm: Toàn cây, thânvỏ thân, rễ-vỏ rễ, lá, quả-hạt, hoa và bộ phận
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khác (tinh dầu, nhựa,…). Ở VQG Côn Đảo,
bộ phận của cây thuốc được sử dụng nhiều
nhất là lá với 181 loài (chiếm 45,7% tổng số
loài); lá sau khi thu hái được phơi khô và bảo
quản để sử dụng lâu dài hoặc có thể dùng lúc
tươi; bộ phận rễ-vỏ rễ có 143 loài (chiếm
36,1%), bộ phận này cũng được dùng tươi
hoặc phơi khô để lâu dài; thân-vỏ thân có 140

STT
1
2
3
4
5
6

loài (chiếm 35,4%), bộ phận này dễ thu hái và
được sử dụng bằng hình thức sắc, nấu nước
uống, giã đắp; bộ phận quả-hạt có 102 loài
(chiếm 25,6%); bộ phận toàn cây có 83 loài
(chiếm 21%); và sau cùng là hoa và bộ phận
khác (tinh dầu, nhựa,…) có 59 loài (chiếm
14,9%) (bảng 5).

Bảng 5. Phân bố loài cây thuốc theo bộ phận sử dụng
Số loài cây thuốc
Bộ phận sử dụng
Số lượng
%
Lá
181
15,7
Rễ-vỏ rễ
143
36,1
Thân-vỏ thân
140
35,4
Quả-hạt
102
25,6
Toàn cây
83
21,0
Hoa và bộ phận khác (tinh dầu, nhựa,...)
59
14,9

Phân chia theo phương thức sử dụng
Có 2 phương thức sử dụng cây thuốc, đó là
sử dụng bên ngoài và sử dụng bên trong (uống).
Trong đó, có 134 loài được sử dụng bên ngoài
với 4 cách khác nhau, bao gồm đun xông hơi,
ngâm rượu để xoa, đun nước tắm hoặc gội hoặc
rửa và nghiền nhỏ đắp; có 400 loài được sử
dụng bên trong với 4 cách, bao gồm nghiền lấy
nước uống, thái nhỏ ngâm rượu uống, xay bột
uống, sắc với nước để uống (bảng 6). Cây thuốc
có thể dùng ở dạng tươi, phơi sấy dùng khô
hoặc cả nửa tươi nửa khô. Dạng dùng tươi
thường là cây thân thảo, bộ phận lá, rễ,… gồm
các loài phổ biến như Cỏ mực
(Eclipta prostrata),
Cơm
rượu
(Glycosmis pentaphylla),
Bụp
xước
(Hibiscus surattensis). Dạng dùng khô thường là
cây thuốc sau khi thu hái được chặt nhỏ phơi

khô để dùng dần, các loài được sử dụng nhiều
như Sâm đất Côn Đảo (Pouzolzia sp.), Thiên
niên kiện (Homalomena occulta), Tắt kè đá
(Drynaria fortunei), Nhàu (Morinda parvifolia),
Cù đèn Thorel (Croton thorelii).
Phân chia theo nhóm bệnh chữa trị
Theo kết quả điều tra, phỏng vấn các thầy
lang, thầy thuốc, người thu hái thuốc, cán bộ
VQG và người dân địa phương, so sánh với
các tài liệu đã công bố về cây thuốc (Đỗ Tất
Lợi, 2009; Đỗ Huy Bích và nnk., 2006; Võ
Văn Chi 2012; Phạm Hoàng Hộ, 1999, 2000)
và Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết
yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI
ban hành ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế, chúng
tôi chia cây thuốc ở VQG Côn Đảo làm 15
nhóm bệnh chữa trị (bảng 7).

Bảng 6. Nhóm cây thuốc theo phương thức sử dụng
Phương thức sử dụng
Cách thức chế biến
Số loài
Nấu để xông hơi
7
Dùng rượu ngâm để xoa
7
Sử dụng bên ngoài
Nấu nước tắm, gội hoặc rửa
10
Nghiền nhỏ đắp
110
Nghiền lấy nước uống
4
Thái nhỏ ngâm rượu uống
43
Sử dụng bên trong (uống)
Xay bột uống
12
Sắc với nước để uống
341

Tổng cộng
134

400
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Bảng 7. Nhóm cây thuốc theo bệnh chữa trị
Các nhóm cây thuốc theo bệnh chữa trị
Số loài
Bệnh về tiêu hóa
121
Bệnh về gan và thông tiểu
106
Bệnh đau nhức, tê thấp
103
Bệnh cảm sốt
97
Bệnh ỉa chảy, lỵ
96
Bệnh về tai, mũi, họng
92
Bệnh ho, hen
85
Bệnh do rắn rết cắn, vết thương
79
Bệnh ngoài da: mẩn ngứa, sưng, mụn nhọt
78
Bệnh da liễu
76
Bệnh giun sán
32
Bệnh về huyết áp
16
Bệnh an thần, dễ ngũ
14
Bệnh tiểu đường
8
Bệnh rụng tóc, ngứa đầu
6

Bảng 7 cho thấy, ở VQG Côn Đảo, nhóm
cây thuốc được sử dụng chữa 15 nhóm bệnh,
trong đó có tới 121 loài được sử dụng chữa
bệnh về tiêu hóa (chiếm 30,6%). Các loài cây
thuốc được khai thác và sử dụng nhiều ở VQG
Côn Đảo là Sâm đất Côn Đảo (Pouzolzia sp.),
Thiên niên kiện (Homalomena occulta), Tắt
kè đá (Drynaria bonii), Cỏ mực (Eclipta
prostrata), Diệp hạ châu (Phyllanthus
urinaria), Trôm hôi (Sterculia foetida), Chân
chim bầu dục (Schefflera elliptica) và Bình
vôi (Stephania rotunda).
Giá trị về nguồn gen quý hiếm của cây
thuốc
Theo Sách Đỏ Việt Nam (SĐVN, 2007),
Nghị định 06/2019 và 64/2019 của Chính
Phủ, ở Vườn quốc gia Côn Đảo có 5 loài
cây thuốc (chiếm 1,3% tổng số loài) có giá
trị bảo tồn. Trong đó, có 4 loài được xếp ở
thứ hạng Sẽ nguy cấp (VU) gồm: Bàng
vuông (Barringtonia asiatica), Cóc đỏ
(Lumnitzera littorea), Tắt kè đá (Drynaria
bonii), Trúc đen (Phyllostachys nigra) và 1
loài được xếp ở thứ hạng Nguy cấp (EN) là
Trầm hương (Aquilaria crassna) theo Sách
Đỏ Việt Nam; và 1 loài là Tắt kè đá
(Drynaria bonii) được xếp vào Nhóm IIA
của Nghị định trên.
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Tỷ lệ (%)
30,6
26,8
26,0
24,5
24,2
23,2
21,5
19,9
19,7
19,2
8,1
4,0
3,5
2,0
1,5

THẢO LUẬN
Có thể nói, nguồn tài nguyên cây thuốc ở
VQG Côn Đảo khá đa dạng và phong phú với
396 loài, chiếm 36,8% tổng số loài (1.077 loài
của VQG), trong số đó nhiều loài có tiềm
năng cho phát triển kinh tế địa phương như
Thiên niên kiện (Homalomena occulta), Tắt
kè đá (Drynaria fortunei), Chân chim bầu dục
(Schefflera elliptica), Sâm đất Côn Đảo
(Pouzolzia sp.) và Trầm hương (Aquilaria
crassna).
Các loài cây thuốc gặp nhiều ở VQG Côn
Đảo đã được nghiên cứu và chứng minh có
giá trị dược liệu cao như: Trung quân
(Ancistrocladus tectorius), chiết xuất alkaloid
naphthylisoquinolin, một nhóm alkaloid có tác
dụng sinh học mạnh trong kháng ký sinh
trùng, ức chế sinh trưởng và phát triển ở côn
trùng, kháng ung thư, kháng HIV; loài Thiên
niên kiện (Homalomena occulta) có tác dụng
chống oxy hóa mạnh, kháng virus, kháng
khuẩn bởi thành phần có nhiều hợp chất
phenolic và flavonoid; hay cây Tắt kè đá
(Drynaria fortunei) được sử dụng như một
loại thuốc bổ thận, điều trị hội chứng thận hư
và chống loãng xương, và gần đây nhiều
nghiên cứu còn cho thấy khả năng kháng
viêm, khả năng phòng ngừa độc tính của
kháng sinh aminoglycoside trên tai và khả

Nguồn tài nguyên cây thuốc

năng ức chế xanthine oxidase trong điều trị
bệnh gout. Ngoài ra, một loài dược liệu mới
phát hiện ở Côn Đảo đang thu hút sự quan tâm
của giới khoa học, đó là Sâm đất Côn Đảo
(Pouzolzia sp.), loài này theo kinh nghiệm của
người dân bản địa, củ ngâm với rượu uống có
tác dụng bổ thận, tăng cường sinh lực và bồi
bổ cơ thể.
Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi có nguồn
tài nguyên đa dạng sinh học cao, trong đó có
nhiều loài thực vật quý, hiếm, đặc hữu có vai
trò quan trọng về mặt bảo tồn và phát triển
kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện
đảo Côn Đảo. Vì vậy, kết quả nghiên cứu này
mới chỉ đưa ra là một đóng góp nhỏ trong
công tác nghiên cứu đa dạng và bảo tồn ở
VQG Phú Quốc.
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ABSTRACT
The distribution of Anisoptera costata Korth. (Dipterocarpaceae) is restricted to lowland
rainforests in southeastern Vietnam. For conservation of this species, its genetic diversity was
investigated based on nine microsatellites (single sequence repeat, SSR). In total, forty-eight A.
costata individuals in southeastern rainforest were analyzed. Polymorphism was found in all nine
loci, with a total of 23 alelles observed. The polymorphic information content (PIC) was 0.41 in
average (0.21–0.51) indicating a low polymorphic value. Other measured values include
discrimination power (PD = 0,43), resolving power (Rp = 3.29) and Marker index (MI = 2.1)
were revealed. The SSR data of A. costata Korth. in southeast rainforest of Vietnam indicated a
low genetic diversity (NA = 2.56; Ho = 0.232 and He = 0.252) with positive inbreeding value
(FIS= 0.148). This study also showed the importance of conserving the genetic resources of A.
costata in southeastern rainforests. The threatened status of A. costata was related to a lack of
genetic diversity. All existing populations remained in isolated small forest patches. An ex-situ
conservation site shoukd be established with new big populations for this species from all genetic
groups to improve the fitness of the species under different environmental stresses.
Keywords: Anisoptera costata, genetic diversity, microsatellites (SSR), species conservation.
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ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN LOÀI VÊN VÊN (Anisoptera costata Korth.)
Ở RỪNG NHIỆT ĐỚI ĐÔNG NAM BỘ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR
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TÓM TẮT
Vên vên, Anisoptera costata, loài thực vật phân bố hẹp trong rừng nhiệt đới núi thấp Đông Nam
Bộ, được đánh giá mức độ đa dạng di truyền trên cơ sở phân tích 9 locus microsatellite (SSR), từ
48 cá thể trưởng thành. Chín locus đều có kết quả đa hình, có 23 alen đã được ghi nhận cho tất cả
locus nghiên cứu. Hàm lượng thông tin đa hình (PIC) cho mỗi cặp mồi đa hình trung bình 0,41
(0,24–0,51) và chỉ ra mức độ đa hình thấp. Các giá trị đặc điểm của mỗi cặp mồi SSR cũng được
xác định: chỉ số khác nhau giữa các cặp mồi (RP = 3,29), chỉ số khác nhau giữa các cặp cá thể
(PD = 0,43) và chỉ số đa dạng trung bình các băng đa hình (MI = 2,1). Dẫn liệu chỉ ra mức độ đa
dạng di truyền A. costata ở rừng nhiệt đới Đông Nam bộ thấp: số alen trung bình cho một locus
(NA = 2,56), hệ số gen dị hợp tử quan sát (HO = 0,232) thấp hơn hệ số gen dị hợp tử kỳ vọng (HE
= 0,252) và hệ số sinh sản cận noãn là dương tính (FIS = 0,148). Kết quả nghiên cứu này khẳng
định đây là nguồn gen cần được bảo tồn ở rừng nhiệt đới Đông Nam bộ.
Từ khóa: Anisoptera costata, bảo tồn, đa dạng di truyền, microsatellite (SSR), Vên vên.
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MỞ ĐẦU
Vên vên, Anisoptera costata Korth., loài
cây
thường
xanh
thuộc
họ
Dầu
(Dipterocarpaceae), phân bố ở Indonesia,
Brunei, Malaysia, Philippines, Myanmar, Thái
Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam (Titi &
Titiek, 2007; Phạm Văn Hưởng, 2010). Ở Việt
Nam. Loài này phân bố ở một số tỉnh Nam Bộ
và Tây Nguyên (Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2005).
Loài này không chỉ quan trọng đối với hệ sinh
thái rừng mà còn có giá trị thương mại với các
sản phẩm như gỗ, tinh dầu và dược phẩm
(Phạm Văn Hưởng, 2010). Xuất phát từ giá trị
này, quần thể tự nhiên của Vên vên đang bị đe
doạ do bị khai thác làm nguyên liệu và lấy gỗ
(Phạm Văn Hưởng, 2010). Quần thể tự nhiên
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của loài này càng bị suy giảm nghiêm trọng
do tỷ lệ tái sinh của loài này không cao khi bị
phân cắt mạnh (Phạm Văn Hưởng, 2010).
Theo các tiêu chí của Quỹ Bảo tồn Thiên
nhiên quốc tế IUCN (2019) loài A. costata
hiện được xếp ở tình trạng nguy cấp (EN).
Loài này đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam
(2007) ở mức độ nguy cấp EN A1c,d, B1 + 2a
và được pháp luật bảo vệ (nhóm IIA của nghị
định 32/2006/NĐ-CP).
Chỉ thị phân tử (AFLP, ISSR, SSR,
RAPD,...) là một trong những kỹ thuật nghiên
cứu đa dạng di truyền được áp dụng hiệu quả
hiện nay (Lim et al., 2001; Ng et al., 2004;
Pandey & Geburek, 2009; Abasolo et al.,
2009; Trang & Triest 2016; Muhammad et al.,

Đánh giá đa dạng di truyền

2016; Dinh Duy Vu et al., 2017, 2018; Tam
et al., 2019). Trong đó, chỉ thị phân tử vi vệ
tinh (microsatellite - SSR) được sử dụng rộng
rãi trong việc đánh giá đa dạng di truyền ở
cả mức độ quần thể và loài thực vật (Gupta
& Varshney, 2000) nhờ có các đặc tính ưu
việt như sự phân bố rộng trong hệ gen, tính di
truyền đồng trội, tính lặp lại, bản chất đa allen
và vị trí đặc hiệu ở nhiễm sắc thể (Li et al.,
2004; Varshney et al., 2005; Kalia et al., 2011;
Rajwant et al., 2011; Vieira et al., 2016; Xu et
al., 2017). Tuy nhiên, cho đến nay, ở Việt
Nam, những nghiên cứu về phân loại thực vật
thường chỉ dựa vào đặc điểm hình thái, điều
tra lâm học và nơi phân bố (Nguyễn Hoàng
Nghĩa, 2005; Phạm Văn Hưởng, 2010). Gần
đây mới có những nghiên cứu về đa dạng di
truyền nguồn gen cho taxon này ở Việt
Nam (Tam et al., 2014; Trang et al., 2014;

Duc et al., 2016; Trang & Triest, 2016; Dinh
Duy Vu et al., 2018; Tam et al., 2019).
Trong khi đó, trên thế giới, đã có những
nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể một
số loài khác thuộc họ Dầu (Ujino et al.,
1998; Terauchi, 1994; Ng et al., 2004);
Abasolo et al., 2009). Phân tích cấu trúc di
truyền sử dụng chỉ thị phân tử cho thấy mức
độ đa dạng di truyền bị suy giảm rất cao có
liên quan đến khả năng tăng hệ số gen đồng
hợp tử trong các quần thể nhỏ và hẹp, đồng
thời cũng chỉ ra mức độ đa dạng rất lớn
giữa các quần thể, từ đó có thể đưa ra một
số biện pháp hiệu quả để phục hồi nguồn
gen một số loài bị đe doạ tuyệt chủng.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

Bảng 1. Nguồn gốc của 48 mẫu A. costata được sử dụng trong nghiên cứu
Quần thể

Số
mẫu

Tân Phú

18

Xa Mát

20

Bù Gia
Mập

10

Tọa độ địa lý
Địa điểm thu mẫu
Rừng phòng hộ Tân Phú,
Định Quán, Đồng Nai
Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát, Tây Ninh
Vườn Quốc gia Bù Gia
Mập, Bình Phước

Vĩ độ

Kinh độ

Độ cao (so mặt
nước biển)

11o06’ Bắc

107o25’ Đông

116–127 m

11o21’ Bắc

106o02’ Đông

10–20 m

12o12’ Bắc

107o08’ Đông

350 m

Bảng 2. Trình tự các nucleotide của 9 cặp mồi SSR
Locus
Dipt01
Dipt03
Dipt04
Dipt05
Dipt06
Dipt07
Dipt08

Trình tự nucleotide của cặp mồi (5’-3’)
F-5’-CTTCCCTAAATTCCCCAATGTT-3’
R-5’-TAATGGTGTGTGTACCAGGCAT-3’
F-5’-ACAATGAAACTTGACCACCCAT-3’
R-5’-CAAAAGGACATACCAGCCTAGC-3’
F-5’-TAGGGCATATTGCTTTCTCATC-3’
R-5’-CTTATTGCAGTCATCAAGGGAA-3’
F-5’-TCTCAAAATCTGCAAAGACAGC-3’
R-5’-CCATAGTCATCACCTCTAATGGTC-3’
F-5’-TGGCAAACAAGCTACTGTTCAT-3’
R-5’-CATGGGTTTAGCAACCTACACA-3’
F-5’-CAGGAGGGGAATATGGAAAA-3’
R-5’-AAGTCGTCATCTTTGGATTGC-3’
F-5’-ATGCTTACCACCAATGTGAATG-3’
R-5’-CTCGCAGCAGAACAACTTTCTA-3

Trình tự lặp

Kích
thước (bp)

Nhiệt độ bắt
cặp (oC)

(AG)15

193

55

(GA)24

226

56

(AG)15

214

55

(GA)25

293

55

(TA)8

258

55

(AC)9

120

54

Nguồn tài
liệu
Isagi et al.
(2002)
Isagi et al.
(2002)
Isagi et al.
(2002)
Isagi et al.
(2002)
Isagi et al.
(2002)
Isagi et al.
(2002)
Terauchi
(1994)

(GA)6

170

55

169

54

Ujino et al.
(1998)

166

54

Ujino et al.
(1998)

Shc07

F-5’-ATGTC CATGT TTGAG TG-3’
R-5’-CATGG ACATA AGTGG AG-3’

(CT)8CA(CT)
5CACCC(CTC
A)3CT(CA)10

Shc11

F-5’-ATCTGTTCTTCTACAAGCC-3’
R-5’-TTAGAACTTGAGTCAGATC-3’

(CT)4TT(CT)5
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Mẫu lá (hoặc vỏ cây) từ 48 cá thể A.
costata từ ba tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và
Bình Phước (bảng 1) đã được thu thập. Các
mẫu được đánh số, bảo quản trong túi nhựa
dẻo có chứa silicagel ngay tại thực địa và
chuyển đến phòng thí nghiệm giữ ở nhiệt độ
phòng cho đến khi sử dụng. Trình tự
nucleotide của 9 chỉ thị phân tử SSR sử dụng
trong nghiên cứu được tham khảo từ các
nghiên cứu của Isagi et al. (2002), Terauchi
(1994), Ujino et al. (1998) được tổng hợp bởi
công ty IDT, Hoa Kỳ (Intergarated DNA
Technology, USA) (bảng 2).
Tách chiết ADN tổng số
Mẫu được tách chiết theo phương pháp
CTAB của Doyle & Doyle (1990) có cải tiến
cho phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm
của Việt Nam. Kiểm tra độ sạch và hàm lượng
ADN tổng số bằng cách đo quang phổ hấp thụ
(Nanodrop 2000) kết hợp với điện di trên gel
agarose 1%. ADN tổng số được pha loãng
dùng cho phản ứng PCR ở nồng độ 10 ng/µl.
Chu trình phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR )
Thể tích mỗi phản ứng PCR là 25 µl,
trong đó chứa các thành phần và nồng độ
các chất tham gia phản ứng gồm: 2 µl ADN
tổng số, 12,5 µl Master Mix 2X, 1 µl mồi
xuôi 10 µM; 1 µl mồi ngược 10 µM và 9,5
µl H2O deion. Quá trình nhân bản được tiến
hành trên máy Gene amp PCR system 9700
theo chu trình nhiệt như sau: (1) Biến tính
ban đầu: 94oC trong 3 phút; (2) Biến tính:
94oC trong 1 phút; (3) Bắt cặp: 55oC trong 1
phút; (4) Kéo dài: 72 oC trong 1 phút; (5)
Lặp lại (2) đến (4) 40 chu kì; (6) Phản ứng
kết thúc hoàn toàn: 72 oC trong 10 phút; (7)
Giữ sản phẩm PCR ở 4oC. Điện di sản phẩm
PCR trên gel polyacrylamide 8% trong 40
ml dung dịch đệm 1xTAE trên bộ điện di
Sequi-Gen (BIO-RAD, Hoa Kỳ), nhuộm
GelRedTM Nucleotic Acid Gel Stain và chụp
ảnh trên máy soi gel BioDocAnalyze
(BIOMETRA, Đức). Kích thước alen được
xác định bởi phần mềm Gel-Analyzer
GenoSens1850 (Clinx Sci. Instruments Co.
Ltd, Trung Quốc) với thang marker DNA 20
bp (Invitrogen, CHLB Đức).
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Phân tích số liệu
Hiệu quả của mỗi cặp mồi SSR được phân
tích thông qua các chỉ số PIC (Polymorphism
Information Content - hàm lượng thông tin đa
hình), Rp (resolving power - chỉ số khác nhau
của cặp mồi) và PD (Discrimination power chỉ số khác biệt giữa các cặp cá thể) và MI
(Marker index - chỉ số đa dạng trung bình của
các băng đa hình) được mô tả bởi Prevost và
Wilkinson (1999). Sử dụng các phần mềm
GenAlex (Peakall & Smouse, 2006) và
Arlequin (Excoffer et al., 2005) đánh giá dạng
di truyền quần thể bao gồm NA (Số alen cho
một locus), HO (Hệ số gen dị hợp tử quan sát observed heterozygosity), HE (Hệ số gen dị
hợp tử kỳ vọng - expected heterozygosity, FIS
(Hệ số cận noãn - inbreeding coefficient) và
FST (Hệ số sai khác giữa các quần thể - genetic
differentiation).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đánh giá tính đa hình của các cặp mồi SSR
Với 9 cặp mồi microsatellite (SSR), đã
xác định 23 alen khác nhau, với kích thước
dao động từ 100 bp đến 300 bp từ 48 cá thể
trưởng thành. Không tìm thấy alen lặn ở tất
cả các locus SSR. 9 locus nghiên cứu đều
cho kết quả đa hình với loài Vên vên ở 3 khu
vực nghiên cứu. Số alen trung bình cho một
locus là 2,56. Các giá trị hàm lượng thông tin
đa hình (PIC), chỉ số sai khác giữa các cặp cá
thể (PD), chỉ số sai khác giữa các cặp mồi
(Rp) và chỉ số trung bình của các băng đa
hình (MI) lần lượt là 0,41; 0,43; 3,29 và 2,1,
tương ứng (bảng 3). Hàm lượng thông tin đa
hình (PIC = 0,41) của loài Vên vên là cao so
với hàm lượng thông tin đa hình của loài Dầu
mít (PIC = 0,207) (Nguyễn Minh Đức và
nnk., 2017) và loài Dầu nước (PIC = 0,218)
(Vũ Đình Duy và Bùi Thị Tuyết Xuân, 2014).
Tuy nhiên giá trị này của loài Vên vên lại
thấp hơn loài Dầu song nàng (PIC = 0,459)
(Nguyễn Thị Hải Hà và nnk., 2016). Các cặp
mồi SSR được phân tích ở loài Vên vên sản
sinh ra số băng đa hình (MI = 2,1) cao hơn
loài Dầu song nàng (MI = 1,19) (Nguyễn Thị
Hải Hà và nnk., 2016) và loài Dầu mít (MI =
3,89) (Nguyễn Minh Đức và nnk., 2017). Các
giá trị này đã phản ánh các cặp mồi SSR
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trong nghiên cứu đã cung cấp những thông
tin có giá trị hữu ích để đánh giá mức độ đa

dạng di truyền A. costata.

Bảng 3. Số alen và các giá trị PIC, PD, Rp và MI cho các locus đa hình
Locus
Số alen
PIC
PD
Rp
MI
Dipt01
3
0,43
0,42
4,60
2,1
Dipt03
3
0,51
0,63
2,86
2.8
Dipt04
3
0,48
0,57
3,25
2,6
Dipt05
2
0,33
0,41
3,66
1,2
Dipt06
2
0,29
0,39
2,68
1,6
Dipt07
2
0,24
0,47
3,32
1,9
Dipt08
3
0,39
0,32
2,80
2,5
Shc07
3
0,50
0,36
3,32
2,6
Shc11
2
0,48
0,32
3,11
1,4
TB
2,56
0,41
0,43
3,29
2,1
Ghi chú: PIC: Hàm lượng thông tin đa hình, PD: Chỉ số sai khác giữa các cặp cá thể, Rp: Chỉ số sai khác
của mỗi cặp mồi và MI: Chỉ số đa dạng trung bình của các băng đa hình.

Đa dạng di truyền quần thể
Giá trị đa dạng di truyền quần thể của A.
costatathu từ rừng nhiệt đới núi thấp Đông
Nam Bộ được trình bày ở bảng 4. Kết quả cho
thấy, giá trị đa dạng di truyền của A. costata ở
rừng phòng hộ Tân Phú (HO và HE) cao hơn
so sánh với loài này ở Vườn quốc gia (VQG)
Bù Gia Mập và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa
Mát. Hệ số gen dị hợp tử quan sát ở rừng

phòng hộ Tân Phú (HO = 0,252), cao hơn so
với hệ số này ở loài từ Vườn quốc gia Bù Gia
Mập (HO = 0,196), và Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát (HO = 0,248). Tương tự, hệ số gen dị
hợp tử lý thuyết ở rừng phòng hộ Tân Phú là
0,275, trong khi đó hệ số này cao hơn ở VQG
Bù Gia Mập (HE = 0,216) và VQG Lò Gò - Xa
Mát (HE = 0,266).

Bảng 4. Các giá trị HO, HE và FIS của các quần thể A. costata ở Đông Nam Bộ
Quần thể
Kích thước quần thể
HO
HE
FIS
Giá trị P
Tân Phú
18
0,252
0,275
0,113
ns
Bù Gia Mập
20
0,196
0,216
0,095
ns
Lò Gò - Xa Mát
10
0,248
0,266
0,235
0,05
Trung bình
0,232
0,252
0,148
Ghi chú: HO: Hệ số gen dị hợp tử quan sát, HE: Hệ số gen dị hợp tử kỳ vọng, FIS: Hệ số sinh sản cận noãn,
P: Mức ý nghĩa, ns: Không có ý nghĩa.

Hệ số sinh sản cận noãn (FIS) là sự gia
tăng tỉ lệ các cá thể mang gen đồng hợp tử
trong quần thể không thuần chủng. Đây cũng
là mức giảm dự kiến trong suốt quá trình giao
phối giữa các kiểu gen dị hợp. Hệ số cận noãn
trong khoảng từ 0 (đối với các cá thể dị hợp)
đến 1 (đối với các cá thể đồng hợp hoàn toàn).
Giao phối gần tạo ra sự gia tăng tỉ lệ đồng hợp
tử lặn, dẫn đến biểu hiện của một số alen lặn
có hại bẩm sinh, do đó làm giảm sức chống

chịu của quần thể. Kết quả nghiên cứu được
chỉ ra ở bảng 3 cho thấy hệ số cận noãn thấp
được tìm thấy ở cả 3 quần thể Vên vên, trung
bình FIS = 0,148. Hệ số cận noãn được tìm
thấy ở Tân Phú là 0,113, thấp hơn so với hệ số
này ở VQG Lò Gò - Xa Mát (FIS = 0,235, p =
0,05) và cao hơn so với VQG Bù Gia Mập
(FIS = 0,095). Kết quả này có thể cho thấy hiện
tượng giao phối cận noãn diễn ra trong quần
thể A. costata ở Đông Nam Bộ.
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Tỷ lệ dị hợp tử là chỉ số đánh giá mức độ
đa dạng di truyền của quần thể, phản ánh tiềm
năng di truyền và khả năng thích ứng của
nguồn gen (Lê Sơn et al., 2012). Kết quả đa
dạng di truyền của A. costata ở Đông Nam Bộ
(HO = 0,232 và HE = 0,252) đều tương tự so
với một số loài Dầu khác ở Việt Nam, như
Dầu rái (Dipterocarpus alatus) với HO = 0,209
và HE = 0,239 (Tam et al., 2014); Sao đen
(Hopea odorata) với HO = 0,366 và HE =
0,356 (Trang et al., 2014). Khi so sánh đa
dạng di truyền của loài A. costata với một số
loài khác thuộc họ Dầu trên thế giới cũng chỉ
ra mức độ di truyền thấp hơn nhiều so với loài
Shorea leprosula (HO = 0,63–0,66, HE = 0,69–
0,71; Ng et al., 2004), Parashorea
malaanonan (HO = 0,26, HE = 0,46; Abasolo et
al., 2009). Bên cạnh đó, số alelle cho một
locus (NA) ở loài A. costata nghiên cứu cũng
thấp hơn nhiều so với loài S. leprosula

(NA=11,0–11,4;
Ng
et
al.,
2004),
Dryobalanops aromatic (NA = 5,1; Lim et al.,
2001). Tuy nhiên, cũng có kết quả di truyền
của loài Dầu rái (Dipterocarpus alatus) ở Thái
Lan thấp hơn (HO = 0,088, HE = 0,092;
Changtragoon, 2001) loài A. costata trong
nghiên cứu này.
Ngoài ra, mức độ khác nhau giữa các cặp
quần thể nghiên cứu (FST) cũng được xác định
và chỉ ra rằng hầu hết sự khác nhau này đều
có ý nghĩa với p < 0,05 (bảng 5). Giá trị khác
nhau giữa các cặp quần thể dao động từ 0,418
giữa quần thể từ hai VQG Bù Gia Mập và Lò
Gò - Xa Mát đến 0,586 giữa Tân Phú và Bù
Gia Mập, trung bình 0,476, (p < 0,05) và dòng
gen trao đổi (gene flow) giữa các quần thể,
trung bình 0,46. Kết quả này chỉ ra giữa các
nơi thu thập loài A. costata ở trạng thái cô lập,
sự trao đổi di truyền rất thấp.

Bảng 5. Mức độ khác nhau di truyền giữa các quần thể (FST) ở Đông Nam Bộ
Quần thể
Tân Phú Bù Gia Mập Lò Gò - Xa Mát
Tân Phú
+
+
Bù Gia Mập
0,586
ns
Lò Gò - Xa Mát
0,423
0,418
Ghi chú: +: Mức ý nghĩa P < 0,05; ns: Không có ý nghĩa.

Như vậy, suy giảm rừng liên quan đến
phân cắt sinh cảnh, suy giảm nơi sống của loài
A. costata là những nguyên nhân chủ yếu và
có thể giải thích mức độ đa dạng di truyền
thấp của loài này ở cả 3 khu vực nghiên cứu.
Số lượng cá thể của A. costata ở mỗi khu vực
chỉ còn khoảng 30 cá thể trưởng thành và chỉ
tìm thấy ở mảnh rừng thứ sinh đã được phục
hồi sau khai thác. Không tìm thấy cây tái sinh
của loài này ở cả 3 khu vực nghiên cứu. Rõ
ràng, số lượng cá thể thấp có thể ảnh hưởng
đến số lượng alen của A. costata. Như vậy,
quần thể nhỏ cũng dẫn đến quan hệ cận noãn
giữa các cá thể ở cùng một nơi sống và chỉ ra
mức độ thiếu hụt hệ số gen di hợp tử của loài
này ở cả 3 khu vực nghiên cứu.
KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền
loài Anisoptera costata ở rừng nhiệt đới
Đông Nam Bộ đã chỉ ra loài này duy trì mức
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độ đa dạng di truyền thấp (NA = 2,56; HO =
0,232 và HE = 0,252). Kết quả này phản ánh
số lượng cá thể của A. costata ở Đông Nam
Bộ rất thấp, chủ yếu tập trung ở 3 khu bảo
tồn, rừng phòng hộ Tân Phú (Đồng Nai), hai
VQG Bù Gia Mập (Bình Phước) và Lò Gò Xa Mát (Tây Ninh).
Trong thời gian khảo sát, cây con tái
sinh không được tìm thấy ở cả 3 khu vực
nghiên cứu. Để góp phần bảo tồn A. costata
ở rừng nhiệt đới núi thấp Đông Nam Bộ,
bảo tồn chuyển vị là giải pháp cấp bách hiện
nay. Phương pháp này sẽ làm tăng số lượng
cá thể hiện có trong tự nhiên hoặc có thể tạo
ra quần thể mới có kích thước lớn hơn có
thể duy trì tính đa dạng di truyền cao và có
khả năng chịu đựng tốt trong môi trường
bất lợi.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hỗ trợ kinh phí
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ABSTRACT
In this study, the diversity and abundance of zooplankton were investigated in some inland
freshwater bodies of Soc Trang Province, Southern Vietnam. Zooplankton were collected in
surveys in June and October 2018 at 17 sampling sites. A total of 38 species belonging to 3
phylum, 6 classes, 9 orders, 20 families, 26 genera and 5 larvae were recorded in 2018. Among
them, 30 species and 5 larvae were collected in June and 37 species and 4 larvae were collected
in October. The number of species and the density of zooplankton ranged from 4 to 22
species/sampling site and from 1,650 to 208,500 individuals/m3, respectively. The species
composition was quite stable through two separate surveys, and they were characterized as inland
freshwater species of protozoa, rotifera and arthropoda. The dominant species of zooplankton at
sampling sites were recorded to belong to Mesocyclops spp., Pseudodiaptomus incisus,
Microcyclops varicans, Copepodid (Copepoda); and Moina macrocopa (Cladocera).
Keywords: Diversity, inland freshwater bodies, zooplankton, Soc Trang.
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TÓM TẮT
Phân tích mẫu vật thu được qua 2 đợt khảo sát trong năm 2018 tại 17 điểm thu mẫu ở một số
kênh rạch thuộc thuỷ vực chính của tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận được tổng số 38 loài động vật
phù du, thuộc 3 ngành, 6 lớp, 9 bộ, 20 họ, 26 giống, và 5 dạng ấu trùng. Trong đó đợt tháng
6/2018 ghi nhận được 30 loài và 5 dạng ấu trùng, đợt tháng 10/2018 ghi nhận 37 loài và 4 dạng
ấu trùng. Số loài và mật độ cá thể động vật phù du phân bố tại các điểm thu mẫu lần lượt dao
động từ 4–22 loài/điểm và 1.650–208.500 cá thể/m3. Các nhóm ngành khá ổn định về thành phần
loài qua hai đợt khảo sát. Các loài động vật phù du đặc trưng bởi các loài nước ngọt nội địa
thường phân bố trong các thủy vực thuộc ngành động vật nguyên sinh, luân trùng và chân khớp.
Trong đó, ngành Chân khớp bắt gặp chủ yếu là các loài giáp xác râu ngành và giáp xác chân mái
chèo. Loài chiếm ưu thế tại các điểm khảo sát bao gồm các loài giáp xác chân mái chèo
(Mesocyclops spp., Pseudodiaptomus incisus, Microcyclops varicans, và dạng Copepodid) và
giáp xác râu ngành (Moina macrocopa).
Từ khóa: Đa dạng, động vật phù du, thủy vực nước ngọt nội địa, Sóc Trăng.

*Địa chỉ liên hệ email: nga05sh@gmail.com
MỞ ĐẦU
Về vị trí địa lý, Sóc Trăng là một tỉnh
ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long,
nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố
Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ
62 km. Sóc Trăng có 72 km bờ biển với 3
cửa sông lớn gồm: Định An, Trần Đề và Mỹ
Thanh hình thành nên lưu vực rộng lớn thuận
lợi cho giao thông đường thủy và nuôi trồng
thủy hải sản. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hạ
nguồn của sông Hậu, là nơi sông Hậu đổ vào
biển Đông tại hai cửa Định An và Trần Đề.
Sóc Trăng có địa giới hành chính tiếp giáp
với 3 tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu
Long. Ở phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hậu
Giang, ở phía Tây Nam giáp tỉnh Bạc Liêu, ở
phía Đông Bắc giáp tỉnh Trà Vinh, và ở phía
Đông và Đông Nam giáp biển Đông.
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Ở Việt Nam, một số công trình nghiên c u
động vật phù du tiêu biểu có Hoang Quoc
Truong (1960). đã công bố 88 loài Protozoa
thuộc 3 lớp, 10 bộ ở khu vực Sài Gòn - Chợ
Lớn; Đặng Ngọc Thanh và nnk. (1980) đã
định loại 54 loài luân trùng, 45 loài giáp xác
râu ngành, 37 loài giáp xác chân chèo và 8
loài giáp xác có vỏ ở phía Bắc Việt Nam. Sau
đó, Đặng Ngọc Thanh và Hồ Thanh Hải
(2001) đưa ra dẫn liệu của 50 loài giáp xác râu
ngành và 31 loài giáp xác chân chèo thuộc bộ
Calanoida có trong các thủy vực nội địa Việt
Nam. Gần đây, Trần Đ c Lương (2012) đã
công bố danh sách 66 loài luân trùng và 105
loài giáp xác chân mái chèo ở các thủy vực
nước ngọt nội địa Việt Nam, và đã bổ sung
cho khu hệ thủy sinh vật nước ngọt nội địa
Việt Nam 12 loài luân trùng, 45 loài giáp xác
chân mái chèo.

Đa dạng động vật phù du

Ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, một
số nghiên c u gần đây đã ghi nhận 246 loài
động vật phù du phân bố ở vùng ven biển Sóc
Trăng - Bạc Liêu (Mai Văn Viết và nnk.
(2012)). Trong đó, có 105 loài giáp xác chân
mái chèo, 60 loài nguyên sinh động vật, 31 loài
luân trùng và 24 loài giáp xác râu ngành.
Nguyễn Thị Kim Liên và nnk. (2014) đã ghi
nhận được 97 loài động vật phù du ở sông Hậu
đoạn thuộc tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, trong
đó có 45 loài luân trùng, 16 loài giáp xác râu
ngành, 14 loài giáp xác chân mái chèo và
nguyên sinh động vật. Lê Thị Nguyệt Nga và
Phan Doãn Đăng (2015) đã ghi nhận được 64
loài gồm 2 loài nguyên sinh động vật, 24 loài
luân trùng, 16 loài giáp xác râu ngành, 14 loài
giáp xác chân chèo và 1 loài giáp xác

Ký hiệu
điểm thu mẫu
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

có vỏ ở tỉnh Vĩnh Long,. Gần đây nhất, Lê Thị
Nguyệt Nga và Phan Doãn Đăng (2019) đã ghi
nhận 18 loài giáp xác râu ngành trên một số
sông chính thuộc tỉnh vĩnh Long và mô tả lại
loài Grimaldina brazza Richard, 1892
(Macrotricidae, Anomopoda, Branchiopoda).
Trong nghiên c u này, chúng tôi đánh giá đa
dạng loài động vật phù du ở các kênh rạch
thuộc tỉnh Sóc Trăng.
VẬT LIỆU VÀ PH Ơ
PHÁP
HÊ
CỨU
17 mẫu định tính và 17 mẫu định lượng
động vật phù du được thu tại 17 điểm vào
tháng 6/2018 và tháng 10/2018 trên địa bàn
tỉnh Sóc Trăng. Vị trí địa lý, tọa độ các điểm
thu mẫu trình bày ở bảng 1, hình 1.

Bảng 1. Vị trí và ký hiệu các điểm thu mẫu
Tọa độ điểm thu mẫu
Ghi chú vị trí điểm thu mẫu
X
Y
105o37’21,35 9o37’59,23 Cầu kênh 8 m, Tp. Sóc Trăng
105o57’51,67 9o36’51,29 Cầu Kênh Xáng, TP. Sóc Trăng
105o58’36,63 9o36’21,90 Cầu 30/4, Tp. Sóc Trăng
Cầu C247, sông Maspero khu vực khán đài đua
105o59’37,78 9o36’31,05
ghe, Tp. Sóc Trăng
Cầu kênh chợ Lịch Hội Thượng, TT Lịch Hội
106o08’48,47 9o28’38,64
Thượng, huyện Trần Đề
Cầu kênh Thuận Hòa, TT. Châu Thành, huyện
105o37’21,35 9o37’59,23
Châu Thành
Cầu kênh Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện
105o59’57,78 9o33’20,29
Trần Đề
Kênh Cổ Cò, khu vực chợ Cổ Cò, huyện Mỹ
105o56’25,15 9o25’37,56
Xuyên
105o58’49,05 9o19’35,11 Cầu kênh chợ Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu
106o02’13,52 9o37’25,72 Cầu Saintard, Tp. Sóc Trăng
Kênh số 1, khu vực chợ Kế Sách, TT. Kế sách,
105o59’10,60 9o46’08,93
huyên Kế sách
106o01’21,47 9o36’13,28 Khu vực bến đò Sông Đinh
105o51’10,52 9o30’09,25 Cầu Nhu Gia, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên
Kênh TT Phú Lộc, khu vực chợ Phú Lộc,
105o44’44,56 9o25’43,60
huyện Thạnh Trị
o
o
105 35’53,05 9 33’54,19 Kênh thị xã Ngã 5, khu vực chợ Tx. Ngã 5
105o53’27,75 9o55’48,00 Sông Hậu, tại Cầu Cái Côn, xã An Lạc Thôn
Cầu kênh Huỳnh Hữu Nghĩa, TT. Huỳnh Hữu
105o48’39,19 9o38’10,13
Nghĩa, huyện Mỹ Tú
35
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Hình 1. Bản đồ thu mẫu động vật phù du
Thu mẫu động vật phù du theo phương
pháp của Rice et al. (2012). Theo đó, mẫu
động vật phù du được thu bằng lưới Juday có
kích thước mắt lưới 40 m. Tại mỗi điểm thu
mẫu, mẫu định tính được thu bằng cách kéo
lưới 4−5 lần trong vòng bán kính khoảng 5 m,
khi kéo lưới phải đảm bảo lưới ngập mặt
nước. Mẫu định lượng được thu bằng cách lọc
qua lưới 60 lít nước. Mẫu thu được bảo quản
trong lọ nhựa 250 ml và được cố định ngay
bằng formaldehyde 10%.
Trong phòng thí nghiệm, mẫu động vật
phù du được phân tích dưới kính hiển vi
Olympus BX41 có độ phóng đại từ 40–1000
lần. Đếm số lượng cá thể của từng giống, loài.
Định tên giống, loài theo các tài liệu của
Đặng Ngọc Thanh và nnk. (1980), Đặng
Ngọc Thanh và Hồ Thanh Hải (2001), Đặng
Ngọc Thanh và nnk. (2002), Hoàng Quốc
Trương (1960), Nguyễn Xuân Quýnh và nnk.
(2001), Edmondson (1959), Segers (1995),
Reddy (1994), Shirota (1966).
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Số liệu được xử lý bằng phần mềm excel
2010 và chương trình Primer v6.
Sử dung các chỉ số đánh giá đa dạng sinh
học sau:
Chỉ số tương đồng hệ số Bray - Curtis
(Sjk): Phản ánh m c độ giống nhau về thành
phần loài và số lượng cá thể sinh vật giữa hai
điểm thu mẫu và được tính theo công th c:

  P N  N 
ij
ik 

S jk  100  1   Pi 1

    Nij  Nik   

  i 1
Trong đó: Sjk chỉ số tương đồng tại hai điểm
thu mẫu j và k(%); Nij và Nik là số lượng cá thể
của i loài tại điểm j và k; P là tổng số lượng
loài tại điểm j và k.
Chỉ số đa dạng Shannon - Weaver
n

H '  
i 1

ni
n
log 2 i
N
N

Đa dạng động vật phù du

Trong đó: ni Tổng số lượng của các loài chỉ
thị th i; N Tổng số lượng cá thể trong một
mẫu nghiên c u.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Cấu trúc thành phần loài
Qua 2 đợt khảo sát tháng 6 và tháng 10
năm 2018, tại 17 vị trí thu mẫu ở các thủy vực
thuộc tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận được 38 loài
động vật phù du, thuộc 3 ngành, 6 lớp, 9 bộ,
20 họ, 26 giống, và 5 dạng ấu trùng con non.
Trong đó, ngành Chân khớp (Arthropoda) có
số loài cao nhất, với 23 loài (chiếm 53,5%),
gồm 11 loài giáp xác Râu ngành, 11 loài giáp
xác Chân mái chèo và 1 loài giáp xác có vỏ;
ngành Luân trùng (Rotifera) ghi nhận được 14
loài (chiếm 32,6%); nhóm các dạng ấu trùng
con non (Larva) ghi nhận được 5 dạng (chiếm
11,6%); và thấp nhất là ngành Nguyên sinh
động vật (Protozoa) chỉ ghi nhận được 1 loài
(chiếm 2,3%) (bảng 2).
Trong đợt khảo sát tháng 06/2018, đã ghi
nhận được 30 loài động vật phù du thuộc 3
ngành, 5 lớp, 6 bộ, 16 họ, 22 giống và 5 dạng
ấu trùng con non. Ngành Chân khớp có số
loài cao nhất (17 loài), sau đến ngành Luân
trùng (7 loài), và thấp nhất là ngành Nguyên
sinh động vật (1 loài). Đợt khảo sát tháng
10/2018 ghi nhận được 37 loài động vật phù
du thuộc 3 ngành, 6 lớp, 8 bộ, 17 họ, 24

STT
I
1
II
2
3
III
4
5
6
IV

giống và 4 dạng ấu trùng con non. Số loài
nhiều nhất, với 19 loài thuộc ngành Chân
khớp, 13 loài thuộc ngành Luân trùng, và chỉ
ghi nhận được 1 loài thuộc ngành Nguyên
sinh động vật.
So sánh số loài ghi nhận được qua hai đợt
khảo sát trong năm 2018 cho thấy, các nhóm
ngành khá ổn định về thành phần loài. Chỉ
ngành Luân trùng số loài nhiều hơn 6 loài
trong tháng 10/2018, còn các nhóm ngành
khác có số loài chỉ chênh lệch nhau từ 1–2
loài (hình 2).
Kết quả phân tích cho thấy, hầu hết các
loài động vật phù du ghi nhận được qua 2 đợt
khảo sát là các loài thích nghi phân bố trong
môi trường nước ngọt. Các loài luân trùng,
giáp xác râu ngành, và giáp xác chân mái
chèo chiếm ưu thế trong khu hệ động vật phù
du. Trong đó, hầu hết các loài giáp xác chân
mái chèo đều là những loài có khả năng phân
bố rộng muối. Hai loài giáp xác râu ngành ưa
môi trường có pH thấp như Ilyocryptus
spinifer và Macrothrix spinosa cũng thấy
xuất hiện rải rác tại các điểm như M3, M4,
M9, M13, M15 và hầu hết các loài luân trùng
ghi nhận được đều là loài ưa môi trường giàu
dinh dưỡng và nhiễm bẩn hữu cơ. Các loài
động vật phù du ghi nhận được đều có giá trị
làm th c ăn tốt cho tôm, cá, đặc biệt là cá ở
giai đoạn ấu trùng.

Bảng 2. Cấu trúc thành phần loài động vật phù du tại khu vực khảo sát
Nhóm ngành
Bộ
Họ
Giống
Ngành PROTOZOA (Động vật nguyên sinh)
1
1
1
Lớp Lobosa
1
1
1
Ngành ROTIFERA (Luân trùng)
3
7
8
Lớp Monogononta
2
6
7
Lớp Bdelloidae
1
1
1
Ngành ARTHROPODA (Chân khớp)
5
12
20
Lớp Branchiopoda
1
6
10
Lớp Copepoda
3
5
9
Lớp Ostracoda
1
1
1
LARVA (Ấu trùng, con non)
Tổng
9
20
29

Loài
1
1
14
13
1
23
11
11
1
5
43
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Hình 2. Biến động cấu trúc thành phần loài động vật phù du khu vực khảo sát
Phân bố thành phần loài động vật phù du
tại các điểm thu mẫu trong tháng 6/2018 dao
động từ 4–15 loài/điểm, ghi nhận cao nhất tại
hai điểm M13, M14, thấp nhất tại điểm M9,
các điểm còn lại dao động từ 5–11 loài/điểm.
Trong tháng 10/2018, số loài phân bố tại các
điểm thu mẫu dao động từ 6–22 loài/điểm, cao

nhất tại điểm M13, thấp nhất tại 2 điểm M10
và M12, các điểm còn lại dao động từ 8–19
loài/điểm. Số loài ghi nhận được trong tháng
10/2018 có xu hướng cao hơn so với đợt
tháng 6/2018, với sự chênh lệch về số loài dao
động từ 1–12 loài/điểm (hình 3).

Hình 3. Số loài động vật phù du tại các điểm thu mẫu qua 2 đợt khảo sát năm 2018
38
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Số lượng và loài ưu thế
Mật độ cá thể động vật phù du ghi nhận
được tại các điểm thu mẫu trong tháng
6/2018 dao động từ 1.650–28.800 cá thể/m3,
cao nhất tại điểm M14, thấp nhất tại điểm
M11, các điểm còn lại mật độ cá thể dao
động từ 1.800–16.200 cá thể/m3. Trong đợt
tháng 10/2018, mật độ cá thể động vật phù
du dao động từ 8.400–208.800 cá thể/m3. Tại
một số điểm khảo sát ghi nhận được mật độ
cá thể rất cao gồm: M3, M4, M5, M9, M13,
M15, M17, đạt từ 102.450–208.800 cá
thể/m3, ghi nhận thấp nhất tại điểm M12, với
8.400 cá thể/m3, các điểm còn lại dao động từ
9.000–82.800 con/m3 (hình 4).
So sánh 2 đợt khảo sát trong năm 2018
cho thấy, có sự biến động đáng kể về mật độ
cá thể động vật phù du tại mỗi điểm thu mẫu.
Hầu hết các điểm thu mẫu trong tháng

10/2018 đều có mật độ cá thể tăng lên so với
đợt tháng 6/2018, với m c độ tăng dao động
từ 2.700–201.900 cá thể/m3. Tại một số điểm
thu mẫu mật độ cá thể tăng rất mạnh như M3
(109.050 cá thể/m3), M5 (201.900 cá thể/m3),
M9 (115.800 cá thể/m3), M15 (192.600 cá
thể/m3), M17 (139.200 cá thể/m3). Ngoại trừ
điểm M10 mật độ cá thể có xu hướng giảm
xuống 2.100 cá thể/m3 (hình 4).
Loài chiếm ưu thế tại các điểm thu mẫu
qua 2 đợt khảo sát bao gồm: các loài giáp xác
chân
mái
chèo
(Mesocyclops
spp.
Pseudodiaptomus
incisus,
Microcyclops
varicans, dạng copepodid), và giáp xác râu
ngành (Moina macrocopa). Tỷ lệ phần trăm
loài ưu thế trong đợt tháng 6/2018 dao động
từ 16,7–60% và đợt tháng 10/2018 dao động
từ 21,4–73,3%.

Hình 4. Mật độ cá thể tại các điểm thu mẫu qua 2 đợt khảo sát năm 2018
Chỉ số tương đồng (Bray-Curtis)
M c độ tương đồng về thành phần loài
động vật phù du giữa các điểm thu mẫu trong
tháng 10/2018 cao hơn so với đợt tháng
6/2018. Trong đợt khảo sát tháng 6/2018, m c

độ tương đồng dao động từ 4,94–66,75%, đạt
cao nhất là cặp điểm M2–M16, thấp nhất là
cặp điểm M5–M14, và chưa tìm thấy sự tương
đồng về thành phần loài của động vật phù du
giữa điểm M5 với các điểm M2, M4, M8,
M12, M16. Đợt tháng 10/2018 m c tương
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đồng dao động từ 19,01–67,49%, đạt cao nhất
là cặp điểm M7–M11 và thấp nhất là cặp điểm
M12–M15. Sử dụng SIMPORTES trong
Primer 6 để kiểm tra sự khác biệt về thành
phần loài của động vật phù du giữa các điểm
thu mẫu cho thấy: Trong đợt tháng 6/2018
được chia thành 3 nhóm khác biệt gồm M5,
M8 và nhóm các điểm còn lại. Trong đó, m c
tương đồng giữa điểm M5 so với các điểm
còn lại dao động từ 0–21,8%, giữa điểm M8

Tháng 6/2018

với các điểm còn lại dao động 7,21–30,13%,
và giữa các điểm còn lại dao động từ 14,69–
66,75%. Đợt tháng 10/2018 chia thành 2
nhóm khác biệt: Nhóm 1 gồm các điểm M1,
M2, M6, M7, M11, M12, M16 với m c tương
đồng giữa chúng dao động từ 33,12–67,49%,
nhóm 2 gồm các điểm khảo sát còn lại với
m c tương đồng giữa chúng dao đồng từ
20,37–66,31% (hình 5Hình).

Tháng 10/2018

Hình 5. Cụm điểm tương đồng động vật phù du
Chỉ số đa dạng Shannon - Weaver (H’)
Giá trị chỉ số đa dạng H’ của động vật phù
du ghi nhận được tại các điểm thu mẫu trong
tháng 06/2018 dao động từ 1,75–3,5 và đợt
tháng 10/2018 dao động từ 1,32–3,71. M c
chênh lệch về giá trị H’ của động vật phù du
tại các điểm thu mẫu biến động từ 0,07–1,53.
Chỉ số đa dạng H’ ghi nhận cao nhất tại điểm
M14 (kênh Phú Lộc, H’ 3,5) trong đợt 1, và
tại điểm M13 trong đợt 2 (cầu Nhu Gia, H’
3,71). Qua đó thể hiện tính đa dạng về thành
phần loài động vật nổi tại các điểm khảo sát
kênh Phú Lộc và cầu Nhu Gia cao hơn so với
các điểm còn lại, với số loài được phát hiện
lần lượt là 15 và 22 loài. Bên cạnh đó, tại một
số điểm khảo sát như M1, M5, M6, M7, M8,
M11, M12, M15, M17 cũng ghi nhận chỉ số
đa dạng H’ khá cao dao động từ 2–3,11, thể
hiện tính đa dạng tương đối cao tại các điểm
khảo sát này. Chỉ số đa dạng ghi nhận thấp
nhất tại điểm M9 (cầu kênh chợ Vĩnh Châu,
H’ 1,75) trong đợt 1 và tại điểm M4 (cầu
C247 sông Maspero, H’ 1,32) trong đợt 2,
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với số loài được phát hiện lần lượt tại hai
điểm là 4 loài và 10 loài. Thực tế kết quả phân
tích cũng cho thấy, thành phần loài ghi nhận
được tại hai điểm khảo sát này khá nghèo nàn,
đa số loài ghi nhận được là loài thích nghi
phân bố trong môi trường giàu dinh dưỡng và
ô nhiễm hữu cơ như các loài thuộc giống
Brachionus, Rotatoria, Polyarthra (bảng 4).
Như vậy, kết quả nghiên c u đã ghi nhận
được tổng số 38 loài động vật phù du và 5 dạng
ấu trùng, hầu hết chúng là các loài thích nghi
phân bố trong môi trường nước ngọt. So sánh
với các nghiên c u trước đây về động vật phù
du ở Việt Nam cho thấy: Ngành động vật
nguyên sinh ghi nhận được số loài rất thấp (1
loài), chỉ chiếm 1,1% so với kết quả nghiên
c u của Hoang Quoc Truong (1960) về động
vật nguyên sinh ở khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn;
chiếm 1,7% tổng số loài động vật nguyên sinh
đã ghi nhận được trong kết quả nghiên c u của
Mai Văn Viết và nnk. (2012) ở vùng ven biển
Sóc Trăng - Bạc Liêu; chiếm 7,1% tổng số loài
động vật nguyên sinh ghi nhận được trong
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nghiên c u của Nguyễn Thị Kim Liên và nnk.
(2014) ở sông Hậu đoạn thuộc tỉnh Hậu Giang
và Sóc Trăng; và chiếm 50% tổng số loài động
ĐTM
Tháng 06/2018
Tháng 10/2018
ĐTM
Tháng 06/2018
Tháng 10/2018

vật nguyên sinh ghi nhận được trong nghiên
c u của Lê Thị Nguyệt Nga và Phan Doãn
Đăng (2015) ở tỉnh Vĩnh Long.

Bảng 3. So sánh chỉ số đa dạng (H’) của động vật phù du
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
2,19
2,65
2,86
1,92
2,25
2,86
2,36
2,85
1,66
1,77
1,32
2,49
3,11
2,62
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
2,94
2,66
2,80
2,83
3,50
2,71
1,77
1,41
2,27
2,00
3,37
3,04
2,75
3,08

M8
M9
2,12
1,75
2,61
1,68
M17
2,19
2,52

Bảng 4. Thành phần loài động vật phù du trong thủy vực nước ngọt
STT

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Tên khoa học
Ngành PROTOZOA
Lớp Lobosa
Bộ Testacealobosa
Họ Difflugiidae
Difflugia acuminata Ehrenberg, 1838
Ngành ROTIFERA
Lớp Monogononta
Bộ Ploima
Họ Asplanchnidae
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Asplanchna sieboldi (Leydig)
Họ Brachionidae
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
Brachionus quadridentatus Hermann, 1783
Brachionus falcatus Zacharias, 1898
Brachionus rubens Ehrenberg, 1838
Plationus patulus (Müller, 1786)
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Họ Filiniidae
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)
Filinia opoliensis (Zacharias, 1898)
Họ Synchaetidae
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Họ Trichocercidae
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)
Bộ Flosculariaceae
Họ Conochilidae
Conochilus dossuarius Hudson, 1885
Lớp Bdelloidea
Bộ Phylodinida
Họ Philodinidae
Rotaria neptunia (Ehrenberg, 1830)
Ngành ARTHROPODA
Lớp Branchiopoda

Đợt khảo sát
Tháng 6/2018
Tháng 10/2018

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
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Bộ Cladocera
Họ Bosminidae
16 Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)
17 Bosminopsis deitersi Richard, 1895
Họ Chydoridae
18 Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776)
19 Euryalona orientalis (Daday, 1898)
Họ Moinidae
20 Moina dubia Guerne & Richard, 1892
21 Moina macrocopa (Straus, 1820)
22 Moinodaphnia macleyi (King, 1853)
Họ Sididae
23 Diaphanosoma sarsi Richard, 1894
Họ Daphniidae
24 Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885
Họ Macrothricidae
25 Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882
26 Macrothrix spinosa King, 1853
Lớp Copepoda
Bộ Cyclopoida
Họ Cyclopidae
27 Themocyclops hyalinus (Rehberg, 1880)
28 Microcyclops varicans (Claus. 1863)
29 Mesocyclops spp.
30 Tropocyclops prasinus (Fisher, 1860)
Họ Cyclopettidae
31 Limnoithona sinensis (Burckhardt, 1913)
32 Oithona simplex Farran, 1913
Bộ Calanoida
Họ Diaptomidae
33 Neodiaptomus yangtsekiangensis Mashiko, 1951
34 Neodiaptomus botulifer Kiefer, 1974
35 Neodiaptomus sp.
Họ Pseudodiaptomidae
36 Pseudodiaptomus incisus Shen & Lee, 1963
Bộ Haparticoida
Họ Canthocamptidae
37 Attheyella vietnamica Borutzky, 1967
Lớp Ostracoda
Bộ Podocopida
Họ Cypridae
38 Hemicypris anomala (Klie, 1938)
LARVA
39 Bivalvia larva
40 Copepoda nauplius
41 Copepodid
42 Gastropoda larva
43 Polychaeta larva
Tổng cộng
Ghi chú: “+” là loài xuất hiện trong đợt khảo sát.
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Ngành Luân trùng và ngành Chân khớp
trong nghiên c u này ghi nhận được tương
ng 14 và 23 loài. Trong số 23 loài Chân
khớp có 11 loài giáp xác râu ngành, 11 loài
giáp xác chân chèo và 1 loài giáp xác có vỏ.
So với kết quả nghiên c u của Trần Đ c
Lương (2012) ở các thủy vực nước ngọt nội
địa Việt Nam, số loài luân trùng chiếm 21,2%,
và số loài giáp xác chân mái chèo chiếm
10,5%. So với kết quả nghiên c u của Mai
Văn Viết và nnk. (2012) ở vùng ven biển Sóc
Trăng-Bạc Liêu, số loài luân trùng chiếm
45,2%, số loài giáp xác râu ngành chiếm
45,8%, và số loài giáp xác chân mái chèo
chiếm 10,5%. So với kết quả nghiên c u của
Nguyễn Thị Kim Liên và nnk. (2014) về động
vât phù du trên sông Hậu đoạn thuộc tỉnh Hậu
Giang và Sóc Trăng, số loài luân trùng chiếm
31,1%, số loài giáp xác râu ngành chiếm
68,8%, và số loài giáp xác chân mái chèo
chiếm 78,6%. So với các nghiên c u gần đây
nhất của Lê Thị Nguyệt Nga và Phan Doãn
Đăng (2015, 2019) về động vật phù du ở tỉnh
Vĩnh Long, số loài luân trùng chiếm 58,3%,
số loài giáp xác râu ngành chiếm 61,1%, và số
loài giáp xác chân mái chèo chiếm 78,6%.
Kết quả nghiên c u cho thấy, 3 nhóm có
tỷ lệ cao thuộc ngành luân trùng, lớp giáp xác
chân mái chèo và bộ giáp xác râu ngành, điều
này cũng phù hợp với sự phân bố của chúng
trong các thủy vực tự nhiên, điển hình là các
thủy vực nước ngọt. Chúng là nguồn th c ăn
tự nhiên giàu dinh dưỡng cho ấu trùng tôm cá
ở giai đoạn con non. Trong số đó, một số loài
chỉ thị cho môi trường nước giàu dinh dưỡng
như các loài luân trùng thuộc giống
Brachionus, các loài giáp xác râu ngành thuôc
giống Diaphanosoma, Moina, Moinodaphnia,
và các loài giáp xác chân mái chèo thuộc
giống Themocyclops, Mesocyclops (Lê Hùng
Anh, 2010).
KẾT LUẬN
Khu hệ động vật phù du nước ngọt nội địa
tỉnh Sóc Trăng khá đa dạng và phong phú.
Các nhóm ngành khá ổn định về thành phần
loài qua hai đợt khảo sát. Loài động vật phù
du thích nghi phân bố tại các địa điểm khảo
sát đặc trưng bởi các loài nước ngọt nội địa
thuộc các nhóm ngành động vật nguyên sinh,

luân trùng và chân khớp. Trong đó, ngành
chân khớp bắt gặp chủ yếu là các loài giáp xác
râu ngành và giáp xác chân mái chèo.
Phân bố loài và mật độ cá thể động vật
phù du tại các điểm khảo sát tương ng dao
động từ 4–22 loài/điểm và 1.650–28.800 cá
thể/m3. So với các nghiên c u trước đây về
động vật phù du ở các khu vực lân cận, ghi
nhận ít hơn, có thể do, số lượng mẫu thu thập
chỉ đại diện cho một số kênh rạch mà chưa
đánh giá được tổng thể thành phần loài động
vật phù du nước ngọt nội địa tỉnh Sóc trăng.
Bên cạnh đó, hai đợt khảo sát tháng 6 và
tháng 10 năm 2018 là thời điểm đầu và cuối
mùa mưa mà chưa có đợt khảo sát đại diện
cho mùa khô.
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ABSTRACT
Resulted from our recent surveys during 2–3/2019 in the Central Highlands of Vietnam, 11 moth
species in 6 families have been recorded for the first time for Vietnam, viz. Rhagoba
octomaculalis (Crambidae), Tridrepana flava flava (Drepanidae), Phyllodes verhuelli (Erebidae),
Apha horishana (Eupterotidae), Antipercnia belluaria, Arichanna transfasciata, Biston
bengaliaria, Chorodna creataria, Dysphania malayanus, Erebomorpha fulgurita (Geometridae),
Ophisma pallescens (Noctuidae). In addition, we recorded 8 further species for the first time
from the Central Highlands of Vietnam and added to the distribution range of other 12 species
within this area.
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GHI NHẬN MỚI CÁC LOÀI CÁNH VẢY CHO KHU HỆ CÔN TRÙNG
VIỆT NAM DỰA TRÊN MẪU VẬT THU TỪ TÂY NGUYÊN
Phạm Thị Nhị*, Hoàng Vũ Trụ, Phạm Văn Phú, Nguyễn Hải Nam
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

TÓM TẮT
Kết quả của các chuyến khảo sát từ tháng 2–3/2019 tại khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận lần đầu
tiên 11 loài thuộc 6 họ ngài cho khu hệ côn trùng Việt Nam bao gồm: Rhagoba octomaculalis (họ
Crambidae), Tridrepana flava flava (họ Drepanidae), Phyllodes verhuelli (họ Erebidae), Apha
horishana (họ Eupterotidae), Antipercnia belluaria, Arichanna transfasciata, Biston bengaliaria,
Chorodna creataria, Dysphania malayanus, Erebomorpha fulgurita (họ Geometridae), và
Ophisma pallescens (họ Noctuidae). Ngoài ra, kết quả của chúng tôi còn ghi nhận bổ sung 8 loài
cho khu vực Tây Nguyên và bổ sung vùng phân bố của 12 loài khác trong khu vực này.
Từ khóa: Lepidoptera, đa dạng, ghi nhận mới, Tây Nguyên.

*Địa chỉ email liên hệ: ptnhi2@yahoo.com
MỞ ĐẦU
Nằm ở phía nam của dãy Trường Sơn, khu
vực Tây Nguyên có những dãy núi đá granit và
bazan với các đỉnh nằm rải rác và cô lập. Điều
kiện khí hậu ở đây tương đối mát mẻ và mưa
nhiều. Sinh cảnh ưu thế ở khu vực Tây Nguyên
là kiểu rừng thường xanh, bán thường xanh và
rừng khộp (Sterling et al., 2006). Với đặc điểm
tự nhiên như vậy, Tây Nguyên là điều kiện lý
tưởng cho các loài động vật hoang dã sinh
sống. Không chỉ đa dạng về thành phần loài,
khu vực Tây Nguyên còn chứa đựng tính đặc
hữu cao. Theo thống kê sơ bộ của Nguyễn Văn
Sinh và nnk. (2019), đã có khoảng 172 loài
động vật mới cho khoa học được mô tả tại khu
vực này trong vòng 10 năm trở lại đây, trong
đó nhóm côn trùng có 94 loài.
Bộ Cánh vảy (Lepidoptera), bao gồm hai
nhóm bướm và ngài, là một trong các bộ
côn trùng có tính đa dạng cao về thành phần
loài. Ở Việt Nam, đã có khá nhiều nghiên
cứu về nhóm bướm (Metaye, 1957; Sinkai,
1999; Monastyrskii & Devyatkin, 2003;
Monastyrskii, 2005, 2007, 2011; Vũ Văn
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Liên, 2003, 2010, 2014, 2016; Bùi Xuân
Phương & Monastyrskii, 2003), trong khi
nhóm ngài còn nhiều tiềm năng khám phá,
hiện mới có một số công bố về nhóm ngài
như Schintlmeister (1997), Park et al.
(2007), Solovyev & Witt (2009), Yakovlev
& Witt (2009), Zolotuhin & Ryabov (2012),
Bùi Minh Hồng & Quyền Thị Sen (2018).
Dựa trên các chuyến khảo sát gần đây tại
khu vực Tây Nguyên, bài báo này công bố
thành phần các loài cánh vảy ghi nhận mới
cho khu hệ côn trùng Việt Nam. Bên cạnh
đó các loài lần đầu được ghi nhận tại Tây
Nguyên, cũng như các loài được bổ sung
vùng phân bố cũng được đề cập. Đây là một
trong những khám phá về tính đa dạng sinh
học của khu vực này.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu vật được thu trong các đợt khảo sát
được thực hiện từ tháng 2–3/2019 tại Khu bảo
tồn thiên nhiên (KBTTN) Ngọc Linh, tỉnh
Kon Tum, vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang
Sin, tỉnh Đắk Lắk và VQG Kon Ka Kinh, tỉnh

Ghi nhận mới các loài cánh vảy

Gia Lai. Đối với các nhóm bướm, mẫu được
thu bằng vợt tay, các nhóm ngài được thu mẫu
bằng bẫy đèn.
Tại phòng thí nghiệm, mẫu được xử lý và
dựng tiêu bản. Định loại mẫu vật được thực
hiện dựa theo Inoue (1992), Holloway (1996,
2005), Schintlmeister (1997), Park et al.
(2007), Solovyev & Witt (2009), Yakovlev &
Witt (2009), Koçak & Kemal (2010),
Zolotuhin & Ryabov (2012). Ảnh ngài được
chụp bằng máy ảnh Canon PowerShot S95.
Toàn bộ mẫu vật hiện đang được lưu giữ
tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài cánh vảy (Lepidoptera)
ghi nhận tại Tây Nguyên
60

Phân tích 743 mẫu cánh vảy thu được từ
các khu vực nghiên cứu ở Tây Nguyên, chúng
tôi đã xác định được tổng số 311 loài côn
trùng thuộc 228 giống 25 họ). Trong đó đa
dạng nhất là họ Bướm giáp (Nymphalidae), có
30 giống với 51 loài (chiếm 16.4% tổng số
loài ghi nhận), họ Ngài chim (Sphingidae)
gặp 25 giống với 42 loài (chiếm 13.5%), họ
Ngài sâu đo (Geometridae) có 26 giống vơi
32 loài (chiếm 10.3%), họ Ngài đêm
(Noctuidae) gặp 19 giống với 29 loài (chiếm
9.3%). Trong khi đó, các họ như Ngài én
(Uraniidae), họ Ngài sáng (Pyralidae), họ
Ngài tằm vân (Brahmaeidae) và họ Nolidae
chỉ gồm từ 1–2 loài. Phân bố các giống và loài
trong các họ ghi nhận ở Tây Nguyên được chỉ
ra ở hình 1.
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Hình 1. Cấu trúc thành phần giống và loài thuộc từng họ côn trùng cánh vảy tại Tây Nguyên
Những ghi nhận mới cho khu hệ côn trùng
Việt Nam
Trong số các loài cánh vảy thu được tại
khu vực Tây Nguyên, 11 loài thuộc 6 họ ngài
được ghi nhận bổ sung cho khu hệ côn trùng
của Việt Nam. Trong đó, họ Ngài sâu đo
(Geometridae) gồm 6 loài, năm họ còn lại
gồm Ngài cỏ (Crambidae), Ngài cánh móc
(Drephanidae), Ngài Ere (Erebidae), Ngài
vượn
(Eupterotidae)
và
Ngài
đêm
(Noctuidae), mỗi họ gồm 1 loài.

Họ Ngài cỏ (Crambidae).
Rhagoba octomaculalis (Moore, 1867)
(hình 2a).
Filodes octomaculalis Moore, 1867. Proc.
Zool. Soc. Lond.: 95.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, khu bảo
tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum,
10/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Nê-pan và Trung
Quốc (Du & Li, 2012).
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Hình 2. Các loài cánh vảy ghi nhận mới ở Việt Nam (ảnh chụp mặt lưng): a. Rhagoba
octomaculalis, mẫu cái; b. Tridrepana flava flava, mẫu đực; c. Phyllodes verhuelli,
mẫu đực; d. Apha horishana, mẫu đực; e. Antipercnia belluaria, mẫu cái;
f. Arichanna transfasciata, mẫu đực
Họ Ngài cánh móc (Drepanidae).
Tridrepana flava flava (Moore, 1879)
(hình 2b).
Drepana flava Moore, 1879. In Hewitson
& Moore. Descr. New Indian lepid. Insects
Colln late Mr W.S. Atkinson, 1: 84.
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Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, khu bảo
tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum,
10.3.2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Đài Loan,
Malaysia và Trung Quốc (Song et al., 2011).
Họ Ngài Ere (Erebidae).

Ghi nhận mới các loài cánh vảy

Phyllodes verhuelli Vollenhoven, 1857
(hình 2c).
Phyllodes verhuellii Vollenhoven, 1857.
Tijdschr. Ent. 1: 159.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 16.3.2019.
Phân bố đã biết: Indonesia, Malaysia,
Myanmar và Philippines (Holloway, 2005).
Họ Ngài vượn (Eupterotidae).
Apha horishana Matsumura, 1927
(hình 2d).
Apha horishana Matsumura, 1927. J. Coll.
Agri. Hokkaido, 19: 48.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 15.3.2019.
Phân bố đã biết: Đài Loan và Trung Quốc
(Matsumura, 1927).
Họ Ngài sâu đo (Geometridae).
Antipercnia belluaria (Guenee, [1858])
(hình 2e).
Percnia belluaria Guenee, [1858]. In:
Boisduval J.A. & Guenée. Hist. nat. Insectes
(Spec. gén. Lépid.), 10: 217.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, VQG Kon
Ka Kinh, Gia Lai, 14.3.2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bhutan,
Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc (Inoue,
1992).
Arichanna transfasciata Warren, 1893
(hình 2f).
Arichanna transfasciata Warren, 1893.
Proc. Zool. Soc. Lond. 2: 425.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 14/3/2019; 2 mẫu cái,
cùng địa điểm, 15/3/1019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bhutan, Lào,
Myanmar và Thái Lan (Koçak & Kemal,
2010).
Biston bengaliaria (Guenée, 1857)
(hình 3a).
Amphidasis bengaliaria Guenée, 1858. In:
Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes
(Spec. gén. Lépid.), 9: 210.

Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Thái Lan và
Trung Quốc (Jiang et al. 2011).
Chorodna creataria (Guenée, 1857)
(hình 3b).
Hemerophila creataria Guenée, 1858. In:
Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes
(Spec. gén. Lépid.), 9: 217.
Mẫu vật nghiên cứu: 2 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10.3.2019; 1 mẫu
đực 3 mẫu cái, VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai,
14/3/2019; 1 mẫu đực 3 mẫu cái, cùng địa
điểm, 15/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Đài Loan và
Trung Quốc (Jiang et al. 2011).
Dysphania malayanus (Guérin-Méneville,
1843) (hình 3c).
Hazis malayanus Guérin-Méneville, 1843.
In Delessert. Souv. Voy. L’inde 2: 89.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 5/3/2019; 2 mẫu cái,
cùng địa điểm, 7/3/2019.
Phân bố đã biết: Indonesia, Malaysia,
Philippines
(Holloway,
1996).
Erebomorpha fulgurita Walker, 1860
(hình 3d).
Erebomorpha fulgurita Walker, 1860. List
Spec. lepid. Insects Colln Br. Mus. 21: 494.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 14/3/2019; 2 mẫu cái,
cùng địa điểm, 15/3/2019.
Phân bố đã biết: Indonesia, Malaysia,
Philippines (Holloway, 1996).
Họ Ngài đêm (Noctuidae).
Ophisma pallescens (Walker, [1863])
(hình 3e).
Lagoptera pallescens Walker, [1863]
1864, J. Linn. Soc. (Zool.) 7: 179.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 13/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Indonesia,
Malaysia, New Guinea và Thái Lan
(Holloway, 2005).
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Hình 3. Các loài ngài ghi nhận mới ở Việt Nam (a–e) (ảnh chụp mặt lưng): a. Biston
bengaliaria, mẫu đực; b. Chorodna creataria, mẫu đực; c. Dysphania malayanus, mẫu cái;
d. Erebomorpha fulgurita, mẫu đực; e. Ophisma pallescens, mẫu đực;
f. Phân loài đặc hữu Việt Nam Calinaga sudassana distans, mẫu đực
Những ghi nhận mới
Trong số các loài cánh vảy thu được ở Tây
Nguyên, có 8 loài lần đầu được ghi nhận tại
khu vực này, bao gồm Panau stenoptera
sumatrana
(Cossidae),
Phthonandria
atrilineata (Geometridae), Arcte modesta,
50

Asota ficus (Noctuidae), Phalera eminens
(Notodontidae),
Cypoides
chinensis,
Enpinanga assamensis, Eurypteryx bhaga
(Sphingidae). Đồng thời, kết quả nghiên cứu
cũng bổ sung vùng phân bố cho 12 loài. Các
loài này trước đây đã từng được ghi nhận tại
Tây Nguyên, tuy nhiên ở các địa điểm khác
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phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, đó là:
Parasa pastoralis, Parasa pseudorepanda
(Limacodidae),
Lemaireia
inexspectata
(Saturniidae), Cechenena aegrota, Clanis
schwartzi, Clanis undulosa gigantea, Dahira
obliquifascia, Eupanacra mydon, Eupanacra
variolosa,
Macroglossum
mitchellii,
Marumba
spectabilis
và
Sphinx
centrovietnama (Sphingidae). Trong số đó,
hai loài Lemaireia inexspectata (Saturniidae)
và Sphinx centrovietnama ( Sphingidae) là các
loài đặc hữu của Việt Nam.
Họ Ngài đục gỗ Cossidae.
Panau stenoptera sumatrana (Roepke,
1957).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10.3.2019; 1 mẫu
đực, 1 mẫu cái, VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai,
13/3/2019.
Phân bố đã biết: Indonesia, Lào, Malaysia,
quần đảo Andaman, Việt Nam (Lào Cai, Vĩnh
Phúc, Thừa Thiên-Huế) (Yakovlev & Witt,
2009).
Họ Ngài sâu đo Geometridae.
Phthonandria atrilineata (Butler, 1881).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 15/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Nhật Bản, Việt
Nam (Vĩnh Phúc) (Sato, 1984; Bùi Minh
Hồng & Quyền Thị Sen, 2018).
Họ Bọ nẹt Limacodidae.
Parasa pastoralis Butler, 1885.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 15/3/2019; 1 mẫu đực,
cùng địa điểm, 16/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bhutan, Đài
Loan, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan,
Trung Quốc, Việt Nam (Lào Cai, Vĩnh Phúc,
Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thừa ThiênHuế, Kon Tum) (Solovyev & Witt, 2009).
Parasa pseudorepanda Hering, 1933.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 15/3/2019; 1 mẫu cái,
VQG Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 6/3/2019.

Phân bố đã biết: Myanmar, Thái Lan,
Trung Quốc, Việt Nam (Lào Cai, Sơn La,
Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế, Kon
Tum) (Solovyev & Witt, 2009).
Họ Ngài đêm Noctuidae.
Arcte modesta (van der Hoeven, 1840).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, VQG Chư
Yang Sin, Đắk Lắk, 7/3/2019; 1 mẫu đực
VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai, 14/3/2019.
Phân bố đã biết: Đài Loan, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam
(Vĩnh Phúc) (Park et al., 2007).
Asota ficus (Fabricius, 1775).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, KBTTN
Ngọc Linh, Kon Tum, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Afghanistan, Ấn Độ,
Bangladest, Indonesia, Lào, Myanmar, Nepal,
Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc, Sri Lanka,
Việt Nam (Ninh Bình) (Park et al., 2007).
Họ Ngài thiên xả Notodontidae.
Phalera eminens Schintlmeister, 1997.
Mẫu vật nghiên cứu: 6 mẫu đực, 2 mẫu
cái, KBTTN Ngọc Linh, Kon Tum,
10/3/2019.
Phân bố đã biết: Myanmar, Thái Lan,
Trung Quốc, Việt Nam (Lào Cai)
(Schintlmeister & Fang, 2001).
Họ Ngài tằm trời Saturniidae.
Lemaireia inexspectata Nässig, 1996.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Việt Nam (Lâm Đồng)
(Nässig, 1996).
Họ Ngài chim Sphingidae.
Cechenena aegrota (Butler, 1875).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 15/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bangladesh, Lào,
Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam (Lạng Sơn,
Vĩnh Phúc, Nghệ An, Kon Tum, Lâm Đồng)
(Zolotuhin & Ryabov, 2012).
Clanis schwartzi Cadiou, 1993.
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Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Lào, Thái Lan, Trung
Quốc, Việt Nam (Vĩnh Phúc, Quảng Ninh,
Nghệ An, Kon Tum, Lâm Đồng) (Zolotuhin
& Ryabov, 2012).
Clanis undulosa gigantea Rothschild,
1894.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 13/3/2019; 1 mẫu cái,
cùng địa điểm, 14/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bhutan, Hàn
Quốc, Lào, Malaysia, Nepal, Nga, Thái Lan,
Trung Quốc, Việt Nam (Lạng Sơn, Hòa Bình,
Thừa Thiên-Huế, Kon Tum) (Zolotuhin &
Ryabov, 2012).
Cypoides chinensis (Rothschild & Jordan,
1903).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 6/3/2019.
Phân bố đã biết: Đài Loan, Thái Lan,
Trung Quốc, Việt Nam (Lào Cai, Lạng Sơn,
Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc)
(Zolotuhin & Ryabov, 2012).
Dahira obliquifascia (Hampson, 1910).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 7/3/2019; 2 mẫu cái,
cùng địa điểm, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Đài Loan,
Malaysia, Nepal, Thái Lan, Trung Quốc, Việt
Nam (Lào Cai, Kon Tum, Gia Lai, Lâm
Đồng) (Zolotuhin & Ryabov, 2012).
Enpinanga assamensis (Walker, 1856).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bangladesh, quần
đảo Andaman, quần đảo Ni-cô-ba, Thái Lan,
Trung Quốc, Sri Lanka, Việt Nam (Vĩnh
Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nghệ An)
(Zolotuhin & Ryabov, 2012).
Eupanacra mydon (Walker, 1856).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, VQG Kon
Ka Kinh, Gia Lai, 16/3/2019.
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Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bangladesh,
Malaysia, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Trung
Quốc, Việt Nam (Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng
Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình,
Thừa Thiên Huế, Kon Tum) (Zolotuhin &
Ryabov, 2012).
Eupanacra variolosa (Walker, 1856).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Chư Yang Sin, Đắk Lắk, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Bangladesh,
Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc,
Việt Nam (Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nghệ An,
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Lâm
Đồng, Đồng Nai) (Zolotuhin & Ryabov,
2012).
Eurypteryx bhaga (Moore, 1865).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, 1 mẫu
cái, KBTTN Ngọc Linh, Kon Tum,
10/3/2019; 1 mẫu cái, VQG Kon Ka Kinh,
Gia Lai, 13/3/2019; 2 mẫu đực, cùng địa
điểm, 16/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, In-đô-nê-xia, Malai-xia, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam
(Vĩnh Phúc, Nghệ An) ((Zolotuhin & Ryabov,
2012).
Macroglossum mitchellii Boisduval, 1875.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, VQG Chư
Yang Sin, Đắk Lắk, 10/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Đài Loan,
Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc,
Sri Lanka, Việt Nam (Lào Cai, Vĩnh Phúc,
Lạng Sơn, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng)
(Zolotuhin & Ryabov, 2012).
Marumba spectabilis (Butler, 1875).
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu đực, VQG
Kon Ka Kinh, Gia Lai, 13/3/2019.
Phân bố đã biết: Ấn Độ, Indonesia, Lào,
Malaysia, Nepal, Thái Lan, Trung Quốc, Việt
Nam (Lào Cai, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa
Bình, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum,
Lâm Đồng).
Sphinx centrovietnama Brechlin, 2015.
Mẫu vật nghiên cứu: 1 mẫu cái, VQG Kon
Ka Kinh, Gia Lai, 13/3/2019.

Ghi nhận mới các loài cánh vảy

Phân bố đã biết: Việt Nam (Kon Tum)
(Brechlin, 2015).
Trong số 25 họ cánh vảy ghi nhận tại Tây
Nguyên, chỉ có 5 họ thuộc nhóm bướm, bao
gồm Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae,
Papilionidae và Pieridae, 20 họ còn lại thuộc
nhóm ngài. Tính theo thành phần loài thì
nhóm bướm có 98 loài (chiếm 31,5% tổng số
loài thu được), nhóm ngài có 213 loài (chiếm
68,5%). Tổng số 11 loài cánh vảy lần đầu tiên
được ghi nhận ở Việt Nam, 8 loài có ghi nhận
bổ sung cho khu vực Tây Nguyên và 12 loài
được bổ sung vùng phân bố đều thuộc nhóm
ngài. Phân loài Calinaga sudassana distans
(Nymphalidae), được Monastyrskii &
Devyatkin mô tả năm 2000, dựa trên mẫu vật
thu tại VQG Kon Chư Răng, Gia Lai, cho đến
thời điểm này phân loài này mới thu được ở
VQG Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai (hình 3f) mà
chưa được ghi nhận ở tỉnh nào khác.
KẾT LUẬN
Lần đầu tiên ghi nhận 11 loài cánh vảy
cho khu hệ côn trùng Việt Nam dựa trên mẫu
vật thu tại khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó
bổ sung 8 loài cho khu vực nghiên cứu, đồng
thời bổ sung vùng phân bố cho 12 loài. Kết
quả nghiên cứu cho thấy khu vực Tây Nguyên
còn nhiều tiềm năng về đa dạng sinh học cần
tiếp tục nghiên cứu, khám phá.
Lời cảm ơn: Bài báo này được thực hiện với
sự hỗ trợ kinh phí của Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam cho đề tài mã số
TN18/T07 và UDGDP.01/19-20. Tập thể tác
giả xin chân thành cảm ơn Ban Quản lý các
Khu bảo tồn và vườn Quốc gia đã tạo điều
kiện giúp đỡ đoàn khảo sát. Cảm ơn ThS.
Nguyễn Đức Hiệp (Viện Sinh thái và Tài
nguyên sinh vật) đã tham gia quá trình khảo
sát thực địa.
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ABSTRACT
The fauna of stoneflies family Nemouridae of Vietnam has been studied since the mid- 20th
century, but records of this group were published in scattered papers. In this paper, the family
Nemouridae from Vietnam is reviewed and a checklist of published species with local and world
distribution is provided. Up to now, 26 nemourid species in 2 subfamilies and 5 genera have been
recorded from Vietnam. Among them, 23 species were described from type specimens collected
from Vietnam. In addition, valid names, original descriptions and holotypes deposition are
provided. This paper provides useful information for further studies on the family Nemouridae of
Vietnam.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu về khu hệ Cánh úp họ Nemouridae (Plecoptera; Insecta) ở Việt Nam đã đuợc tiến
hành từ những năm giữa của thế kỷ XX, tuy nhiên, những công bố về họ cánh úp này xuất hiện
rải rác trong các công trình nghiên cứu. Trong bài báo này, lần đầu tiên chúng tôi thống kê và
đưa ra danh lục các loài cánh úp họ Nemouridae đã ghi nhận ở Việt Nam, đồng thời cung cấp các
thông tin về phân bố của các loài ở Việt Nam và thế giới. Theo số liệu thống kê, cho đến thời
điểm hiện tại đã có 26 loài cánh úp họ Nemouridae thuộc 2 phân họ và 5 giống ghi nhận ở Việt
Nam. Trong đó, 23 loài đuợc mô tả dựa trên các mẫu chuẩn thu đuợc ở Việt Nam. Danh lục cung
cấp tên chính thức của mỗi loài, tài liệu mô tả gốc và nơi lưu giữ mẫu chuẩn. Ðây là cơ sở khoa
học quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo về họ Nemouridae ở Việt Nam.
Từ khóa: Bộ Cánh úp, Nemouridae, danh lục, Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ email: c_thu@yahoo.com
MỞ ĐẦU
Côn trùng nước họ Nemouridae là 1 trong
số họ có số lượng loài không lớn thuộc bộ
Cánh Úp (Plecoptera) và lớp Côn trùng
(Insecta); chúng thường được gọi là bướm đá
mùa xuân hoặc bướm nâu, đến nay đã biết
khoảng hơn 600 loài thuộc 2 phân họ và 20
giống phân bố trên thế giới. Chúng đặc trưng
bởi kích thước cơ thể tương đối nhỏ (5–10
mm), thuôn dài dạng như cái kim, phân bố chủ
yếu ở các suối nước chảy, đặc biệt có xu hướng
phổ biến nhất ở những dòng suối nhỏ (DeWalt
et al., 2018; Fochetti & Tierno de Figueroa,
2008). Ở Việt Nam, nghiên cứu đầu tiên về
thành phần loài cánh úp họ Nemouridae có thể
tìm thấy trong công trình của Kawai (1969). Từ
năm 2005 đến nay, các nghiên cứu về thành
phần loài cánh úp họ Nemouridae được một số
tác giả quan tâm nghiên cứu (Cao Thị Kim Thu,
2005; Sivec & Stark, 2009–2010; Fochetti &
Massimo, 2016–2017). Tuy nhiên, danh pháp
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và vị trí của một vài taxon đã thay đổi trong
thời gian gần đây (Stark & Sivec, 2010). Bài
báo này thống kê và đưa ra danh lục các loài
Cánh úp họ Nemouridae đã biết đến nay ở Việt
Nam.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Thống kê và đưa ra danh sách loài chủ
yếu dựa vào các tài liệu đã công bố cũng như
các mẫu vật thu thập được. Danh lục loài ở
đây được trình bày đầy đủ với tên khoa học
và phân bố của chúng ở Việt Nam và trên thế
giới. Dấu sao (*) chỉ ghi nhận mới cho Việt
Nam tại thời điểm đã được công bố, (**) chỉ
loài ghi nhận bổ sung.
Các mẫu vật hiện lưu giữ tại Viện Bảo
tàng Hoàng gia Ontario - Canada (ROM), Bảo
tàng Động vật học của trường Đại học
Humboldt, CHLB Đức (ZMB), Bảo tàng Lịch
sử Tự nhiên Slovenia (PMSL), Bảo tàng Lịch

Danh lục các loài cánh úp

sử Tự nhiên Bernice Pauahi Bishop (BPBM),
Hoa Kỳ, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Vienna,
Áo (NMW), Bảo tàng Côn trùng Đại học
Nông nghiệp, Bắc Kinh, Trung Quốc, Bảo
tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN: 3 loài, 3
mẫu), và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh
vật (IEBR: 3 loài, 5 mẫu).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Từ các mẫu vật thu thập và tham khảo các
tài liệu đã công bố, chúng tôi đưa ra danh lục
26 loài cánh úp họ Nemouridae thuộc 2 phân
họ và 5 giống ở Việt Nam. Từ năm 2010 đến

nay đã có 23 loài mới (chiếm 88%) cho khoa
học được mô tả từ mẫu chuẩn thu được ở Việt
Nam, hầu hết các loài này cũng mới chỉ được
gặp ở Việt Nam mà chưa ghi nhận ở một nơi
nào khác trên thế giới. Điều này cho thấy sự
đa dạng và tính đặc hữu cao của các loài cánh
úp họ Nemouridae ở Việt Nam. Đây có thể
được coi là danh lục đầy đủ và cập nhật cho
đến thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, hy vọng
trong thời gian tới khi tập trung điều tra
nghiên cứu thực địa, thành phần loài sẽ được
bổ sung và phong phú hơn.

Họ NEMOURIDAE Newman, 1853
Newman, 1853. Zoologist 11 (Appendix): clxxxii–cciv. Giống chuẩn: Nemoura Latreille, 1796.
Phân họ AMPHINEMURINAE Baumann. 1975
Giống Amphinemura Ris, 1902
Amphinemura Ris, 1902. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft,
10(9): 378–384. Loài chuẩn: Nemoura cinerea Olivier (= Amphinemura sulcicollis).
*1. Amphinemura bifurcata Stark & Sivec, 2010
Amphinemura bifurcata Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 42.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
*2. Amphinemura caoae Stark & Sivec, 2010
Amphinemura caoae Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 42.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
*3. Amphinemura divergens Stark & Sivec, 2010
Amphinemura divergens Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 44.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ZMB). Thế giới: Chưa biết.
*4. Amphinemura giay Stark & Sivec, 2010
Amphinemura giay Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 44.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ZMB). Thế giới: Chưa biết.
5. Amphinemura gressitti Kawai, 1969
Amphinemura gressitti Kawai, 1969. Pacific Insects, 11(3–4): 618.
Amphinemura gressitti Cao Thị Kim Thu, 2005: 249.
Amphinemura gressitti Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 46.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (IEBR), Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng. Thế giới: Chưa biết.
Ghi chú: Mẫu chuẩn thu ở Đà Lạt - Lâm Đồng, hiện lưu giữ ở BPBM.
**6. Amphinemura hainana Li & Yang, 2008
Amphinemura hainana Li & Yang, 2008. Zootaxa, 1892: 65.
Amphinemura hainana Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 46.
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Phân bố: Việt Nam: Tuyên Quang. Thế giới: Trung quốc.
Ghi chú: Mẫu chuẩn thu ở đảo Hải Nam - Trung Quốc, hiện lưu giữ ở Bảo tàng côn trùng của
Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.
7. Amphinemura hanschini Gijskes, 1937
Amphinemura hanschini Gijskes, 1937. Rev. Suisse Zool. 44: 147;
Amphinemura hanschini Gijskes, 1952, Arch. Hydrobiol. Suppl. 21: 283;
Amphinemura hanschini Illies, 1966. Tierreich, 82: 181;
Amphinemura hanschini Kawai, 1969. Pacific Insects, 11(3–4): 618;
Amphinemura hanschini Zwick, P. 1973. Das Tierreich 94: 324;
Amphinemura hanschini Baumann, R. W., 1975. Smithsonian Contributions to Zoology, 211: 12;
Amphinemura hanschini Cao Thi Kim Thu, 2005: 249.
Phân bố: Việt Nam: Lâm Đồng. Thế giới: Indonesia.
Ghi chú: Mẫu chuẩn thu ở đảo Java - Indonesia, hiện chưa rõ nơi lưu giữ mẫu chuẩn.
*8. Amphinemura konplongensis Fochetti & Cerci, 2017
Amphinemura konplongensis Fochetti & Cerci, 2017. Zootaxa, 4269 (3): 447–450.
Phân bố: Việt Nam: Kon Tum (VNMN). Thế giới: Chưa biết.
*9. Amphinemura meyi Stark & Sivec, 2010
Amphinemura meyi Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 47.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
*10. Amphinemura sapa Stark & Sivec, 2010
Amphinemura sapa Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 47.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ZMB). Thế giới: Chưa biết.
*11. Amphinemura tamdao Stark & Sivec, 2010
Amphinemura tamdao Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 47.
Phân bố: Việt Nam: Vĩnh Phúc (PMSL). Thế giới: Chưa biết.
*12. Amphinemura viet Stark & Sivec, 2010
Amphinemura viet Stark & Sivec, 2010. Illiesia, 6(5): 49.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (Mẫu chuẩn - ROM), Vĩnh Phúc (ZMB). Thế giới: Chưa biết.
Giống Indoneumoura Baumann, 1975
Indonemoura Baumann. 1975. Smithsonian Contributions to Zoology, 211: 12. Loài
chuẩn: Protonemura indica Kimmins.
*13. Indonemura annamensis Fochetti & Cerci, 2016
Indonemura annamensis Fochetti & Cerci, 2016. Zootaxa, 4121 (1): 85–88.
Phân bố: Việt Nam: Thừa Thiên-Huế (VNMN). Thế giới: Chưa biết.
*14. Indonemoura angulata Sivec & Stark, 2010
Indonemoura angulata Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(14): 211.
Phân bố: Việt Nam: Vĩnh Phúc (PMSL). Thế giới: Chưa biết.
*15. Indonemoura clavata Sivec & Stark, 2010
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Indonemoura clavata Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(14): 211.
Phân bố: Việt Nam: Vĩnh Phúc (Mẫu chuẩn - PMSL, ZMB). Thế giới: Chưa biết.
16. Indonemoura rostrilobata Sivec & Stark, 2010
Indonemoura rostrilobata Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(14): 224.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ZMB, IEBR). Thế giới: Thái Lan.
Ghi chú: Mẫu chuẩn thu ở Thái lan, hiện lưu giữ ở PMSL.
*17. Indonemoura tricantha Sivec & Stark, 2010
Indonemoura tricantha Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(14): 225.
Phân bố: Việt Nam: Đồng bằng bắc bộ (NMW). Thế giới: Chưa biết.
Giống Protonemura Kempny, 1898
Kempny. 1898. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 48: 51. Loài
chuẩn: Nemoura meyeri Pictet = Protonemura meyei (Pictet).
*18. Protonemura fansipanensis Sivec & Stark, 2009
Protonemura fansipanensis Sivec & Stark, 2009. Illiesia, 5(21): 204.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ZMB). Thế giới: Chưa biết.
*19. Protonemura neofiligera Sivec & Stark, 2009
Protonemura neofiligera Sivec & Stark, 2009. Illiesia, 5(21): 205.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
Giống Sphaeronemoura Shimizu and Sivec, 2001
Shimizu & Sivec. 2001. In Dominguez [Ed.]. Trends in Research in Ephemeroptera &
Plecoptera. 393–399. Loài chuẩn: Nemoura plutonis Banks, 1937: 274.
*20. Sphaeronemoura shimizui Sivec & Stark, 2010
Sphaeronemoura shimizui Sivec & Stark, 2010. Denisia, 29: 369–376.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
Phân họ NEMOURINAE Newman, 1853
Giống Neumoura Latreille, 1796
Nemoura Latreille, 1796. Nevropteres in Précis des Caracteres generiques des Insectes,
Disposés dans un Ordre Naturel: 96–104. Loài chuẩn: Perla cinerea Retzius (= Nemoura
cinerea cinerea).
*21. Nemoura apicalis Sivec & Stark, 2010
Nemoura apicalis Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(21): 279.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (Mẫu chuẩn - ZMB, PMSL). Thế giới: Chưa biết.
*22. Nemoura clavaloba Sivec & Stark, 2010
Nemoura clavaloba Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(21): 279.
Phân bố: Việt Nam: Vĩnh Phúc (PMSL). Thế giới: Chưa biết.
*23. Nemoura kontumensis Fochetti & Cerci, 2017
Nemoura kontumensis Fochetti & Cerci, 2017. Zootaxa, 4269 (3): 447–450.
Phân bố: Việt Nam: Kon Tum (VNMN). Thế giới: Chưa biết.
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*24. Nemoura magniseta Sivec & Stark, 2010
Nemoura magniseta Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(21): 279.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ZMB), Sơn La (IEBR). Thế giới: Chưa biết.
*25. Nemoura stylocerca Sivec & Stark, 2010
Nemoura stylocerca Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(21): 284.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
*26. Nemoura tenuiloba Sivec & Stark, 2010
Nemoura tenuiloba Sivec & Stark, 2010. Illiesia, 6(21): 286.
Phân bố: Việt Nam: Lào Cai (ROM). Thế giới: Chưa biết.
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ON SPECIES COMPOSITION OF BEETLES (Insecta: Coleoptera) FROM
TRANG AN LANDSCAPE COMPLEX, NINH BINH PROVINCE
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ABSTRACT
A total of 138 coleopteran beetles in 102 genera, 17 families have been recorded for the first time
from the Trang An Landscape Complex, Ninh Binh Province. Among them, Cerambycidae is the
most diverse family with 36 species (26.1%) of total recorded species, followed by Carabidae
with 32 species (23.2%). In contrast, in some families, only one or two species, e.g Elateridae,
Lampyridae, Mordellidae (1 species, each), Cleridae, Erotylidae, Hybosoridae (2 species, each)
were recorded. Two species are recorded as new for Vietnam, including Chrysobothris sauteri
Kerremans (Buprestidae) and Glenea (Glenea) circulomaculata Breuning (Cerambycidae).
Previously, the former species was recorded from Taiwan and the latter was recorded from Laos.
This paper is the one among our effort to enrich the knowledge of the insect fauna from the
Trang An Landscape Complex, one of the very famous and important sites of insect fauna in
Vietnam.
Keywords: Coleoptera, new records, Trang An.
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THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG CÁNH CỨNG (Insecta: Coleoptera)
Ở KHU DI SẢN THẾ GIỚI TRÀNG AN, TỈNH NINH BÌNH
Phạm Thị Nhị*, Hoàng Vũ Trụ, Cao Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Văn Phú
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 23-9-2019

TÓM TẮT
Dựa vào kết quả phân tích mẫu cánh cứng thu được trong các đợt điều tra khảo sát thực hiện
trong hai năm 2017–2018, bài báo đưa ra danh sách 138 loài cánh cứng thuộc 102 giống, 17 họ
lần đầu thu được ở khu Di sản thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Trong số đó, 2 loài được ghi
nhận bổ sung cho khu hệ côn trùng của Việt Nam gồm: Chrysobothris sauteri Kerremans, 1912
(họ Bọ đầu bằng Buprestidae) và Glenea (Glenea) circulomaculata Breuning, 1965 (họ Xén tóc
Cerambycidae).
Từ khóa: Coleoptera, Cánh cứng, đa dạng, ghi nhận mới, Tràng An.

*Địa chỉ liên hệ email: ptnhi2@yahoo.com
MỞ ĐẦU
Quần thể danh thắng Tràng An với địa
hình đặc trưng của khu vực là núi đá vôi được
hình thành trong các giai đoạn tiến hóa địa
chất cuối cùng. Quá trình kiến tạo địa chất
trong một thời gian dài đã tạo ra những cảnh
quan đặc biệt với những vách núi dốc đứng
che phủ bởi rừng nhiệt đới có nguồn gốc
nguyên sinh, bao quanh các thung lũng ngập
nước thông với nhiều hang động và sông suối
ngầm. Mặc dù Tràng An là địa điểm rất nổi
tiếng về cảnh quan thiên nhiên nhưng thông
tin về đa dạng sinh học ở khu vực này lại chưa
đầy đủ (UNESCO report, 2016). Cho đến nay
mới ghi nhận trong danh sách thông tin về ấu
trùng của 21 loài côn trùng nước (Trần Đức
Lương và nnk., 2011), 2 loài cánh màng
(Pham et al., 2018, 2019) và 167 loài cánh vảy
(Pham Thi Nhi et al., 2019). Dựa trên các kết
quả điều tra gần đây, chúng tôi lần đầu tiên
cung cấp danh sách thành phần loài côn trùng
cánh cứng ở Khu Di sản thế giới Tràng An,
đặc biệt ghi nhận bổ sung 2 loài cho khu hệ
côn trùng Việt Nam. Bài báo này là một phần
trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm tìm
hiểu đa dạng côn trùng ở khu vực này.
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu vật được thu trong thời gian từ 2017–
2018 tại các sinh cảnh khác nhau thuộc Khu
Di sản thế giới Tràng An. Mẫu được thu bằng
vợt côn trùng, bẫy đèn, bẫy UV và bẫy màn
treo. Tại phòng thí nghiệm, mẫu được xử lý
và dựng tiêu bản. Việc định loại chủ yếu dựa
trên các mẫu con đực trưởng thành, trong đó
sử dụng nhiều tài liệu chuyên ngành trong và
ngoài nước như Arrow (1910, 1917, 1931),
Greessit et al. (1970), Habu (1967, 1973,
1978), Kimoto & Gressitt (1982), Kimoto
(1989), Heinrichs (1994), Shepard et al.
(1999), Akiyama & Ohmono (2000), Phạm
Văn Lầm (2002), Lorenz (2005), Park et al.
(2006), Hoàng Đức Nhuận (2007).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài côn trùng cánh cứng tại
Khu Di sản thế giới Tràng An
Từ việc phân tích 602 mẫu côn trùng cánh
cứng, tổng số 138 loài thuộc 102 giống, 17 họ
đã được ghi nhận. Họ Xén tóc Cerambycidae
có số lượng loài đa dạng nhất với 36 loài,

Thành phần loài côn trùng cánh cứng

chiếm 26,1% tổng số loài cánh cứng ghi nhận
tại khu vực nghiên cứu, tiếp đó là họ Bọ chân
chạy Carabidae với 32 loài, chiếm 23,2%. Họ
Bọ hung Scarabaeidae gồm 12 loài, họ Hổ
trùng Cicindelidae và họ Bọ rùa Coccinelidae
cùng được ghi nhận có 10 loài, họ Cánh cứng
ăn lá Chrysomelidae gồm 9 loài. Một số họ
chỉ gồm 1−2 loài như họ Hổ trùng giả

Cleridae, họ Bọ nấm vệt Erotylidae, họ Bọ
hung râu cốc Hybosoridae (2 loài), họ Bổ củi
Elateridae, họ Đom đóm Lampyridae, và họ
Bọ đuôi nhọn Mordellidae (1 loài). Thành
phần các giống, loài trong từng họ được biểu
thị trong hình 1. Danh sách các loài côn trùng
cánh cứng ghi nhận tại Tràng An được trình
bày trong bảng 1.
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có sai khác rõ nhất với VQG Phia Oắc-Phin
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thành phần loài cánh cứng tại Tràng An ghi
có độ tươngTrong
đồng caocác
nhấtloài
với VQG
Bể và có
cánhBacứng
thusaiđược ở
nhận khác
150 lớn
loài
cứng;
TrạmĐén.
ĐaDanh sách
nhấtcánh
đối với
VQGcòn
Phia tại
Oắc-Phin
dạng sinh học Mê Linh và VQG Phia Oắc- Khu Di sản thế giới Tràng An, một số loài
Phin Đén, thành phần loài cánh cứng đã được có đời sống bắt mồi ăn thịt thuộc giống
ghi nhận tương ứng là 232 và 328 loài (Trần Pheropsophus, Chlaenius, Ophionea và
Thiếu Dư và nnk., 2011; Phạm Hồng Thái và Diplocheila (họ Bọ chân chạy, Carabidae).
nnk., 2013). Như vậy, thành phần loài cánh Chúng được biết là thiên địch của sâu hại
cứng ở hai khu vực nghiên cứu có địa hình núi nhiều loài cây trồng nông nghiệp
đá vôi như Tràng An và Ba Bể có sự đa dạng (Heinrichs, 1994; Phạm Văn Lầm, 2002;
thấp hơn so với hai khu vực còn lại có địa Shepard et al., 1999). Ngược lại, các loài
hình núi đất. Sự khác nhau này có thể được thuộc họ Xén tóc (Cerambycidae), họ Cánh
giải thích bởi sự không giống nhau về số cứng ăn lá (Chrysomelidae), họ Ban miêu
lượng mẫu phân tích cũng như thời gian và (Meloidae) gây hại cho lá và rễ cây. Tuy
phương pháp thu mẫu.
nhiên, trong tự nhiên, các loài này luôn có
Tuy nhiên, kết quả phân tích bước đầu so mật độ thấp, chưa có khả năng phát triển
sánh độ tương đồng thành phần loài cánh thành dịch hại.
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Bảng 1. Thành phần loài cánh cứng tại Tràng An, Ninh Bình
Họ Bọ đầu bằng Buprestidae
Agrilus emeritus Descarpentries & Villiers, 1963
Chrysobothris sauteri Kerremans, 1912
Chrysochroa buqueti suturalis Kerremans, 1893
Coraebus acutus (Thomsons, 1879)
Coraebus sidae Kerremans, 1888
Strigoptera auromaculata (Saunders, 1867)
Họ Bọ chân chạy Carabidae
Agonum buchanani (Hope, 1831)
Agonum sp.
Allocota aurata (Bates, 1873)
Allocota sp.
Bembidion niloticum Dejean, 1831
Brachychila hypocrita Chaudoir, 1869
Chlaenius bimaculatus Dejean, 1826
Chlaenius circumdatus Chaudoir, 1856
Chlaenius virgulifer Chaudoir, 1876
Craspedophorus sp.
Diplocheila laevis (Lesne, 1896)
Diplocheila latifrons (Dejean, 1831)
Itamus sp.
Lebia sp.1
Lebia sp.2
Lesticus sp.
Microcosmodes flavopilosus Laferté-Sénectere,
1851
Odacantha metallica (Fairmaire, 1889)
Ophionea indica (Thunberg, 1784)
Ophionea ishiii ishiii Habu, 1961
Orthogonius sp.
Oxycentrus sp.
Parophonus vitalisi (Andrewes, 1922)
Peronomerus fumatus Schaum, 1854
Pheropsophus jessoensis Morawitz, 1862
Planetes bimaculatus (MacLeay, 1825)
Planetes rubicollis (Nietner, 1857)
Pseudognathaphanus punctilabris (MacLeay,
1825)
Pterostichus sp.
Scalidion xanthophanum xanthophanum (Bates,
1888)
Stenolophus quinquepustulatus (Wiedemann,
1823)
Tachys sp.
Họ Xén tóc Cerambycidae
Agelasta bifasciana White, 1858
Apriona germari parvigranula Thomson, 1878
Apriona sublaevis Thomson, 1878
Batocera rufomaculata (De Geer, 1775)
Blepephaeus multinotatus (Pic, 1925)
Blepephaeus succinctor (Chevrolat, 1852)
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Họ Cánh cứng ăn lá Chrysomelidae
Aspidimorpha chandrika Maulik, 1918
Aspidimorpha dorsata (Fabricius, 1787)
Aspidimorpha sanctaecrucis (Fabricius, 1792)
Laccoptera hospita Boheman, 1855
Oides decempunctata Billberg, 1808
Oides palleata (Fabricius, 1781)
Phyllocharis undulata (Linnaeus, 1763)
Platycornus sp.
Trichochrysea sp.
Họ Hổ trùng Cicindelidae
Cylindera kaleea kaleea (Bates, 1866)
Cylindera decempunctata (Dejean, 1825)
Neocollyris auripennis (Horn, 1902)
Neocollyris discretegrossesculpta Horn, 1942
Neocollyris rufipalpis (Chaudoir, 1864)
Neocollyris sp.
Neocollyris strangulata Naviaux, 1991
Neocollyris variitarsis (Chaudoir, 1850)
Therates vietnamensis Wiesner, 1988
Tricondyla pulchripes White, 1844
Họ Hổ trùng giả Cleridae
Callimerus dulcis (Westwood, 1852)
Stigmatium postfasciatum Pic, 1926
Họ Bọ rùa Coccinellidae
Coelophora circumusta (Mulsant, 1850)
Henosepilachna boisduvali (Mulsant, 1850).
Henosepilachna kaszabi (Bielawski & Fursch,
1960)
llleis confusa tonkinensis Bielawski, 1961
Lemnia biplagiata (Schwartz, 1808)
Micraspis discolor (Fabricius, 1798)
Rodolia fumida Mulsant, 1850
Rodolia pumila Weise, 1892
Rodolia ruficollis Mulsant, 1850
Sphaeroplotina sp.
Họ Niềng niễng Dytiscidae
Hydaticus ricinus Wewalka, 1979
Họ Bổ củi Elateridae
Campsosternus auratus (Drury, 1773)
Họ Bọ nấm vệt Erotylidae
Episcapha quadrimacula (Wiedemann, 1823)
Micrencaustes sp.
Họ bọ hung râu cốc Hybosoridae
Phaeochrous davidis Fairmaire, 1886
Phaeochrous dissimilis vietnamicola Kuijten,
1985
Họ Niềng niễng kim Hydrophilidae
Berosus sp.
Hydrophilus bilineatus (MacLeay, 1825)
Hydrophilus sp.
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Chlorophorus macaumensis (Chevrolat, 1845)
Demonax nebulosus Gressitt & Rondon, 1970
Derolus blaisei Pic, 1923
Desisa subfasciata (Pascoe, 1862)
Dorysthenes granulosus (Thomson, 1861)
Epepeotes luscus densemaculatus Breuning, 1943
Eunidia rondoni Breuning, 1962
Exocentrus sp.
Glenea cantor (Fabricius 1782)
Glenea (Glenea) circulomaculata Breuning, 1965
Glenea tonkinea Aurivillius, 1925
Malloderma pascoei Lacordaire, 1872
Mesosa undulata (Fabricius, 1792)
Mispila tonkinea Pic, 1925
Moechotypa delicatula (White, 1858)
Nupserha clypealis clypealis (Fairmaire, 1895)
Oberea birmanica Gahan, 1895
Oberea fuscipennis fuscipennis Chevrolat, 1852
Oberea yunnanensis Breuning, 1947
Olenecamptus bilobus bilobus (Fabricius, 1801)
Pharsalia (Cycos) subgemmata (Thomson, 1857)
Pothyne variegata variegata Thomson, 1864
Pterolophia multifasciculata Pic, 1925
Pterolophia postfasciculata Pic, 1934
Stibara tricolor (Fabricius, 1792)
Stromatium longicorne (Newman, 1842)
Stromatium sp.
Teladum comosus (Holzschuh, 1989)
Trachystolodes tonkinensis Breuning, 1943
Xylotrechus buqueti (Laporte & Gory, 1838)

Các loài cánh cứng ghi nhận bổ sung cho
khu hệ côn trùng Việt Nam tại Khu Di sản
thế giới Tràng An
Trong số 138 loài côn trùng cánh cứng ghi
nhận tại Tràng An, hai loài Chrysobothris
sauteri
Kerremans
(Họ
Đầu
bằng
Buprestidae) (hình 2a) và Glenea (Glenea)

Sternolophus rufipes (Fabricius, 1792)
Họ Đom đóm Lampyridae
Pyrocoelia analis (Fabricius, 1801)
Họ Ban miêu Meloidae
Epicauta hirticornis (Haag-Rutenberg, 1880)
Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880)
Hycleus phalerata (Pallas, 1782)
Họ Bọ đuôi nhọn Mordellidae
Glipa annulata (Redtenbacher 1868)
Họ Bọ hung Scarabaeidae
Apogonia sp.1
Apogonia sp.2
Campsiura javanica (Gory & Percheron, 1833)
Copris magicus Harold, 1881
Cosmiomorpha (Microcosmiomorpha)
pacholatkoi Jákl, 2014
Holotrichia sp.
Maladera sp.
Onitis falcatus (Wunfel, 1786)
Onthophagus seniculus Fabricius, 1781
Onthophagus sp.1
Onthophagus sp.2
Xylotrupes socrates Schaufuss, 1864
Họ Chân bò Tenebrionidae
Gonocephalum tuberculatum (Hope, 1831)
Heterotarsus sp.
Lagria ignota (Borchmann, 1941)
Plesiophthalmus fuscoaenescens Fairmaire, 1898
Strongylium sp.
Xenocerogria sp.

circulomaculata Breuning (Họ Xén tóc
Cerambycidae) (hình 2b), lần đầu được ghi
nhận cho khu hệ côn trùng Việt Nam. Trước
đây, Chrysobothris sauteri mới được ghi nhận
ở Đài Loan (Akiyama & Ohmono, 2000); còn
Glenea circulomaculata trước đây mới được
ghi nhận tại Lào (Greessit et al., 1970).

Hình 2. Hai loài cánh cứng ghi nhận mới tại Khu Di sản thế giới Tràng An: a) Chrysobothris
sauteri Kerremans, 1912 (con cái); b) Glenea (Glenea) circulomaculata Breuning (con đực)
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Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi cũng
mở rộng vùng phân bố cho loài bọ hung
Cosmiomorpha
(Microcosmiomorpha)
pacholatkoi Jákl. Loài này được mô tả năm
2014 dựa trên mẫu chuẩn thu được từ Vườn
quốc gia Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). Cho đến
nay loài này chưa được ghi nhận bên ngoài
lãnh thổ Việt Nam.
Ngoài hai loài cánh cứng được ghi nhận
mới cho Việt Nam, 29 dạng loài cánh cứng
thu được ở Khu Di sản thế giới Tràng An
mới được định loại đến giống, trong đó tập
trung chủ yếu vào họ Bọ chân chạy
(Carabidae) gồm 11 dạng loài (chiếm 37,9%)
và họ Bọ hung (Scarabaeidae) gồm 6 dạng
loài (20,7%). Tiếp tục điều tra và nghiên cứu
nhóm côn trùng cánh cứng tại khu vực này
hứa hẹn sẽ phát hiện được những taxon mới
cho khoa học.
KẾT LUẬN
Lần đầu tiên ghi nhận 138 loài cánh cứng
thuộc 102 giống, 17 họ tại khu Di sản thế giới
Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Hai loài là ghi
nhận mới cho khu hệ Việt Nam, bọ đầu bằng
Chrysobothris sauteri và xén tóc Glenea
(Glenea) circulomaculata; một loài chưa ghi
nhận ngoài Việt Nam, Cosmiomorpha
(Microcosmiomorpha) pacholatkoi là bằng
chứng về sự đa dạng côn trùng ở Khu Di sản
thế giới Tràng An. Kết quả này gợi mở cho
các nghiên cứu tiếp theo về đa dạng sinh học
và bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực đặc
biệt này.
Lời cảm ơn: Bài báo này được thực hiện với
sự hỗ trợ kinh phí của Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam cho đề tài mã số
VAST04.06/18-19. Tập thể tác giả chân thành
cảm ơn Sở Du lịch Ninh Bình và Ban Quản lý
Danh thắng Tràng An đã tạo điều kiện và giúp
đỡ đoàn trong thời gian khảo sát.
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ABSTRACT
The species composition and distribution of sphecid wasps in Ha Noi and its vicinity are
studied. Sixteen sphecid wasps of the family Sphecidae are recorded. Of those, Isodontia
aurifrons (Smith) is reported as a new record for the Vietnamese sphecid fauna. The
distribution of sphecid wasps and the redescription of the newly recorded species I. aurifrons
in the study area are included.
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INTRODUCTION
The Sphecidae, a cosmopolitan family of
wasps, is easily distinguished from other
Spheciformes families by cylindrically gastral
petiole and hindwing with large jugal lobe,
containing an anal vein (Bohart & Menke,
1976). The family consists of 783 species in
five
subfamilies
(Ammophilinae,
Chloriontinae, Sceliphrinae Sphecinae, and
Stangeellinae) and 19 genera. Except the
subfamily Stangeellinae with a single genus
Stangleella distributed only in Brazil, the
remaining subfamilies with 12 genera
(Ammophila,
Eremnophila,
Hoplammophila,
Parapsammophila,
Podalonia,
Chlorion,
Chalybion,
Sceliphron, Prionyx, Isodontia, Palmodes,
and Sphex) are distributed in the Oriental
region (Pulawski, 2019).
For the Vietnamese sphecid fauna, Pham
et al. (2015) recorded 20 species in seven
genera. Tano & Kurokawa (2015) reported
five species and four subspecies, of these,
Chalybion bengalense (Dahlbom) was a new
record. Dollfuss (2016) recorded three species
and three subspecies. Pham (2016a,b)
described two new species, Isodontia vanlinhi
(Pham) and Sceliphron clypeatum (Pham) and
Pham & Dang (2017) reported Chalybion
malignum (Kohl) as a new record. Hence, to
date, a total of 24 species and nine subspecies
has been recorded for the Vietnamese sphecid
fauna. Isodontia aurifrons (Smith) was
described more than 100 years ago (Turner,
1910) from Australia, under the synonym
Sphex abditus st. nugenti. After studying
particularly on two genera Sphex and
Isodiontia, Bohard & Menke (1976) moved it
under I. aurifrons without a redescription.
Morever, the initial description of the species
contains insufficiently detailed characters that
represent arrangement of the Isodontia species
groups designed by Hensen (1991). In the
present study, we reported the species
composition and distribution of the sphecid
wasps in Ha Noi and its vicinity, and provided
a redescription of I. aurifrons with remarks on
its metasomal colour.
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MATERIALS AND METHODS
Studies were carried out at Ha Noi and its
vicinity, including Ha Noi (Long Bien, Bac
Tu Liem, Nam Tu Liem, and Cau Giay
Districts), Bac Ninh (Tu Son town), Vinh
Phuc (Me Linh District), Thai Nguyen (Phu
Luong District), and Hoa Binh (Yen Thuy,
Luong Son and Kim Boi Districts) from
October 2015 to May 2019. Specimens were
collected using insect nets, Malaise traps,
and trap nests. Nests of some species were
also collected.
The adult morphological characters were
observed and described from pinned and dried
specimens with the aid of a stereoscopic
microscope. Some references such as van der
Vecht & van Breugel (1968), Bohart &
Menke (1976), Hensen (1987, 1988), Ohl &
Höhn (2011), and Dörfel & Ohl (2015) were
used for the identification of the species.
Photographic images were taken using an
Olympus camera BHWB 81108. The
specimens examined in the present paper are
deposited in the Institute of Ecology and
Biological Resources (IEBR), Vietnam
Academy of Science and Technology
(VAST), Ha Noi, Vietnam.
RESULTS AND DISCUSSION
Species composition
A total of 16 sphecid wasps in four
subfamilies and seven genera was recorded in
Ha Noi and its vicinity (table 1). Among
them, I. aurifrons (Smith) was reported as a
new record for the sphecid fauna of Vietnam.
Barthélémy (2014) listed 14 sphecid
wasps in Hong Kong, and Kim et al. (2014)
reported 17 species in Korea. Compared with
the sphecid fauna of these two countries, the
species composition of sphecid wasps in Ha
Noi and its vicinity is rather high, although
some adjacent provinces of Ha Noi such as Ha
Nam, Phu Tho, and Hung Yen and also many
localities of the studied area have not yet been
surveyed. Three scenarios for this high
species composition are possible: 1) the Ha
Noi and its vicinity lying the east side of the
Himalaya range that is a biodiversity hotspot
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of the world; 2) diversity of several
topography types and tropical climate
consistent with development and existance of

the sphecid wasps, for examble, the winter is
necessary to overwintering species; and 3)
abundance in prey of the sphecid wasps.

Table 1. The species composition of sphecid wasps in Ha Noi and its vicinity
Study location
Ha
Hoa
Thai
Bac
Vinh
No.
Scientific name
Noi Binh
Nguyen
Ninh
Phuc
A Subfamily Ammophilinae
I
Genus Ammophila
1
A. clavus (Fabricius, 1775)
+
+
+
+
2
A. laevigata Smith, 1856
+
+
B Subfamily Sceliphrinae
II Genus Sceliphron
3
S. madraspatanum (Fabricius, 1781)
+
+
+
+
+
4
S. deforme (Smith, 1856)
+
+
III Genus Chalybion
5
C. bengalense (Dahlbom, 1845)
+
+
+
+
+
6
C. japonicum (Gribodo, 1883)
+
+
7
C. malignum (Kohl, 1906)
+
+
+
8
C. dolichothorax (Kohl, 1918)
+
C Subfamily Sphecinae
IV Genus Isodontia
9
I. aurifrons (Smith, 1859)*
+
10 I. chrysorrhoea (Kohl, 1856)
+
V Genus Sphex
11 S. argentatus Fabricius, 1787
+
+
12 S. sericeus (Fabricius, 1804)
+
+
+
+
13 S. subtruncatus Dahlbom, 1843
+
14 S. diabonicus Smith, 1858
+
VI Genus Prionyx
15 P. viduatus (Christ, 1791)
+
+
+
D Subfamily Chloriontinae
VII Genus Chlorion
16 Ch. lobatum (Fabricius, 1775)
+
+
+
Total
7
12
7
4
10
Notes: : New record for the sphecid wasp fauna of Vietnam; +: Presence; -: Absence.
Redescription
(Smith, 1859)

of

Isodontia

aurifrons

Sphex aurifrons F. Smith, 1859: 157, ♀.
Lectotype: ♀, Indonesia: Maluku: Island of
Aru (University Museum of Natural History,
Oxford, United Kingdom).
Sphex morosus F. Smith, 1860: 122, ♂ (as
morosa, incorrect original termination).

Sphex volatilis F. Smith, 1860: 122, ♂.
Holotype: ♂, Indonesia: Moluccas: Batjan
Islands (now Bacan): no specific locality
(University Museum of Natural History,
Oxford, United Kingdom).
Sphex triodon Kohl, 1890: 377, ♂.
Lectotype: ♂, Indonesia: Java: no specific
locality
(Naturhistorishes
Museum,
Zoologische Abtheilung, Wien).
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Sphex abditus Kohl, 1895: 51, ♀.
Holotype: ♀, Sikkim? (Naturhistorishes
Museum, Zoologische Abtheilung, Wien).
Sphex abditus st. nugenti R. Turner, 1910:
345, ♀. Holotype or syntypes: ♀, Australia:
Queensland: Cairns (The Natural History
Museum, United Kingdom, London).

Materials examined: VIETNAM: Vinh
Phuc: 2♀, Me Linh Station for Biodiversity,
Me Linh, Vinh Phuc, 20.vii.2018, trap nests,
Phong Huy Pham.
Description:
Female (Figs. 1a–1f): Body length 21–23
mm, forewing length 16–18 mm.

Figure 1. Isodontia aurifrons (Smith): A) Head, frontal view; b) Antenna; c) Mesosoma, dorsal
view; d) Mesosoma, lateral view; e) Petiole; f) Habitus, lateral view
Head (Figs. 1a, 1b): Clypeus with short
carina near base, moderately convex, anterior
74

margin waved, not arched, with two short
blunt teeth in the middle. Mandible with three
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apical teeth, week middle tooth. Head finely,
separately punctured. Ocelli developed,
distance between hind ocelli about two third
times that from hind ocellus to inner eye
margin and about 0.6 times that from hind
ocellus to vertex margin. Antennal
flagellomere I as long as II, flagellum with
longitudinal ridge. Clypeus and sides of face
with short and dense golden pile and scattered
long fulvous setae.
Mesosoma (Figs. 1c, 1d, 1f): Pronotal
collar with posterior margin without
longitudinal sulcation, each side obviously
moderately deep groove. Mesoscutum with
obvious notaulus and admedian line.
Mesopleuron with postspiracular carina,
episternal and episternal-scrobal sulcus.
Lower metapleural area with gently small
transverse striations. Propodeal side with
incompletely spiracular groove, not extending
more than halfway from hindcoxa to spiracle.
Mesosoma finely and closely punctured,
thinly covered with long fulvous red
pubescence.
Metasoma (Figs. 1e, 1f): Petiole
moderately curved, glossy, about 0.68 times
the length of hind tibia and 0.87 times that of
hind basal tarsus. Metasoma smooth, without
punctations. Metasomal sterna flat, wide.
Petiole with moderately long fulvous red
pubescence.
Colour: Body black. Anterior side of
scape, anterior margin of clypeus, apical half
of mandible, tegular, whole hind femora, tibia,
and four first tarsi, most fore- and midfemora, tibia, and tarsus red brown. Fore wing
and hind wing nearly hyaline, lightly yellow,
apical margin infuscated, nervure testaceous.
Male: Unknown.
Distribution: Indonesia, India, New
Guinea, Australia, China, Laos, Malaysia,
Philippine, Sri Lanka, Thailand, Vietnam
(new record).
Remark: Smith (1859) and Bingham
(1897) described the species from Indonesia
and India, respectively, with the apical
margins of metasomal segments that were
broadly testaceous brown. Hensen (1991)

reported that the metasoma of the species is
entirely black, although he did not show the
exact location in which examined specimens
collected. The coloration of specimens of the
species from Vietnam is consistent with that
of specimens studied by Hensen.
Distribution
The distribution of sphecid wasps in Ha
Noi and its vicinity was showed in table 1.
Among the study localities, Hoa Binh had the
highest number of sphecid wasps (12 species)
and Bac Ninh had the lowest number of
sphecid wasps (4 species). Chalybion
bengalense (Dahlbom) (also referred from
Pham, 2018, 2019a) and Sceliphron
madraspatanum (Fabricius) were the most
common species, found at all study areas.
They distributed in large area from rural to
urban and mountainous localities. The large
distribution of the two species is probably
tightly related to prey for their brood, spiders
of mainly the family Araneidae that were
commonly distributed and quite abundant in
number at the study area. Two species A.
clavus (Fabricius) and S. sericeus (Fabricius)
distributed in almost all study localities,
except Vinh Phuc and Bac Ninh, respectively.
Sphex argentatus Fabricius, Prionyx viduatus
(Christ), and Chlorion lobatum (Fabricius)
seem to be largely distributed species because
they occurred in both urban and mountainous
localities. Sceliphron deforme (Smith),
Chalybion japonicum (Gribodo) (also referred
from Pham, 2019b), and C. malignum (Kohl)
(also referred from Pham & Dang, 2017) are
definitely mountainous species because they
were found only in mountainous localities,
Hoa Binh, Thai Nguyen, and Vinh Phuc.
Three species I. aurifrons (Smith), Isodontia
chrysorrhoea (Kohl), and Sphex subtruncatus
Dahlbom were found only at Me Linh, Vinh
Phuc, and Sphex diabonicus Smith was
occurred only in Hoa Binh. Berland (1928)
recorded the later in Ha Noi, but during the
survey period we did not find out the species.
Presumably the urbanization process has
affected its distribution. Hensen (1988)
recorded C. japonicum in Ha Noi, but we did
not retrieve its occurrence here.
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ABSTRACT
This is the first research on species composition and distribution of termites in Mui Ca Mau
biophere reserve. A total of 7 species belonging to 6 genera and three families have been
identified from this area. Among them, Nasutitermes mantagensiformis và Microcerotermes
burmanicus had high collected sample rate (38.1% and 35.7%, respectively of total sample
number of the studied area). The study has recorded Nasutitermes dimorphus as new for the
termite fauna of Vietnam. The result on distribution of termites in different habitats showed that
the residential area has 6 species, the cajuput forest has 3 species, the shrimp farming has 2
species, and only one species, Nasutitermes mantagensiformis, was found in the mangrove
forest. This termite species was also the unique species that recorded from all the four study
habitat in Mui Ca Mau biophere reserve.
Keywords: Biophere reserve, habitat distribution, species composition, termites, Mui Ca Mau.
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DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA MỐI
(Isoptera) Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN MŨI CÀ MAU
Nguyễn Thị My1,2,*, Nguyễn Minh Đức1,2, Nguyễn Văn Quảng2
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Hà Nội, Việt Nam
Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
1

2

Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019
TÓM TẮT
Thành phần loài mối ở khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, lần đầu tiên được nghiên
cứu. Bài báo này trình bày thành phần 7 loài thuộc 6 giống, 3 họ, trong số đó, hai loài
Nasutitermes mantagensiformis và Microcerotermes burmanicus chiếm ưu thế. So với
tổng số mẫu thu được, tỷ lệ mẫu bắt gặp của hai loài này tương ứng 38,1% và 35,7%.
Nghiên cứu đã ghi nhận mới Nasutitermes dimorphus cho khu hệ mối ở Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu về sự phân bố theo sinh cảnh của mối ở khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà
Mau cho thấy, khu dân cư bắt gặp 6 loài, sinh cảnh rừng tràm có 3 loài, bờ vuông nuôi
tôm có 2 loài và rừng ngập mặn chỉ có 1 loài. Nasutitermes mantagensiformis là loài duy
nhất phân bố ở sinh cảnh rừng ngập mặn của Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau và
cũng bắt gặp trong 3 sinh cảnh còn lại.
Từ khóa: Mối, khu dự trữ sinh quyển, phân bố, thành phần loài, Mũi Cà Mau.
*Địa chỉ email liên hệ: ngmyb2012@gmail.com
MỞ ĐẦU
Trong tự nhiên, mối là sinh vật có lợi do
khi chúng tham gia vào quá trình phân giải vật
chất hữu cơ có nguồn gốc từ xenlulô để tạo
thành đường và các chất đơn giản hơn trong
chu trình chuyển hoá vật chất (Abe, 1979),
bên cạnh đó có một số loài là đối tượng gây
hại đối với cây trồng, công trình kiến trúc, đê,
đập đất (Nguyễn Đức Khảm và nnk., 2007;
Roonwal & Chhotani, 1989).
Khác với những sinh vật phân giải đơn
độc khác, mối là côn trùng xã hội có môi
trường sống đa dạng, có thể tìm thấy sống
theo quần tộc trong mùn đất, trong các gò đất
cao, trong thân cây chết hoặc trên cây sống.
Dựa vào đặc điểm hình thái giải phẫu hệ tiêu
hóa của mối thợ và thành phần vi sinh vật
đường ruột của mối chúng được chia thành 4
nhóm: nhóm I gồm những loài mối chỉ ăn gỗ;
nhóm II: những loài mối có phổ thức ăn rộng,
chúng có thể ăn gỗ, cỏ, mẫu vụn thực vật
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(mẩu cành, lá cây khô) và vi thực vật biểu
sinh (micro-epiphytes); nhóm III: những loài
mối ăn gỗ phân giải một phần thành mùn giầu
chất hữu cơ ở các lớp trên mặt đất và nhóm IV
gồm những loài ăn gỗ đã phân giải hoàn toàn
thành mùn, thường lẫn vào trong đất nên có
tác giả còn gọi là nhóm mối này ăn đất
(Donovan et al., 2001). Chính vì chúng có các
phổ thức ăn khác nhau dẫn đến sự thích nghi
phân bố ở các sinh cảnh là khác nhau. Ở Việt
Nam, các nghiên cứu về mối ở vùng đất
thường xuyên ngập nước nói chung và rừng
ngập mặn nói riêng còn rất hạn chế, hầu như
chưa có công bố nào về mối ở khu vực này.
Khu Dự trữ Sinh quyển (KDTSQ) Mũi Cà
Mau thuộc 5 huyện của tỉnh Cà Mau, bao gồm
U Minh, Trần Văn Thời, Năm Căn và Ngọc
Hiển. Đây là vùng đất thấp, bằng phẳng, có
nhiều kênh rạch, thường xuyên bị ngập nước
(độ cao trung bình từ 0,5–1,5m) và bao gồm
hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, hệ sinh

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài

thái rừng tràm nằm sâu trong lục địa. Đây là
khu vực được xem là nơi có sự đa dạng sinh
học cao, ở đây, không kể các loài mối gỗ khô,
hầu hết các loài mối ít nhiều đều có mối liên
hệ với đất trong tạo dựng tổ và kiếm ăn. Hai
vấn đề được đề cập đến trong bài báo này
nhằm làm rõ là thành phần loài và đặc trưng
của các quần xã mối ở KDTSQ Mũi Cà Mau.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu mối được thu theo phương pháp của
Nguyễn Đức Khảm (1976). Điều tra thiu mẫu
theo tuyến , kéo dài từ 3 đến 5 km theo bốn
sinh cảnh: Khu dân cư (KDC), bờ vuông nuôi
tôm (BVT), rừng ngập mặn (RNM) và rừng
tràm (RT) trong khu dự trữ sinh quyển Mũi
Cà Mau. Trên các tuyến điều tra, chúng tôi
xác định các vị trí có dấu hiệu hoạt động của
mối như tổ mối, đường mui, gỗ mục… Tại
mỗi vị trí thu mẫu, điều tra và thu bắt đầy đủ
các đẳng cấp (nếu có), trong đó ưu tiên thu

mối lính. Ghi chép thông tin về sinh cảnh, vị
trí thu mẫu (tọa độ, tại đường mui, trong gỗ
mục, gỗ khô, tổ nổi, tổ trên cây). Mẫu được
bảo quản trong các ống nghiệm nhỏ, định hình
bằng cồn 75%. Mẫu vật được làm sạch, phân
tích và bảo quản tại phòng thí nghiệm của
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.
Định loại mối theo Ahmad (1958, 1965),
Roonwal (1970), Thapa (1981), Huang et al.
(2000), Nguyễn Đức Khảm và nnk (2007). Số
liệu thu được xử lý trên phần mềm Microsoft
Excel 2010.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài mối ở khu dự trữ sinh
quyển Mũi Cà Mau
Kết quả định loại 84 mẫu mối đã ghi nhận
được tổng số 7 loài thuộc 6 giống, 3 họ mối
(Kalotermitidae,
Rhinotermitidae
và
Termitidae) tại khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà
Mau (bảng 1).

Bảng 1. Thành phần và độ phong phú của loài mối
ở khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
Tỷ lệ %
Nhóm
STT Tên khoa học
mẫu thu được thức ăn
KALOTERMITIDAE ENDERLEIN, 1909
1
Cryptotermes domesticus (Haviland,1898)
2,4
I
RHINOTERMITIDAE LIGHT, 1896
2
C. gestroi (Wasmann, 1986)
7,1
I
3
S. medioobscurus Holmgren, 1914
2,4
I
TERMITIDAE WESTWOOD, 1840
4
M. burmanicus Ahmad, 1947
35,7
II
5
T. propinquus Holmgren, 1914
4,8
II
6
N. mantagensiformis (Holmgren, 1913)
38,1
II
(*)
7
N. dimorphus Ahmad, 1965
9,5
II
Tổng số
100

Đặc điểm
làm tổ
GK
GK, TC
GK
GK,TN,
GK,TN
GK, TC
GK,TN

Ghi chú: (*): Loài ghi nhận mới cho khu hệ mối Việt Nam; GK: Gỗ khô; TN: Tổ nổi; TC: Trên cây.

Trong số 7 loài mối ở KDTSQ Mũi Cà
Mau, về độ phong phú (tỷ lệ mẫu thu được),
loài Nasutitermes mantagensiformis chiếm tỷ
lệ cao nhất (chiếm 38,1% tổng số mẫu thu
được), sau đến các loài Microcerotermes
burmanicus
(35,7%),
Nasutitermes
dimorphus, loài ghi nhận mới cho khu hệ mối
ở Việt Nam ( 9,5%), Coptotermes gestroi

(7,1%), Termes propinquus (4,8%), cuối cùng
là hai loài Schedorhinotermesmedioobscurus
(2,4%) và Cryptotermes domesticus (2,4%).
Nasutitermes dimorphus được Ahmad ghi
nhận đầu tiên ở Thái Lan vào năm 1965
(Ahmad, 1965) và cũng được ghi nhận muộn
hơn ở Malaysia, vào năm 1981 (Thapa, 1981).
Loài N. dimorphus có đặc điểm chung của
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giống là đầu mối lính kéo dài thành vòi, hàm
trên tiêu giảm, phần trước của hàm chỉ còn lại

A

dưới dạng gai. Loài này có hai loại mối lính
(mối lính lớn và mối lính nhỏ) (hình 1).

0,5 mm

B

Hình 1. Hình thái ngoài của mối lính lớn và mối lính nhỏ loài Nasutitermes dimorphus
(A: Toàn thân mối lính nhìn từ mặt bên, B: đầu mối lính nhìn từ trên xuống)
Đặc điểm hình thái Nasutitermes dimorphus
Mối lính lớn: Đầu màu nâu khói, vòi màu
nâu sẫm, đỉnh vòi màu nâu đỏ; râu có màu hơi
sáng hơn màu của đầu; tấm lưng ngực trước
có màu nâu ở nửa trước, nửa sau có màu sáng
hơn. Đầu có ít lông ngắn và một vài lông dài
xen kẽ. Đầu không kể vòi có dạng hình tròn
(chiều dài đầu không vòi: 0,95–1,05 mm;
chiều rộng nhất đầu: 1,00–1,05 mm), hai mép
bên đầu tương đối thẳng. Vòi có dạng hình
trụ, thuôn nhọn ở đỉnh vòi, chiều dài vòi bằng
khoảng 0,5 chiều dài của đầu không kể vòi.
Hàm trên có gai ngắn. Râu có 12 đốt, đốt 2
hơi dài hơn đốt 3 và gần dài bằng đốt 4. Tấm
lưng ngực hình yên ngựa, mép trước và mép
sau đều không có vết lõm ở giữa.
Mối lính nhỏ: Đầu màu nâu khói, vòi màu
nâu sẫm, đỉnh vòi màu nâu đỏ; râu có màu hơi
sáng hơn màu của đầu; tấm lưng ngực trước
có màu nâu ở ở nửa trước, nửa sau có màu
sáng hơn. Đầu có dạng quả lê, chiều dài đầu
không vòi lớn hơn (chiều rộng chiều dài đầu
cả vòi: 0,62–0,70 mm; chiều rộng nhất đầu:
0,50–0,60 mm). Vòi có dạng hình trụ, thuôn
nhọn ở đỉnh vòi, chiều dài vòi bằng khoảng
2/3 chiều dài của đầu không kể vòi. Hàm trên,
râu và tấm lưng ngực trước có đặc điểm tương
tự mối lính lớn.
So với các vùng nghiên cứu khác, số lượng
loài mối ở khu vực nghiên cứu này thấp hơn
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nhiều, chỉ gồm có 7 loài. Phải nói rằng thành
phần loài mối ở khu vực nghiên cứu khá nghèo
nàn, riêng về số loài chỉ bằng 1/11 số loài mối
ở Tây Nguyên (Nguyễn Quốc Huy, 2011) hay
bằng 1/10 số loài mối ở khu vực Mã Đà -Nam
Cát Tiên (Nguyen Van Quang & Nguyen Thi
My, 2006). Theo nhóm sử dụng thức ăn, kết
quả bảng 1 cho thấy chỉ bắt gặp một số loài
mối thuộc nhóm I và nhóm II, không bắt găp
những loài mối thuộc nhóm III và nhóm IV.
Vắng bóng hoàn toàn các loài mối có vườn
nấm (Macrotermitinae) và thiếu đi hầu hết các
nhóm mối xoắn hàm ăn mùn (Termitinae),
ngoại trừ giống Termes. KDTSQ Mũi Cà Mau
là vùng đất thường xuyên ngập nước, những
loài thuộc nhóm III và nhóm IV thường là
những loài làm tổ hoàn toàn trong đất hoặc
trong lớp mùn trên mặt đất. Dó đó những loài
này khó có khả năng thích nghi và tồn tại được
trong khu vực nghiên cứu. Những loài tìm thấy
trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là những
loài có khả năng làm tổ trong gỗ (Cryptotermes
domesticus,
Coptotermes
gestroi,
Shedorhinotermes medioobscurus) và làm tổ
trên cây (C. gestroi, N. mantagensiformis) hoặc
làm tổ nổi (tổ có một phần nổi cao trên mặt
đất) (gồm các loài Microcerotermes
burmanicus, Termes propinquus, Nasutitermes
dimorphus). Tổ nổi của các loài này được làm
bằng vật liệu mùn đất trộn với chất tiết của các
cá thể trong quần tộc, một thứ vật liệu rắn chắc
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có sức bền cao, ít ngấm nước và cấu tạo phức
tạp. Trong những trường hợp môi trường bất
lợi, các lối dẫn vào khoang tổ sẽ được mối thợ
đắp kín, chúng sống trong đó một thời gian
ngay cả khi bị ngập nước tạm thời. Khả năng
làm tổ và sử dụng thức ăn của các loài mối đã
tạo điều kiện cho sự thích nghi và tồn tại của
chúng trong điều kiện vùng thấp và ngập mặn
ở khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

Phân bố của mối theo sinh cảnh
Như trên đã đề cập, trong khu dự trữ
sinh quyển Mũi Cà Mau, mối được điều tra
theo 4 dạng sinh cảnh: Khu dân cư (KDC),
bờ vuông nuôi tôm (BVT), rừng ngập mặn
(RNM) và rừng tràm (RT). Kết quả về phân
bố của mối theo sinh cảnh được chỉ ra ở
bảng 2.

Bảng 2. Phân bố của loài theo sinh cảnh
STT
1
2
3
4
5
6
7

Tên loài
Cryptotermes domesticus (Haviland, 1898)
Coptotermes gestroi (Wasmann, 1986)
Schedorhinotermes medioobscurus Holmgren, 1914
Microcerotermes burmanicus Ahmad, 1947
Termes propinquus Holmgren, 1914
Nasutitermes mantagensiformis (Holmgren, 1913)
Nasutitermes dimorphus Ahmad, 1965 (*)
Tỷ lệ % lượng mẫu thu được
Tổng số loài
Tỷ lệ % lượng loài thu được

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, mẫu mối phân
bố (bắt gặp) chủ yếu ở sinh cảnh RT và KDC,
tỷ lệ mẫu thu được tương ứng ở 2 sinh cảnh
này là 39,3% và 36,9% so với tổng số mẫu thu
được. Mẫu thu được ở sinh cảnh BVT và
RNM chiếm tỷ lệ thấp hơn, chỉ bằng khoảng
1/3 so với sinh cảnh KDC và RT. Trong 4
sinh cảnh điều tra, số loài mối thu được nhiều

KDC
2,4
7,1
2,4
11,9
4,8
8,3
36,9
6
85,7

Sinh cảnh
BVT
RT

6,0

17,9

4,8

11,9
9,5
39,3
3
42,9

10,7
2
28,6

RNM

13,1
13,1
1
14,3

nhất ở sinh cảnh KDC (6 loài chiếm 85,7%
tổng số loài thu được ở khu vực nghiên cứu,
tiếp đến là sinh cảnh RT (3 loài, chiếm
42,9%), sinh cảnh BVT (2 loài, chiếm 28,6%),
còn sinh cảnh RNM chỉ có 1 loài. Sự khác biệt
về phân bố của mối giữa các sinh cảnh trong
khu vực nghiên cứu được chỉ rõ ở hình 2.

Hình 2. Cấu trúc thành phần loài mối theo sinh cảnh
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Từ hình 2, dễ dàng nhận thấy, loài
Nasutitermes mantagensiformis có phân bố ở
tất cả các sinh cảnh, Microcerotermes
burmanicus phân bố ở 3 sinh cảnh (KDC,
BVT, RT), với 5 loài còn lại mới chỉ gặp ở 1
sinh cảnh,
trong số đó, Crytotermes
domesticus,
Coptotermes
gestroi,
Schedorhinotermes medioobscurus và Termes
propinquus mới chỉ được tìm thấy trong sinh
cảnh KDC, còn Nasutitermes dimorphus lại chỉ
được tìm thấy trong sinh cảnh RT. Điều này có
thể được giải thích bởi KDTSQ Mũi Cà Mau là
vùng đất thấp, thường xuyên bị ngập nước, khu
vực dân cư sống thường trên vùng đất cao,
khoảng không gian xung quanh nhà rộng và có
nhiều cây cối. Đồ dùng và vật liệu bằng gỗ làm
nhà của người dân ở khu dân cư là vật liệu
chính giúp cho các loài mối thuộc giống
Cryptotermes và Coptotermes làm tổ. Chính vì
vậy sinh cảnh này có nhiều loài hơn các sinh
cảnh khác. BVT cũng là những bờ gờ cao
nhưng là sinh cảnh chịu sự tác động nhiều nhất
bởi hoạt động đắp, phát bờ hàng năm của

A

người dân, vì vậy ít nhiều ảnh hưởng đến sự
phân bố của những loài mối làm tổ nổi cũng
như tổ trên cây. Hai sinh cảnh RT và RNM đều
là sinh cảnh thường xuyên bị ngập nước, tuy
nhiên, sinh cảnh RT là khu rừng ngập nước
ngọt nên những loài làm tổ trên cây (hình 3A)
hoặc tổ nổi (hình 3B, 3C) có thể thích ứng
được nhờ khả năng di chuyển đến làm tổ trên
cây hoặc mô đất cao hoặc phần trên cao của tổ
nổi để tồn tại qua khoảng thời gian bị ngập
nước. Đối với RNM điều kiện thích ứng của
mối khó khăn hơn nhiều vì ngoài khả năng làm
tổ, mối cần có nước và thức ăn. Khác với các
loài mối gặp trong khu vực nghiên cứu,
Nasutitermes mantagensiformis là loài có phổ
thức ăn thuộc vào nhóm II và có khả năng làm
tổ trên cây. Chính vì khả năng sống và làm tổ
trên cây nên chúng là ứng cử viên lý tưởng cho
việc xâm chiếm rừng ngập mặn (Martius,
2001). Chính điều này giải thích lý do
Nasutitermes mantagensiformis là loài duy
nhất có mặt trong sinh cảnh RNM của KDTSQ
Mũi Cà Mau.

B

C

Hình 3. Hình dạng tổ của một số loài phân bố tại khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
(A: Tổ trên cây của loài N. mantagensiformis, B: Tổ nổi của loài M. burmanicus,
C: Tổ nổi của loài N. dimorphus)
Như vậy, sự phân bố của mối cũng thể
hiện khác nhau cả về số lượng loài và phân bố
của chúng theo sinh cảnh. Đặc điểm của thảm
thực vật và vị trí của địa hình trong sinh cảnh
là những yếu tố có liên quan chặt chẽ với
thành phần loài mối trong các sinh cảnh.

cho khu hệ mối Việt Nam. Trong 4 sinh cảnh
ở khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, sinh
cảnh khu dân cư có tới 6 loài, Nasutitermes
mantagensiformis là loài có mặt ở cả 4 sinh
cảnh, còn sinh cảnh rừng ngập mặn chỉ có
một loài.

KẾT LUẬN
Trong 7 loài mối được xác định có ở khu
dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, cóhai loài,
Nasutitermes mantagensiformis và loài
Microcerotermes burmanicus, chiếm ưu thế;
loài Nasutitermes dimorphus là ghi nhận mới

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được sự hỗ trợ
và là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài:
Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn da
dạng sinh học quy mô cấp làng, xã tại khu dự
trữ sinh quyển Mũi Cà Mau”, mã số:
ĐTĐL.CN-26/17.
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ABSTRACT
Rehmannia dried rhizome (Sheng Dihuang) has been used for health-supporting and treatment
of anemia, asthenia and diabetes. Currently in several provinces of Northern Vietnam, 8 types
of arthopod pests belonging to 5 families and 4 orders have been recorded in the process of
planting Rehmannia glutinosa. In addition, there are 13 diseases, of which 10 diseases are
caused by 5 fungous families in 5 orders, and 3 other diseases are caused by virus, bacteria and
nematode species. The black cutworm Agrotis ipsilon is the main insect pest, whereas 2 main
diseases by fungi, including Rhizoxtonia solani and Sclerotium rolfsii, cause massive death of
Rehmannia glutinosa.
Keywords: Rehmannia glutinosa, insect pests, nematodes, north mountains highlands, Vietnam.
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CÁC LOÀI DỊCH HẠI TRÊN CÂY ĐỊA HOÀNG (Rehmannia glutinosa Libosch.)
TRỒNG Ở TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
Phạm Thanh Loan1,*, Hoàng Thị Lệ Thu1, Vũ Xuân Dƣơng1, Trần Thị Ngọc Diệp1,
Hà Thị Thanh Đoàn1 , Phan Chí Nghĩa1, , Nguyễn Văn Huy1,
Nguyễn Quang Trung1, Bùi Văn Dũng2
Viện Nghiên cứu ứng dụng và phát triển, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ
2
Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
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Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 27-9-2019

TÓM TẮT
Cây Địa hoàng. Rehmannia glutinosa Libosch., được trồng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt
Nam với mục đích lấy củ dùng trong hỗ trợ và điều trị các bệnh thiếu máu, suy nhược, tiểu
đường. Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy cây địa hoàng bị các loài dịch hại, trong đó có 7
loài côn trùng, một loài nhện, một loài tuyến trùng và 12 loại bệnh hại. Trong số bệnh hại, đã xác
định có 10 bệnh do nấm, 1 bệnh do virus và 1 bệnh do vi khuẩn.. Trong số dịch hại trên cây địa
hoàng, sâu xám, Agrotis ipsilon, bệnh héo rũ gốc mốc trắng và lở cổ rễ là dịch hại quan trọng,
trong đó bệnh héo rũ gốc mốc trắng và lở cổ rễ thường gây chết hàng loạt cho cây địa hoàng.
Từ khóa: Rehmannia glutinosa. cây địa hoàng, sâu, bệnh hại, tuyến trùng, Bắc Việt Nam.

*Địa chỉ liên hệ email: loandhhv@gmail.com
MỞ ĐẦU
Loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa
Libosch.) thuộc họ Hoa mõm chó
(Scrophulariaceae) có tác dụng thanh nhiệt,
mát máu, ức chế huyết đường, lợi tiểu, cường
tim, củ thường được dùng trong các bệnh
thiếu máu, suy nhược, tiểu đường, rong kinh,
động thai (Đỗ Tất Lợi, 2012).
Ở miền Bắc Việt Nam, địa hoàng đang
được trồng chủ yếu tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh
Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang,
Cao Bằng. Địa hoàng trồng thành 2 vụ, vụ
xuân hè (tháng 3–8) để lấy giống và vụ thu
đông (tháng 9 - tháng 2 năm sau) để lấy dược
liệu thương phẩm. Trong khi có nhiều nghiên
cứu về thành phần hóa học, công dụng, kỹ
thuật chế biến củ địa hoàng thì những nghiên
cứu về thành phần sâu bệnh hại cây địa hoàng
trồng tại Việt Nam vẫn còn chưa được nghiên
cứu đầy đủ. Nghiên cứu về sâu bệnh hại địa
hoàng đã xác định được một số tác nhân gây
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bệnh: Tại Trung Quốc nấm Fusarium
oxysporum gây bệnh héo vàng, thối củ và nấm
Pythium splendens gây bệnh chết rạp cây con
(Chen et al., 2007). Virus khảm lá thuốc lá
(TMV) gây chết cây (Zhang et al., 2004).
Chủng nấm Phytophthora nicotianae gây thối
rễ cây địa hoàng trồng tại Đài Loan (Ann,
2012). Ở Việt Nam nấm Sclerotium rolfsii
gây bệnh thối gốc mốc trắng trên cây địa
hoàng, bệnh xuất hiện vào cuối tháng 9−10,
với tỷ lệ cây nhiễm bệnh 13,4% (Trịnh Thùy
Dương, 2016).
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng và độ
ẩm cao, cây địa hoàng dễ bị một số loại sâu
bệnh gây hại như sâu xám, bệnh lở cổ rễ, bệnh
thối gốc mốc trắng. Những đối tượng gây hại
này đã ảnh hưởng lớn tới năng suất, chất
lượng dược liệu, gây khó khăn cho việc mở
rộng diện tích trồng địa hoàng. Vì vậy việc
điều tra, xác định loài sâu bệnh hại trên cây
địa hoàng, làm cơ sở xây dựng các biện pháp
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phòng trừ các đối tượng gây hại trong quá
trình sản xuất là rất cần thiết.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu các loài côn trùng, nhện, tuyến trùng
và bệnh hại thu trên cây địa hoàng được trồng
tại tỉnh Phú Thọ (huyện Thanh Thủy, Tam
Nông, Việt Trì), tỉnh Vĩnh Phúc (huyện Sông
Lô, Vĩnh Tường), tỉnh Tuyên Quang (huyện
Sơn Dương), tỉnh Hà Giang (huyện Quản Bạ),
tỉnh Bắc Giang (thành phố Bắc Giang, huyện
Việt Yên, Lạng Giang), tỉnh Cao Bằng (huyện
Phục Hòa).
Thời gian thực hiện trên vụ Xuân Hè
tháng 3–8/2017, vụ Thu Đông tháng 9/2017
đến 2/2018, vụ Xuân Hè từ tháng 3 đến
8/2018, vụ Thu Đông từ tháng 9/2018 đến
2/2019.
Phƣơng pháp điều tra và thu thập mẫu sâu
bệnh hại
Đối với côn trùng và nhện gây hại: Điều
tra theo 5 điểm chéo góc trên khu vực điều tra,
mỗi điểm điều tra 30 cây, định kỳ 7 ngày 1
lần. Thu mẫu bằng vợt côn trùng và bắt mẫu
bằng tay toàn bộ các loài sâu hại ở pha phát
dục (trứng, ấu trùng, pha nhộng và pha trưởng
thành) và các loài côn trùng khác, nhện xuất
hiện trên cây (Viện Bảo vệ thực vật, 1997).
Giám định sâu hại theo Harris et al. (1962),
Jadhav et al. (2015), Kwon (2002), North
American Plant Protection Organization
(2014), Santos et al. (2018), Sappanukhro et
al. (2011), Shorey (1962).
Đối với bệnh hại: Điều tra theo 5 điểm
chéo góc trên khu vực điều tra, mỗi điểm điều
tra 30 cây, định kỳ 7 ngày 1 lần. Tiến hành
quan sát, phát hiện và thu thập mẫu bệnh hại
trên tất cả các cây ở điểm điều tra, kết hợp ghi
chép thông tin. Mỗi mẫu cho vào một túi giấy
có giữ ẩm và đánh số thứ tự (Viện Bảo vệ thực
vật, 1997). Phân lập và giám định nguyên nhân
gây bệnh theo Banakar et al. (2017), Hussain et
al. (2015), Kashyap (2013), Montesano et al.
(2005), Papias et al. (2016), Prabahar et al.
(2015), Takashi & Tadao (1978), Trabelsi et al.
(2017), Trinh et al. (2016), Udayanga et al.
(2011), Yuling et al. (2014).

Đối với tuyến trùng: thu mẫu rễ và mẫu
đất ở những cây có triệu chứng vàng lá, còi
cọc, thối rễ, sần rễ. Đất được gạt bỏ lớp bề
mặt quanh vùng rễ, đào sâu xuống 30 cm từ
mặt đất và thu khoảng 1 kg đất, 100 g rễ cây.
Đất và rễ cây được cho vào túi đựng mẫu, để
mát. Phân lập và giám định tuyến trùng theo
Nguyễn Ngọc Châu & Nguyễn Vũ Thanh
(1993, 2000), Nguyễn Ngọc Châu (2003),
Wouts (1985).
Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ bắt gặp (%) =
100 số điểm điều tra bắt gặp sâu, bệnh
hại/tổng số điểm điều tra và được đánh giá
theo các mức sau:
< 5% = Rất ít gặp
Từ 5% đến 20% = Ít gặp
Trên 20% đến 50%: Gặp trung bình
Trên 50%: Gặp nhiều
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần sâu hại trên cây địa hoàng
Kết quả điều tra thành phần sâu hại trên
cây địa hoàng trồng tại một số tỉnh Bắc Việt
Nam đã xác định 7 loài côn trùng và 1 loài
nhện gây hại thuộc 5 họ và 4 bộ. Bộ Cánh
vảy (Lepidopera) có 5 loài (chiếm tỷ lệ
62,5%), các loài còn lại thuộc Acarina,
Diptera, Hemiptera, mỗi bộ có 1 loài (chiếm
tỷ lệ 12,5%). Hầu hết các loài côn trùng và
nhện đã ghi nhận đều gây hại chủ yếu trên
lá cây.
Số liệu bảng 1 cho thấy, hầu hết các loài
côn trùng và nhện hại cây địa hoàng đều ít gặp
(từ 9,1–18,2%), bao gồm nhện đỏ
(Tetranychus sp.), ruồi đục lá (Liriomyza sp.),
rệp sáp trắng (Pseudococcus sp.), sâu róm
(Arna
pseudoconspersa),
sâu
xanh
(Helicoverpa
armigera),
sâu
khoang
(Spodoptera litura) và sâu đo (Trichoplusia
ni). Riêng loài sâu xám (Agrotis ipsilon) có tỷ
lệ bắt gặp ở mức trung bình (45,4%). Trên cây
địa hoàng trồng ở Phú Thọ, Tuyên Quang,
Vĩnh Phúc, Hà Giang và Bắc Giang loài sâu
xám đều xuất hiện sớm (từ 1–2 tháng sau khi
trồng) và gây hại nặng, chúng ăn toàn bộ phần
lá và ngọn cây, dẫn tới gây chết cây, làm giảm
nghiêm trọng mật độ, năng suất cây.
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Bảng 1. Thành phần sâu hại trên cây địa hoàng
STT

Tên Việt
Nam

Tên khoa học

Bộ

Họ

Bộ phận
bị hại
Lá bánh
tẻ, lá già
Lá

Tỷ lệ bắt
gặp (%)

Địa điểm
xuất hiện

9,1

HG

9,1

PT

1

Nhện đỏ

Tetranychus sp.

Acarina

Tetranychidae

2

Ruồi đục lá
Rệp sáp
trắng

Liriomyza sp.
Pseudococcus
sp.
Arna
pseudoconspersa

Diptera

Agromyzidae

Hemiptera

Pseudococcidae

Lá

18,2

PT, TQ

Lepidopera

Erebidae

Lá

18,2

CB, TQ

Agrotis ipsilon

Lepidoptera

Noctuidae

Lá non

45,4

BG,
HG, PT,
TQ, VP

Lepidopera

Noctuidae

Lá non

18,2

PT, TQ

Lepidopera

Noctuidae

18,2

BG, PT

Lepidopera

Noctuidae

18,2

PT, VP

3
4

Sâu róm

5

Sâu xám

6

Sâu xanh

7

Sâu khoang

8

Sâu đo

Helicoverpa
armigera
Spodoptera
litura
Trichoplusia ni

Lá non,
thân non
Lá non, lá
bánh tẻ

Ghi chú: BG: Bắc Giang; CB: Cao Bằng; HG: Hà Giang; PT: Phú Thọ; TQ; Tuyên Quang; VP: Vĩnh Phúc.

Hình 1. Sâu xám (Agrotis ipsilon) thu tại Vĩnh Phúc năm 2018
Thành phần bệnh hại trên cây địa hoàng
Số liệu bảng 2 cho thấy, có 13 loại bệnh
hại trên cây địa hoàng, trong đó có 10 bệnh do
nguyên nhân nấm, 1 bệnh do virus, 1 bệnh
do vi khuẩn và 1 loại bệnh liên quan đến
tuyến trùng. Hầu hết các bệnh phát sinh đều
do nấm gây ra trong đó Pythiaceae có 3 loại
(chiếm 23,1%), Agonomycetaceae có 2 loại
(chiếm 15,4%), Sphaeropsidaceae có 2 loại
(chiếm 15,4%), Tuberculariaceae có 2 loại
(chiếm 15,4%), Mycosphaerellaceae có 1 loại
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(chiếm 7,7%). Một số bệnh có nguyên nhân
khác như bệnh khảm (do virut TMV gây ra),
bệnh thối ướt củ có nguyên nhân vi khuẩn và
bệnh có nguyên nhân tuyến trùng u nang. Có
8 bệnh có tỷ lệ bắt gặp ít (từ 9,1−18,20%) là
bệnh đốm nâu, thối ướt, đốm vòng, chết rạp
cây con, thối rễ, thối rữa, héo vàng và tuyến
trùng u nang. Có 5 bệnh có tỷ lệ bắt gặp trung
bình (từ 27,3−45,4%) là bệnh lở cổ rễ, héo rũ
gốc mốc trắng, cháy lá, bệnh thối khô củ và
bệnh khảm.
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Bảng 2. Thành phần bệnh hại trên cây Địa hoàng
STT

Tên bệnh

Nguyên nhân
gây bệnh

Bộ

Họ

Bộ phận
bị hại

Tỷ lệ bắt
gặp (%)

Địa điểm
xuất hiện
BG,
HG, PT,
TQ, VP
BG,
HG, PT,
TQ, VP

1

Lở cổ rễ

Rhizoxtonia
solani

Agonomycetales

Agonomycetaceae

Gốc, thân

45,4

2

Héo rũ gốc
mốc trắng

Sclerotium
rolfsii

Agonomycetales

Agonomycetaceae

Rễ, gốc,
thân

45,4

3

Đốm nâu

Capnodiales

Mycosphaerellaceae

Lá

18,2

PT, TQ

4

Bệnh thối
ướt

Eubacteriales

Bacteriaceae

Củ

18,2

PT, VP

5

Đốm vòng

Peronosporales

Pythiaceae

Lá

9,1

VP

6

Chết rạp cây
con

Peronosporales

Pythiaceae

Cây non

9,1

TQ

7

Thối rễ

Peronosporales

Pythiaceae

Rễ

18,2

PT, VP

8

Thối rữa

Septoria
lycopersici
Erwinia
crotovora
Phytophthora
infestans
Pythium
splendens
Phytophthora
parasitica
Ascochyta
molleriana

Sphaeropsidales

Sphaeropsidaceae

Lá

9,1

PT

9

Cháy lá

Phomopsis sp.

Sphaeropsidales

Sphaeropsidaceae

Lá

27,3

CB, TQ,
VP

Héo vàng

Fusarium
oxysporum,
Fusarium
solani

Tuberculariales

Tuberculariaceae

Rễ, thân
cây non

9,1

PT

Fusarium sp.

Tuberculariales

Tuberculariaceae

Củ

27,3

PT, TQ,
VP

Hematodera sp.

Tylenchida

Heteroderidae

Rễ

9,1

PT

27,3

BG,CB,
HG

10

11
12
13

Bệnh thối
khô củ
Tuyến trùng
u nang
Bệnh khảm

Tobaco mosaic
virus (TMV)

Unassigned

Virgaviridae

Lá

Ghi chú: BG: Bắc Giang; CB: Cao Bằng; HG: Hà Giang; PT: Phú Thọ; TQ: Tuyên Quang; VP: Vĩnh Phúc.

Hình 2. Mẫu bệnh Héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii) thu tại Bắc Giang năm 2017
Thực tế, trên cây địa hoàng trồng ở Phú
Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Giang và
Bắc Giang, bệnh lở cổ rễ do nấm Rhizoxtonia
solani được xác định gây hại phổ biến nhất,
bệnh này xuất hiện thường xuyên ở giai đoạn
cây con (15–45 ngày sau trồng), gây chết
hàng loạt, đặc biệt bệnh phát sinh nhiều trong
điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Bệnh
héo rũ gốc mốc trắng do nấm Sclerotium
rolfsii gây chết cây ngay từ giai đoạn đầu sinh

trưởng, những cây bị bệnh không thể phục
hồi, tốc độ lây lan rất nhanh. Đến giai đoạn
tạo củ (3 tháng sau trồng) bệnh gây thối củ.
Củ của các cây bị bệnh héo rũ gốc mốc trắng
đều bị thối, gây mất năng suất và không thể
lựa chọn củ để làm giống cho vụ sau. Để
phòng chống 2 loại bệnh lở cổ rễ và bệnh héo
rũ gốc mốc trắng các biện pháp cần tập trung
trong giai đoạn sinh trưởng này của cây.
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Hình 3. Mẫu bệnh Lở cổ rễ (Rhizoxtonia solani) thu tại Phú Thọ năm 2018
KẾT LUẬN
Trong số 21 loài dịch hại cây Địa hoàng
trồng ở các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh
Phúc, Hà Giang, Bắc Giang, đã xác định một
loài côn trùng và hai loại bệnh hại chủ yếu.
Theo điều tra khảo sát, để phòng chống
hiệu quả sâu xám, Agrotis ipsilon, gây chết
cây, có thể sử dụng thuốc Basudin 50EC.
Để phòng chống bệnh lở cổ rễ và bệnh
héo rũ gốc mốc trắng gây chết hàng loạt cho
giai đoạn cây còn non, sử dụng chế phẩm
Tricoderma trộn vào phân hoặc phun vào
đất trước để phòng chống bệnh héo rũ gốc
mốc trắng; thuốc Ridomil Gold 68WP có
hiệu lực cao trong phòng và phòng chống
bệnh lở cổ rễ.
Lời cảm ơn: Công trình được tài trợ từ đề tài
Độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển
cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa) theo
hướng dẫn GACP-WHO tại tỉnh Phú Thọ và
một số tỉnh lân cận”, mã số: 03/17ĐTĐL.CN-CNN.
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Vietbocap thienduongensis Lourenço & Pham, 2012 (Scorpiones: Pseudochactidae)
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ABSTRACT
Survey on the current status of the cave scorpion, Vietbocap thienduongensis, Lourenço & Pham,
2012 in the Thien Duong Cave of Phong Nha-Ke Bang National Park, Quang Binh Province, was
performed. A total of 18 specimens, 4 individuals in the year 2016 and 14 in the year 2017, were
recorded. This species is only known from Thien Duong Cave and it is now strongly threatened
by anthropic action. Based on the current area of occupancy (AOO) and the extent of occurrence
(EOO) of V. thienduongensis, in association with its recent regression in both AOO and the
number of individuals, this species is tentatively classified as critically endangered by IUCN.
Keywords: Vietbocap thienduongensis, conservation status, IUCN criteria, red list, Thien
Duong cave.
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INTRODUCTION
The most critical threat to scorpion
species is the destruction of their natural
habitat. Habitat loss and habitat destruction
has a strong influence on scorpion distribution
patterns since many species have quite
specific habitat requirements and well-defined
distribution patterns. Many natural areas,
previously suitable for scorpions, are currently
destroyed. Many specific habitats within these
natural regions are rapidly destroyed due to
logging,
agriculture,
developmental
constructions, and increment of tourism.
Natural habitats of all kinds are destroyed at
an alarming rate. Many scorpion species are
literally losing their ‘homes’ and they could
be rapidly vanished.
Caves provide unique habitats for
specialized, endemic scorpion species.
Howarth (1983) suggested that invertebrates
including scorpions living in caves are quite
particular in morphology and show high
endemic levels. The separation of cave
ecosystems from external environments, with
differences in light regime and moisture, can
lead to the speciation of cave forms which
can become adapted to the particular cave
environments. Presently in Vietnam some
caves are exploited for tourism development,
and consequently, many cave scorpion
species are threatened by human impact.
These will become extinct unless otherwise
conservation actions are implemented. The
development of tourism has not only
destroyed the natural structure of caves, but
also affected the fauna living in the caves.
Vietbocap thienduongensis belongs to the
family Pseudochatidae; it represents the
second discovered species of scorpion
belonging to the genus Vietbocap and was
described based on two specimens collected in
the Thien Duong Cave, which belongs to the
Vom Cave System, in the Phong Nha-Ke
Bang National Park, Quang Binh Province,
Vietnam. In the same way as Vietbocap canhi
Lourenço & Pham, 2010, V. thienduongensis
is also a true troglobitic element. It represents
the fourth known record of a pseudochactid,
and the second from Vietnam. In fact, the
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habitat of this scorpion species is probably
getting narrowed due to human impact as long
as its conservation status remains unassessed.
The aim of this survey is to bring an
assessment on the status of this species based
on IUCN criteria and on the available data
obtained on the species and to contribute to
make recommendations to the local and
national authorities for consideration.
MATERIALS AND METHODS
The Thien Duong Cave (Paradise cave),
where Vietbocap thienduongensis was found,
is situated in Phong Nha-Ke Bang National
Park. The Phong Nha-Ke Bang karst is the
oldest major karst area in Asia. It has been
subjected to massive tectonic changes and
comprises a series of rock types that are
interbedded in complex ways. Probably as
many as seven major levels of karst
development have occurred as a result of
tectonic uplift and changing sea levels, thus
the karst landscape of Phong Nha -Ke Bang is
extremely complex with high geodiversity and
many geomorphic features of considerable
significance. The Thien Duong Cave is in Son
Trach Commune, Bo Trach District, Quang
Binh Province. The cave was discovered by a
local inhabitant in 2005 and initially the first 5
km of this cave were explored by scientists
from the British Cave Research Association in
the same year 2005. Until now, the whole
extension of the cave was explored by the
same Association. The cave is at an elevation
of 200 m above sea level, 31 km long, and in
parts can reach 100 m in height and 150 m in
width. There are two cave systems in Phong
Nha-Ke Bang region: Phong Nha Cave system
and Vom Cave system. These two cave
systems are totally isolated, with no
geological connections being known between
them.
This survey is composed of two major
components; a demographic study and the
habitat conditions. The demographic study
targeted a specific population. Demographics
are the quantifiable statistics of a given
population to characterize such a population at
a specific point in time. Demographics can be
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viewed as an essential information source
about the population of a region.
Demographic data include population size
(number of individuals) and age structure
(adults, juveniles). An ultraviolet light was
used to scan every site within a 5 m distance
in the cave during 1 hour. The cuticle of
scorpions gives bright green fluoresce under
UV light making individuals easy to detect in
a relatively non-invasive way (Lourenço,
2012). Scorpions were collected using a pair
of forceps, then photographed, marked with
an individual dot number using non-toxic
paint and returned to the capture place.
The second component of the survey is
habitat condition throughout all the sites in the
cave. The survey results lead to an assessment
of the habitats: disturbed or undisturbed
habitats, invasion by exotic species, light
regime, rubbish, noise, etc. All these results
should lead to an estimation of the population
reduction of the target species.

In addition, other surveys were carried out
in other caves in the area to ascertain the total
surface of occupancy. The survey was
conducted in two periods with duration of 10
days each. To assess the conservation status of
each species, IUCN criteria will be used
together with data obtained during the survey
period to produce recommendations to the
local and national authorities.
Survey was carried out 10 days each during
June of two consecutive years, 2016 and 2017.
RESULTS AND DISCUSSION
A total of 14 individuals were recorded in
2017 in different distances ranging from 300
m–1800 m from the entrance. Most of them
were found within distances of 300 m–1000 m
from the entrance, on the walls. During the
surveys of 2016 only 4 individuals were
found. All details are given in table 1.

Table 1. Data on the abundance of Vietbocap thienduongensis recorded in 2016 and 2017
Number of Vietbocap thienduongensis in Thien Duong cave
Location from entrance
of cave
2016
2017
300–1,000 m
4
10
1,500 m
2
1,800 m
2
n
4
14
The Thien Duong Cave was officially
proposed for tourism since 2010, the area for
visitors recovers the first 1 km from the cave
entrance. A particular tourism activity was
expanded and exploration to a depth of 7 km
from the entrance of the cave, is proposed for
one visitor every day. Consequently, an
species such as Vietbocap thienduongensis,
which is only known from Thien Duong Cave,
suffers from the tourism development. The
inside environment of the cave is polluted by
tourism activities such as eating and drinking.
This is resulting in large amount of rubbish
throughout the surface of the cave. The
rubbish ranges from plastic drink bottles, fruit
juice cartons, beer and soft-drink cans,
footwear, clothing, fruit peel, egg-shells,
peanut shells etc. These artificial food sources

have the potential to attract pest species into
the cave, artificially altering community
structures and greatly impacting on the natural
species diversity in the cave system. The
presence of lighting system inside of the caves
also affects the faunal diversity. The current
lighting system in the cave is not adapted to
create a suitable habitat for cave fauna. The
constant light causes a detrimental effect on
the invertebrate populations in the cave. It
also creates a fantasy world that is a potential
source of the excitement (exhibited as noise)
felt by visitors in the cave. This noise will be
of great disturbance to the invertebrate
populations within the cave system. Due to
the undefined nature of the pathways in cave,
the floor of each cave has been badly
damaged and destroy most suitable habitats.
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Table 2. Overview of the IUCN Red List criteria, and its applicability in the present study
(AOO- Area of Occupancy, EOO- Extent of Occurrence, n- Mature individuals)
Criterion

Critically
endangered

A. Population
reduction (over
10 years or
three
generations)

(≥ 90% AND causes
are reversible,
understood and
ceased) OR ≥ 80%

B. Geographic
range

(EOO < 100 km2
OR AOO < 10 km2)
AND two of: (a)
fragmentation
and/or a single
location; (b)
continuing decline;
(c) extreme
fluctuations

C. Small
population size
and decline

D. Very small
or restricted
population
E. Quantitative
analysis of
extinction risk

Endangered

Vulnerable

n < 250 AND
(reduction ≥ 25%
over 3 years or one
generation OR
(reduction AND
(larger
subpopulation ≤ 50
OR ≥ 90%
individuals in a
single
subpopulation OR
extreme
fluctuations)))

(≥ 70% AND
causes are
reversible,
understood and
ceased) OR ≥
50%
(EOO < 5000 km2
OR AOO < 500
km2) AND two
of:
(a) fragmentation
and/or locations ≤
5; (b) continuing
decline;
(c) extreme
fluctuations
n < 2500 AND
(reduction ≥ 20%
over 5 years or
two generations
OR (reduction
AND (larger
subpopulation ≤
250 OR ≥ 95%
individuals in a
single
subpopulation OR
extreme
fluctuations)))

n < 50

n < 250

(≥ 50% AND
causes are
reversible,
understood and
ceased) OR ≥
30%
(EOO < 100 km2
OR AOO < 10
km2) AND two
of:
(a) fragmentation
and/or locations ≤
10; (b) continuing
decline;
(c) extreme
fluctuations
n < 10,000 AND
(reduction ≥ 10%
over 10 years or
three generations
OR (reduction
AND (larger
subpopulation ≤
1000 OR 100%
individuals in a
single
subpopulation OR
extreme
fluctuations)))
n < 1000 OR
AOO < 20 km2
OR locations

≥ 50% over 10
years or three
generations

≥ 20% over 20
years or five
generations

The five criteria used by IUCN
assessments are: (A) reduction in population
size; (B) small geographic range; (C) small
population size and decline; (D) very small or
restricted population; and (E) quantitative
analysis of extinction risk (International
Union for Conservation of Nature 2001). An
overview of the IUCN criteria and its
applicability to Vietbocap thienduongensis
can be seen in table 2. Criteria (B), (C) and
(D) are applicable while (A) and (E) are data
deficient due to lack of additional
observations. Criteria (D) meet the category
of Endangered but criteria (B) and (C) are at
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≥ 10% over 100
years

Applicabilit
y

Justification
/decision

No

Insufficient
data

Yes

Critically
endangered

Yes

Critically
Endangered

Yes

Endangered

No

Insufficient
data

the highest level of threat, thus receiving
priority over the former.
The criteria and their applicability to
Vietbocap thienduongensis is exposed in
details in table 2. Some comments on each
one of them are as follows:
A) To use criterion (A) a good estimate
of the relative temporal change in species
abundance is needed. However, it is usually
difficult to determine the total abundance of a
particular species of invertebrate. In the
present study, population size was inferred
using a methodology that involved high
sampling effort over the entire area. However,
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as no similar sampling of the species was
made before this study, comparable data is not
available and this criterion should not be
applicable to the risk assessment of Vietbocap
thienduongensis;
B) Criterion (B) can be analyzed in terms
of both the Extent of Occurrence (EOO) and
the Area of Occupancy (AOO). Because this
species is known from only one cave, its
known range is about 0.035 km2, so EOO and
AOO fit the category for the Critically
Endangered (EOO < 100 km2, AOO < 10
km2). The cave as an isolated habitat from
others and species is known from only one
cave
provided
the
evidence
about
fragmentation and single location. Adding to
the fact that the habitat is threatened by
uncontrolled and increasing tourism practices,
so the quality of this habitat is continuing
decline (requirement B2(B)(iii)), the category
of Critically Endangered is the one best suited
for criterion (B);
C) Criterion (C) fits the category of the
Critically Endangered due to the abundance
only recorded 18 individuals with 4
individuals in 2016 and 14 in 2017, and
subpopulation ≤ 50;
D) The abundance estimation mentioned
for criterion (C) is above the threshold value
for the category of the Critically Endangered
in criterion (D) with n < 50;
E) Criterion (E) demands a large amount
of data, which are not available so far.

From the applicable criteria, (B), (C) and
(D), the authors have classified Vietbocap
thienduongensis as the Critically Endangered.
Based on the present data, this classification
was recently integrated in the IUCN database.
Acknowledgements:
The
manuscript
benefited greatly from comments of Professor
Wilson R. Lourenço. This research was
funded by the Vietnam National Foundation
for Science and Technology Development
(Nafosted) under a grant number 106-NN.062015.38.
REFERENCES
Cardoso P., Borges P. A. V., Triantis K. A.,
Ferrández M. A. and Martín J. L., 2011.
Adapting the IUCN Red List criteria for
invertebrates. Biological Conservation,
144: 2432–2440.
Howarth F. G., 1983. Ecology of cave
Arthropods.
Annual
Reviews
of
Entomology, 28: 365–388.
Lourenço W. R., Pham D.-S., 2012. A second
species of Vietbocap Lourenço & Pham,
2010 (Scorpiones: Pseudochactidae) from
Vietnam. Comptes Rendus Biologies,
335(1): 80–85.
Lourenço W. R. 2012. Fluorescence in
scorpions under UV light; can chaerilids
be a possible exception? Comptes Rendus
Biologies, 335: 731–734.
Pham Dinh Sac, Tran Duc Luong, Nguyen
Thi Yen, 2018. Cave arthropods in Phong
Nha Ke Bang, 210 pp.

99

TAP CHI SINH HOC 2019, 41(2se1&2se2): 101–108
DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14167

DIVERSITY OF FREE-LIVING TERRESTRIAL NEMATODES (Dorylaimida)
FROM TRANG AN COMPLEX, NINH BINH PROVINCE
Nguyen Thi Anh Duong1,2,*, Nguyen Thi Xuan Phuong1, Nguyen Thi Duyen1,
Nguyen Thi Tuyet3, Do Tuan Anh1,2, Trinh Quang Phap1,2
1

Institute of Ecology and Biological Resources, VAST, Vietnam
Graduate University of Science and Technology, VAST, Vietnam
3
Vietnam Academy of Agricultural Sciences, Ha Noi, Vietnam

2

Received 12 August 2019, accepted 27 September 2019

ABSTRACT
We investigated the diversity of free-living terrestrial nematode fauna (Order Dorylaimida) in
four different types of soils habitat at Trang An complex, Ninh Binh Province. A total of 37
species of Doryaims group belonging to 16 genera and 9 families, were recorded. Among them,
the highest number of 10 species were found in the family Aporcelaimidae (27%), followed by
Belondiridae and Qsianematidae with 6 species (16.2%), Dorylaimidae and Mydonomidae
consisted of 4 species (10.8%) each, Longidoridae with 3 species (8.1%), Nordiidae with 2
species (5.4%), and Tylencholaimidae and Paractinolaimidae with only 1 species (2.7%) each.
Species composition in the secondary forest habitat was the highest with 26 species (7 families,
15 genera), in comparision with the remaining 3 types of habitats. In the pristine forest, the
diversity was less than that of the secondary forest with 24 species (7 families, 14 genera). The
diversity in the slash and burn habitat was low with 22 species (6 families, 12 genera) by
comparision with two forest habitats. The intensive agriculture area was the lowest in number of
species with 19 species (9 families, 16 genera). Our study showed that the secondary forest and
the pristine forest are important to maintain diversity of free-living terrestrial nematode fauna.
Keywords: Diversity, free-living terrestrial nematodes, Trang An Complex, Ninh Binh.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu thành phần loài tuyến trùng sống tự do trong đất (Bộ Dorylaimida) tại Quần thể
Danh thắng Tràng An Ninh Bình, chúng tôi đã ghi nhận được 37 loài/dạng loài tuyến trùng
thuộc 16 giống, 9 họ. Trong đó họ Aporcelaimidae có số lượng loài nhiều nhất với 10 loài
(chiếm 27%), tiếp theo là họ Belondiridae và Qsianematidae cùng có 6 loài (chiếm 16,2%), họ
Dorylaimidae và Mydonomidae 4 loài (chiếm 10.8%, họ Longidoridae 3 loài chiếm 8,1%, họ
Nordiidae 2 loài (chiếm 5,4%), và cuối cùng là 2 họ Tylencholaimidae và Paractinolaimidae
chỉ gồm 1 loài (chiếm 2,7%). Thành phần loài tại sinh cảnh đất rừng thứ sinh có số loài/dạng
loài cũng như giống vượt trội với 26 loài và dạng loài thuộc 15 giống, 7 họ so với 3 loại sinh
cảnh còn lại. Đất rừng nguyên sinh cho kết quả đa dạng kém hơn đất rừng thứ sinh với 24 loài
và dạng loài thuộc 16 giống và 7 họ. Hệ sinh thái trảng cỏ cây bụi cho kết quả thấp hơn 2 loại
sinh cảnh trên với 22 loài/dạng thuộc 12 giống và 6 họ. Hệ sinh thái đất nông nghiệp cho kết
quả đa dạng loài thấp nhất chỉ với 20 loài/dạng thuộc 16 giống, 9 họ.
Từ khóa: Dorylaimida, đa dạng, tuyến trùng sống tự do, , Tràng An, Ninh Bình.
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MỞ ĐẦU
Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình
đại diện cho hệ sinh thái núi đá vôi ở vùng
đồng bằng trên đất liền còn giữ được
nhiềuđặc trưng của hệ sinh thái rừng trên núi
đá vôi thẳng đứng với độ cao đạt tới 200 m và
bao quanh bởi các vùng ngập nước tạo thành
các đảo núi đá vôi. Hệ thống hang động ở đây
rất phát triển, ở độ cao từ 1–150 m (UNESCO
report, 2016).
Tuyến trùng sống tự do trong đất là nhóm
chiếm ưu thế cả về số lượng và thành phần
loài so với tuyến trùng nói chung (Bonger &
Bonger, 1998). Tuy nhiên, còn ít những
nghiên cứu về khu hệ tuyến trùng
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(Dorylaimida) sống tự do trong đất (Yeates et
al., 1993). Theo Andrássy (2009), hiện nay
nhóm này có khoảng 263 giống với hơn 2.637
loài, và hàng năm rất nhiều loài mới cho khoa
học được mô tả. Ở Việt Nam, còn rất ít công
trình nghiên cứu nhóm tuyến trùng sống tự do
trong đất, đặc biệt ở khu vực núi đá vôi.
Nguyễn (2007) có một số công bố đầu tiên tại
Việt Nam về nhóm này nhưng chủ yếu là trên
nhóm tuyến trùng ăn thịt Mononchida. Gần
đây, đã có 12 loài tuyến trùng được mô tả mới
cho khoa học và nhiều ghi nhận mới cho Việt
Nam (Nguyen, 2017). Công trình này là một
phần kết quả nghiên cứu đa dạng thành phần
loài của nhóm tuyến trùng sống tự do trên hệ
sinh thái núi đá vôi.

Đa dạng tuyến trùng tự do trong đất

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu đất và tuyến trùng được thu tại Quần
thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình có
tọa độ: N 20o15,248’, E 105o53,648’ (hình 1).
Các mẫu đất được thu tại 4 sinh cảnh đặc
trưng: (1) sinh cảnh đất rừng nguyên sinh, (2)
sinh cảnh đất rừng thứ sinh, (3) sinh cảnh
trảng cỏ, cây bụi và (4) sinh cảnh đất canh tác
nông nghiệp. Mỗi sinh cảnh thu ngẫu nhiên 6
mẫu đất, mỗi mẫu đất được thu từ 5 core đất
(ống inox) có đường kính 3,5 cm, độ sâu 10
cm tạo thành 24 mẫu đất hỗn hợp. Mẫu đất
mùn tơi xốp; được định lượng 500 g/mẫu, ghi
rõ thứ tự, thời gian, sinh cảnh và địa điểm thu

mẫu. Mẫu đất được dùng để tách lọc tuyến
trùng ngay tại thực địa theo phương pháp rây
lọc tĩnh (cải tiến từ phương pháp phễu lọc
Baermann, 1917).
Tuyến trùng sau khi tách lọc được xử lý ở
nhiệt độ 60oC để định hình cơ thể, sau đó
được bảo quản bằng dung dịch TAF (7
formalin 40%: 2 triethanolamine: 91 nước
cất). Mẫu dung dịch chứa tuyến trùng sẽ được
pha loãng đến thể tích là 50 ml, đếm và nhặt
ngẫu nhiên 150 con, lên tiêu bản và phân loại
tới giống (hoặc tới loài nếu có thể). Tuyến
trùng được làm trong và lên tiêu bản cố định
theo phương pháp Seinhorst (1959) sử dụng
kính hiển vi soi nổi OLYMPUS SZ61.

Hình 1. Vị trí điểm khảo sát, thu mẫu ở thực địa (đánh dấu) theo bốn sinh cảnh
Tuyến trùng được phân loại dựa theo hệ
thống đã chỉnh lý và bổ sung của Jairajpuri &
Ahmad (1992); Andrássy (2009) và tài liệu
tóm tắt của Reyes Peña-Santiago & VarelaBenavides (2019).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Thành phần loài tuyến trùng sống tự do
thuộc bộ Dorylaimida
Kết quả phân tích các mẫu thu thập được,
chúng tôi đã xác định có 37 dạng loài tuyến
trùng thuộc 16 giống, 9 họ của bộ
Dorylaimida. Trong đó họ Aporcelaimidae có
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10 loài (chiếm 27%), hai họ Belondiridae và
Qsianematidae đều có 6 loài (chiếm 16,2%),
họ Dorylaimidae và Mydonomidae 4 loài
(chiếm 10,8%), họ Longidoridae 3 loài chiếm
8,1%, họ Nordiidae 2 loài (chiếm 5,4%), và 2

họ Tylencholaimidae và Paractinolaimidae chỉ
gồm 1 loài (bảng 1). Phân bố của các loài theo
các họ được chỉ ra ở bảng 1, hình 2; phân bố
theo bốn sinh cảnh được chỉ ra ở hình 3.

Bảng 1. Thành phần loài tuyến trùng sống tự do bộ Dorylaimida
tại khu vực Tràng An, Ninh Bình
Tên loài
BỘ DORYLAIMIDA PEARSE, 1942
Phân bộ Dorylaimina Pearse, 1936
Họ Aporcelaimidae Heyns, 1965
Giống Aporcelinus Andrássy, 2009
1. A. jaonanensis (Zhao, Zhao, 2010) ÁlvarezOrtega, Peña-Santiago, 2013**
2. A. granuniferus (Cobb, 1893) Andrássy,
2009**
3. A. facicaudatus (Nguyen, Abolaﬁa,
Bonkowski & Peña-Santiago, 2016**
4. Aporcelinus sp.1
Giống Aporcelaimellus Heyns, 1965
5. A. obtusicaudatus (Bastian, 1865) Altherr,
1968**
6. Aporcelaimellus sp.1
7. Aporcelaimellus sp.2
8. Aporcelaimellus sp.3
Giống Sectonema Thorne, 1930
9. Sectonema sp.1*
10. Sectonema sp.2
Họ Belondiridae Thorne, 1939
Giống Belondira Thorne, 1939
11. B. murtazai Siddiqi, 1968**
12. Belondira sp.1
13. Belondira sp.2*
Giống Oxybelondira Ahmad, Jairajpuri, 1979
14. O. paraperplexa Ahmad, Jairajpuri, 1978**
15. Oxybelondira sp.1
16. Oxybelondira sp.2
Họ Dorylaimidae De Man, 1876
Giống Laimydorus Siddiqi, 1969
17. Laimydorus sp.1
Giống Depradorylaimus Andrássy, 1970
18. Depradorylaimus sp.1
Giống Mesodorylaimus Andrássy, 1959
19. Mesodorylaimus sp.1
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20. Mesodorylaimus sp.2
x
x
x
x
Họ Longidoridae Thorne, 1935
Giống Longidorus Micoletzky, 1922
21. Longidorus sp.1
x
x
x
x
Giống Xiphinema Cobb, 1913
22. Xiphinema sp.1
x
x
23. Xiphinema sp.2
x
x
Họ Mydonomidae Thorne, 1964
Giống Dorylaimoides Thorne, Swanger, 1936
24. D.acons Goseco, Ferris, Ferris 1973**
x
x
x
25. D. cf. microamphidius Ahmad, Mushtaq,
x
x
2004**
26. Dorylaimoides sp.1*
x
27. Dorylaimium sp.1
x
x
Họ Nordiidae Jarajpuri, Siddiqi, 1964
Giống Oriverutus Siddiqi, 1971
28. O. cf. parvus Ahmad, Araki, 2002**
x
x
Giống Oriveroides Siddiqi, 1971
29. Oriveroides sp.1
x
x
x
x
Họ Qudsianematidae Jarajpuri, 1965
Giống Eudorylaimus Andrássy, 1959
30. Eudorylaimus sp.1
x
x
x
x
31. Eudorylaimus sp.2
x
x
x
32. Eudorylaimus sp.2
x
x
x
Giống Labronema Thorne, 1939
33. L. glandosum Rahman, Jairajpuri, Ahmad,
x
x
x
x
Ahmad, 1986**
34. L. neopacificum Rahman, Jairajpuri, Ahmad,
x
x
x
Ahmad, 1986 **
35. Labronema sp.1
x
x
x
Họ Tylencholaimidae Filipjev, 1934
Giống Tylencholaimus De Man, 1876
36. T. teres Thorne, 1939**
x
x
Họ Actinolaimidae (Thome, 1939) Meyl, 1960
Giống Paractinolaimus Meyl, 1957
37. Paractinolaimus sp.1*
x
x
x
Ghi chú: *: Loài chưa xác định, có khả năng là loài mới cho khoa học; **: Loài đã từng được ghi nhận ở
Việt Nam.

Kết quả phân tích, định loại, chúng tôi đã
phát hiện được 37 loài/dạng loài tuyến trùng
thuộc 16 giống, 9 họ của bộ Dorylaimida.
Trong đó họ Aporcelaimidae có số lượng
nhiều nhất 10 loài (chiếm 27%), tiếp theo là

họ Belondiridae và Qsianematidae cùng có 6
loài (chiếm 16,2%), họ Dorylaimidae và
Mydonomidae 4 loài (chiếm 10,8%), họ
Longidoridae 3 loài chiếm 8,1%, họ Nordiidae
2 loài (chiếm 5,4%), và cuối cùng là 2 họ
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Tylencholaimidae và Paractinolaimidae chỉ
gồm 1 loài (chiếm 2,7%) (hình 2).

Trong khi sinh cảnh đất rừng nguyên sinh với
24 loài, 16 giống và 7 họ; sinh cảnh trảng cỏ
cây bụi với 22 loài, 12 giống và 6 họ; sinh
cảnh đất nông nghiệp chỉ gặp 20 loài, 16
giống và 9 họ.

Hình 2. So sánh số lượng loài theo tỉ lệ phần
trăm (%) giữa các họ thuộc bộ Dorylaimida
Phân bố của các loài/dạng loài tuyến trùng
sống tự do trong đất bộ Dorylaimida theo
các sinh cảnh
Hình 4. So sánh thành phần loài giữa các địa
điểm nghiên cứu: (I) Khu BTTN Hữu Liên;
(II) VQG Cúc Phương; (III) VQG Yok Đôn;
(IV) Trạm Mê Linh và (V) Tràng An, Ninh
Bình

Hình 3. So sánh dạng loài, giống và họ bắt
gặp tại các loại sinh cảnh: (I) Đất rừng nguyên
sinh; (II) Đất rừng thứ sinh; (III) Trảng cỏ cây
bụi và (IV) Đất nông nghiệp

So sánh với các nghiên cứu trước đây của
Nguyen (2017) tại các khu bảo tồn và Vườn
quốc gia, thành phần loài được ghi nhận ở khu
danh thắng Tràng An thấp hơn (hình 4). Độ đa
dạng thành phần loài tuyến trùng ở Tràng An
Ninh Bình tương đối giống với nghiên cứu ở
Trạm đa dạng Mê Linh, Vĩnh Phúc. Có thể
nhận thấy số lượng giống giữa Khu bảo tồn
thiên nhiên Hữu Liên (34 giống) và Vườn
Quốc Gia Cúc Phương (33 giống) là tương tự
nhau. Các nghiên cứu còn lại, số lượng giống
thuộc các họ ít đa dạng hơn 2 khu trên. Tuy
nhiên, không có sự khác biệt về số lượng họ
giữa các địa điểm nghiên cứu. Số lượng các họ
tuyến trùng dao động trong khoảng từ 9–14 họ.

.
Kết quả phân tích cho thấy, sinh cảnh đất
rừng thứ sinh đa dạng nhất, với 26 loài, 15
giống, 7 họ so với 3 loại sinh cảnh còn lại.

Những ghi nhận mới cho khu hệ tuyến
trùng ở Việt Nam
Kết quả nghiên cứu đã xác định được 37
loài/dạng loài, trong đó có 12 loài đã xác định
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được tên (xem chi tiết ở bảng 1, hình 5) chiếm
tỷ lệ 32,4% và 11 dạng loài chưa xác định
được tên chiếm tỷ lệ 29,7% tổng số loài/dạng
loài đã được ghi nhận tại các địa điểm nghiên
cứu. Số loài ghi nhận lần đầu cho Việt Nam là
10 loài, chiếm 27%. Có 6 loài chiếm 10,8% có
thể là loài mới cho khu hệ tuyến trùng.

Hình 5. Vị trí số lượng (%) các dạng loài tại
điểm nghiên cứu
Những nghiên cứu về quần xã là phương
tiện để đánh giá tương tác giữa vi sinh vật
cũng như phản ảnh sự thay đổi của các yếu tố
môi trường lên quần thể (Yang & Crowley,
2000). Hơn nữa, chức năng đa dạng sinh học
sẽ phản ảnh khác nhau tới chức năng của các
loài trong quần xã (Tilman, 2001), là yếu tố
quyết định chính của các quá trình hệ sinh
thái. Tuyến trùng đất, trong số đó có Bộ
Dorylaimida, được phân bố với các nhóm
khác nhau: Ăn vi khuẩn, ăn nấm, động vật ăn
thịt và động vật ký sinh thực vật (Yeates et al.,
1993). Do đó chiếm vị trí quan trọng trong
mạng lưới thức ăn trong đất như phân hủy
chất hữu cơ và tái chế chất dinh dưỡng (Ferris
et al., 2004; Briar et al., 2007). Đa dạng chức
năng của chúng cũng đã được sử dụng như
một chỉ số sinh học về chất lượng đất
(Bongers & Bongers, 1998) và sự ổn định của
môi trường sống (Wasilewska, 1994). Các chỉ
số đa dạng tại khu Khu vực Tràng An, Ninh
Bình đều cho thấy rõ mức độ đa dạng loài cao
nhất tại sinh cảnh rừng thứ sinh là sinh cảnh ít
chịu các tác động bởi các yếu tố tự nhiên cũng
như tác động của con người. Tuy nhiên, sinh
cảnh rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và đất
nông nghiệp lại có độ đa dạng sai khác không
đáng kể. Điều này chứng tỏ đã có tác động
của đến môi trường đất ở cả 3 sinh cảnh này.

Sự tác động của con người đến môi trường đất
là điều không thể phủ nhận, thay đổi hệ thực
vật hoặc thay đổi tầng thảm mục đã ảnh
hưởng đến các loài tuyến trùng sống tự do.
KẾT LUẬN
Từ các số liệu và qua nghiên cứu khu hệ
tuyến trùng sống tự do tại khu vực Tràng An
Ninh Bình, chúng tôi đã ghi nhận độ đa dạng
của cả khu hệ tuyến trùng sống tự do nói
chung và độ đa dạng thành phần loài của
nhóm Dorylaimida nói riêng. Đối với nhóm
Dorylaimida, sơ bộ chúng tôi đã ghi nhận 37
loài/dạng, thuộc 16 giống, 9 họ. Mười hai loài
đã xác định được tên chiếm tỷ lệ 32,4% và 11
dạng loài chưa xác định được tên chiếm tỷ lệ
29,7% tổng số loài/dạng loài đã được ghi nhận
tại các địa điểm nghiên cứu.
Số loài ghi nhận lần đầu cho Việt Nam là
10 loài, chiếm 27%. Có 6 loài chiếm 10,8% có
thể là loài mới cho khu hệ tuyến trùng.
Họ Aporcelaimidae có số lượng nhiều
nhất 10 loài (chiếm 27%), tiếp theo là họ
Belondiridae và Qsianematidae cùng ghi
nhận có 6 loài, họ Dorylaimidae và
Mydonomidae 4 loài, họ Longidoridae 3 loài,
họ Nordiidae 2 loài, và cuối cùng là 2 họ
Tylencholaimidae và Paractinolaimidae chỉ
gồm 1 loài (chiếm 2,7%).
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi
quỹ phát triển khoa học và công nghệ
NAFOSTED (Mã số: 106.05-2017.330).
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ABSTRACT
In the present study, culture-dependent methods were used to isolate the marine cultivable
bacteria from sample of Nha Trang bay and evaluate their diversity potentials. There are 246
strains of aerobic marine bacteria and 206 strains of anaerobic marine bacteria. Among them,
gram-positive aerobic bacteria include twelve species: Streptococcus parasanguinis /intermedius,
Corynebacterium pseudotuberculosis, Bacillus megaterium, Staphylococcus vitulinus, Leifsonia
aquatic, Staphylococcus kloosii, Alloiococcus otitidis, Lysinibacillus sphaericus, Staphylococcus
hominis, Tetragenococcus solitaries, Bacillus subtilis, Helcococcus kunzii. Gram-negative
aerobic bacteria strains include five species: Misc. Gram negative Bacilli, Elizabethkingia
meningoseptica, Weeksella virosa/ Bergeyella zoohelcum, Weeksella virosa/ Bergeyella
zoohelcum/Chryseobacterium indologenes, Empedobacter brevis. Marine anaerobic bacteria
strains include 08 species: Leptotrichia buccalis, Bacteroides capillosus, Leptotrichia buccalis,
Fusobacterium necrophorum, Clostridium perfringens, Clostridium sordellii, Propionibacterium
propionicum, Prevotella buccae.
Keywords: Aerobic marine bacteria, biodiversity, cultivable bacteria, anaerobic marine.
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TÓM TẮT
Tổng số 275 chủng vi khuẩn hiếu khí và 206 chủng vi khuẩn kỵ khí đã được phân lập từ các mẫu
sinh vật biển và định danh theo phương pháp hóa sinh trong nghiên cứu này tại vùng biển Nha
Trang. Kết quả cho thấy các chủng vi khuẩn này thuộc 12 loài vi khuẩn biển hiếu khí gram
dương là: Streptococcus parasanguinis/intermedius, Corynebacterium pseudotuberculosis,
Bacillus megaterium, Staphylococcus vitulinus, Leifsonia aquatic, Staphylococcus kloosii,
Alloiococcus otitidis, Lysinibacillus sphaericus, Staphylococcus hominis, Tetragenococcus
solitaries, Bacillus subtilis, Helcococcus kunzii. Các chủng vi khuẩn hiếu khí gram âm bao gồm 5
loài là: Misc. Gram negative Bacilli, Elizabethkingia meningoseptica, Weeksella
virosa/Bergeyella zoohelcum, Weeksella virosa/ Bergeyella zoohelcum/Chryseobacterium
indologenes, Empedobacter brevis. Các chủng vi khuẩn kỵ khí biển bao gồm 8 loài: Leptotrichia
buccalis, Bacteroides capillosus, Leptotrichia buccalis, Fusobacterium necrophorum,
Clostridium perfringens, Clostridium sordellii, Propionibacterium propionicum, Prevotella
buccae. Trong đó các loài thuộc chi Bacillus là phổ biến.
Từ khóa: Đa dạng sinh học, vi khuẩn biển hiếu khí, vi khuẩn biển kỵ khí.
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MỞ ĐẦU
Để mở rộng bộ sưu tập sinh vật biển có
thể nuôi cấy được với một số các vi sinh vật
mới lạ, các khu vực sinh thái khác nhau đã
được điều tra như là nguồn mẫu vật tiềm năng
cho sự đa dạng vi sinh vật (Federica, 1999).
Môi trường biển, đại diện cho hơn 2/3 hành
tinh của chúng ta, vẫn đang được khám phá và
được coi là nguồn tài nguyên phong phú cho
sự phân lập các vi sinh vật. (Carlos, 2006).
Vịnh Nha Trang có diện tích mặt nước
khoảng 12.200 ha, bao gồm các đảo và quần
đảo lớn nhỏ, nằm trong vùng biển có khí hậu
ổn định và tính đa dạng sinh vật biển cao nhất
ở vùng biển ven bờ Việt Nam, như các hệ sinh
thái san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn…
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đây là điều kiện khá lý tưởng cho sự phân bố
đa dạng các chủng vi sinh vật biển (Hoàng
Xuân Bền, 2015).
Cho đến nay, các nghiên cứu về đa dạng
vi sinh vật biển bao gồm cả vi khuẩn biển đã
được công bố chủ yếu tập trung vào dạng
cộng sinh với môi trường sống như bên trên
bề mặt hoặc bên trong cấu trúc sinh học của
sinh vật như bọt biển, san hô biển, rong biển (
Qing, 2015). Trong hầu hết các báo cáo, sự đa
dạng của vi sinh vật biển được điều tra bởi các
phương pháp không nuôi cấy trên đĩa thạch
như các phương pháp phân tích liên quan đến
trình tự gen 16S rRNA hay một số phương
pháp sinh học phân tử mới khác (Taylor,
2007) bởi vì phần lớn các vi khuẩn biển rất
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khó nuôi cấy (Qing, 2015). Tuy nhiên phương
pháp nuôi cấy là quan trọng, vì phương pháp
này không chỉ là điều cần thiết cho việc khám
phá các loài mới, thuốc mới và các sản phẩm
tự nhiên có tiềm năng ứng dụng trong công
nghiệp (Thornburg, 2010) mà còn giúp chúng
ta hiểu được sự phức tạp của các chu trình
chuyển hóa sinh học bằng cách cung cấp các
sinh vật mẫu để kiểm định giả thuyết (Guan,
2011). Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra
rằng vi khuẩn biển có thể nuôi cấy được rất
phong phú và đa dạng, và một số vi khuẩn sở
hữu khả năng tổng hợp các phân tử hoạt tính
sinh học mới (Abdu, 2016; Thilakan, 2016).
Hiện nay Viện Nghiên cứu và Ứng dụng
Công nghệ Nha Trang đang sở hữu một bộ
sưu tập khoảng 2.000 chủng vi sinh vật biển
được mã hóa theo số hiệu NCMM (Nitra
Collection of Marine Microorganism), được
phân lập từ các nguồn sinh thái khác nhau.
Trong việc tìm kiếm các chủng vi sinh vật
biển mới, các nghiên cứu của chúng tôi đã
được mở rộng đến các sinh cảnh biển khác
nhau bao gồm nước biển, rong biển, trầm tích
biển và các động vật biển (hải miên, san hô,
hải sâm và một số loại ốc) (Luigi, 2004;
Amarja, 2008; Lin, 2008; Mona, 2010).
Với những ưu thế trên, nếu được khai thác
một cách khoa học và đầy đủ thì việc khám
phá ra loài mới và thuốc mới sẽ trở thành hiện
thực. Vì vậy, các nghiên cứu đánh giá về sự
đa dạng nguồn lợi vi sinh vật nói chung và
nhất là các vi sinh vật biển nói riêng sẽ được
coi như là bước tiền đề tạo điều kiện thuận lợi
cho các nghiên cứu tiếp theo. Do đó, trong
nghiên cứu này nhóm chúng tôi tập trung
đánh giá sự đa dạng của các chủng vi sinh vật
biển trong vùng biển vịnh Nha Trang để từ đó
tiến tới xây dựng bộ sưu tập vi sinh vật có thể
nuôi cấy được và xác định các hoạt tính sinh
học quý giá của chúng.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Thu mẫu sinh vật biển
Các mẫu rong biển, động vật thân mềm,
bùn và nước biển được thu tại Hòn Ngoại
thuộc vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa;
trong hành trình khảo sát lần thứ 49 của tàu

Viện sĩ Oparin thực hiện từ ngày 21/11 đến
21/12/2016, trên vùng biển của các tỉnh
miền Trung Việt Nam. Mẫu rong biển và
động vật thân mềm biển được thu vào các
túi plastic. Một số động vật thân mềm biển
(ốc biển, cầu gai) sau khi được đánh số và
chụp hình, nhóm nghiên cứu tiến hành tách
bóc vỏ và thu phần cơ, thịt và dịch nội tạng.
Mẫu nước biển và trầm tích biển được thu
tại điểm thu mẫu trong các ống facol vô
trùng. Tất cả các mẫu thu nhận sẽ được giữ
lạnh tại 4oC và vận chuyển về phòng thí
nghiệm trong ngày để định danh và phân
loài bởi các chuyên gia phân loại động vật
biển và rong biển.
Phân lập vi khuẩn theo phƣơng pháp
khuẩn lạc (Kim Woo Jung, 2008)
Các mẫu sinh vật biển được phân lập và
làm thuần trên môi trường Marine broth (MB)
rắn chứa 10 g pepton, 5 g saccharose, 0,1 g
KH2PO4, 0,1 g MgSO4.7H2O, 15 g agar,
500ml nước cất và 500 ml nước biển, pH 7,0–
7,2 (Bakunina, 2000). Để phân lập vi khuẩn
hiếu khí thì mẫu được ủ mẫu ở 30oC, để phân
lập vi khuẩn kỵ khí thì mẫu được ủ trong
buồng ủ kị khí ở 30oC. Sau 1–5 ngày, khuẩn
lạc rời có đặc điểm hình thái khác nhau được
làm thuần trên môi trường MB rắn và lưu giữ
trong môi trường MB bổ sung glycerol 20% ,
giữ ở (-)80oC thuộc bộ sưu tập vi sinh vật biển
của Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ
Nha Trang (NCMM).
Đinh danh vi khuẩn biển phân lập đƣợc
bằng phƣơng pháp hóa sinh (Shah Sharfin,
2016)
Đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa của
các chủng vi khuẩn biển được xác định bằng
phương pháp nhuộm Gram, quan sát dưới
kính hiển vi và sử dụng bộ Kit BD
BBLCRYSTAL với các xét nghiệm: sự có
mặt của sắc tố, các xét nghiệm oxidase và
catalase, sự sản sinh axit oxy hoá hoặc sự
đồng hóa các dạng carbohydrate.
Sau đó đọc kết quả và so sánh với dữ liệu
trong BBL Crystal GP ID System để xác định
loài của từng chủng vi khuẩn.
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Vi sinh vật đƣợc phân lập từ các nguồn
sinh thái biển
Từ 2 hệ sinh thái biển khác nhau ở vùng
biển Nha Trang, hơn 400 vi sinh vật đã được
phân lập từ các nguồn động vật biển, trầm tích
Động vật biển
Trầm tích biển

biển, nước biển và rong biển. Trong đó có 275
chủng vi khuẩn biển hiếu khí và 206 chủng vi
khuẩn biển kỵ khí. Từ nguồn động vật thân
mềm biển đã phân lập được số lượng lớn nhất
các chủng vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí theo
thứ tự là 206 và 174 chủng so với các nguồn
khác (hình 1).
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Từ các kết quả của nghiên cứu trên chúng
tôi nhận thấy vùng biển Nha Trang chứa đựng
một lượng lớn các chủng loại vi khuẩn biển đa
dạng về hình thái khuẩn lạc đặc trưng, đây
cũng là đặc điểm chung của các vùng biển
thuộc khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới
(Huston & Deming, 2002). Nhiệt độ và nguồn
dinh dưỡng phong phú chính là nguyên nhân
cho sự đa dạng vi sinh vật biển này, do đó
chúng tôi nhận thấy các nguồn phân lập từ
động vật thân mềm biển có sự đa dạng vi sinh
vật nội sinh và cộng sinh hơn so với các
nguồn phân lập khác là nước biển, bùn biển và
rong biển. Đồng thời kết quả trên cho thấy sự
đa dạng vi sinh vật phụ thuộc vào khu vực
phân bố sinh cảnh biển cụ thể vùng trên triều
(vùng chịu ảnh hưởng của sóng, gió) có ít sự
đa dạng vi sinh vật biển hơn là vùng dưới
triều. Điều này lý giải cho sự tác động cơ học
và dòng chảy ảnh hưởng đến sự phân bố vi
sinh vật trong sinh cảnh biển. Kết quả này
cũng tương tự với các công bố trên thế giới
của (Klochko, 2012; Lai, 2014; Qing, 2015)
cho thấy rằng sự phân bố của hệ vi sinh vật
biển phụ thuộc vào các đặc trưng hóa lý cũng
như hàm lượng carbon và nitơ hữu cơ có trong
môi trường sống.
Đánh giá đa dạng vi sinh vật biển tại các
nguồn sinh thái biển ở vùng biển Nha Trang
Trong môi trường biển, 90% vi khuẩn
thuộc Gram dương với các đặc tính khác
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nhau, vi khuẩn biển gram âm tuy có tỉ lệ ít
nhưng lại có thành tế bào thích ứng tốt hơn
trong môi trường sống nên có sự phân bố tập
trung ở các nguồn sinh cảnh trầm tích biển
(Surajit Das, 2006). Trong nghiên cứu này
275 chủng vi khuẩn biển hiếu khí đã được xác
định gram theo phương pháp nhuộm Gram,
trong đó 190 chủng (69,09%) thuộc Gram (+)
và 85 chủng Gram (-) (30,91%).
Sự đa dạng vi sinh vật biển tại các nguồn
sinh thái biển khác nhau ở vùng biển Nha
Trang được đánh giá theo phương pháp định
danh đến loài bằng cách kiểm tra khả năng
đồng hóa, dị hóa các nguồn dinh dưỡng và các
chất chuyển hóa thứ cấp đối với các chủng vi
khuẩn biển. Kết quả được thống kê và mô tả
theo hình 2 và 3 cho sự đa dạng về thành phần
loài cho từng đối tượng vi sinh vật cụ thể.
Các chủng vi khuẩn biển hiếu khí thì các
chủng vi khuẩn gram dương đa dạng cả về
thành phần loài và số lượng hơn các chủng vi
khuẩn gram âm. Theo kết quả từ hình 2 cho
thấy, đối với các chủng vi khuẩn biển hiếu khí
thì các chủng vi khuẩn biển hiếu khí gram
dương đa dạng cả về thành phần loài và số
lượng loài hơn các chủng vi khuẩn biển hiếu
khí gram âm. Trong đó các chủng vi khuẩn
hiếu khí gram dương bao gồm 12 loài là:
Streptococcus parasanguinis /intermedius,
Corynebacterium
pseudotuberculosis,
Bacillus
megaterium,
Staphylococcus
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vitulinus, Leifsonia aquatic, Staphylococcus
kloosii, Alloiococcus otitidis, Lysinibacillus
sphaericus,
Staphylococcus
hominis,
Tetragenococcus solitaries, Bacillus subtilis,
Helcococcus kunzii, các chủng vi khuẩn hiếu
khí gram âm bao gồm 5 loài là: Misc. Gram
negative
Bacilli,
Elizabethkingia
meningoseptica, Weeksella virosa/ Bergeyella
zoohelcum, Weeksella virosa/ Bergeyella
zoohelcum/Chryseobacterium
indologenes,
Empedobacter brevis (hình 2). Kết qủa thu
nhận được và so sánh với các công bố của thế
giới, chúng tôi nhận thấy rằng vùng sinh cảnh
ảnh hưởng đến sự đa dạng của các loài vi sinh
vật biển và tại thời điểm khảo sát của chúng
tôi thì các chủng vi sinh thuộc chi Bacillus là
có sự đa dạng hơn cả (50% trong tổng số vi
khuẩn hiếu khí biển thuộc chi Bacillus). Các
nghiên cứu của Tian 2006 cũng cho thấy từ 50

a) Sự đa dạng các loài vi khuẩn biển hiếu khí Gram (+)

chủng vi khuẩn phân lập từ 4 mẫu trầm tích
thu tại vùng biển Thái Bình Dương thì có đến
40 chủng thuộc về chi Bacillus. Cùng với đó
một số nghiên cứu gần đây của các tác giả
Lin, 2008; Amani, 2015 và Qing 2015 đều
công bố rằng chi Bacillus chiếm ưu thế về số
lượng cũng như sự đa dạng về chủng loại, là
những vi khuẩn nội sinh hoặc cộng sinh trên
bọt biển, san hô mềm cho đến những vùng
trầm tích biển sâu hoặc các lỗ thủy nhiệt
(hydrothermal vents). Cùng với đó chi
Bacillus cũng đã được chứng minh tiềm năng
tổng hợp các chất kháng sinh, oxy hóa các ion
kim loại Fe và Mn, sản xuất các enzyme
proteases…(Lin2008, Thilakan 2016). Đây
chính là các tiền đề cơ sở cho các khảo sát
tiếp theo trên các chủng vi khuẩn Bacillus đã
được thu nhận.

b) Sự đa dạng các loài vi khuẩn biển hiếu khí Gram (-)

a- Sự đa dạng các loài vi khuẩn biển hiếu
b- Sự đa dạng các loài vi khuẩn biển
a- Sự đa dạng các
loài
biển
hiếu
Sựbiển
đa dạng
các loài vi khuẩn biển
Hình
2. vi
Đakhuẩn
dạng vi
sinh
vật biển tại bvùng
Nha Trang
khí
Gram
(+)
hiếu
khílàGram
(-)
Ghi chú: Streptoc khí
là Gram
Streptococcus
parasanguinis/intermedius, Coryneb
Corynebacterium
(+)
hiếu khí Gram
(-)
pseudotuberculosis,
Bacillus
là biển
Bacillus
megaterium,
Staphyl
Staphylococcus
vitulinus,
Leifsoni là
Hình 2: Đa dạng vi
sinh vật
tại vùng
biển Nha
Trang.làTrong
đó Streptoc
là Streptococcus
Hình
2: Đaaquatic,
dạng vi Staphyl
sinh vậtlàbiển
tại vùng biểnkloosii,
Nha Trang.
Trong
đó Streptoc otitidis,
là Streptococcus
Leifsonia
Staphylococcus
Alloioco
là Alloiococcus
Lysiniba là
parasanguinis
/intermedius,
Coryneb
Corynebacterium
pseudotuberculosis,
Bacillus là
Lysinibacillus
sphaericus,
Staphyl
là là
Staphylococcus
hominis,
Tetrage là Tetragenococcus
parasanguinis /intermedius, Coryneb là Corynebacterium pseudotuberculosis, Bacillus là
solitaries,Bacillus
là
Bacillus
subtilis,
Helcoco
là
Helcococcus
kunzii,
Misc.
Gram
là
Misc. Gram
Bacillus megaterium, Staphyl là Staphylococcus vitulinus, Leifsoni là Leifsonia aquatic,
negative
Bacilli,
Elizabethkin
là là
Elizabethkingia
meningoseptica,
Weeksella
là Weeksella
virosa/
Bacillus
megaterium,
Staphyl
Staphylococcus
vitulinus, Leifsoni
là Leifsonia
aquatic,
Staphyl là zoohelcum,
Staphylococcus
kloosii, làAlloioco
là Alloiococcus
otitidis, zoohelcum/Chryseobacterium
Lysiniba là Lysinibacillus
Bergeyella
Weeksella
Weeksella
virosa/Bergeyella
Staphyl
là Staphylococcus kloosii, Alloioco là Alloiococcus otitidis, Lysiniba là Lysinibacillus
indologenes và Empedobact là Empedobacter brevis.
sphaericus, Staphyl là Staphylococcus hominis, Tetrage là Tetragenococcus solitaries,Bacillus
sphaericus, Staphyl là Staphylococcus hominis, Tetrage là Tetragenococcus solitaries,Bacillus
là Bacillus
Helcoco
Helcococcus
kunzii,
Misc. Gram là Misc.
Gram negative
Bacilli,
Theo kếtsubtilis,
qủa hình
3 cholàthấy
rằng sự đa
Propionibacterium
propionicum,
Prevotella
làdạng
Bacillus
subtilis,
Helcoco
là Helcococcus
kunzii,buccae,
Misc. Gram
làđóMisc.
Gram
negative
Bacilli,
thành
phần
loài
của
các
chủng
vi
khuẩn
trong
chiếm
chủ
yếu
về
số
lượng
Elizabethkin là Elizabethkingia meningoseptica, Weeksella là Weeksella virosa/ Bergeyella
kỵ
khí
biển
bao
gồm
8
loài:
Leptotrichia
thành
phần
loài
là
2
loài:
Bacteroides
Elizabethkin là Elizabethkingia meningoseptica, Weeksella là Weeksella virosa/ Bergeyella
zoohelcum,
Weeksella
là Weeksella
virosa/ Bergeyella
zoohelcum/Chryseobacterium
buccalis,
Bacteroides
capillosus,
Leptotrichia
capillosus và
Leptotrichia buccalis. Kết quả
zoohelcum,
Weeksella là Weeksella
virosa/ Bergeyella
zoohelcum/Chryseobacterium
buccalis,
Fusobacterium
necrophorum,
trên phù hợp
với một số các công bố trước đó
indologenes và Empedobact là Empedobacter brevis
Clostridium perfringens,
Clostridium
sordellii, là
củaEmpedobacter
[Luigi (2004):
Amarja (2008 và Mona
indologenes
và Empedobact
brevis

113

Tran Nguyen Ha Vy et al.

(2010)] cho thấy, chủng vi khuẩn thuộc chi
Bacteroides có sự đa dạng hơn cả việc chúng
đóng góp vai trò quan trọng trong việc phân
hủy các hợp chất hữu cơ. Đồng thời các nhà
khoa học cũng nêu ra rằng các chủng vi khuẩn

kỵ khí biển thường khó nuôi cấy trong điều
kiện phòng thí nghiệm hơn so với các chủng
hiếu khí, do đó, mà cần có môi trường nuôi
dinh dưỡng được thiết kế đặc biệt hơn cho sự
cô lập các chủng vi sinh này.

Số lượng vi khuẩn biển kỵ khí
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Vi khuẩn biển kỵ khí

Hình

Hình 3. Sự đa dạng các loài vi khuẩn biển kỵ khí tại vùng biển Nha Trang

Ghi chú: Leptotrichia là Leptotrichia buccalis, Bacteroides là Bacteroides capillosus, Fusobacterium là
Fusobacterium necrophorum, Clostridium là Clostridium perfringens, Clostridium là Clostridium
sordellii, Propionibacterium là Propionibacterium propionicum.

KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi cho
thấy vi khuẩn ở vùng biển Nha Trang khá đa
dạng. Có 275 chủng vi khuẩn biển hiếu khí
thuộc 12 chi vi khuẩn biển hiếu khí gram
dương, 5 chi vi khuẩn biển hiếu khí gram âm
và 206 chủng vi khuẩn biển kỵ khí thuộc 8 chi
đã phân lập được. Trong đó, những chủng vi
khuẩn nuôi cấy được thuộc chủ yếu các chi
Bacillus và Bacteroides.
Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin cảm ơn tài trợ
kinh phí của Hợp phần nhánh số 3, thuộc dự
án VAST.ĐA47.12/16-19 của Viện Nghiên
cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
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ABSTRACT
The biodiversity inventory of earthworms was conducted in Dong Nai Province during the period
of 2012–2016. Earthworms were collected in four habitats: natural forests, long-term tree
plantation, short-term tree cultivation and shrush + bushes from three topological types: low
mountains, hills and plains. As a result, a total of 24 earthworm species belonging to 7 genera, 3
families were recorded from Dong Nai Province. Among them, seven were recently described as
new to science: Polypheretima cattienensis, P. militium, P. cordata, Metaphire mangophiloides,
M. malayanoides, M. grandiverticulata and M. xuanlocensis. Taxonomic structure of earthworms
in Dong Nai province is in accordance with the faunistic characteristics of Vietnam.
Megascolecidae is the most abundant family with 22 recorded species. Of 24 species in this
study, Amynthas polychaetiferus, M. campanulata and Pontoscolex corethrurus are three
abundant species in the study area. Regarding the distribution pattern, hilly area has the highest
number of recorded species and diversity index (20 species and H‟ = 3.37). The area is
considered to be a transition region between low mountain and plain in Dong Nai Province. This
is the reason why hilly area have more recorded species than others. The diversity index of
earthworms is decreasing from long-term tree plantation to bushes+shrubs, short-term tree
cultivation and natural forests.
Keywords: Diversity, distribution, earthworms, Dong Nai, Vietnam.
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ĐA DẠNG LOÀI GIUN ĐẤT Ở TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên kết quả phân tích các mẫu giun đất thu trong 4 năm
(2012–2016) từ 4 sinh cảnh rừng, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây ngắn ngày và bãi hoang
của các vùng núi thấp, đồi và đồng bằng ở tỉnh Đồng Nai). Kết quả cho thấy, có 24 loài giun đất
thuộc 7 giống, 3 họ được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu, gần đây đã có 7 loài được mô tả mới
cho khoa học từ khu hệ này, đó là Polypheretima cattienensis, P. militium, P. cordata, Metaphire
mangophiloides, M. malayanoides, M. grandiverticulata và M. xuanlocensis. Họ Megascolecidae
chiếm ưu thế với 22 (chiếm 91,67%). Có 3 loài ưu thế là Amynthas polychaetiferus, Metaphire
campanulata và Pontoscolex corethrurus. Đến thời điểm hiện nay, vùng đồi có sự đa dạng cao
nhất (20 loài, H‟ = 3,37), có lẽ đây là nơi chuyển tiếp giữa núi thấp và đồng bằng. So sánh chỉ số
đa dạng (H‟) của giun đất có giá trị giảm dần, cụ thể sinh cảnh đất trồng cây lâu năm (H‟ = 3,33),
n bãi hoang (H‟ = 3,25), đất trồng cây ngắn ngày (H‟= 3,16) và sinh cảnh rừng (H‟ = 3,06).
Từ khóa: Đa dạng loài, phân bố, giun đất, Đồng Nai, Việt Nam.

*Địa chỉ liên hệ email: thanhtung@ctu.edu.vn
MỞ ĐẦU
Những nghiên cứu đầu tiên về khu hệ
giun đất Việt Nam được xuất phát từ vùng
Đông Nam bộ do Perrier (1872, 1875) và
Omodeo (1957) công bố. Tuy nhiên, cho đến
trước năm 2014 các nghiên cứu ở vùng này
còn rất hạn chế so với nhiều vùng khác trên
cả nước, chỉ có một vài công bố của Thái
Trần Bái (1996) và Thái Trần Bái et al.
(2004) ở Côn Đảo. Từ năm 2014, khu hệ
Đông Nam bộ được tập trung nghiên cứu và
liên tục công bố các kết quả như: Nguyễn
Thị Ngọc Nhi (2014) và Nguyễn Thị Mai et
al. (2015) công bố về đa dạng giun đất ở
Bình Dương; Nguyen et al. (2015a), Nguyen
et al. (2015b) và Nguyen & Lam (2017) công
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bố một số loài mới ở tỉnh Đồng Nai; Nguyễn
Thanh Tùng et al. (2017) công bố về đa dạng
giun đất ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bài báo
này tổng kết thành phần loài và đặc điểm
phân bố của giun đất ở tỉnh Đồng Nai và nằm
trong hệ thống các công bố của khu hệ giun
đất Đông Nam bộ, Việt Nam.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu giun đất được thu vào mùa mưa
(giữa tháng 10 từ năm 2012 đến năm 2016) ở
66 điểm của 3 dạng địa hình (núi thấp, đồi và
đồng bằng) trong 4 dạng sinh cảnh (rừng, đất
trồng cây lâu năm, đất trồng cây ngắn ngày và
bãi hoang). Tọa độ các điểm thu được xác
định bằng máy GPS Garmin 72H (hình 1).

Đa dạng loài giun đất

Hình 1. Các điểm thu mẫu giun đất ở Đồng Nai từ năm 2012–2016
Giun đất được đào bằng xẻng và thu trực
tiếp bằng tay. Sau khi thu, mẫu được rửa sạch
trong nước, làm chết trong dung dịch formol
2%, sau đó duỗi thẳng và trữ mẫu nghiên cứu
trong dung dịch formol 4% ở phòng thí
nghiệm Động vật, Bộ môn Sư phạm Sinh học,
Trường Đại học Cần Thơ.
Giun đất được định loại dựa theo khóa
định loại và mô tả của Sims & Easton (1972),
Gates (1972), Easton (1979) và một số tài liệu
công bố gần đây. Các chỉ số về độ đa dạng

như chỉ số đa dạng loài Shannon-Weiner
(H‟), chỉ số ưu thế Simpson (λ), tần suất bắt
gặp (C) và độ phong phú (n% và p%) được xử
lý bằng phần mềm PRIMER 5 (Clarke &
Warwick, 1994).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đa dạng loài giun đất ở Đồng Nai
Kết quả phân tích 4.075 mẫu cho thấy, có
24 loài thuộc 7 giống của 3 họ giun đất được
ghi nhận ở Đồng Nai. Trong số đó, có 7 loài
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Đồng Nai (Nguyen et al., 2015a; Nguyen et
al., 2015b; Nguyen & Lam, 2017), có 2 loài,
Amynthas exiguus austrinus và Metaphire
neoexilis, mới ghi nhận ở Đông Nam Bộ.

Polypheretima cattienensis, Po. militium, Po.
cordata, Metaphire mangophiloides, M.
malayanoides, M. grandiverticulata và M.
xuanlocensis được mô tả mới cho khoa học ở

Bảng 1. Tần suất bắt gặp và độ phong phú của các loài giun đất ở Đồng Nai và các vùng lân cận
STT

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Taxon
Họ RHINODRILIDAE (Benham, 1890)
Giống Pontoscolex Schmarda, 1861
Pontoscolex corethrurus (Müller, 1857)
Họ MONILIGASTRIDAE Claus, 1880
Giống Drawida Michaelsen, 1900
Drawida sp.
Họ MEGASCOLECIDAE (part Rosa, 1891)
Giống Lampito Kinberg, 1866
L. mauritii Kinberg, 1867
Giống Perionyx Kinberg, 1867
P. excavatus Perrier, 1872
Giống Amynthas Kinberg, 1867
A. exiguus austrinus (Gates, 1932)*
A. polychaetiferus (Thai, 1984)
Amynthas sp.
Giống Metaphire Sims & Easton, 1972
M. anomala (Michaelsen, 1907)
M. bahli (Gates, 1945)
M. planata (Gates, 1926)
M. campanulata (Rosa, 1890)
M. easupana (Thai & Huynh, 1993)
M. grandiverticulata Nguyen & Lam, 2017
M. houlleti (Perrier, 1872)
M. malayanoides Nguyen & Lam, 2017
M. mangophiloides Nguyen & Le, 2015
M. neoexilis (Thai & Samphon, 1988)*
M. pacseana (Thai & Samphon, 1988)
M. peguana peguana (Rosa, 1890)
M. posthuma (Vaillant, 1868)
M. xuanlocensis Nguyen & Lam, 2017
Giống Polypheretima Michaelsen, 1934
Po. cattienensis Nguyen, Tran & Nguyen,
2015
Po. cordata Nguyen, Tran & Nguyen, 2015
Po. militium Nguyen, Tran & Nguyen, 2015
Tổng

n

Đồng Nai
n%
p

p%

C

BRVT(1)
C

ĐBSCL(2)
C

762

18,70

328,42

4,70

0,70

0,24

0,69

119

2,92

119,70

1,71

0,12

0,03

-

66

1,62

46,81

0,67

0,09

0,24

0,14

2

0,05

0,33

0,00

0,03

-

0,10

17
492
53

0,42
24,86
0,36 0,05
12,07 2.599,16 37,20 0,74
1,30
18,19
0,26 0,02

0,48
-

0,21
-

42
427
269
793
55
32
481
145
2
32
9
167
13
33

1,03 115,30 1,65
10,48 523,72 7,50
6,60 289,78 4,15
19,46 1.708,40 24,45
1,35
67,86
0,97
0,79
17,88
0,26
11,80 335,05 4,79
3,56 229,55 3,29
0,05
2,40
0,03
0,79
41,85
0,60
0,22
86,07
1,23
4,10 274,58 3,93
0,32
17,06
0,24
0,81
43,96
0,63

0,14
0,38
0,26
0,73
0,12
0,03
0,61
0,18
0,02
0,06
0,03
0,14
0,02
0,08

0,26
0,48
0,16
0,17
0,12
0,41
0,02
0,05

0,08
0,21
0,03
0,26
0,09
0,01
0,45
0,13
0,47
-

0,17

0,38

0,02

-

-

0,86
44,00
0,63
0,54
25,71
0,37
100 6.987,52 100

0,11
0,05
-

-

-

7
35
22
4075

26,88

Ghi chú: n: Số lượng cá thể (con); n%: Độ phong phú theo n; p: Tổng khối lượng (gam); p% độ phong
phú theo p; “-”: Chưa được ghi nhận; (1): Theo Nguyễn Thanh Tùng et al. (2017); (2): Theo Nguyễn
Thanh Tùng (2014); C: Tần suất bắt gặp; *: Ghi nhận mới ở Đông Nam Bộ.

Dựa trên số lượng cá thể, độ phong phú
của M. campanulata chiếm tỉ lệ (%) cao nhất
(19,46), kế đến là Pont. corethrurus (18,70),
A. polychaetiferus (12,07), M. houlleti (11,80)
và M. bahli (10,48), các loài còn lại có độ
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phong phú thấp (0,05–6,60). Tuy nhiên, xét về
sinh khối (p%), A. polychaetiferus chiếm ưu
thế tuyệt đối (37,20) do kích thước mỗi cá thể
của loài này lớn nên khối lượng cũng lớn (từ
2,44–5,11 g) và lớn hơn đáng kể so với các
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loài khác, kế đến là M. campanulata (24,25)
và M. bahli (7,50). Dựa vào tần suất bắt gặp,
có 4 loài thuộc nhóm thường gặp (chiếm
16,67%), cụ thể A. polychaetiferus (C = 0,74),
M. campanulata (C = 0,73), Pont. corethrurus
(C = 0,70) và M. houlleti (0,61); nhóm loài ít
gặp có 2 loài (chiếm 8,33%) là M. bahli và M.
planata, các loài còn lại là loài ngẫu nhiên
(chiếm đến 75%). Kết quả trên cho thấy, khu
hệ giun đất Đồng Nai có 3 loài ưu thế A.
polychaetiferus, M. campanulata và Pont.
corethrurus. Kết quả này khác biệt với các
khu hệ lân cận như: Bà Rịa-Vũng Tàu
(BRVT) có loài ưu thế là M. bahli và A.
polychaetiferus (Nguyễn Thanh Tùng và nnk.,
2017), khu hệ Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) loài ưu thế là Pont. corethrurus, M.
posthuma và Lampito mauritii (Nguyễn
Thanh Tùng, 2014). Điểm khác biệt này có
thể được giải thích do giữa các khu vực khác
nhau loại đất và điều kiện môi trường không
giống nhau. ĐBSCL có đến 87% là đất phù sa
nên M. posthuma chiếm ưu thế, trong khi đó

loại đất ưu thế ở Đồng Nai và BRVT là đỏ
vàng (chiếm 40,24% đến 48,46%) (Viện Quy
hoạch và thiết kế Nông nghiệp, 2004). Ngoài
ra, do khu vực ĐBSCL có nhiều nơi tiếp giáp
với biển, là môi trường sống phù hợp cho
Lampito mauritii (Nguyễn Văn Thuận, 1994).
Riêng Pont. corethrurus là loài ngoại lai, tuy
có nguồn gốc ở vùng đồi nhưng chúng thích
nghi cao với môi trường sống mới, do đó, loài
này phân bố khá phổ biến ở Nam bộ nói chung
và vùng Đông Nam bộ nói riêng.
Trong tổng số 24 loài giun đất ở khu vực
nghiên cứu, họ Megascolecidae chiếm ưu thế
tuyệt đối với 22 loài (chiếm 91,67%), họ
Rhinodrilidae và Moniligastridae mỗi họ chỉ
có 1 loài (chiếm 4,17%). Trong họ
Megascolecidae, nhóm Pheretimoid chiếm ưu
thế tuyệt đối với 20 loài thuộc 3 giống
Metaphire (14 loài), Amynthas (3 loài) và
Polypheretima (3 loài) (hình 2); điều này phù
hợp với nhận định của Hendrix et al. (2002)
về đặc trưng khu hệ giun đất ở Đông Dương.

Hình 2. Cấu trúc thành phần loài giun đất ở Đồng Nai
Khu hệ giun đất ở Đồng Nai đặc trưng bởi
3 nhóm loài Pheretimoid là nhóm không có
manh tràng thuộc giống Polypheretima, nhóm
peguana và nhóm houlleti. Nhóm không có
manh tràng chiếm 12,50% (3/24 loài) trong
tổng số loài, chỉ đứng sau khu hệ đảo ở phía
Tây ĐBSCL (21,43%) và Quảng Nam - Đà
Nẵng (14,58%) (Nguyen et al., 2017; Phạm

Thị Hồng Hà, 1995). Có 3 loài thuộc nhóm
peguana phân bố ở Đồng Nai (M. peguana
peguana, M. bahli và M. pacseana) ít hơn so
với khu hệ giun đất ở ĐBSCL, nơi được cho
rằng có thể là vùng phân bố gốc của nhóm
loài này (Nguyễn Thanh Tùng, 2014). Nhóm
houlleti có 2 loài M. houlleti và M.
campanulata. tương đồng với các khu hệ xung
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quanh. Đặc biệt, nhóm loài posthuma khá phổ
biến ở ĐBSCL nhưng chỉ tìm thấy loài M.
posthuma, phân bố rất hạn chế ở khu vực này
(n% = 0,32; C = 0,02), điều này đã củng cố

thêm nhận định nhóm loài posthuma có nguồn
gốc từ lưu vực sông Mêkông (Thái Trần Bái
& Samphon, 1991).

Hình 3. 1A-12B. Hình thái giải phẫu giun đất (1: Pontoscolex corethrurus; 2: Drawida sp.; 3:
Lampito mauritii; 4: P. excavatus; 5: Amynthas exiguus austrinus; 6: A. polychaetiferus; 7: A.
sp.; 8: Metaphire anomala; 9: M. bahli; 10: M. planata; 11: M. campanulata; 12: M. easupana)
ghi nhận ở Đồng Nai
A: Vùng đực và đai sinh dục nhìn từ phía bụng; B: Bộ túi nhận tinh; ag = tuyến phụ sinh dục; cl = đai sinh
dục; gm = nhú phụ sinh dục; mp = lỗ đực; ps = tơ giao phối; sp = lỗ nhận tinh; st = tơ; Thước tỉ lệ = 1 mm.
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Hình 4. 13A-24B: Hình thái giải phẫu giun đất (13: M. grandiverticulata; 14: M. houlleti; 15:
M. malayanoides; 16: M. mangophiloides; 17: M. neoexilis; 18: M. pacseana; 19: M. peguana;
20: M. posthuma; 21: M. xuanlocensis; 22: P. cattienensis; 23: P. cordata; 24: P. militium) ghi
nhận ở Đồng Nai
A: Vùng đực và đai sinh dục nhìn từ phía bụng; B: Bộ túi nhận tinh; ag = tuyến phụ sinh dục; gm = nhú
phụ sinh dục; mp = lỗ đực; Thước tỉ lệ = 1 mm.

Đặc điểm phân bố của giun đất

Phân bố giun đất theo dạng địa hình

Đồng Nai là vùng chuyển tiếp từ cao
nguyên Nam Trung bộ đến đồng bằng Nam bộ
nhưng tương đối bằng phẳng, độ dốc thấp,
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được chia thành 3 dạng địa hình chính: vùng
đồi có diện tích lớn nhất (chiếm khoảng 80%),
kế đến là vùng đồng bằng (12%) và vùng núi
thấp (8%) (Thạch Phương & Nguyễn Trọng
Minh, 2005). Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ
đa dạng loài giảm dần từ vùng đồi (20 loài, H‟
= 3,37) đến núi thấp (17 loài, H‟ = 3,09) và
đồng bằng (15 loài, H‟ = 3,06). Vùng đồi có
chỉ số ưu thế thấp nhất (λ = 0,13) do đó không
có loài nào chiếm ưu thế tuyệt đối, cao nhất là
M. campanulata (n% = 24,62) và kế đến là A.

polychaetiferus (n% = 16,69). Vùng đồi là
vùng chuyển tiếp giữa địa hình núi thấp và
đồng bằng nên có độ đa dạng loài ở mức độ
cao nhất là phù hợp với thực tế. Sự chuyển
tiếp về thành phần loài này được thể hiện ở 4
loài chung nhau giữa địa hình núi thấp với
vùng đồi: M. malayanoides, M. anomala, Po.
cordata và A. exiguus austrinus, 2 loài chung
nhau giữa vùng đồi và vùng đồng bằng: M.
pacseana và M. grandiverticulata.

Bảng 2. So sánh chỉ số đa dạng của giun đất giữa các dạng địa hình ở Đồng Nai
STT
Địa hình
S
N
H‟
λ
1

Đồi

20

1917

3,37

0,13

2

Núi thấp

17

1271

3,09

0,15

3

Đồng bằng

15

887

3,06

0,15

Ngoài 11 loài giun đất phân bố rộng ở tất
cả các địa hình trong khu vực nghiên cứu, có
3 loài chỉ gặp ở vùng đồi mà không gặp ở
những địa hình khác, đó là Amynthas sp., P.
militium và M. mangophiloides. Có 2 loài M.
posthuma và P. cattienensis chỉ phân bố ở
vùng núi thấp. Trong đó, P. cattienensis có
vùng phân bố rất hẹp (chỉ mới được ghi nhận
ở VQG. Cát Tiên), M. posthuma là loài phổ
biến ở đồng bằng nhưng trước đây cũng gặp
rải rác ở một vài vùng núi do các hoạt động
của con người (Nguyễn Thanh Tùng, 2014).
Có 2 loài chỉ gặp ở đồng bằng là M. neoexilis
và Perionyx excavatus, trong đó P. excavatus
có thể được phát tán từ môi trường nuôi vì
chúng được nuôi khá phổ biến ở khu vực
nghiên cứu.
Mối tương quan về thành phần loài giữa
hai địa hình đồi và núi thấp cao hơn so với
đồng bằng. Xét về số loài chung nhau, giữa
vùng đồi và núi thấp có 15 loài nhưng giữa
đồi và đồng bằng chỉ có 13 loài, giữa núi thấp
và đồng bằng chỉ có 11 loài (tất cả những loài
này đều là loài phân bố phổ biến trên cả 3 địa
hình). Ở vùng núi thấp và đồi A.
polychaetiferus có tần suất bắt gặp cao nhất
(C = 0,95 và 0,87), trong khi đó ở đồng bằng
loài này có tần suất bắt gặp rất thấp (C =
0,14). Ngược lại, M. peguana peguana là loài
có tần suất bắt gặp cao ở đồng bằng (C =
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0,43) nhưng lại rất thấp ở vùng núi thấp và
vùng đồi (C = 0,1 và 0,03). Như vậy, có thể
thấy, vùng núi thấp và vùng đồi không chỉ
tương đồng về thành phần loài mà còn tương
đồng về mức độ ưu thế của các loài, do vùng
đồi là nơi chuyển tiếp giữa núi thấp và đồng
bằng. Ngoài ra, xét về tính chất đất, vùng đồi
và núi thấp có đất xám và đỏ vàng chiếm ưu
thế, trong khi loại đất phù sa lại chiếm ưu thế
ở vùng đồng bằng.
Phân bố của giun đất theo sinh cảnh
Sinh cảnh ở tỉnh Đồng Nai cũng khá đa
dạng, bao gồm rừng, đất trồng cây lâu năm
(ĐTCLN), đất trồng cây ngắn ngày
(ĐTCNN) và bãi hoang (BH). Diện tích rừng
chiếm khoảng 179,7 nghìn ha (cả rừng tự
nhiên và rừng trồng), tập trung chủ yếu ở
vùng núi thấp có độ dốc lớn và vùng đồi (Lê
Thông và nnk., 2010; UBND Đồng Nai,
2005). Sinh cảnh đất trồng cây lâu năm
thường là vườn cây tạp quanh nhà, hồ tiêu,
cà phê, điều, chôm chôm,… chỉ gặp ở đồng
bằng và vùng đồi. đất trồng cây ngắn ngày
chủ yếu là sắn và ngô trồng trên các đồi có tỉ
lệ cát cao, thường xuyên bị tác động của con
người. BH gồm những khu đất trống (bãi rác
hay bãi thả gia súc) nằm ven đường, có diện
tích tương đối nhỏ.
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Bảng 3. Thành phần loài, độ phong phú và tần số xuất hiện theo địa hình và sinh cảnh ở khu hệ giun đất Đồng Nai
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Loài
A. polychaetiferus
M. campanulata
M. bahli
Pont. corethrurus
M. houlleti
M. planata
Drawida sp.
M. easupana
M. xuanlocensis
M. peguana peguana
Lampito mauritii
M. malayanoides
M. anomala
Po. cordata
A. exiguus austrinus
M. grandiverticulata
M. pacseana
A. sp.
Po. militium
M. mangophiloides
M. posthuma
Po. cattienensis
M. neoexilis
Perionyx excavatus

Núi thấp (21)
n%
p%
C
12,43 41,00 0,95
19,51 26,36 0,76
11,57 7,72 0,29
24,31 5,46 0,76
13,53 4,18 0,62
3,23 2,58 0,19
4,17 1,73 0,19
2,05 1,43 0,10
0,71 0,71 0,05
0,39 0,54 0,10
0,16 0,06 0,05
4,33 3,85 0,24
1,42 2,31 0,19
0,31 0,17 0,10
0,31 0,15 0,05
1,02 0,68 0,05
0,55 1,08 0,05
-

Địa hình
Đồi (31)
n%
p%
16,69 43,06
24,62 24,54
8,66
5,79
11,58 3,01
12,73 5,39
4,12
2,24
2,50
1,71
1,30
0,84
0,63
0,43
1,30
1,11
2,76
1,02
4,69
3,77
1,25
1,63
1,62
1,13
0,68
0,60
0,47
0,28
0,37
2,14
2,76
0,51
1,15
0,73
0,10
0,07
-

C
0,87
0,77
0,35
0,61
0,65
0,26
0,10
0,16
0,06
0,03
0,10
0,23
0,16
0,16
0,06
0,03
0,03
0,03
0,10
0,03
-

Đồng bằng (14)
n%
p%
C
1,58
5,64 0,14
8,23 19,11 0,57
12,85 13,23 0,57
26,04 8,96 0,79
7,33
4,22 0,50
16,80 15,27 0,36
2,03
1,67 0,07
0,45
0,28 0,07
1,35
1,16 0,14
15,45 23,16 0,43
1,24
0,97 0,14
2,59
0,82 0,07
0,23
1,09 0,07
3,61
4,37 0,29
0,23
0,03 0,14

n%
11,30
15,85
9,44
13,32
8,26
16,53
2,70
0,67
9,11
9,44
0,17
1,35
1,69
0,17

BH (13)
p%
26,89
28,31
8,54
2,87
3,67
8,32
3,03
0,30
11,02
4,57
0,01
0,66
1,78
0,02

C
0,54
0,54
0,46
0,62
0,46
0,15
0,15
0,08
0,15
0,23
0,08
0,15
0,15
0,08

Sinh cảnh
ĐTCNN (9)
ĐTCLN (28)
n%
p%
C
n%
p%
C
14,81 42,06 0,78 13,51 41,50 0,79
10,37 15,21 0,67 19,04 21,56 0,82
21,11 10,90 0,22 13,23 8,98 0,46
8,15
1,69 0,33 18,72 4,53 0,79
12,59 4,27 0,56 10,56 4,16 0,64
6,30
3,36 0,22 6,87
4,83 0,39
4,56
2,33 0,18
0,92
0,80 0,14
0,74
0,61 0,11 1,01
0,60 0,11
3,78
3,04 0,18
0,46
0,16 0,11
12,59 9,44 0,33 2,40
2,21 0,18
6,30
7,23 0,33 0,37
0,67 0,07
0,60
0,47 0,07
3,70
4,00 0,11 0,14
0,04 0,04
1,06
0,20 0,04
0,41
2,22 0,07
1,01
0,66 0,11
0,09
0,06 0,04
0,60
0,44 0,04
3,33
1,24 0,11 0,60
0,51 0,04
0,05
0,00 0,04

Rừng (16)
n%
p%
C
8,82 29,84 0,81
24,74 33,52 0,75
2,59 2,74 0,25
24,45 6,27 0,81
16,20 7,18 0,69
0,48 0,69 0,13
0,38 0,13 0,06
2,97 2,04 0,19
0,86 1,06 0,06
2,97 3,49 0,13
5,66 5,83 0,25
1,53 2,67 0,19
1,34 1,02 0,19
0,38 0,22 0,06
0,86 0,60 0,06
5,08 1,09 0,06
0,67 1,61 0,06
-

Ghi chú: n%: Độ phong phú tính theo số lượng; p%: Độ phong phú tính theo khối lượng; C: Tần số xuất hiện; -: Chưa được ghi nhận; (): Số điểm thu mẫu.
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Bảng 4. So sánh các chỉ số đa dạng sinh học giun đất giữa các dạng sinh cảnh ở Đồng Nai
STT
Sinh cảnh
S
N
H‟
λ
1
ĐTCLN
22
2169
3,33
0,13
2
BH
14
593
3,25
0,12
3
ĐTCNN
11
270
3,16
0,13
4
Rừng
17
1043
3,06
0,16
Bảng 4 cho thấy, sinh cảnh ĐTCLN đa
dạng nhất (22 loài, H‟ = 3,33), kế đến là BH
(14 loài, H‟ = 3,25), ĐTCNN (11 loài, H‟ =
3,16) và rừng (17 loài nhưng H‟ = 3,06). Tuy
số lượng loài ở sinh cảnh rừng cao hơn sinh
cảnh BH và ĐTCNN nhưng chỉ số đa dạng
thấp hơn do sự chênh lệch lớn về số lượng cá
thể giữa các loài trong sinh cảnh này. Chỉ số
đa dạng ở sinh cảnh rừng thấp nhất trong số
các sinh cảnh cũng có thể do phần lớn diện
tích rừng tập trung ở sườn núi có độ dốc cao,
không có thảm mục hoặc có rất mỏng. Điều
kiện môi trường này không thuận lợi để giun
đất phát triển về cả số lượng loài lẫn số lượng
cá thể của mỗi loài, đặc biệt là những loài có
nhu cầu cao về độ ẩm. Đặc điểm phân bố của
giun đất theo sinh cảnh ở Đồng Nai không
tuân theo quy luật về mức độ nhân tác càng
cao thì độ đa dạng càng thấp như một số
nghiên cứu trước đây về giun đất ở Việt Nam
(Thái Trần Bái, 2000).
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Giữa các sinh cảnh không có sự khác biệt
lớn về mức độ ưu thế của các loài, ba loài, M.
campanulata, A. polychaetiferus và Pont.
corethrurus gần như chiếm ưu thế trong tất cả
các sinh cảnh. Trong khi đó, M. campanulata
có tần suất bắt gặp và độ phong phú cao nhất
ở sinh cảnh BH và ĐTCLN, A.
polychaetiferus chiếm ưu thế cao ở sinh cảnh
ĐTCNN, Pont. corethrurus chiếm ưu thế cao
ở sinh cảnh rừng. Kế đến là các loài M.
houlleti, M. bahli và M. planata có tần suất
bắt gặp và độ phong phú thuộc nhóm trung
bình, các loài còn lại chiếm tỉ lệ tương đối
thấp (bảng 3).
Khóa định loại các loài giun đất ở Đồng Nai
Khóa định loại các loài giun đất ở Đồng
Nai được xây dựng dựa trên các đặc điểm
chẩn loại có tính ổn định cao ở mức độ giống
và loài.

- Có 4 đôi tơ trên mỗi đốt…………………………………………………………………... 2
- Có nhiều tơ xếp thành vành trên mỗi đốt………………………………………………….. 3
- Chỉ có vùng đai từ x-xiii………………………………………………………. Drawida sp.
- Đai hở từ xv-xxi…………………………………………………... Pontoscolex corethrurus
- Đai chiếm 5 đốt xiii-xvii, túi nhận tinh có 2 diverticulum………………….Lampito mauriti
- Đai chiếm 4 đốt xiv-xvii, túi nhận tinh không có diverticulum…………Perionyx excavatus
- Đai chiếm 3 đốt xiv-xvi, túi nhận tinh có 1 diverticulum…………………………………. 4
- Không có manh tràng……………………………………………………………………… 5
- Có manh tràng……………………………………………………………………………... 7
- Polythecal, túi tinh hoàn thông nhau………………………………………………………. 6
- Intermediate, túi tinh hoàn không thông nhau…………………………………..Po. cordata
- Có buồng nhận tinh, miệng buồng giao phối hình lưỡi liềm………………..Po. cattienensis
- Không có buồng nhận tinh, miệng buồng giao phối hình tròn………………….Po. militium
- Không có buồng giao phối………………………………………………………………… 8
- Có buồng giao phối………………………………………………………………………. 10

Đa dạng loài giun đất

8. - Có 1 đôi lỗ nhận tinh ở 5/6…………………………………………………….Amynthas sp.
- Có 4 đôi lỗ nhận tinh ở 5/6/7/8/9………………………………………………………….. 9
9. - Có đám tơ ở phía bụng đốt xix……………………………………………A. polychaetiferus
- Không có đám tơ ở phía bụng đốt xix………………………………….A. exiguus austrinus
10. - Lỗ sinh dục đực ở xix…………………………………………………………………….. 11
- Lỗ sinh dục đực ở xviii…………………………………………………………………... 12
11. - Không có nhú phụ sinh dục ở vùng đực, túi tinh hoàn không thông nhau……...M. anomala
- Có 1 đôi nhú phụ sinh dục ở xviii, túi tinh hoàn thông nhau…………………...M. neoexilis
12. - Manh tràng phức tạp……………………………………………………………………... 13
- Manh tràng đơn giản……………………………………………………………………... 15
13. - Polythecal, 1 đốt nhận tinh………………………………………………M. mangophiloides
- Bithecal, nhiều hơn 1 đốt nhận tinh……………………………………………………… 14
14. - Có 3 đôi lỗ nhận tinh 6/7/8/9, có nhú phụ sinh dục ở vùng đực………………..M. pacseana
- Có 2 đôi lỗ nhận tinh 5/6/7, không có nhú phụ sinh dục ở vùng đực…………..M. easupana
15. - Lỗ nhận tinh bắt đầu từ 5/6………………………………………………………………. 16
- Lỗ nhận tinh bắt đầu từ 6/7………………………………………………………………. 18
- Lỗ nhận tinh bắt đầu từ 7/8…………………………………………………M. xuanlocensis
16. - Vách 8/9 dày, có 2 đôi nhú phụ sinh dục ở xvii và xix………………………...M. posthuma
- Vách 8/9 tiêu giảm, không có nhú phụ sinh dục ở xvii và xix…………………………… 17
17. - Có 1 đôi nhú phụ ở xviii, túi tinh hoàn không thông nhau…………….M. grandiverticulata
- Có 2–6 đôi nhú phụ từ 19/20 về sau, túi tinh hoàn thông nhau……………M. malayanoides
18. - Có 2 đôi lỗ nhận tinh ở 6/7/8……………………………………………………..M. planata
- Có 3 đôi lỗ nhận tinh ở 6/7/8/9…………………………………………………………... 19
19. - Có 2 đôi nhú phụ sinh dục ở 17/18 và 18/19, túi tinh hoàn không thông nhau………….. 20
- Không có nhú phụ sinh dục ở vùng đực, túi tinh hoàn thông nhau……………………… 21
20. - Vùng đực lõm vào thành cơ thể, nhú phụ sinh dục ẩn bên trong…………………...M. bahli
- Vùng đực không lõm, nhú phụ sinh dục lộ ra bên ngoài……………...M. peguana peguana
21. - Ampun hình nấm đặc trưng, lỗ lưng đầu tiên 11/12………………………..M. campanulata
- Ampun hình oval, lỗ lưng đầu tiên 10/11………………………………………...M. houlleti
KẾT LUẬN
Họ Megascolecidae mang đặc trưng của
khu hệ giun đất vùng Phương Đông, họ này
chiếm ưu thế tuyệt đối (với 22/24 loài).
Trong đó, có 3 loài ưu thế là A.
polychaetiferus, M. campanulata và Pont.
corethrurus.
Vùng đồi có độ đa dạng cao nhất (20
loài, H‟ = 3,37) vì là vùng chuyển tiếp giữa

núi thấp với đồng bằng. Sinh cảnh rừng có
độ đa dạng thấp nhất (17 loài, H‟ = 3,06).
Điều này dường như trái với quy luật chung
về phân bố của giun đất theo sinh cảnh được
đề cập trước đây.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc
gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 160.052018.04.
127

Nguyen Quoc Nam et al.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Clarke K. R. and Warwick R. M., 1994.
Change in marine communities: an
approach to statistical analysis and
interpretation.
Plymouth
Marine
Laboratory, Plymouth, 144.
Easton E. G., 1979. A revision of the
„acaecate‟ earthworms of the Pheretima
group (Megascolecidae: Oligochaeta):
Archipheretima,
Metapheretima,
Planapheretima,
Pleionogaster
and
Polypheretima. Bull. Br. Mus. Nat. Hist.
Zool., 35: 1–126.
Gates G. E., 1972. Burmese Earthworms Anintroduction to the systematics and
biology of megadrile oligochaetes with
special reference to southeast Asia. Trans.
Am. Phil. Soc., 62(7): 1–326.
Hendrix P. F., Bohlen P. J., 2002. Exotic
earthworm invasions in North America:
ecological and policy implications:
expanding global commerce may be
increasing the likelihood of exotic
earthworm invasions, which could have
negative implications for soil processes,
other animal and plant species, and
importation
of
certain
pathogens.
Bioscience, 52(9): 801–811.
Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Lê Huỳnh,
Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Quý Thao,
Nguyễn Thị Sơn, Hoàng Phúc Lâm, Trần
Ngọc Điệp, Thành Ngọc Linh, 2010. Việt
Nam các tỉnh và thành phố. Nxb Giáo
Dục, Việt Nam, 801–805.
Nguyen T. T., Tran T. T. B., Nguyen D. A.,
2015. Three new earthworm species of the
genus Polypheretima Michaelsen, 1934
(Oligochaeta: Megascolecidae) from
Vietnam. Zootaxa, 3905(4): 593–600.
Nguyen T. T., Trinh K. B. T., Nguyen H. L.
T., Nguyen A. D., 2017. Earthworms
(Annelida: Oligochaeta) from islands of
Kien Hai District, Kien Giang Province,
Vietnam, with descriptions of two new
species and one subspecies. Journal of
Natural History, 51(15–16): 883–915.
128

Nguyen T. T., Trinh T. K. B., Le V. N.,
Nguyen D. A., 2015. On the polythecate
earthworms of the genus Metaphire
(Oligochaeta: Megascolecidae) from
Vietnam, with descriptions of three new
species. Raffles Bulletin of Zoology, 63:
461–470.
Nguyễn Thanh Tùng, 2014. Danh lục và một
số nhận xét về tính chất khu hệ giun đất ở
ĐBSCL, Việt Nam. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ, 32: 106–119.
Nguyen T. T., Lam H. D., 2017. Three new
earthworm species of the genus
Metaphire Sims & Easton, 1972
(Oligochaeta, Megascolecidae) from
Dong Nai Province, Viet Nam. Tạp chí
Sinh học, 39(4): 406–415.
Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Nam,
Trương Thúy Ái, Nguyễn Phúc Hậu,
2017. Đa dạng loài và đặc điểm phân bố
giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp
chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 53(A):
96–107.
Nguyễn Thị Mai, Cao Văn Luân, Nguyễn
Thanh Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, 2015.
Thành phần loài giun đất ở huyện Phú
Giáo tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Thủ Dầu 1, 5(24): 34–38.
Nguyễn Thị Ngọc Nhi, 2014. Thành phần loài
và đặc điểm phân bố giun đất ở huyện
Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Tạp chí
Khoa học Trường Đại học Thủ Dầu 1,
5(18): 48–54.
Nguyễn Văn Thuận, 1994. Nhận xét bước đầu
về khu hệ giun đất Bình Trị Thiên. Thông
báo khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội 1,
2: 80–84.
Omodeo P., 1957. Oligocheti dell‟ Indocina e
del Mediterraneo Orientale. Memorie del
Musceo Civico di Storia Naturale, 5:
321–336.
Perrier E., 1872. Recherches pour servir à
L‟histoire des Lumbriciens terrestres nouv. Archis. Mus. Hist. Nat. Paris., 81:
85–198.
Perrier E., 1875. Sur les vers de terre des rôles
Philippines et de la cochinchine. C. R.

Đa dạng loài giun đất

Hebd. Seanc. Acad. Sci., Paris (D), 81:
1043–1046.
Phạm Thị Hồng Hà, 1995. Khu hệ giun đất
Quảng Nam - Đà Nẵng. Luận án Phó Tiến
sĩ khoa học Sinh học, Đại học Sư phạm
Hà Nội, Việt Nam.
Sims R. W., Easton E. G., 1972. A numerical
revision of the earthworm genus
Pheretima
auct.
(Megascolecidae:
Oligochaeta) with the recognition of new
genera and an appendix on the
earthworms collected by the Royal
Society North Borneo Expedition.
Biological Journal of the Linnean Society,
4(3): 169–268.
Thái Trần Bái, 1983. Giun đất Việt Nam (Hệ
thống học, khu hệ, phân bố và địa lý động
vật). Luận án Tiến sĩ khoa học, Đại học
M. V. Lomonosov, Nga
Thái Trần Bái, 1996. Mô tả các loài Pheretima
không có manh tràng (Acoecata) mới gặp ở
Việt Nam và khoá định loại Acoecata ở
khu vực Đông Dương. Tạp chí Sinh học,
18(1): 1–6.

Thái Trần Bái, 2000. Đa dạng loài giun đất ở
Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ
bản trong sinh học. Nxb Khoa học và Kỹ
thuật, Hà Nội: 307–311.
Thái Trần Bái, Huỳnh Thị Kim Hối, Nguyễn
Đức Anh, 2004. Một vài nhận định về
giun đất trên các đảo phía Nam Việt Nam.
Kỷ yếu hội nghị toàn quốc lần thứ 3:
Những vấn đề cơ bản trong khoa học sự
sống, Hà Nội: 757−776.
Thái Trần Bái, Samphon K., 1991. Giun đất
dọc trung lưu sông Mêkông từ Viên Chăn
đến Pắc Xế (Lào). Tạp chí Sinh học,
13(4): 1–10.
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai, 2005. Địa
chí Đồng Nai. Nxb Tổng Hợp.
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn),
2004. Điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng
bản đồ đất tỉ lệ 1/50.000-1/100.000 các
tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Nxb TP. Hồ Chí
Minh: 33–59.

129

TAP CHI SINH HOC 2019, 41(2se1&2se2): 131–142
DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14166

Mollusca AND Malacostraca IN SOME LIMESTONE WATERBODIES IN HA
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ABSTRACT
An investigation on molluscs and crustaceans was conducted at 13 sites of different water bodies
of the limestone mountains of Ha Lang District, Cao Bang Province in May 2019. As a result, a
total of 13 species of molluscs and crustaceans (of the class Malacostraca) belonging to 10
families, 13 genera, were recorded. Two shrimp species (Caridina sp., Macrobrachium sp.) and
two crab species (Chinapotamon sp., Indochinamon sp.) are considered to be endemic of
Vietnam and maybe new species. Especially, the genus Chinapotamon was recorded in Vietnam
for the first time. Each water body such as puddles, streams, rivers and cave streams, is
characterized by different composition of molluscs and crustaceans. Although the average
number of species is low (3 species per site), the percentage of endemic and endangered species
is very high, 31% and 39%, respectively. Small streams, puddles in the forests of Duc Quang and
Kim Loan Communes- habitats of those endemic and endangered species, are the areas that need
to be protected. The ecosystem was impacted in some survey sites with the presence of invasive
alien species and disturbance indicators. Our first records on molluscs and crustaceans suggested
that Ha Lang is currently one of the hot spots for the biodiversity of Vietnam.
Keywords: Mollusca, Malacostraca, conservation, diversity, distribution, Ha Lang.
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THÂN MỀM (Mollusca) VÀ GIÁP XÁC LỚN (Malacostraca) Ở MỘT SỐ
THỦY VỰC NÚI ĐÁ VÔI HUYỆN HẠ LANG, TỈNH CAO BẰNG:
ĐA DẠNG, PHÂN BỐ VÀ BẢO TỒN
Đỗ Văn Tứ*, Lê Hùng Anh, Nguyễn Tống Cƣờng, Đặng Văn Đông,
Phan Văn Mạch, Trần Đức Lƣơng, Cao Thị Kim Thu
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 8-8-2019, ngày chấp nhận 27-9-2019

TÓM TẮT
Khảo sát tại 13 điểm ở các thủy vực khác nhau tại vùng núi đá vôi của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao
Bằng vào tháng 5/2019, chúng tôi đã xác định được 13 loài Thân mềm (Mollusca) và Giáp xác
lớn (Malacostraca) thuộc 10 họ, 13 giống. Trong đó, có tôm, Caridina sp.; Macrobrachium sp.;
cua, Chinapotamon sp. Indochinamon sp., đến thời điểm này mới chỉ tìm thấy ở Hạ Lang và có
khả năng đây là những loài mới cho khoa học. Đáng chú ý là giống cua Chinapotamon lần đầu
tiên được ghi nhận ở Việt Nam. Các thủy vực khác nhau như vũng, suối, sông và thủy vực ngầm
trong hang động thân mềm và giáp xác có thành phần loài khác nhau. Mặc dù các thủy vực ở
đâysố loài trung bình của thân mềm và giáp xác thấp, với 3 loài/điểm, nhưng tỷ lệ loài đặc hữu
và đang bị đe dọa tuyệt chủng cao, tương ứng 31% và 39%. Các suối nhỏ, mó nước, vũng nước
giữa rừng ở các xã Đức Quang và Kim Loan, nơi sống của các loài đặc hữu và quý hiếm là
những khu vực cần được quan tâm bảo tồn. Đây là những ghi nhận đầu tiên về thân mềm và giáp
xác lớn ở Hạ Lang, và có thể được xem như là một trong những điểm nóng về đa dạng sinh học ở
Việt Nam.
Từ khóa: Bảo tồn, đa dạng sinh học, động vật thân mềm, Ha Lang.

*Địa chỉ liên hệ email: dovantu.iebr@gmail.com
MỞ ĐẦU
Hạ Lang là huyện vùng cao biên giới, nằm
ở phía đông tỉnh Cao Bằng. Địa hình của
huyện phức tạp, núi cao, chia cắt mạnh, có
nhiều nếp gãy khổng lồ tạo nên những khe
sâu,
hang
động
(http://halang.caobang.gov.vn/gioi-thieuchung). Nổi bất nhất ở
đây là sinh cảnh các dãy núi đá vôi chạy dài.
Huyện Hạ Lang có sông Bắc Vọng chảy
từ huyện Trùng Khánh sang với chiều dài 10
km, và sông Quây Sơn chảy dọc theo biên
dưới Việt Trung với chiều dài 12 km. Ngoài
ra, còn có nhiều con suối nhỏ phân bố khá đều
trên địa bàn huyện. Hệ thống sông suối của
huyện Hạ Lang có chế độ 2 mùa nước rõ rệt
(Lê Thái Bạt & Luyện Hữu Cử, 2007).
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Công trình công bố của Đặng Ngọc Thanh
và nnk. (1980) về động vật không xương sống
nước ngọt Bắc Việt Nam đã cho thấy sông
Bằng Giang của Cao Bằng là nơi có mức độ đa
dạng và đặc hữu cao của nhóm giáp xác và
thân mềm. Đặc biệt, nhóm thân mềm (trai, ốc)
với nhiều loài hầu như chỉ được ghi nhận ở
sông Bằng Giang. Các công bố sau đó của Lê
Hùng Anh và nnk. (2005) và Nguyễn Văn
Giang và nnk. (2015) chỉ đề cập đến động vật
nổi và cá ở sông Bằng Giang, tập trung vào
đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng và một
phần của huyện Phục Hòa. Dựa trên các mẫu
vật cua được thu thập bởi các chuyên gia bò
sát, lưỡng cư, loài Tiwaripotamon pluviosum
Do, Shih & Huang (Do et al., 2016) được tìm

Thân mềm và giáp xác lớn

thấy ở xã Đức Quang, Hạ Lang. Gần đây nhất,
loài trai Pseudobaphia banggiangensis Bogan
& Do, 2018 (Bogan & Do, 2018) cũng đã được
mô tả từ mẫu thu ở sông Bằng Giang. Như vậy,
cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ
nghiên cứu chính thức nào về nhóm động vật
đáy ở các thủy vực của huyện Hạ Lang.
Về giá trị bảo tồn, theo đánh giá của Liên
minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN),
có tới 14 loài trai nước ngọt đang bị đe dọa
(chiếm 30%) được ghi nhận ở Việt Nam. Đặc
biệt, trong số này có tới 12 loài được biết đến
ở vùng lưu vực sông Bằng Giang, Cao Bằng
(Köhler et al., 2012).
Do những khó khăn trong thời gian trước
đây, những nghiên cứu về đa dạng thành phần
loài thủy sinh vật ở Cao Bằng, đặc biệt ở Hạ
Lang còn chưa được nghiên cứu. Những
nghiên cứu gần đây đã chỉ ra khu vực này hứa
hẹn nhiều khám phá mới cho đa dạng sinh học
và phân loại học (Pham et al., 2017). Nhiều
loài thân mềm và giáp xác chỉ được ghi nhận ở

Cao Bằng, Việt Nam với khu vực phân bố rất
hẹp và tình trạng bảo tồn hiện tại còn chưa rõ.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là một trong
những cố gắng nhằm đóng góp cơ sở khoa học
cho việc bảo tồn đa dạng thủy sinh vật ở khu
vực được nghiên cứu.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Khảo sát thực địa và thu thập mẫu vật
Một đợt khảo sát và thu mẫu vật Thân
mềm (Mollusca) và Giáp xác (Malacostraca)
đã được tiến hành vào tháng 5 năm 2019 tại
các thủy vực núi đá vôi huyện Hạ Lang, tỉnh
Cao Bằng. Các mẫu vật được thu thập bằng
vợt tay hoặc Surber Sampler (30 cm × 30 cm)
với kích thước mắt lưới là 0,5 mm. Chúng tôi
đã thu thập được tổng số 12 mẫu định lượng
tại 13 điểm ở các dạng thủy vực khác nhau
như vũng, suối, sông, hang động. Các địa
điểm và tọa độ thu thu mẫu được trình bày
trong hình 1 và bảng 1.

Hình 1. Vị trí các địa điểm khảo sát, thu mẫu ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
133

Do Van Tu et al.

Bảng 1. Địa điểm, thời gian, tọa độ địa lý và độ cao các điểm thu mẫu
Ký hiệu điểm
khảo sát
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13

Tên địa điểm khảo sát
Suối nhỏ, Lũng Rợi 2, xóm Coỏng
Hoài, xã Đức Quang
Suối trong Hang Ngườm Hán, xóm
Coỏng Hoài, xã Đức Quang
Suối vừa ở cửa Hang Ngườm Hán,
xóm Coỏng Hoài, xã Đức Quang
Suối vừa, Lũng Rợi 2, xóm Coỏng
Hoài, xã Đức Quang
Bể lấy nước từ suối nhỏ, Lũng Rợi
2, xóm Coỏng Hoài, xã Đức Quang
Khâu Nóc, xóm Coỏng Hoài, xã
Đức Quang
Vũng nhỏ trong rừng, xóm Coỏng
Hoài, xã Đức Quang
Suối lớn, xóm Coỏng Hoài, xã Đức
Quang
Sông Bắc Vọng, xã An Lạc
Mó nước từ trong hang chảy ra, xã
Kim Loan
Suối sát nhà nghỉ Minh Vân, thị trấn
Thanh Nhật
Khe cạn ở Lũng Rợi 2, xóm Coỏng
Hoài, xã Đức Quang Lũng
Hang Dơi, thôn Lũng Súm, xã Đồng
Loan)

Mẫu thân mềm và giáp xác được thu bằng
vợt tay với kích thước mắt lưới là 1mm. Mẫu
vật sau khi thu được bảo quản bằng dung dịch
formalin 10% hoặc cồn 90% trong lọ nhựa có
dán nhãn ghi địa điểm, thuỷ vực và ngày tháng
thu mẫu.
Ngoài việc thu thập mẫu vật, tiến hành
quan sát, ghi chép các thông tin về tọa độ, độ
cao, nền đáy, độ rộng sông suối, tốc độ dòng
chảy, sinh cảnh, hiện trạng môi trường, các tác
động của con người, đặc điểm sinh học, sinh
thái, 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.
Trong phòng thí nghiệm, mẫu vật được lọc
qua nước bằng dây có kích thước mắt lưới 1
mm để loại bỏ hóa chất cố định. Sau đó mẫu
vật được đổ vào khay trắng để tách thành các
nhóm chính (Giáp xác, Thân mềm).
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Ngày khảo
sát
14/5/2019
14/5/2019
14/5/2019
14/5/2019
15/5/2019
15/5/2019
15/5/2019
15/5/2019
16/5/2019
16/5/2019
17/5/2019
17/5/2019
17/5/2019

Tọa độ khảo sát
N 22o43’25.224”
E 106o40’29.340”
N 22o43’13,0139”
E 106o39’26,340”
N 22o43’14,634”
E 106o39’29,010”
N 22o43’43,0979”
E 106o39’25.223”
N 22o43’41,4719”
E 106o40’9,4619”
N 22o43’46,5779”
E 106o40’9,3059”
N 22o42’45,7859”
E 106o39’53,7959”
N 22o43’10,5299”
E 106o39’53,1240”
N 22o42’18,744”
E 106o35’47,4899”
N 22o43’45,1019”
E 106o35’42,2459”
N 22o41’14,95799”
E 106o40’16,722”
N 22o43’24,1”
E 106o40’27,3”
N 22o44’46,98
E 106o44’36,25”

Độ cao
(m)
529
480
463
481
517
537
531
452
414
577
440
530
483

Định loại các mẫu vật thân mềm và giáp
xác, chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh
hình thái như vỏ của thân mềm; các cơ quan
sinh sản ít biến đổi như Gonopod 1 và 2, hình
thái các đốt bụng, hình dạng mai và chi tiết các
răng trên mai của cua; nhánh trong và phần phụ
trong chân bơi I, phần phụ đực và phần phụ
trong nhánh trong chân bơi II, hình dạng chủy
và số lượng răng trên chủy của tôm. Mẫu vật
được định loại tới loài nếu có thể theo Đặng
Ngọc Thanh và Hồ Thanh Hải (2012), Dai
(1999), Liang (2004), Yeo & Ng (2007),
Cumberlidge & Ng (2009).
Chỉ số đa dạng và đánh giá sự biệt về cấu
trúc động vật đáy
Mật độ động vật đáy (cá thể/m2) được xác
định bằng tính tổng số số lượng cá thể thu được
trong diện tích là 1 m2. Chỉ số đa dạng
Shannon-Wiener (H’) được tính toán theo
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công thức H’= -PilnPi. Phân tích đa biến
được thực hiện để so sánh sự khác biệt về cấu
trúc quần xã động vật đáy ở các địa điểm thu
mẫu khác nhau. Thành phần loài và mật độ
được chuyển đổi theo công thức căn bậc hai
để giảm thiểu ảnh hưởng của các taxon chiếm
ưu thế nhất. Phân tích MDS (non-metric
multidimensional scaling) dựa trên hệ số
tương quan Bray-Curtis được thực hiện để thu
được một bản đồ sắp xếp. Trong phân tích
MDS, dữ liệu về thành phần loài và mật độ sẽ
được thay thế bằng một ma trận của các giá trị
khác biệt giữa các điểm. Tất cả các phân tích
này được dựa trên phần mềm Primer ver. 6.0
(Clarke & Warwick, 2006).
Đánh giá tình trạng bảo tồn
Tình trạng bảo tồn của các loài được đánh
giá theo các thứ hạng và tiêu chuẩn của IUCN
2016 (Phiên bản 12). Theo đó, các loài được
đánh giá vào 1 trong 8 thứ hạng dựa trên các
tiêu chí về mức độ đe dọa tuyệt chủng như tốc
độ suy thoái, kích thước quần thể, phạm vi
phân bố, mức độ phân tách quần thể và phân
bố. Các thứ hạng đó là Tuyệt chủng (EX),
Tuyệt chủng trong tự nhiên (EW), Cực kỳ
nguy cấp (CR), Nguy cấp (EN), Sắp nguy cấp
(VU), Sắp bị đe dọa (NT), Ít quan tâm (LC),
Thiếu dữ liệu (DD) và Không được đánh giá
(NT). Trong đó, các thứ hạng đang bị đe dọa
CR, EN và VU.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đa dạng loài thân mềm và giáp xác
Kết quả khảo sát vào tháng 5/2019 tại một
số thủy vực núi đá vôi của huyện Hạ Lang đã
ghi nhận được 13 loài, trong đó thân mềm có7
loài, giáp xác có 6 loài. Đây là những dữ liệu
đầu tiên về thành phần loài thân mềm và giáp
xác ở khu vực này. Trong số 13 loài được ghi
nhận, có khả năng có những loài mới cho
khoa học và đặc hữu của Việt Nam như cua
Chinapotamon sp. (hình 2a) và Indochinamon
sp. (hình 2b); tôm Caridina sp. (hình 2c) và
Macrobrachium sp. (hình 2d)). Những loài
này có các đặc điểm hình thái hoàn toàn khác
biệt so với những loài cua và tôm đã biết,
riêng Chinapotamon là giống lần đầu tiên

được ghi nhận ở Việt Nam. Trước đây giống
này chỉ được ghi nhận ở một số tỉnh Nam
Trung Quốc.. Ngoài ra, Tiwaripotamon
pluviosum là loài chỉ được ghi nhận ở Hạ
Lang và Khu Bảo tồn Tự nhiên Nonggang,
Quảng Tây của Trung Quốc. Trong các nhóm
thân mềm và giáp xác, giống cua
Tiwaripotamon đã được nghiên cứu khá đầy
đủ trên toàn phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đến
nay đã giống này đã biết được 7 loài có phân
bố ở 7 tỉnh khác nhau ở phía Bắc của Việt
Nam, đó là loài T. annamense (Balss, 1914) ở
Lạng Sơn, T. pluviosum (Do et al., 2016) ở
Cao Bằng, T. vixuyenense Shih & Do, 2014 ở
Hà Giang, T. hamyen Do et al., 2017 ở Tuyên
Quang, T. xuanson Do et al., 2017 ở Phú Thọ,
T. edostilus Ng & Yeo, 2001 ở Hải Phòng và
T. vietnamicum (Dang & Ho, 2000) ở Ninh
Bình. Mặc dù có mối quan hệ khá gần gũi với
các loài trong giống này ở Trung Quốc nhưng
những đặc điểm hình thái và di truyền đã cho
thấy chúng là những loài đặc hữu của Việt
Nam (ngoại trừ T. pluviosum) (Shih & Do,
2014; Do et al., 2016). Các kết quả nghiên
cứu của chúng tôi đã chứng minh cho những
nhận định trước đây về tính đặc hữu rất cao
của vùng núi đá vôi. Theo Vermeulen &
Maassen (2003), vùng núi đá vôi Đông Bắc
Việt Nam là khu vực chuyển tiếp giữa hệ
động vật Palearctic (vùng cực) của Trung
Quốc đại lục và hệ động vật Đông Nam Á ở
Đông Dương. Các khu vực chuyển tiếp như
vậy thường rất phong phú về loài và nhiều
loài đặc hữu. Khí hậu ẩm ướt và sự đa dạng về
địa hình và địa chất đã làm tăng thêm sự giàu
có của địa phương về đa dạng sinh học. Như
vậy, nghiên cứu của chúng tôi đã củng cố kết
quả của các nghiên cứu trước đây về tính đặc
hữu cao về khu hệ sinh vật giáp xác và thân
mềm ở các thủy vực núi đá vôi của Việt Nam.
Clements et al. (2006) nhận xét rằng các núi
đá vôi đã hình thành nên các đảo ở trong đảo
(islands within islands) và được biết đến như
những khu vực có tính đặc hữu cao. Đặng
Ngọc Thanh và Hồ Thanh Hải (2007) cũng
nhận xét rằng khu hệ giáp xác miền Bắc Việt
Nam có tính đặc hữu cao cả về mức độ đặc
hữu cũng như về các bậc taxon đặc hữu.
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a. Loài Chinapotamon sp.

c. Caridina sp.

b. Indochinamon sp.

d. Macrobrachium sp.

Hình 2. Cua (2a, 2b) và tôm (2c, 2d) được ghi nhận ở Hạ Lang, Cao Bằng, 5/2019
Chúng tôi cũng đã xác định được hai loài
ốc ở khu vực nghiên cứu là Pomacea
canaliculata (Ốc bươu vàng) và Physella
acuta là loài ngoại lai. Riêng ốc bươu vàng
được coi là một trong những loài ngoại lai
xâm hại (Thông tư số 35/2018/TT-TNMT,
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) và
loài này đã và đang gây thiệt hại lớn đến nền
nông nghiệp Việt Nam (Do et al., 2018). Tuy
nhiên, mức độ tác động của những loài ngoại
lai xâm hại này đối khu hệ sinh vật bản địa
còn chưa được nghiên cứu.
Trong tổng số các loài thân mềm và giáp
xác được ghi nhận, loài tôm diu Neocaridina
palmata có tần suất bắt gặp nhiều nhất (6/13
điểm được khảo sát). Các loài còn lại có tần
suất bắt gặp ít hơn, chỉ từ 1–4/13 điểm được
khảo sát.
So sánh số lượng loài thân mềm và giáp
xác cho thấy chúng gần tương đương nhau về
tỷ lệ số loài/số giống và loài/họ, tương ứng là
1,0 và 1,3. Điều này chỉ ra mức độ đa dạng
cao về giống và họ của hai nhóm này ở khu
vực nghiên cứu.
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Số lượng loài thân mềm và giáp xác có 1
đến 8 loài, trung bình 3 loài/điểm (bảng 2). Số
lượng loài thấp nhất tại các suối nhỏ của các
xã Đức Quang và Kim Loan (HL1, HL2, HL5,
HL6, HL10) và cao nhất tại sông Bắc Vọng
(HL9). Kết quả này cho thấy xu hướng số
lượng loài động vật đáy tăng từ thượng nguồn
là các suối nhỏ tới sông lớn.
Mật độ dao động từ 1 đến 101 cá thể/m2,
trung bình 33 cá thể/m2. Theo đó, mật độ thấp
nhất tại suối trong hang Ngườm Hán (1 cá
thể/m2) và cao nhất tại vũng nhỏ giữa rừng ở
Xóm Coỏng Hoài, Đức Quang (101 cá
thể/m2). Các thủy vực trong hang động nơi
nguồn thức ăn thường không nhiều và ít
phong phú so với các thủy vực bên ngoài có
thể là một trong những yếu tố giới hạn về số
lượng loài cũng như mật độ của các loài nơi
đây. Mặc dù các vũng, đầm lầy nhỏ giữa rừng
có diện tích nhỏ nhưng nhờ khả năng giữ
nước rất tốt nhờ có nền đáy bùn, và có thể còn
được cung cấp nước thường xuyên bởi các
mạch, khe nước nước ngầm và có thảm thực
vật bao kín xung quanh. Vì vậy, tôm diu
Caridina sp. thường chiếm ưu thế hoàn toàn
với mật độ rất cao.
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Bảng 2. Thành phần loài thân mềm và giáp xác thu thập được tại Hạ Lang tháng 5 năm 2019
STT

Tên loài

HL1

HL2

HL3

HL4

HL5

HL6

HL7

HL8

HL9

+

+

HL10

HL11

HL12

HL13

Đặc hữu
Việt Nam

Ngành Thân mềm - Mollusca
Lớp Chân bụng- Gastropoda
Bộ Architaenioglossa
1. Họ Ampullariidae
1

Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819)
2. Họ Viviparidae

2

Angulyagra polyzonata (Frauenfeld, 1862)

+

+

3

Sinotaia lithophaga (Heude, 1889)

+

+

+

+

+

+

+

3. Họ Semisulcospiridae
4

Hua jacqueti (Dautzenberg & Fischer, 1906)

+

+

4. Họ Lymnaeidae
5

Radix swinhoei (Adams, 1866)
Bộ Stylommatophora
5. Họ Physidae

6

Physella acuta (Draparnaud, 1805)

+

Lớp Hai mảnh vỏ- Bivalvia
Bộ Venerida
7. Họ Cyrenidae
7

Corbicula moreletiana Prime, 1867

+

Ngành Chân khớp- Arthropoda
Lớp Giáp xác lớn- Malacostraca
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Bộ Mười chân- Decapoda
8. Họ Tôm diu- Atyidae
8

Caridina sp.

9

Neocaridina palmata Cai, 1996

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

9. Họ Palaemonidae
10

Macrobrachium sp.

+

+

+

10. Họ Potamidae
11

Chinapotamon sp.

12

Indochinamon sp.

13

Tiwaripotamon pluviosum Do, Shih & Huang, 2016
Tổng số loài tại các điểm khảo sát

+
+

+

+

+

+
+

+
+

2

1

4

3

2

2

2

8

7

1

1

Mật độ (cá thể/m )

55

1

47

56

12

6

101

33

30

15

3

Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H')

0.3

0.0

0.0

0.0

0.8

0.4

0.5

0.5

0.1

1.8

1.8

2
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+

1

0
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Chỉ số đa dạng H’ rất thấp (< 0,1) tại các
suối nhỏ, hang động và suối chảy trong thị
trấn Thanh Nhật; và cao (1,7–1,8) tại các suối
lớn và sông Bắc Vọng (bảng 2)..
Có rất ít công bố về thành phần loài thân
mềm và giáp xác lớn tại các thủy vực núi đá
vôi của Việt Nam. Nguyễn Tống Cường và
nnk. (2015) đã ghi nhận 15 loài giáp xác lớn
tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, lớn
hơn số lượng loài giáp xác thu được ở các
điểm nghiên cứu của Hạ Lang (6 loài). Tuy
nhiên, thành phần loài ở hai khu vực lại có sự
khác nhau rất lớn, hầu hết các loài được ghi
nhận ở Hạ Lang lại không tìm thấy ở Phong
Nha-Kẻ Bàng và ngược lại.
Đặc điểm phân bố của thân mềm và giáp
xác ở khu vực nghiên cứu

Ở vùng nghiên cứu, với mức độ tương
đồng là 50%, phân tích MDS thể hiện sự tách
biệt rõ ràng giữa các nhóm suối nhỏ, nhóm
suối vừa, nhóm suối lớn và sông, nhóm suối
trong hang và suối bị ô nhiễm (hình 3). Như
vậy, có sự khác biệt về cấu trúc quần xã động
vật đáy giữa các loại hình thủy vực này. Cấu
trúc nền đáy, độ rộng và sâu, tốc độ dòng
chảy, thảm thực vật xung quanh cũng như
mức độ tác động của con người đã quyết định
đến sự khác biệt này.
Tại các suối nhỏ và vũng nước giữa giữa
rừng đặc trưng bởi sự hiện diện của các taxon
như tôm diu Caridina sp. và cua
Chinapotamon sp.. Các thủy vực này đặc
trưng bởi động rộng và sâu rất thấp, nước
chảy chậm, nền đáy nhiều bùn, mùn bã hữu
cơ, che phủ gần như kín bởi thảm thực vật,
hầu như không có tác động của con người.

Hình 3. Biểu đồ phân tích MDS (non-metric multidimensional scaling) các điểm khảo sát tại Hạ
Lang, tháng 5 năm 2019
Tại các suối vừa, tốc độ dòng chảy và độ
sâu của nước tăng lên, nền đáy chủ yếu là cát
sỏi nhỏ, độ che phủ thảm thực vật hai bên bờ
giảm, thành phần loài của quần xã động vật
đáy được thay thế bằng các loài như ốc Hua

jacqueti, cua Indochinamon sp. và loài tôm
diu khác Neocaridina palmata. Dấu hiệu tác
động của con người đã xuất hiện với sự xuất
hiện rải rác của các nương ngô.
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Tại các suối lớn và sông Bắc Vọng, nền
đáy chủ yếu là đá sỏi, tốc độ dòng chảy và độ
sâu của nước lớn, không có nhiều sự che phủ
của thảm thực vật hai bên bờ, số lượng loài
thân mềm và giáp xác tăng lên rõ rệt (7–8 loài).
Đây cũng là khu vực chịu tác động lớn của con
người như canh tác nông nghiệp trên quy mô
lớn. Xuất hiện những loài thủy sinh ngoại lai
và những loài có khả năng chống chịu với môi
trường bị ô nhiễm như Ốc bươu vàng
(Pomacea canaliculata), Ốc vặn (Angulyagra
polyzonata), nhóm ốc phổi (Radix swinhoei,
Physella acuta) đã cho thấy chất lượng nước ở
đây đang bị suy giảm và hệ sinh thái đang bị
xáo trộn. Sự xáo trộn có thể dẫn đến tuyệt
chủng cục bộ của các loài bản địa cũng như sự
xâm chiếm các loài khác có khả năng chịu
đựng sự xáo trộn tốt hơn (Vermeulen và
Maassen, 2003).
Các hang động được coi là dạng thủy vực
đặc thù với nhiều loài sinh vật độc đáo. Ở Việt
Nam cho đến nay chỉ có một công bố duy nhất
về
loài
tôm càng,
Macrobrachium
phongnhaense, sống trong hang động ở vùng
núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng (Do &
Nguyen, 2014). Tại Hạ Lang, chúng tôi đã
khảo sát 2 hang động là hang Dơi (thôn Lũng
Súm, xã Đồng Loan) và Hang Ngườm Hán
(xóm Coỏng Hoài, xã Đức Quang). Trong
hang Dơi, chúng tôi không ghi nhận thấy bất
cứ loài thân mềm và giáp xác lớn nào. Tại
hang Ngườm Hán, chúng tôi đã thu thập được
một loài tôm càng Macrobrachium sp. Tuy
nhiên, hình thái loài này hầu như hoàn toàn
giống với các cá thể thu được ở bên ngoài cửa
hang và chưa cho thấy các dấu hiệu thích nghi
với đời sống hang động như màu sắc, sắc tố
mắt, cấu trúc càng. Trao đổi nước thường
xuyên giữa các thủy vực trong hang với hệ
thống thủy vực bên ngoài có thể lý giải cho
hiện tượng này.
Tại suối chảy qua đô thị Thanh Nhật
chúng tôi chỉ ghi nhận được một loài Ốc vặn
(Angulyagra polyzonata). Phải tiếp nhận một
lượng lớn rác và nước thải trong sinh hoạt, sản
xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trấn,
dòng suối này đã thể hiện các dấu hiệu của ô
nhiễm như màu nước hơi đen và có mùi hôi.
Nghiên cứu này cũng góp phần khằng định sự
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nghèo nàn về động vật đáy tại các thủy vực bị
ô nhiễm cũng như khả năng chỉ thị của nhóm
này cho tình trạng sức khỏe của các thủy vực.
Những loài cần đƣợc ƣu tiên bảo tồn
Các loài được xem có giá trị bảo tồn cao
khi có tính đặc hữu và mức độ đe dọa tuyệt
chủng cao. Dựa trên các ghi nhận từ nhiều đợt
khảo sát của chúng tôi đã được tiến hành từ
những năm 2006 trên toàn vùng núi Phía Bắc
Việt Nam (số liệu chưa công bố), nhóm tôm
và cua, Caridina sp., Macrobrachium sp. và
Chinapotamon sp., Indochinamon sp. chỉ
được thấy ở vùng núi Hạ Lang, Cao Bằng.
Đặc biệt, Chinapotamon sp. chỉ được tìm thấy
ở 4/13 điểm khảo sát và tổng số cá thể ghi
nhận được rất ít với 15 cá thể. Ngoài ra, loài
Tiwaripotamon pluviosum cũng chỉ phân bố ở
Hạ Lang và một khu bảo tồn của Trung Quốc.
Theo Lê Thái Bạt & Luyện Hữu Cử (2007)
nguồn tài nguyên thực vật của Hạ Lang trước
đây rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, thảm
thực vật tự nhiên đã chịu sự tác động lớn của
con người, hầu như không còn rừng nguyên
sinh. Theo khảo sát của chúng tôi, hệ sinh thái
thủy vực Hạ Lang có hiện tượng xâm lấn
rừng, chuyển đổi diện tích rừng sang đất
nông, lâm nghiệp, khai thác khoáng sản, xây
dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng thuốc trừ sâu, đặc
biệt là thuốc diệt cỏ. Ngoài ra, trên sông Bắc
Vọng, đoạn thuộc xã Triệu Ẩu, huyện Phục
Hòa, Nhà máy thủy điện Nà Lòa với công suất
6MW đã được xây dựng và chính thức phát
điện từ năm 2010. Đây đều là những tác động
bất lợi đến đa dạng sinh học và không có dấu
hiệu suy giảm. Cũng theo kết quả khảo sát
phỏng vấn cho thấy nguồn lợi tôm, cua đã suy
giảm ít nhất là 50% trong vòng 10 năm trở lại
đây. Theo các thứ hạng và tiêu chuẩn (A1a)
của IUCN 2016, những loài này tối thiểu cũng
được đánh giá ở mức độ Sắp nguy cấp (VU).
Bất cứ loài nào có phạm vi phân bố hạn chế
đều có nguy cơ bị đe dọa do sự phân mảnh
của quần thể gây ra bởi sự thay đổi sử dụng
đất. Những loài tôm, cua kể trên có thể suy
giảm rất nhanh và thậm chí tuyệt chủng trong
một thời gian ngắn. Do đó, chúng được xem
như những loài cần được ưu tiên bảo tồn. Các
thủy vực núi đá vôi ở Hạ Lang chưa thuộc
khu bảo tồn nào nhưng lại có những loài có
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giá trị bảo tồn cao (chiếm 39% tổng số loài
được ghi nhận). Qua đó cũng cho thấy giá trị
bảo tồn của nơi đây. Những loài giáp xác và
thân mềm còn lại được đánh giá là Ít quan tâm
(LC) do mức độ phong phú của quần thể và sự
phân bố rộng của chúng.
KẾT LUẬN
Số lượng loài thân mềm và giáp xác được
ghi nhận ở Hạ Lang là không nhiều nhưng đã
bộc lộ một khu hệ thủy sinh vật còn chưa
được khám phá với nhiều loài có khả năng là
loài mới cho khoa học cũng như những ghi
nhận mới cho Việt Nam.
Các thủy vực núi đá vôi ở khu vực nghiên
cứu có mức độ đặc hữu rất cao. Nhiều loài cho
tới nay mới chỉ được phát hiện ở các thủy vực
ở Hạ Lang, Cao Bằng. Các suối nhỏ, mó nước
hay vũng nước nhỏ giữa rừng của các xã Đức
Quang và Kim Loan là các thủy vực độc đáo,
nơi sống của các nhiều loài thủy sinh đặc hữu.
Đánh giá sơ bộ về tình trạng bảo tồn cho
thấy Hạ Lang là một khu vực có giá trị đa
dạng sinh học cao của Việt Nam với nhiều
loài đặc hữu, đang bị đe dọa tuyệt chủng.
KIẾN NGHỊ .
Tiếp tục tiến hành khảo sát, thu thập và
phân tích mẫu vật thân mềm và giáp xác ở các
thủy vực núi đá vôi miền Bắc Việt Nam và
các khu vực lân cận để làm rõ hơn tính mới và
tính đặc hữu của các loài đã ghi nhận được ở
Hạ Lang.
Lời cảm ơn: Bài báo này trình bày một phần
kết quả Đề tài cấp cơ sở “Điều tra đa dạng
thành phần loài sinh vật nổi và động vật đáy
không xương sống cỡ lớn tại các thủy vực núi
đá vôi huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng”, mã số
IEBR.ĐT.3-19. Một số dẫn liệu cũng như mẫu
vật so sánh sử dụng trong phân loại học đã
thập từ Nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Phát
triển khoa học và công nghệ Quốc gia
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.052017.302. Các tác giả cũng xin chân thành
cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Phạm
Văn Lực và Ngô Ngọc Hải trong quá trình
khảo sát và thu thập mẫu vật tại Hạ Lang.
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ABSTRACT
This paper presents the results of surveys and studies on meiobenthos at 110 survey stations of
four Vietnamese coastal waters, conducted in October - November 2018. The results show that
49 species and species groups were identified, 39 of which were identified to species level
belonging to 32 genera, 23 families, 5 orders and 3 classes. Two species of amphipods eare th
new records for the Vietnamese fauna, namely: Cymadusa brevidactyla (Chevreux, 1907) and
Photis hawaiensis J.L. Barnard, 1955, that were only found in the Southeastern coastal waters.
Species composition of meiobenthos in coastal waters does not vary very much (from 41 to 46
species of each waters). The density of meiobenthos in the Central Coast waters has the largest
fluctuation range. The species Margaleft (Richness) index (R) of the Tonkin Gulf has the widest
and largest amplitude.
Keywords: Copepoda, Amphipoda, coastal sea.
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ĐẶC TRƢNG PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ NHỎ
VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM
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TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả điều tra thống kê động vật đáy cỡ nhỏ ở 110 trạm khảo sát của
4 vùng biển ven bờ Việt Nam, th c hiện trong tháng 10–11/2018. Đã xác định 39 loài trong
tổng số 49 dạng loài và nhóm loài thuộc 32 giống, 23 họ, 5 bộ và 3 lớp, đã ghi nhận mới 2
loài giáp xác chân khác cho khu hệ Việt Nam, đó là Cymadusa brevidactyla (Chevreux,
1907) và Photis hawaiensis J.L. Barnard, 1955. Hai loài này mới chỉ gặp ở vùng biển ven bờ
Đông Nam Bộ. Thành phần loài động vật đáy cỡ nhỏ tại các khu v c biển ven bờ có từ 41–
46 loài ở m i vùng biển.
Từ khóa: Copepoda, Amphipoda, biển ven bờ, động vật đáy cỡ nhỏ.

*Địa chỉ liên hệ email: lehunganh@gmail.com
MỞ ĐẦU
Động vật đáy cỡ nhỏ (ĐVĐCN) ở vùng
biển ven bờ Việt Nam là những nhóm sinh
vật có kích thước cá thể nhỏ (từ 0,01–1 cm).
Năm 2018, d án “Điều tra tổng thể biến
động nguồn lợi thủy sản ven biển Việt Nam
từ năm 2017 đến 2020” đã triển khai chuyến
điều tra khảo sát vào tháng 10–11 trên phạm
vi toàn vùng biển ven bờ. Bài báo báo này
trình bày kết quả d a trên kết quả phân tích
mẫu ĐVĐCN thu thập đư c từ tháng 10–
11/2018. Kết quả của nghiên cứu này bổ
sung những dẫn liệu về đa dạng thành phần
loài và phân bố của nhóm ĐVĐCN ở toàn bộ
vùng biển ven bờ Việt Nam trong cùng một
thời điểm.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Điều tra đa dạng, thống kê thành phần loài
và phân bố ĐVĐCN đư c th c hiện trong
phạm vi vùng biển ven bờ. Trạm điều tra mặt
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rộng đư c thiết kế theo các mặt cắt song song
với đường vĩ tuyến, khoảng cách giữa hai mặt
cắt là 15 hải lý, khoảng cách giữa 2 trạm trên
cùng 1 mặt cắt là 10 hải lý. Tổng số trạm điều
tra, khảo sát ĐVĐCN là 110 trạm, trong đó 33
trạm ở vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ, 32 trạm
ở Trung Bộ, 27 trạm ở Đông Nam Bộ và 18
trạm ở vùng biển ven bờ Tây Nam Bộ.
Để phân tích, ở m i trạm thu một mẫu (cả
định tính và định lư ng), tổng cộng có 110
mẫu đã đư c thu thập. Mẫu vật đư c đư c thu
bằng gàu Petersen diện tích 25 × 25 cm, m i
điểm thu 3–5 lần lặp lại. Tất cả bùn, cát đư c
lọc qua rây kích thước l 100 µm để loại bỏ
cặn vẩn, mẫu còn lại đư c lưu trong chai nh a
và bảo quản bằng dung dịch formol 5% hoặc
cồn 70%.
Định loại mẫu động vật đáy cỡ nhỏ theo
Đặng Ngọc Thanh, Lê Hùng Anh (2013),
Imbach (1967), Nguyễn Văn Khôi (2001),
Lowry (2000), Ren X. Q. (2006).

Đặc trưng phân bố động vật đáy

Hình 1. Vị trí trạm điều tra ĐVĐCN ở vùng biển ven bờ Việt Nam
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Đa dạng loài
Kết quả phân tích định loại mẫu vật đã xác
định 39 loài trong tổng số 49 dạng loài và
nhóm loài thuộc 32 giống, 23 họ, 5 bộ và 3
lớp, bao gồmchủ yếu thuộc lớp Giáp xác nhỏ,
còn lại là những nhóm khác như thân mềm,
giun nhiều tơ, da gai, hàm tơ. Nhiều mẫu vật ở
dạng ấu trùng hoặc chưa trưởng thành, vì vậy
không xác định đư c cụ thể taxon ở bậc thấp
hơn (bảng 1). Trong các mẫu phân tích, có
một số loài thuộc giáp xác chân ch o
(Copepoda:
Calanoida;
Cyclopoida;
Harpacticoida) và có vỏ (Ostracoda). Đây là
nhóm động vật trôi nổi trong tầng nước nhưng

lại bắt gặp trong các vật mẫu ĐVĐCN thu
đư c từ gàu Peterson. Hầu hết các loài và
nhóm động đáy cỡ nhỏ đã biết đều phân bố
rộng, một số loài giáp xác sống đáy th c thụ
thuộc giáp xác chân khác (Amphipoda) phân
bố h p hơn.
Lớp Malacostraca chỉ có bộ Amphipoda,
bao gồm 8 họ, 14 giống và 19 loài, đây là bộ
có số giống và số loài đa dạng nhất. Lớp chân
hàm (Maxillopoda) có 3 bộ, Calanoida,
Cyclopoida và Harpacticoida, trong đó
Calanoida có 2 họ, 2 giống và 3 loài;
Cyclopoida có 3 họ, 3 giống và 4 loài; còn
Harpaticoida có 9 họ, 10 giống và 12 loài. Lớp
Giáp xác có vỏ (Ostracoda) chỉ có 1 bộ
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(Podocopia), 1 họ, 1 giống và 1 loài. Thành
phần loài ĐVĐCN ở các vùng biển ven bờ Việt
Nam như Vịnh Bắc Bộ, Trung bộ, Đông Nam
bộ và Tây Nam bộ có số lư ng loài và nhóm
loài khá đa dạng, dao động từ 41–46 loài và

nhóm loài. Do việc th c hiện thu mẫu trong
một đ t điều tra. số lư ng loài ĐVĐCN đã xác
định đư c như vậy chắc chắn ít hơn so với số
lư ng th c tế có ở toàn bộ vùng biển ven bờ
Việt Nam.

Bảng 1. Thành phần loài động vật đáy cỡ nhỏ vùng biển ven bờ Việt Nam
STT

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

Tên khoa học
Lớp giáp xác có vỏ - Ostracoda
Bộ Podocopia
Họ Candonidae
Paracypris sp.
Lớp giáp xác lớn - Malacostraca
Bộ Amphipoda
Họ Ampeliscidae
Ampelisca alatopedunculata
Ampelisca brevicornis
Ampelisca cyclops
Byblis brachyura
Byblis febris
Họ Amphithoidae
Cymadusa brevidactyla*
Họ Corophiidae
Corophium uenoi
Heterokamaka lutensis
Sinocorophium intermedium
Sinocorophium minutum
Họ Hyalidae
Parahyale hawaiensis
Họ Isaeidae
Photis hawaiensis*
Họ Lysianassidae
Waldeckia nudum
Họ Melitidae
Ceradocus nghisonensis
Eriopisella sechellensis
Quadrimaera seratipalma
Quadrimaera serrata
Họ Oedicerotidae
Oediceroides ornithorbynchus
Synchelidium miraculum
Lớp chân hàm-Maxillopoda
Phân lớp chân ch o-Copepoda
Bộ Calanoida
Họ Paracalanidae
Parvocalanus crassirostris
Họ Pseudodiaptomidae
Pseudodiaptomus bulbosa
Pseudodiaptomus trihamatus

Phân bố

STT

24
1, 2, 3, 4
25

1, 2, 3, 4
1, 3, 4
1, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3, 4

26
27

28
29

3
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

30
31
32
33

1, 2, 3, 4

34

3

35

1, 2, 3, 4

36

1, 2, 3, 4
2
1, 3
1, 2, 3

37
38

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

39

Tên khoa học
Bộ Cyclopoida
Họ Corycaeidae Dana, 1852
Corycaeus speciosus
Họ Oithonidae
Oithona brevicornis
Họ Oncaeidae
Oncaea media
Oncaea venusta
Bộ Harpacticoida
Họ Ameiridae
Nitokra lacustris
Họ Canthocamptidae
Cletocamptus deitersi
Họ Cletodidae
Kollerua longum
Limnocletodes angustodes
Limnocletodes behningi
Họ Ectionosomatidae
Halectinosoma sp.
Họ Euterpinidae
Euterpina acutifrons
Họ Huntemanniidae
Nannopus palustris
Họ Laophontidae
Onychocamptus mohammed
Họ Miraciidae
Delavalia latioperculata
Delavalia ornamentalia
Họ Tachidiidae
Tachidius triangularis
Nhóm khác
Ấu trùng giáp xác - Crustacea
Ấu trùng thân mềm - Mollusca
Có cuống - Oikopleura
Giun nhiều tơ - Polychaeta
Hàm tơ - Sagitta
Leptostraca
Da gai - Echinoidemata
Sứa lư c - Hydromedusae
Tanaidacea
Tôm quỷ - Lucifer

Phân bố

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

1, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1
1, 2, 3, 4

Ghi chú: (*) Loài ghi nhận mới cho vùng biển ven bờ Việt Nam: 1: Vùng biển ven bờ Vịnh Bắc bộ;
2: Vùng biển ven bờ Trung bộ; 3: Vùng biển ven bờ Đông Nam bộ; 4: Vùng biển ven bờ Tây Nam bộ.
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Phân bố động vật đáy cỡ nhỏ theo các cùng
Thành phần loài ĐVĐCN vùng biển ven
bờ Vịnh Bắc bộ có số lư ng loài phong phú
nhất (46 loài) so với vùng biển ven bờ khác
của Việt Nam. Trong đó, Lớp giáp xác,
Malacostraca chiếm 35%; phân Lớp chân
chèo, Copepoda chiếm 22%; Lớp giáp xác có
vỏ, Ostracoda chiếm 2% và các nhóm khác
chiếm 41%. Thành phần loài tại m i trạm
khảo sát dao động từ 3–22 loài, trung bình
khoảng 10 loài/trạm thuộc vùng biển ven bờ
VBB.
Thành phần loài ĐVĐCN vùng biển ven
bờ Trung bộ có số lư ng loài ít phong phú
hơn, 41 loài so với vùng biển ven bờ khác của
Việt Nam. Trong đó, Lớp giáp xác,
Malacostraca chiếm 32%; phân Lớp chân
chèo, Copepoda chiếm 44%; Lớp giáp xác có
vỏ, Ostracoda chiếm 2% và các nhóm khác
chiếm 22%. Thành phần loài tại m i trạm
khảo sát dao động từ 2–12 loài, trung bình
khoảng 6 loài/trạm thuộc vùng biển ven bờ
Trung bộ.
Thành phần loài ĐVĐCN vùng biển ven
bờ Đông Nam bộ có số lư ng loài phong phú
(45 loài). Trong đó, Lớp giáp xác,
Malacostraca, bộ Amphipoda chiếm 42%;
phân Lớp chân ch o, Copepoda chiếm 37%;
Lớp giáp xác có vỏ - Ostracoda chiếm 3% và
các nhóm khác chiếm 18%. Thành phần loài
tại m i trạm khảo sát dao động từ 3–9 loài,
trung
bình
5–
6 loài/trạm thuộc vùng biển ven bờ ĐNB.
Trong kết quả nghiên cứu này, đã bổ sung hai
loài giáp xác chân khác mới cho vùng biển
ven bờ Đông Nam bộ cũng như vùng ven biển
Việt Nam mà Đặng Ngọc Thanh, Lê Hùng
Anh (2013) chưa ghi nhận. Đó là Cymadusa
brevidactyla
(Chevreux,
1907)
(Amphithoidae) và Photis hawaiensis
Barnard, 1955 (Isaeidae).
Thành phần loài ĐVĐCN vùng biển ven bờ
Tây Nam bộ có số lư ng 42 loài. Trong đó, lớp
giáp xác, Malacostraca chiếm 31%; phân lớp

chân chèo, Copepoda chiếm 46%; lớp giáp xác
có vỏ, Ostracoda chiếm 3% và các nhóm khác
chiếm 20%. Thành phần loài tại m i trạm khảo
sát dao động từ 3–13 loài, trung bình khoảng 6–
7 loài/trạm thuộc vùng biển ven bờ TNB.

Hình 2. Phân bố loài động vật đáy cỡ nhỏ
ở các vùng biển ven bờ
Mật
à phân
lƣ ng ĐVĐCN theo
mặt r ng
Ở ven bờ Vịnh Bắc Bộ, mật độ biến động
lớn giữa các trạm điều tra. Khu v c ghi nhận
có mật độ cao đạt đến 934 con/m2 gồm ven
biển Nam Định và Ninh Bình-Thanh Hóa
(vùng nước c a sông hệ thống sông Hồng).
Một số khu v c có mật độ rất thấp mà điển
hình là vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải
Phòng, ven bờ Thanh Hóa và Bắc Nghệ An và
ven bờ Hà Tĩnh. Nhóm giun nhiều tơ chiếm
ưu thế về số lư ng và thể hiện rõ vai trò ưu
thế trội ở hầu hết các trạm.
Mật độ ĐVĐCN ở ven bờ Trung bộ có
khoảng dao động h p hơn và thấp hơn so với
VBB. Trạm có mật độ cao nhất chỉ đạt 663 cá
thể/m2. Vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Đà
Nẵng và ven bờ Phú Yên là khu v c có mật độ
ĐVĐCN thấp hơn so với các vùng còn lại.
Giun nhiều tơ và nhóm Copepoda là 2 nhóm
chíếm ưu thế về số lư ng quần xã ĐVĐCN.
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Hình 3. Mật độ và phân bố loài động vật đáy cỡ nhỏ ở các vùng biển ven bờ
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Vùng biển ven bờ ĐNB có mật độ
ĐVĐCN (86–630 cá thể/m2) có khoảng dao
động h p hơn so với vùng ven bờ VBB và
Trung Bộ. Mặc dù vậy, mật độ trung bình toàn
vùng cao hơn. Khu v c có mật độ cao là vùng
biển ven bờ Sóc Trăng đến ven bờ phía Đông
của Cà Mau (vùng nước c a sông C u Long).
Ở vùng ven bờ Bình Thuận và Vũng Tàu, mật
độ động vật đáy thấp. Nhóm giun nhiều tơ
chiếm ưu thế chủ đạo về số lư ng cá thể trong
quần xã. Bên cạnh đó, nhóm Copepoda và
nhóm giáp xác lớn chiếm tỷ lệ khá cao cho
thấy vai trò của chúng trong chu i thức ăn của
sinh vật biển sống ở tầng đáy.
Vùng biển ven bờ TNB có mật độ
ĐVĐCN tương đối đều trên toàn vùng điều
tra, trừ vùng ven biển phía Nam và Tây Nam

Mũi Cà Mau. Biên độ dao động mật độ
ĐVĐCN h p (115–531 con/m2), tuy nhiên
mật độ trung bình toàn vùng cao hơn hẳn so
với các vùng biển khác. Tương t như vùng
biển ven bờ ĐNB, giun nhiều tơ là đối tư ng
phong phú về số lư ng, tiếp đó là nhóm
Copepoda và giáp xác lớn.
Như vậy thấy rằng, mật độ ĐVĐCN ở
vùng biển ven bờ phân bố khác nhau giữa
theo vùng biển khá rõ cả về không gian và
biên độ dao động. Nhóm giun nhiều tơ chiếm
ưu thế về số lư ng cá thể ở hầu hết các trạm
nghiên cứu và có vai trò quan trọng đối với
quần xã ĐVĐCN. Vùng biển ven bờ VBB có
mức chênh lệch và biến động về mật độ theo
không gian mạnh. Ở các vùng biển khác nhìn
chung, mật độ tương đối đồng đều hơn.

Bảng 2. Tổng h p kết quả về thành phần loài ĐVĐCN
Vùng biển ven bờ
Lớp
Bộ
Họ
Giống
Vịnh Bắc Bộ
3
5
20
27
Trung Bộ
3
5
20
27
Đông Nam Bộ
3
5
22
28
Tây Nam Bộ
3
5
21
26
Chung toàn vùng
3
5
23
32
Các chỉ phong phú loài - Margalef (d)
Chỉ số phong phú loài vùng biển ven bờ
VBB có khoảng dao động từ 0,43–4,0 đạt
trung bình ở mức 1,45. Tiếp đó là vùng biển
ven bờ TB (0,22–2,35; trung bình: 1,02), vùng
biển ven bờ ĐNB (0,32–1,64, trung bình:
0,83), vùng biển ven bờ TNB có khoảng dao
động từ (0,42–2,05, trung bình 1,11).Tổng
h p chỉ số phong phú loài Margalef (d) cho
thấy các vùng ven biển đều có mức độ đa
dạng bình thường và vùng ven biển VBB có
chỉ số d dao động rộng nhất và d trung bình là
cao nhất.
KẾT LUẬN
Nghiên cứu về phân bố thành phần loài
động vật đáy cỡ nhỏ mới chỉ xác định đư c các
taxon bậc loài chủ yếu là phân lớp Giáp xác có
kích thước nhỏ. Các nhóm khác như thân mềm,
giun nhiều tơ, da gai, hàm tơ... do mẫu ở dạng
ấu trùng hoặc chưa trưởng thành cho nên
không xác định đư c cụ thể taxon ở bậc thấp

Loài
46
41
45
42
49

hơn. Kết quả nghiên cứu đã bổ sung hai loài
giáp xác chân khác mới cho khu hệ giáp xác
nhỏ tại vùng biển ven bờ Việt Nam mà các
nghiên cứu trước đây chưa ghi nhận đư c, đó
là Cymadusa brevidactyla và Photis
hawaiensis ở vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ.
Thành phần loài tại các khu v c biển ven
bờ không có s dao động nhiều (từ 41–46 loài
trên m i vùng biển) Số lư ng loài ĐVĐCN đã
xác định đư c như vậy chắc chắn còn thấp
hơn so với th c có ở khắp vùng biển ven bờ
Việt Nam một mặt do mới th c hiện thu mẫu
trong một đ t điều tra, mặt khác chưa có
chuyên gia định loại giun nhiều tơ (nhóm luôn
chiếm ưu thế về mật độ trong ĐVĐCN). Phân
bố số lư ng loài tại m i vùng biển có s sai
khác nhưng tính trung bình thì có s dao động
từ 5–7 loài tại m i trạm khảo sát.
Vùng biển Việt Nam đư c trải dài trên
23 vĩ độ khác nhau cho nên mật độ động vật
đáy cỡ nhỏ có những đặc trưng về phân bố.
Mật độ ĐVĐCN nhìn chung tại các vùng biển
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Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ dao động trong
khoảng 30–650 con/m2), khu v c ven biển
Vịnh Bắc Bộ có mật độ dao động từ 90–
1.103 con/m2, vùng ven biển Trung Bộ có mật
độ dao động lớn nhất (25–1.469 con/m2).
Trong đó, giun nhiều tơ (nhóm động vật
đáy th c thụ) chiếm ưu thế về mật độ.
Chỉ số đa dạng và phong phú loài cho
thấy Vịnh Bắc Bộ có khoảng biến thiên chỉ số
rộng nhất và giá trị cao nhất. Đối chiếu với
mức độ phong phú loài theo chỉ số Margalef
thì tương đương mức độ đa dạng trung bình
trên toàn bộ vùng biển Việt Nam.
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ABSTRACT
Macrobenthos diversity from Tam Dao mountainous areas was investigated through six surveys
in 2016 and 2017. We identified 47 species of macrobenthos belonging to 33 genera, 18 families,
10 orders and 5 classes. In particular, on crab species (Indochinamon tannanti) was assessed as
vulnerabe as Vietnam Red Book (2007) and one mussel species (Sinanodonta jourdyi) was
assessed as Near threstened (NT) in IUCN Red List. The research result showed that the divensits
of macrobenthos in Tam Dao is quite high. This is an important data for local biodiversity
conservation planning.
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Citation: Nguyen Tong Cuong, Le Hung Anh, Do Van Tu, Tran Duc Luong, Dang Van Dong, 2019. Macrobenthos
diversity surves (Crustacea, Mollusca) in the watershed of Tam Dao mountain, Vinh Phuc Province. Tap chi Sinh
hoc, 41(2se1&2se2): 151–159. https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14162.
*

Corresponding author email: tongcuongvst31@gmail.com

©2019 Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)

151

TAP CHI SINH HOC 2019, 41(2se1&2se2): 151–159
DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14162

ĐA DẠNG ĐỘNG VẬT ĐÁY (Crustacea, Mollusca) Ở CÁC THỦY VỰC
VÙNG NÚI TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC
Nguyễn Tống Cƣờng1,*, Lê Hùng Anh1,2, Đỗ Văn Tứ1,2,
Trần Đức Lƣơng1,2, Đặng Văn Đông1
1

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

TÓM TẮT
Khảo sát động vật đáy (Crustacea) ở các thủy vực trong vùng núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã
được tiến hành năm 2016 và 2017. Sau 6 đợt khảo sát, đã xác định 47 loài động vật đáy thuộc 33
giống, 18 họ, 10 bộ và 5 lớp, trong số đó, có loài cua, Indochinamon tannanti, hiện được ghi
trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 ở mức nguy cấp (VU); loài trai, Sinanodonta jourdyi, được đánh
giá ở mức sắp bị đe dọa (NT) trong IUCN Red List. Kết quả nghiên cứu này cho thấy sự đa dạng
của nhóm động vật đáy ở vùng núi Tam Đảo. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng đáng được quan
tâm trong bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực này.
Từ khóa: Mollusca, Crustacea, đa dạng sinh học, động vật đáy, loài bị đe dọa, Tam Đảo,
Vĩnh Phúc.

*Địa chỉ email liên hệ: tongcuongvst31@gmail.com
MỞ ĐẦU
Vùng núi Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
bao gồm 1 phần của Vườn Quốc gia Tam
Đảo. Nơi đây có hệ thống suối hẹp lòng nhiều
ghềnh thác, nằm dọc theo sườn núi phía Tây
có hệ thống sông Phó Đáy và Tây Nam. Vùng
này còn có nhiều hồ lớn như hồ Đại Lải, Làng
Hà, Xạ Hương và Đồng Câu, những hồ này
có sự đa dạng cao về động vật đáy.
Lê Thu Hà & Nguyễn Xuân Quýnh (2001)
đã ghi nhận 54 họ thuộc 14 bộ, 3 ngành chân
khớp (Arthropoda), thân mềm (Mollusca) và
giun đốt (Annelida) ở hệ thống suối Tam Đảo.
Tuy nhiên, bài báo này mới chỉ đề cập đến bậc
họ và chủ yếu thuộc lớp Côn trùng (Insecta).
Nguyễn Tống Cường và nnk. (2017) đã
công bố ghi nhận 17 loài giáp xác và thân
mềm nước ngọt ở Trạm Đa dạng sinh học và
khu vực lân cận. Các tác giả đã bước đầu đề
cập đến phân bố và tình trạng bảo tồn của các
loài ghi nhận ở đây. Tuy nhiên, bài báo mới
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chỉ tập trung nghiên cứu ở phạm vi hẹp và
chưa đề cập đến các loài giáp xác nhỏ sống
đáy (Ostracoda, Copepoda-Harpacticoida).
Bài báo này trình bày kết quả khảo sát
thành phần động vật đáy ở các thủy vực vùng
núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Toàn bộ mẫu động vật đáy (Crustacea;
Mollusca) thu được từ 16 địa điểm thủy vực
trong vùng núi Tam Đảo và phụ cận thuộc
tỉnh Vĩnh Phúc (bảng 1, hình 1). Sáu đợt khảo
sát được thực hiện vào các thời gian khác
nhau, bao gồm các tháng 4 và tháng 6/2016;
tháng 4, 6, 8 và tháng 9/2017.
Đặc điểm khu vực nghiên cứu gồm thủy
vực nước chảy bao gồm (như các suối Quân
Boong và Tam Đảo, suối chảy ra từ hồ Làng
Hà; suối Một (Đạo Trù, huyện Tam Đảo, suối
chảy vào đập Vĩnh Ninh và suối Thác Bạc).
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Các thủy vực nước đứng bao gồm các hồ:
Đại Lải, Đồng Câu, Làng Hà, Xạ Hương và
Thanh Lanh; đập Vĩnh Ninh; các ruộng lúa
nước ở Hồ Sơn và Hợp Châu, Tam Đảo.
Mẫu giáp xác Copepoda-Harpacticoida
được thu bằng cào đáy, lọc qua vợt có mắt
lưới 63µm. Mẫu định tính tôm, cua, trai, ốc
được thu thập bằng vợt cầm tay, cào đáy, bẫy
giỏ và thu thập từ các thuyền chài của các ngư
dân. Đối với mẫu định lượng tại mỗi điểm thu
mẫu thu 3 khung định lượng (25×25 cm). Mẫu
động vật đáy được ghi nhãn với các thông tin
về thời gian thu mẫu, ký hiệu mẫu, loại mẫu.
Mẫu Copepoda-Harpacticoida sau khi thu,
được bảo quản bằng Formalin 4–6%, riêng
mẫu tôm, cua, trai, ốc bảo quản bằng cồn 70%.
Trong phòng thí nghiệm, mẫu CopepodaHarpacticoida được phân tích dưới kính hiển
vi quang học có độ phóng đại từ 40–400 lần.
Mẫu giáp xác lớn (Decapoda) và thân mềm
(Mollusca) được định tên theo Đặng Ngọc
Thanh (2012), Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh
Hải (2001, 2012), Đặng Ngọc Thanh và nnk.
(1980).

Kí hiệu
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H’)
được tính theo công thức:
s

H '  
i 1

Ni Ni
ln
N
N

Trong đó: H’: Chỉ số đa dạng sinh học hay chỉ
số Shannon-Weiner; s: Số lượng loài trong
mẫu vật hoặc quần thể; N: Tổng số lượng cá
thể trong toàn bộ mẫu; Ni: Số cá thể của loài
thứ i.
Đánh giá mức độ gần gũi giữa thành phần
loài động vật đáy ở thủy vực nước chảy (suối)
và thủy vực nước đứng (ruộng, ao, hồ) theo
Sørensen (1948):

S

2C
A B

Trong đó: S là hệ số tương đồng Sorensen; A
là số loài có mặt ở khu vực thứ nhất; B là số
loài có mặt ở khu vực thứ hai; C là số loài
chung giữa hai khu vực nghiên cứu.
Xử lý số liệu bằng các phần mềm excel
2007, primer 6.0.

Bảng 1. Vị trí và ký hiệu các điểm thu mẫu
Tọa độ thu mẫu
Tên vị trí thu mẫu
Vĩ độ
Kinh độ
Suối ở Thị Trấn Tam Đảo
21o27’18,78”N
105o38’40,71”E
Suối Thác Bạc
21o27’10,68”N
105o38’38,02”E
Suối chảy ra từ hồ Làng Hà
21o25’36,91”N
105o36’35,10”E
o
Hồ Làng Hà
21 25’13,92”N
105o36’57,28”E
Hồ Xạ Hương
21o24’13,54”N
105o38’20,20”E
Suối chảy vào hồ Xạ Hương
21o24’54,34”N
105o38’46,22”E
Ruộng lúa ở Hợp Châu, Tam Đảo
21o24’08,53”N
105o37’40,50”E
Ruộng lúa ở Hồ Sơn, Tam Đảo
21o25’07,12”N
105o36’43,21”E
o
Suối Một, Đạo Trù, TamĐảo
21 30’23,73”N
105o34’40,50”E
Đập Vĩnh Ninh
21o1’59,89”N
105o31’38,61”E
Suối chảy vào đập Vĩnh Ninh
21o32’30,99”N
105o32’13,47”E
Suối Tây Thiên
21o28’09,01”N
105o34’58,85”E
Hồ Thanh Lanh
21o23’05,95”N
105o41’23,92”E
o
Suối Quân Boong
21 23’22,84”N
105o42’45,76”E
Hồ Đồng Câu
21o21’21,32”N
105o42’23,77”E
Hồ Đại Lải
21o19’54,31”N
105o42’30,61”E
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Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu và địa điểm khảo sát, thu mẫu
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài động vật đáy
Kết quả khảo sát vào mùa mưa và mùa
khô trong năm 2016 và 2017 tại 16 địa điểm
đã xác định được 47 loài động vật đáy thuộc
33 giống, 18 họ, 10 bộ và 5 lớp (bảng 2),
trong số đó, cua suối mai ráp, Indochinamon
tannanti, là loài được ghi trong Sách đỏ Việt
Nam 2007, phân hạng bậc VU (sắp nguy cấp);
2 dạng loài chưa xác định thuộc giống
Leavimon và Twaripotamon.
Động vật đáy ở khu vực nghiên cứu phân
bố theo các nhóm như sau: Ngành thân mềm
(Mollusca) có 2 lớp Gastropoda và Bivalvia,
trong đó Gastropoda có 15 loài, 11 giống, 7
họ và 3 bộ; lớp Bivalvia có 7 loài, 4 giống, 2
họ và 2 bộ (bảng 2).
Ngành chân khớp (Arthropoda) có 3 lớp
Hexanauplia, Brachiopoda và Malacostraca,
154

trong đó Hexanauplia có 7 loài, 6 giống, 2 họ
và 2 bộ; Brachiopoda có 5 loài, 5 giống, 3 họ
và 2 bộ; Malacostraca có 13 loài, 7 giống, 4
họ và 1 bộ (Decapoda).
Như vậy, xét theo số lượng loài, giống và
họ, ngành Arthropoda phong phú hơn cả, với
25/47 loài, 18/33 giống, 9/18 họ; ngành
Mollusca với 22 loài, 15 giống và 9 họ.
Xét về tỷ lệ số loài/số và loài/họ ở khu
vực nghiên cứu tương ứng là 1,42 và là
2,61. Theo Nguyễn Tống Cường và nnk.
(2015) ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ
Bàng, tỷ lệ loài/giống và số loài/họ tương
ứng là 1,25 và 2,50. Như vậy, có thể thấy
động vật đáy ở vùng núi Tam Đảo ở bậc loài
đa dạng hơn ở Vườn quốc gia Phong NhaKẻ Bàng. Số lượng loài động vật đáy (tôm,
cua, trai, ốc) ở mức trung bình, chiếm
14,29% số lượng tôm, cua, trai ốc đã biết ở
Việt Nam (Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh
Hải (2012, 2017).
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Bảng 2. Thành phần loài động vật đáy ở vùng núi Tam Đảo (2016–2017)
STT

1
2
3
4
5
6

Taxon
Lớp chân bụng Gastropoda
Bộ Mesogastropoda
Họ Viviparidae
Angulyagra boettgeri Heude, 1869
Angulyagra polyzonata (Frauenfeld, 1862)
Sinotaia aeruginosa (Reeve, 1863)
Họ Bithyniidae
Bithynia fuchsiana (Moëllendorff, 1888)
Parafossalurus chaperi Morelet, 1886
Họ Ampullariidae
Pomacea insularum (Orbigny, 1835)

7

8
9
10
11

Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819)
Bộ Sorbeoconcha
Họ Pachychilidae
Sulcospira hainanensis (Brot, 1874)
Họ Thiaridae
Melanoides tuberculatus (O. F. Mϋller,
1774)
Thiara scabra (O. F. Mϋller, 1774)
Tarebia granifera (Lamarck, 1822)
Phân lớp Pulmonata (Phân lớp Ốc có phổi)
Bộ Basommatophora
Họ Lymnaeidae

12

Radix viridis (Quoy & Gaimard, 1833)

13
14

Radix rubiginosa (Michelin, 1831)
Radix swinhoei (Adams, 1866)
Họ Planorbidae
Gyraulus heudei (Clessin, 1886)
Lớp Hai mảnh vỏ Bivalvia
Bộ Veneroida
Họ Corbiculidae
Corbicula messageri Bavay & Dautzenberg,
1901
Corbicula cyreniformis Prime, 1860
Corbicula moreletiana Prime, 1867
Corbicula bocourti Morelet, 1865
Bộ Unionoida
Họ Unionidae
Nodularia douglasiae (Griffith & Pidgeon,
1833)
Pletholophus swinhoei (Adams, 1866)

15

16
17
18
19

20
21

Tên tiếng
việt

Ốc vặn
Ốc vặn

Thủy
vực
nước
chảy

Thủy
vực
nước
đứng

IUCN
2017

+
+
+

+
+
+

DD
LC
LC

+
+

LC
DD

+

NE

+

LC

Ốc phúc si
ốc vằn
ốc bươu
vàng
ốc bươu
vàng

Ốc hải nam
Ốc tháp
suối
ốc gai
ốc hạt

Ốc tai bầu
dục
Ốc rubigin
Ốc tai rộng

+

+

LC

+

+

LC

+

+

LC
LC

+

+

LC

+

NE
LC

+

ốc đĩa dẹp

+

Hến

+

+

DD

Hến
Hến
Hến

+

+
+
+

DD
LC
DD

Trai sông

+

+

LC

+

NE

Trai mỏng

Sách
đỏ VN
2007

DD

155

Nguyen Tong Cuong et al.

22

Oxynaia jourdyi (Morlet, 1886)*

35

Ngành Chân Khớp Arthropoda
Phân ngành Crustacea
Lớp Hexanauplia
Phân lớp giáp xác chân chèo copepoda
Bộ Cyclopoida
Họ Cyclopidae
Mesocyclops woutersi Van de Velde, 1987
Microcyclops varicans (Sars G.O., 1863)
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838)
Paracyclops affinis (Sars, 1863)
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853)
Bộ Harpacticoida
Họ Canthocamptidae
Elaphoidella intermedia Chappuis, 1931
Lớp Branchiopoda
Phân lớp chân mang Branchiopoda
Bộ giáp xác râu ngành Cladocera
Họ Ilyocryptidae
Ilyocryptus spinifer Herrick, 1882
Họ Chydoridae
Alona eximia Kiser, 1948
Camptocercus vietnamensis Dang, 1980 *
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1776)
Phân lớp có vỏ Ostracoda
Bộ Podocopida
Họ Cypridae
Heterocyprina anomala Klie, 1938
Lớp Giáp xác lớn - Malacostraca
Phân lớp Eumalacostraca
Bộ Decapoda
Họ Atyidae
Caridina pseudoserrata Dang et Do, 2008*

36

Caridina rubropunctata Dang et Do, 2007*

37

Caridina acuticaudata Dang, 1975
Họ Palemonidae

38

Macrobrachium chilinhense Dang, 2012*

39

Macrobrachium hainanense (Parisi, 1919)

40

Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)

41

Macrobrachium vietnamense Dang, 1972*

42

Họ Parathelphusiadea
Somanniathelphusa sinensis (H. Milne-

23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33

34
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phồng
Trai hình
bàu dục dài

Tôm riu
Tôm riu
chấm đỏ
Tôm riu
Tôm càng
chí linh
Tôm càng
hải nam
Tôm càng
Tôm càng
ký phú
Cua đồng

+

NT

+
+
+
+
+
+

NE
NE
NE
NE
NE
NE

+

NE

+

NE

+
+
+

NE
NE
NE

+

NE

+

NE

+

NE

+

+

+
+

NE
NE

+

LC

+

LC

+

+

NE

+

+

DD
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Edwards, 1853)
43

Somanniathelphusa kyphuensis Dang, 1995*

44

Esanthelphusa dugasti (Rathbun, 1902)

Cua suối
ký phú
Cua núi đu
ga ti

+

DD

+

LC

+

DD

Họ Potamidae
45

Indochinamon tannanti (Rathbun, 1904)

46
47

Leavimon sp.
Tiwaripotamon sp.
Tổng
Ghi chú: *: Loài đặc hữu của Việt Nam.

Phân bố của động vật đáy theo dạng thủy
vực
Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 36
loài động vật đáy sống ở các thủy vực nước
chảy (chiếm 76,5 % tổng số loài) thuộc 29
giống, 18 họ, 10 bộ và 5 lớp (Gastropoda,
Bivalvia,
Hexanauplia,
Branchiopoda,
Malacostraca). Cac loài phân bố loài 5 lớp như
sau: Malacostraca có số loài nhiều nhất với 11
loài (chiếm 30,6%), sau đó là các lớp còn lại,
Gastropoda có 10 loài (27,8%), Hexanauplia có
7 loài (19,4%), Branchiopoda có 5 loài
(13,9%);.Bivalvia chỉ có 3 loài (8,3%). Theo
sinh cảnh, số lượng loài động vật đáy phân bố
ít hơn ở các thủy vực nước đứng, với 24 loài
(chiếm 51% tổng số loài) thuộc 16 giống, 10
họ và 3 lớp (Gastropoda, Bivalvia,
Malacostraca). Trong đó Gastropoda có số loài
nhiều nhất với 11 loài (chiếm 45,8%), Bivalvia
có 7 loài (29,2%), Malacostraca ít nhất, với 6
loài (25%).
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, có 16
loài chung (chiếm 34%) và chỉ số tương đồng
Sorense (SI) = 0,62 khá cao giữa các thủy vực
nước chảy và các thủy vực nước đứng ở khu
vực nghiên cứu. Điều này có thể được giải
thích bởi ở đây có thể mối quan hệ các thủy
vực cùng chung hệ thống cũng như gần nhau
về địa lý, trong đó có nhiều thủy vực nước
chảy cung cấp nguồn nước thường xuyên cho
các thủy vực nước đứng, điều này tạo ra điều
kiện môi trường nước giống nhau.
Phân bố về mật độ động vật đáy ở khu vực
nghiên cứu
Mật độ động vật đáy ở các thủy vực vùng
núi Tam Đảo ở mức trung bình, dao động từ

Cua suối
Laokay
Cua suối
Cua suối

+
+
36

VU

24

8–80 con/m2. Mật độ trung bình giảm dần
theo các thủy vực như sau: suối Quân Boong:
28 con/m2;suối Tam Đảo: 67 con/m2, thấp
nhất là hồ Xạ Hương, 8 con/m2. Theo Đỗ Văn
Tứ (2009), mật độ động vật đáy trên lưu vực
sông Cầu dao động từ 0–279 con/m2, trung
bình là 22 con/m2. Như vậy, mật độ động vật
đáy ở vùng núi Tam Đảo cao hơn, với 28
con/m2. Mật độ động vật đáy ở các điểm thu
mẫu vùng núi Tam Đảo cũng ít biến động hơn
so với sự biến động vầ mật độ động vật đáy ở
lưu vực sông Cầu.
Tỉ lệ mật độ trung bình động vật đáy ở
các thuỷ vực nước chảy cao hơn các thủy vực
nước đứng 1,8 lần: 36 con/m2 so với 20
con/m2. Điều này được giải thích do loài ốc
suối (Sulcospira hainanensis) chiếm ưu thế
và phân bố ở hầu hết các thủy vực nước chảy
do môi trường ở các thủy vực nước chảy
tương đối sạch, hàm lượng oxy hòa tan trong
nước cao.
Mức độ đa dạng động vật đáy
Chỉ số H’ ở các thủy vực vùng núi Tam
Đảo trung bình là 1,45 (từ 0,6–1,9), Hồ
Đồng Câu và Hồ Sơn có chỉ số H’ cao nhất,
tương ứng 1,9 và 1,84 và thấp nhất ở hồ Xạ
Hương: 0,6.
Ở các thủy vực nước chảy, chỉ số H’
trung bình 1,42 ( từ 1,08–1,65). Trong đó, H’
cao nhất ở suối Tây Thiên: 1,65; Thác Bạc
và suối chảy từ hồ Làng Hà có H’ = 1,6; H’
thấp nhất, 1,08 ở suối chảy ra đập Vĩnh Ninh.
Ở các thủy vực nước đứng, chỉ số đa dạng H’
dao động từ 0,6–1,9, trung bình 1,49. Trong
đó cao nhất hồ Đồng Câu H’ = 1,9; sau đó
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đến hồ Sơn: 1,84; hồ Đại Lải: 1,82 và thấp
nhất là hồ Xạ Hương: 0,6. Biến động rõ rệt
về chỉ số đa dạng (H’) phản ánh tình trạng ô
nhiễm cục bộ ở một số điểm thu mẫu cũng
như các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy
sản ở khu vực này.
Tình trạng bảo tồn của các loài động vật
đáy
Trong số 47 loài động vật đáy được ghi
nhận, Indochinamon tannanti (Rathbun, 1904)
có trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và được
đánh ở mức nguy cấp (VU). loài trai
Sinanodonta jourdyi. được đánh giá ở mức
NT (sắp bị đe dọa) trong IUCN Red List. Có
15 loài được đánh giá ở mức LC (ít lo ngại),
bao gồm 10 loài ốc (Angulyagra polyzonata,
Sinotaia aeruginosa, Bithynia fuchsiana,
Pomacea
canaliculata,
Sulcospira
hainanensis, Melanoides tuberculatus, Thiara
scabra, Tarebia granifera, Lymnaea viridis,
L.
swinhoei);
2
loài
tôm
càng
(Macrobrachium hainanense, M. nipponense
và loài hến (Corbicula moreletiana), loài trai
(Crassiden douglasiae), và loài cua đồng
(Esanthelphusa dugasti). Có 9 loài được xếp
hạng ở mức DD (thiếu dẫn liệu đánh giá trong
đó có 3 loài ốc (Angulyagra boettgeri,
Parafossarulus striatulus, Gyraulus heudei), 3
loài
hến
(Corbicula
messageri,
C.
cyreniformis, C. bocourti), 2 loài cua đồng
(Somanniathelphusa sinensis, S. kyphuensis)
và loài cua suối (Indochinamon tannanti).
Trong 47 loài giáp xác và thân mềm ghi
nhận ở vùng nghiên cứu, có 7 loài, bao gồm
Sinanodonta
jourdyi,
Camptocercus
vietnamensis, Caridina pseudoserrata, C.
rubropunctata,
C.
acuticaudata,
Macrobrachium
chilinhense
và
Somanniathelphusa kyphuensis) là loài đặc
hữu của Việt Nam.
Ở khu vực nghiên cứu, các loài vẫn bị
khai thác và bán ở địa phương, bao gồm tôm
càng (Macrobrachium nipponense, M.
hainanense), các loài cua (Somanniathelphusa
sinensis, Indochinamon tannanti), các loài trai
(Nodularia
crassidens,
Pletholophus
swinhoei, Sinanodonta jourdyi), các loài ốc
(Angulyagra polyzonata),
các loài hến
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(Corbicula messageri, C. cyreniformis, C.
moreletiana, C. bocourti). Điều này có thể
dẫn đến việc suy giảm số lượng các loài động
vật đáy ở đây.
KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 47
loài động vật đáy. Trong đó có 36 loài phân
bố ở các thủy vực nước chảy, 24 loài phân bố
ở các thủy vực nước đứng chiếm lần lượt là:
76,6 % và 51% tổng số loài.
Mật độ và chỉ số đa dạng loài (H’) của
động vật đáy ở các thủy vực vùng núi Tam
Đảo ở mức trung bình.
Về vấn đề bảo tồn, tại đây đã ghi nhận 7
loài đặc hữu Việt Nam, ghi nhận được sự
phân bố của 1 loài trong Sách Đỏ Việt Nam
(2007) và được đánh giá ở mức VU (nguy
cấp). Theo Danh lục Đỏ IUCN thì có 1 loài
trai (Oxynaia jourdyi) được đánh giá ở mức
NT (sắp bị đe dọa), 15 loài được đánh giá ở
mức LC (ít lo ngại), 9 loài được đánh giá ở
mức DD (thiếu dẫn liệu) và 20 loài còn lại
chưa được đánh giá. Tuy số loài được đánh
giá trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Danh
lục đỏ IUCN ít nhưng những biện pháp bảo
tồn là cần thiết để bảo vệ các loài đặc hữu ở
khu vực nghiên cứu.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc
gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.052017.302.
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ON SPECIES OF THE LANDSNAILS (Mollusca: Gastropoda)
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ABSTRACT
The survey and sampling were conducted in Phu Loc area, Thua Thien-Hue Province from
February 2017 to March 2019. A total of 26 species belonging to 23 genera, 15 families, of 2
subclasses (Pulmonata and Prosobranchia) was recorded. Ten species were first records in
Thua Thien-Hue Province. The subclass Pulmonata comprises 21 species (80,77% of total
species). In terms of the number of species, Cyclophoridae and Streptaxidae are the most
abundant families (4 species). Other families have 1 to 3 species.
Keywords: Gastropods, land snails, Phu Loc, Thua Thien-Hue.
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CÁC LOÀI ỐC Ở CẠN (Mollusca: Gastropoda)
VÙNG PHÚ LỘC, THỪA THIÊN-HUẾ
Bùi Thị Chính1,*, Đỗ Văn Nhượng2, Ngô Đắc Chứng1
Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Thừa Thiên-Huế
2
Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội

1

Ngày nhận bài 7-8-20119, ngày chấp nhận 24-9-2019

TÓM TẮT
Khảo sát và thu mẫu ốc ở cạn vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế được tiến hành từ tháng 2/2017–
3/2019. Kết quả phân tích đã xác định được 26 loài thuộc 23 giống, 15 họ của phân lớp Ốc
mang trước (Prosobranchia) và phân lớp Ốc có phổi (Pulmonata). Trong danh sách có 10 loài
lần đầu gặp ở khu vực Thừa Thiên-Huế. Phân lớp Pulmonata chiếm ưu thế: 21 loài (chiếm
80,77%). Hai họ có nhiều loài là Cyclophoridae và Streptaxidae, mỗi họ có 4 loài; 13 họ còn
lại chỉ có 1 đến 3 loài.
Từ khóa: Gastropoda, ốc cạn, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

*Địa chỉ liên hệ email: buithichinhdhsphue@gmail.com
MỞ ĐẦU
Nghiên cứu về thân mềm chân bụng
(TMCB) ở Việt Nam được tiến hành bắt đầu
từ thế kỉ XIX. Những nghiên cứu thân mềm
chân bụng trên cạn tập trung chủ yếu ở vùng
núi phía Bắc (đặc biệt vùng núi đá vôi); một
phần phía Tây Nam và một số đảo. Dẫn liệu
về nhóm này ở miền Trung và Tây Nguyên,
vùng đồng bằng duyên hải, cũng như hệ
thống các đảo ven bờ còn rất ít (Đặng Ngọc
Thanh, 2008).
Nghiên cứu về thân mềm chân bụng ở
cạn Thừa Thiên-Huế còn ít. Công bố của các
tác giả Wattebled (1886), Nguyễn Văn Thuận
và nnk. (2018), Bui et al. (2019) cho thấy chỉ
có 27 loài ốc cạn được tìm thấy ở khu vực
này. Đặc biệt, chưa có dẫn liệu về sự đa dạng
thành phần loài thân mềm chân bụng ở cạn
vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế. Bài báo này
cung cấp dẫn liệu về nhóm TMCB ở cạn
vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế, góp phần
vào điều tra đa dạng sinh học ở Thừa ThiênHuế và Việt Nam.
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu TMCB được thu trực tiếp ở sinh
cảnh rừng tự nhiên (rừng nguyên sinh ở Vườn
Quốc gia Bạch Mã và vùng núi Hải Vân) và
sinh cảnh đất canh tác (vùng đất canh tác tại
các xã Lộc Sơn, Xuân Lộc, Lộc Điền và vùng
đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã, vùng núi Hải
Vân) (hình 1). Thời gian điều tra từ tháng
2/2017–3/2019.
Mẫu sống được cố định trong dung dịch
cồn 70%. Mẫu vỏ được rửa sạch, sấy khô và
bảo quản trong hộp nhựa. Nguồn mẫu được
lưu giữ tại Phòng thí nghiệm Động vật học,
Trường Đại học Sư phạm Huế.
Định loại theo Eydoux & Souleyet (1852),
Möllendorff (1900, 1901), Bavay &
Dautzenberg (1909), Dautzenberg & Fischer
(1905), Yen (1939). Sắp xếp các đơn vị phân
loại Ốc có phổi theo Schileyko (2011).
Đánh giá quan hệ thành phần loài TMCB
giữa các vùng khác nhau theo Sorensen–Dice
(1948): S = 2C/(A+B). Trong đó, S là hệ số
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gần gũi của 2 khu hệ; A là số loài của khu hệ
A; B là số loài của khu hệ B; C là số loài

chung của 2 khu hệ A và B.

Hình 1. Bản đồ vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế và vị trí các điểm thu mẫu
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài thân mềm chân bụng
Kết quả phân tích các mẫu TMCB ở cạn
thu được tại vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế
xác định được 26 loài (23 loài ốc cạn có vỏ
và 3 loài sên trần) thuộc 23 giống, 15 họ của
2 phân lớp Prosobranchia và Pulmonata
(bảng 1). Có 10 loài lần đầu ghi nhận ở khu
vực Thừa Thiên-Huế (hình 2), trong đó loài
Cyclotus porrectus lần đầu ghi nhận ở Việt
Nam. Có 2 loài được mô tả mới cho khoa học
năm 2019, Perrottetia namdongensis và
Haploptychius bachmaensis (Bui et al.,
2019).
Phân lớp Prosobranchia có 5 loài (chiếm
19,23%) thuộc 5 giống, 2 họ. Trong đó họ
Cyclophoridae có 4 loài thuộc 4 giống (chiếm
15,38%), họ Pupinidae chỉ có 1 loài (chiếm
3,85%).
Phân lớp Pulmonata chiếm đa số, với 21
loài (chiếm 80,77%) thuộc 18 giống, 13 họ.

Các họ chiếm ưu thế là Streptaxidae, với 4
loài thuộc 3 giống (chiếm 15,38%); họ
Ariophantidae và Subulinidae mỗi họ có 2
giống và 3 loài; Brandybaenidae (1 giống, 2
loài); 9 họ còn lại chỉ có 1 giống với 1 loài.
Về số loài, phân lớp Pulmonata chiếm ưu
thế gấp 4,2 lần so với phân lớp Prosobranchia.
Điều đó cho thấy so với phân lớp
Prosobranchia, phân lớp Pulmonata thích nghi
cao hơn với môi trường cạn.
Dựa vào số loài thu được, chúng tôi nhận
thấy nhiều loài gặp phổ biến ở vùng núi phía
Bắc thuộc các giống Cyclophorus, Alycaeus,
Pupina và các họ Diplommatinidae,
Helicinidae, Hydrocenidae của phân lớp
Prosobranchia không gặp ở vùng nghiên cứu;
mặc dù gặp nhiều đại diện thuộc phân lớp
Pulmonata như Ariophantidae, Brabaenidae,
Streptaxidae và Subulinidae nhưng không gặp
đại diện thuộc các họ Camaenidae,
Clausiliidae,
Hypselostomatidae
và
Plectopylidae.
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Bảng 1. Thành phần loài và phân bố TMCB vùng Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế
STT

Tên khoa học

Sinh cảnh
I
II

PROSOBRANCHIA Edwards, 1848
1. CYCLOPHORIDAE Gray, 1847
1
Cyclotus porrectus Möllendorff, 1898*
+
2
Lagocheilus scissimargo (Benson, 1856)*
+
3
Platyrhaphe leucacme Möllendorff, 1901
+
4
Pterocyclos anguliferus (Souleyet, 1841)*
+
2. PUPINIDAE Pfeiffer, 1853
5
Pupina artata Benson, 1856*
+
PULMONATA Cuvier, 1814
3. ACHATINIDAE Swainson, 1840
6
Achatina fulica (Bowdich, 1882)
+
4. AGRIOLIMACIDAE Wagner, 1935
7
Deroceras laeve (O. F. Müller,1774)
+
5. ARIOPHANTIDAE Godwin-Austen, 1888
8
Macrochlamys indica Benson, 1832
+
9
Parmarion martensi Simroth, 1893
+
10
Trochomorpha paviei (Morlet, 1885) *
+
6. BRANDYBAENIDAE Pilsbry, 1939
11
Bradybaena similaris (Rang, 1931) *
+
+
12. Bradybaena tourannensis tourannensis (Souleyet, 1842)
+
+
7. CHRONIDAE Thiele, 1931
13
Kaliella tonkingensis Möllendorff, 1901
+
8. DYAKIIDAE Gude & Woodward, 1921
14
Quantula tenera (Möllendorff, 1901) *
+
9. GLESSULIDAE Godwin-Austen, 1920
15
Glessula paviei Morlet, 1892*
+
10. HELICARIONIDAE Bourguignat, 1877
16
Sesara annamitaca (Möllendorff, 1900) *
+
11. PHILOMYCIDAE Gray, 1847
17
Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)
+
+
12. RHYTIDIDAE Pilsbry, 1893
18
Macrocycloides crenulata Yen, 1939*
+
13. STREPTAXIDAE GRAY, 1860
19
Perrottetia aberrata (Souleyet, 1852)
+
20
Perrottetia namdongensis Bui et Do V.N., 2019
+
21
Haploptychius bachmaensis Bui et Do D.S., 2019
+
22
Huttonella bicolor (Hutton, 1834)
+
14. SUBULINIDAE Fischer et Crosse, 1877
23
Allopeas gracile (Hutton, 1834)
+
24
Allopeas javanicum (Reeve, 1849)
+
25
Subulina octona (Bruguiere, 1789)
+
15. VERONICELLIDAE Gray, 1840
26
Laevicaulis alte (Férussac, 1822)
+
Tổng số loài
19
10
Ghi chú: +: Thể hiện có mẫu; *: Loài ghi nhận lần đầu ở Thừa Thiên Huế; I: Sinh cảnh rừng tự nhiên; II:
Sinh cảnh đất canh tác.
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Hình 2. Mười loài ốc cạn lần đầu ghi nhận ở Thừa Thiên-Huế
a. Cyclotus porrectus, b. Lagocheilus scissimargo, c. Pterocyclos anguliferus,
d. Pupina artata, e. Trochomorpha paviei, f. Bradybaena similaris, g. Quantula tenera,
h. Glessula paviei, i. Sesara annamitaca, j. Macrocycloides crenulata
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Ba loài thuộc nhóm sên trần Deroceras
laeve, Meghimatium pictum và Laevicaulis
alte (chiếm 11,54% tổng số loài) là những loài
ít gặp ở khu vực khác của Việt Nam. Ba loài
này chỉ gặp ở Sơn La và Thừa Thiên - Huế
(Đỗ Đức Sáng, 2016; Nguyễn Văn Thuận và
nnk., 2018).
Có 8 loài thuộc phân lớp Pulmonata, bao
gồm Achatina fulica, Deroceras laeve,
Bradybaena similaris, Meghimatium pictum,
Huttonella bicolor, Laevicaulis alte, Subulina
octona và Allopeas gracilis có phân bố rộng
trên thế giới.
Có 3 loài và phân loài (chiếm 11,54%),
Pterocyclos
anguliferus,
Bradybaena
tourannensis tourannensis và Perrottetia
aberrata, đặc hữu cho khu vực miền Trung
Việt Nam; 2 loài đặc hữu ở Việt Nam, gồm
Glessula paviei và Sesara annamitaca
(Eydoux & Souleyet, 1852; Schileyko,
2011). Loài Perrottetia namdongensis và
Haploptychius bachmaensis (Bui et al.,
2019) chỉ mới gặp ở khu vực nghiên cứu,
chúng có thể là những loài đặc hữu cho Thừa
Thiên-Huế.

So sánh thành phần loài thân mềm chân
bụng ở Phú Lộc với một số khu vực khác
của Việt Nam (bảng 2)
So sánh với thành phần loài của một số
khu vực khác ở phía Bắc Việt Nam cho thấy
TMCB khu vực nghiên cứu ở Thừa Thiên Huế ít đa dạng hơn. Điều này có thể do nhiều
khu vực ở phía Bắc Việt Nam có cấu trúc đá
vôi. Theo Vermeulen & Maassen (2003),
động vật thân mềm trên cạn cần đá vôi để tạo
lớp vỏ, vì vậy chúng thường phân bố phổ biến
ở các khu vực núi đá vôi. Số loài chung tương
đối ít; chỉ từ 1–5 loài với hệ số gần gũi rất
thấp (S: 0,013–0,114). So sánh thành phần
loài ốc cạn ở Kiên Giang, phía Nam Việt Nam
với khu vực nghiên cứu Thừa Thiên - Huế cho
thấy khu vực nghiên cứu ở đây có thành phần
loài đa dạng hơn. Có 3 loài chung với hệ số
gần gũi thấp S = 0,143.
So sánh thành phần loài TMCB ở hai
vùng gần nhau về địa lý hơn, Phú Lộc và vùng
Nam Đông, Thừa Thiên-Huế, cho thấy mức
độ gần gũi ở hai vùng này đạt giá trị khá cao
(10 loài chung, S = 0,425). So với 30 loài
TMCB đã phát hiện ở Đà Nẵng, thì mức độ
gần gũi của hai vùng tương đối thấp (4 loài
chung, S = 0,143).

Bảng 2. Mối quan hệ thành phần loài TMCB ở Phú Lộc với một số khu vực khác của Việt Nam
STT
Các điểm nghiên cứu
Tổng số loài
C
S
1
VQG Cúc Phương(a)
126
1
0,013
2
Pù Luống(a)
74
1
0,020
(b)
3
VQG Tam Đảo
52
3
0,077
4
VQG Xuân Sơn(c)
44
2
0,057
5
Khu bảo tồn Copia(d)
62
5
0,114
6
Kiên Hải, Kiên Giang(e)
25
3
0,118
(f)
7
Nam Đông, Thừa Thiên Huế
21
10
0,425
8
Đà Nẵng
30
4
0,143
Ghi chú: Số liệu từ: (a)Vermeulen & Maassen (2003), (b)Đỗ Văn Nhượng và nnk., (2012), (c)Đỗ Văn
Nhượng và nnk., (2010), (d)Đỗ Đức Sáng & Đỗ Văn Nhượng (2013), (e)Nguyễn Thanh Tùng & Nguyễn Văn
Bé (2016), (f)Nguyễn Văn Thuận và nnk., (2018), (g)(Tổng hợp dẫn liệu từ: Eydoux & Souleyet, 1852;
Möllendorff, 1900; Schileyko, 2011).

Phân bố của thân mềm chân bụng ở cạn khu
vực Phú Lộc
Phân bố của TMCB giữa sinh cảnh rừng
tự nhiên với sinh cảnh đất canh tác có sự
khác nhau. Số loài phân bố ở sinh cảnh rừng
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tự nhiên rất cao, với 19 loài (chiếm 73,08%
tổng số loài), sinh cảnh đất canh tác gặp 10
loài (chiếm 38,46% tổng số loài) (bảng 1).
Sinh cảnh rừng tự nhiên có nhiều loài hơn do
môi trường sống có nhiều yếu tố thuận lợi

Các loài ốc ở cạn

như nhiều hang đá, hốc đất ẩm ướt có nhiệt
độ thấp, độ ẩm cao, lớp thảm mục dày và
nguồn thức ăn phong phú thích nghi với sự
sinh trưởng, phát triển của TMCB. Ngược lại
ở sinh cảnh đất canh tác, sự đa dạng của
TMCB giảm đi, do sinh cảnh này vốn có
nguồn gốc từ rừng tự nhiên nhưng đã bị chặt
phá, chuyển thành đất canh tác, điều này làm
thay đổi môi trường (đất khô cằn, không có
khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng ít, thảm
thực vật chủ yếu là cây chịu hạn). Hoạt động
thường xuyên của con người làm môi trường
sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn giảm đi, do
đó nhiều loài TMCB ở cạn có nơi sống
chuyên biệt, khi môi trường thay đổi, chúng
không thể thích nghi được.
Theo sinh cảnh, có 3 loài (chiếm
11,54%), bao gồm Bradybaena similaris,
Bradybaena tourannensis và Meghimatium
pictum phân bố ở cả hai sinh cảnh. Có 7 loài
(26,92%) chỉ phân bố ở sinh cảnh đất canh
tác, 16 loài (chiếm 61,54%) chỉ gặp ở sinh
cảnh rừng tự nhiên (bảng 1).
Hai loài TMCB ở cạn chỉ thị cho vùng
rừng ẩm có thể gặp nhiều như Platyrhaphe
leucacme và Perrottetia aberrata; ba loài và
phân loài gặp nhiều ở đất trồng gồm Achatina
fulica, Macrochlamys indica và Bradybaena
tourannensis tourannensis.
KẾT LUẬN
Có 26 loài TMCB ở cạn vùng Phú Lộc,
Thừa Thiên-Huế, trong đó Cyclotus porrectus
được ghi nhận lần đầu cho khu hệ TMCB ở
Việt Nam, 10 loài ghi nhận lần đầu ở khu vực
Thừa Thiên-Huế. Số loài đặc hữu cho khu vực
miền Trung, Việt Nam không cao. Phân lớp
Pulmonata thích nghi cao hơn với môi trường
cạn, do đó chúng chiếm ưu thế hơn so với
phân lớp Prosobranchia.
Do cách xa về khoảng cách địa lý nên khu
hệ TMCB vùng Phú Lộc so với các khu hệ ở
phía Bắc và phía Nam Việt Nam có mối quan
hệ gần gũi thấp.
Môi trường tự nhiên có nhiều yếu tố thuận
lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của TMCB,
do đó số loài phân bố ở rừng tự nhiên chiếm
ưu thế hơn so với sinh cảnh đất canh tác.
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ABSTRACT
We report six new provincial records of the genus Limnonectes based on a new amphibian
collection from Vietnam: L. dabanus from Ninh Thuan and Khanh Hoa Provinces, L. kiziriani
from Kon Tum Province, L. limborgi from Quang Ninh and Kon Tum provinces, L. nguyenorum
from Tuyen Quang Province, L. poilani from Ninh Thuan and Khanh Hoa Provinces, and L.
quangninhensis from Bac Giang Province. In addition, data of morphological characters and
natural history notes of afore mentioned species are provided.
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INTRODUCTION
The members of Limnonectes have a wide
distribution in Asia from eastern and southern
China, eastwards to Japan, throughout
Indochina and southwards to Malaysia,
Indonesia, the Philippines, and New Guinea
(Frost, 2019). Limnonectes is one of the most
diverse genera of amphibians with 73
currently recognized species and nine of them
have been recorded from Vietnam (Frost,
2019). In Vietnam, three species were recently
described by McLeod et al. (2015) and Pham
et al. (2017, 2018), namely Limnonectes
nguyenorum McLeod, Kurlbaum & Hoang,
2015, L. quangninhensis Pham, Le, Nguyen,
Ziegler, Wu & Nguyen, 2017, and L. kiziriani
Pham, Le, Ngo, Ziegler & Nguyen, 2018.
In this paper, we report six new provincal
records of L. dabanus, L. kiziriani,
L. limborgi, L. nguyenorum, L. poilani, and L.
quangninhensis based on a new amphibian
collection from Vietnam.
MATERIALS AND METHODS
Sampling
Field surveys were conducted in April
2014 in Chu Mom Ray National Park, Kon
Tum Province; in May 2016 in Hai Ha
District, Quang Ninh Province; in May 2016
in Tay Yen Tu Nature Reserve, Bac Giang
Province; in June 2016 in Ninh Thuan and
Khanh Hoa Provinces; and in October 2018 in
Cham Chu Nature Reserve, Tuyen Quang
Province. Specimens were collected between
19:00 and 23:00. After photographing
individuals in-life, specimens were euthanized
in a closed vessel with a piece of cotton wool
containing ethyl acetate (Simmons, 2002),
fixed in 80% ethanol for 5 hours, and then
transferred to 70% ethanol for permanent
storage. Specimens referred to in this paper
are deposited in the collections of the Institute
of Ecology and Biological Resources (IEBR),
Vietnam Academy of
Science
and
Technology.
Morphological characters
Measurements were taken with a digital
caliper to the nearest 0.1 mm. Morphological
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terminology followed McLeod (2008) and
Matsui et al. (2010). The following
abbreviations were used: SVL: snout-vent
length, HL: head length (from posterior
margin of mandible to tip of snout), HW:
maximum head width (at rictus), RL: rostral
length (from anterior corner of orbit to tip of
snout), ED: eye diameter, TD: tympanum
diameter, FeL: femur length (from vent to
knee), TbL: tibia length (from knee to tarsus),
FoL: foot length (from tarsus to tip of fourth
toe). For webbing formula, we followed Glaw
& Vences (2007). Sex was determined by
gonadal inspection.
RESULTS
Limnonectes dabanus (Smith, 1922)
Annam Wart Frog (Fig. 1a)
Specimens examined (n = 11): One adult
male IEBR 4514 (field No. KH 2016.96) and
four adult females IEBR 4515–4518 (field Nos.
KH 2016.18, 47, 48, 50) collected by Do Trong
Dang and Nguyen Van Tan in June 2016 in
Khanh Hoa Province; three adult males IEBR
4519–4521 (field Nos. NT 2016.83, 131, 132)
and three adult females IEBR 4522–4524 (field
Nos. NT 2016.84, 134, 135) collected in June
2016 by Do Trong Dang and Nguyen Van Tan
in Ninh Thuan Province.
Description. Morphological characters of
the specimens from Khanh Hoa and Ninh
Thuan Provinces agreed with the descriptions
of Bourret (1942) and Lambertz et al. (2014).
Size medium, males slightly larger than
females (SVL 49.3–57.5 mm in males, 44.1–
50.8 mm in females); head enlarged, wider
than long (HL 24.1–27.5 mm, HW 24.7–29.4
mm in males; 19.9–21.8 mm, 20.1–22.8 in
females); snout round anteriorly in dorsal view;
rostral length greater than eye diameter (RL
9.1–11.3 mm, ED 6.9–7.5 mm in males; 7.4–
8.8 mm, 6.0–6.8 mm in females); tympanum
distinct, about 80% eye diameter (TD 5.1–6.2
mm in males, 4.2–4.6 mm in females);
vomerine teeth in two oblique ridges; tongue
cordiform, deeply notched posteriorly; lower
jaw with two tooth-like, well developed;
external vocal sac absent in males.

New provincial records

Arms short; fingers free of webbing; tips
of fingers blunt, not expanded; finger I with
nuptial pad, without minute spines. Tibia
length shorter than thigh; tips of toes blunt,
round; webbing well developed, formula I0–
1/3II0–1/4III0–1IV1–0V;
tibio-tarsal
articulation reaching to the eye.
Skin: Dorsal surface of head smooth with
a swollen flap in males; dorsal surface of body
and flanks with tubercles; supratympanic fold
distinct; dorsal surface of limbs and thighs
smooth; dorsal surface of tibia with small
tubercles; throat, chest, belly and ventral
surface of thinghs smooth.
Coloration in life: Dorsal surface of head,
body and flanks light brown with dark brown
marking; some specimens with a light yellow

vertebral stripe; dorsal surface of fore and
hind limbs light brown with dark crossbars;
ventral surface of limbs, throat, chest, and
abdomen white.
Ecological notes: The specimens were
found between 19:00 and 22:30 on ground in
rocky streams. Surrounding habitat consisted
of mixed secondary forest composed of small
to medium hardwoods and shrubs.
Distribution: In Vietnam, this species has
been reported from Dak Lak, Dak Nong, Lam
Dong, Dong Nai and Binh Dinh Provinces
(Nguyen et al., 2009; Duong & Ngo, 2015).
This is the first record of L. dabanus from
Ninh Thuan and Khanh Hoa Provinces.
Elsewhere, the species is known from
Cambodia (Nguyen et al., 2009; Frost, 2019).

Figure 1. a) Limnonectes dabanus (male, IEBR 4514), b) L. kiziriani (male, IEBR 4525)
Limnonectes kiziriani Pham, Le, Ngo,
Ziegler & Nguyen, 2018
Kizirian’s Frog (Fig. 1b)
Specimens examined (n = 6). Two males
IEBR 4525–4526 (field nos. NL 2019.58,
108) and four females IEBR 4527–4530 (field
Nos. NL 2019.14, 15, 118, 122) collected by
Phan Quang Tien and Tran Dai Thang in
March 2019 in Ngoc Linh Nature Reserve,
Kon Tum Province.
Description. Morphological characters of
the specimens from Kon Tum Province agreed

well with the description of Pham et al.
(2018): Size medium (SVL 48.5–48.9 mm in
males, 44.5–47.1 mm in females); habitus
robust with enlarged head; head slightly
longer than wide (HL 22.1–22.4 mm, HW
20.8–21.1 mm in males; 18.9–19.7 mm, 16.4–
18.5 mm in females); snout round anteriorly
in dorsal view; rostral length greater than eye
diameter (RL 6.4–6.7 mm, ED 5.1–5.6 mm in
males; 5.5–6.3 mm, 4.7–5.4 mm in females);
tympanum invisible; vomerine teeth in two
oblique ridges; tongue cordiform, notched
posteriorly; lower jaw with two tooth-like,
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odontoid processes robust with very sharp
tips; external vocal sac absent in males.
Arms short; fingers free of webbing; tips of
fingers blunt, not expanded into discs; finger I
with nuptial pad, composed of minute spines
on inner edge. Tibia length shorter than thigh;
tips of toes blunt, slightly rounded; toes
webbed to posterior of terminal phalanx; tibiotarsal articulation reaching to middle of eye.
Skin: Dorsal surface of head, body and
flanks smooth; supratympanic fold distinct;
dorsal surface of tibia and foot with small
tubercles; throat, chest, belly and ventral
surface of thighs smooth.
Coloration in life: Head with a pale
yellow bar in anterior part and a dark brown
bar in posterior part of the interorbital
region; dorsum and upper part of flanks pale
with yellowish brown marking; lower part of
flanks yellowish white; dorsal surface of
limbs yellowish brown with dark crossbars;
ventral surface of limbs, throat, chest, and
abdomen white.
Ecological notes: Specimens were found
between 19:00 and 22:30 on ground or on
stones, in small streams. Surrounding habitat
consisted of mixed secondary forest composed
of large to medium hardwoods and shrubs.
Distribution: In Vietnam, this species was
recently described from Quang Binh, Thua
Thien Hue and Gia Lai Provinces (Pham et
al., 2018). This is the first record of L.
kiziriani from Kon Tum Province. Elsewhere,
the species has been reported from Lao PDR
(Pham et al., 2018).
Limnonectes limborgi (Sclater, 1892)
Taylor’s Frog (Fig. 2a)
Specimens examined (n = 2). One male
IEBR 4531 (field No. CMR 2014.9)
collected by Pham The Cuong in April 2014
in Chu Mom Ray National Park, Sa Thay
District, Kon Tum Province and one female
IEBR 4532 (field No. QN 2016.127)
collected by Pham The Cuong and Nguyen
Van Tan in May 2016 in Hai Ha District,
Quang Ninh Province.
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Description. Morphological characters of
the specimens from Quang Ninh and Kon
Tum Provinces agreed well with the
descriptions of Bourret (1942) and Inger &
Stuart (2010). Size small (SVL 35.5 mm in
male, 28.5 mm in female); head longer than
wide (HL 16.1 mm, HW 15.0 mm in male; 11.8
mm, 11.2 mm in female); snout slightly pointed
anteriorly in dorsal view; rostral length greater
than eye diameter (RL 5.9 mm, ED 4.5 mm in
male; 4.4 mm, 3.6 mm in female); tympanum
visible, round, approximately 50% of eye
diameter; vomerine teeth in two oblique ridges;
tongue cordiforn, deeplt notched posteriorly;
external vocal sac absent in the male.
Arms short and thin; fingers free of
webbing; tips of fingers blunt, not expanded
into discs; nuptial pad absent on finger I in
males. Tibia and thigh short; tips of toes
blunt, not expanded into discs; webbing
formula
I1–2II11/2–21/2III2–3IV31/2–
11/2V; tibio-tarsal articulation reaching
between eye and tip of snout.
Skin: Dorsal surface with small tubercles;
supratympanic fold distinct; dorsolateral folds
present; ventral surface smooth.
Coloration in life: Dorsal surface light
brown or light yellow with small dark spots; a
dark cross bar between the eyes and a ᴧshaped mark between the shoulders; thighs
and tibia with dark brown cross bars; ventral
surface cream; throat cream with dark pattern.
Ecological notes: Specimens were found
between 19:00 and 22:30 on ground in a small
stream or forest path. Surrounding habitat
consisted of mixed secondary forest composed
of small to medium hardwoods and shrubs.
Distribution: In Vietnam, this species has
been reported from Lao Cai in the North
southwards to Dong Nai and Kien Giang
Provinces (Nguyen et al., 2009, Pham et al.,
2016). This is the first record of L. limborgi
from Quang Ninh and Kon Tum Provinces.
Elsewhere, the species has been reported from
Lao PDR, Cambodia, Thailand, and Myanmar
(Inger & Stuart, 2010; Frost, 2019).
Morphologically, L. limborgi resembles L.
hascheanus but it differs from the latter by
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having a lager size (SVL 28-38 mm vs. 18-25
mm in L. hascheanus) and larger odontoid
processes in lower jaw (Inger & Stuart, 2010).
Limnonectes nguyenorum McLeod, Kurlbaum
& Hoang, 2015
Nguyen’s Wart Frog (Fig. 2b)
Specimens examined (n = 3): One male
IEBR 4533 (field No. TQ.CC1.2018.25) and
two females IEBR 4534 (field Nos.
TQ.CC1.2018.24, 55) collected by Pham The
Cuong, Le Trung Dung, Luong Mai Anh and
Phan Quang Tien in October 2018 in Cham
Chu Nature Reserve, Tuyen Quang Province.
Description. Morphological characters of
the specimens from Tuyen Quang Province
agreed well with the description of McLeod et
al. (2015). Size medium (SVL 47.3 mm in
male, 41.1–47.1 in females); habitus robust
with enlarged head; head slightly longer than
wide (HL 21.9 mm, HW 20.3 mm in male;
17.8–19.5 mm, 15.4–17.4 mm in females);
snout slightly pointed anteriorly in dorsal view;
rostral length greater than eye diameter (RL
7.8 mm, ED 6.7 mm in male; 6.6–7.2 mm,
5.5–6.2 mm in females); tympanum invisible;
vomerine teeth in two oblique ridges; tongue
cordiforn, deeplt notched posteriorly; odontoid
processes robust with rounded tips, angled
posteriorly, length more than twice depth of

mandible at base of processes; external vocal
sac absent in males.
Arms short; fingers free of webbing; tips
of fingers blunt, not expanded into discs;
finger I with nuptial pad, composed of minute
spines. Tibia longer than thigh; tips of toes
blunt, round; toes fully webbed; tibio-tarsal
articulation reaching to middle of eye.
Skin: Dorsal surfaces of head, body,
limbs, and thighs smooth; flank with
tubercles; precloacal area, dorsal surface of
shank and foot covered with small
heterogeneous sized tubercles, tipped with
translucent spinules; tubercles on shank
arranged in rows radiating from tibiotarsal
articulation; ventral surface smooth.
Coloration in life: Head with a pale yellow
bar in anterior part and a dark brown bar in
posterior part of the interorbital region;
distinct white spots present on tip of snout,
upper lip, lores, and inferior margin of eye;
dorsum and flanks yellowish brown with dark
marking; dorsal surface of fore and hind limbs
yellowish brown with dark crossbars; throat
and chest white with dark brown marking;
ventral surface of fore and hind limbs, as well
as belly white.

Figure 2. a) Limnonectes limborgi (male, IEBR 4531), b) L. nguyenorum (male, IEBR 4533)
Ecological notes: Specimens were found
between 19:00 and 22:30 on ground or in

water, in rocky streams. Surrounding habitat
consisted of mixed secondary karst forest
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composed of small to medium hardwoods
and shrubs.
Distribution: In Vietnam, this species has
been reported from Ha Giang, Vinh Phuc,
and Son La Provinces (Mcleod et al., 2015;
Ziegler et al., 2015; Pham et al., 2016). This
is the first record of L. nguyenorum from
Tuyen Quang Province.
Limnonectes poilani (Bourret, 1942)
Poilan’s Frog (Fig. 3a)
Specimens examined (n = 12): Six adult
males IEBR 4535–4540 (field Nos. KH
2016.117, 121, 147, 148, 149, 152) and two
adult females IEBR 4541–4542 (field Nos.
KH 2016.118, 150) collected by Do Trong
Dang and Nguyen Van Tan in June 2016 in
Khanh Hoa Province. Two adult males IEBR
4543–4544 (field Nos. NT 2016.57, 82) and
two adult females IEBR 4545–4546 (field
Nos. NT 2016.58, 59) collected by Do Trong
Dang and Nguyen Van Tan in June 2016 in
Ninh Thuan Province.
Description. Morphological characters of
the specimens from Ninh Thuan and Khanh
Hoa provinces agreed with the descriptions of
Bourret (1942) and Inger et al., (1999). Size
large (SVL 66.0–82.1 mm in males, 53.8–75.5
mm in females); habitus robust; head longer
than wide (HL 26.4–38.3 mm, HW 24.6–36.2
mm in males; 24.4–37.5 mm, 22.8–32.8 mm
in females); snout slightly round anteriorly in
dorsal view; rostral length greater than eye
diameter (RL 9.0–14.0 mm, ED 7.5–11.3 mm
in males; 8.2–12.0 mm, 6.4–9.3 mm in
females); tympanum distinct, round, 50−70%
of eye diameter (TD 4.7–6.1 mm in males,
4.1–5.5 mm females); vomerine teeth in two
oblique ridges; tongue cordiform, deeply
notched posteriorly; lower jaw with two toothlike; external vocal sac absent in males.
Arms robust; fingers free of webbing; tips
of fingers slightly rounded; finger I with
nuptial pad, absent composed of minute
spines. Tibia longer than thigh; tips of toes
blunt, not expanded into discs; webbing well
developed, formula I0–2/3II0–2/3III0–1V1–
0V; tibio-tarsal articulation reaching to the tip
of snout.
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Skin: Dorsal surface of body and flanks
with tubercles; supratympanic fold distinct;
dorsal surface of limbs and thighs with small
tubercles; throat, chest, belly and ventral
surface of thighs smooth.
Coloration in life: Head with a narrow
light brown bar in interorbital region; dorsum
yellowish brown with or without a light
yellow vertebral stripe; flanks yellowish
brown with some small dark spots; dorsal
surface of fore and hind limbs yellowish
brown with dark crossbars; throat and chest
white with dark brown marking; ventral
surface of fore and hind limbs, as well as belly
white or yellowish-white.
Ecological notes: Specimens were found
between 19:00 and 22:30 on the stone, on the
ground or in the water, in rocky streams.
Surrounding habitat consisted of mixed
secondary forest composed of large to
medium hardwoods and shrubs.
Distribution: In Vietnam, this species has
been reported from Quang Binh Province
outhwards to Lam Dong and Dong Nai
Provinces (Nguyen et al., 2009; Duong & Ngo,
2015). This is the first record of L. poilani from
Ninh Thuan and Khanh Hoa Provinces.
Elsewhere, the species has been reported from
Cambodia (Nguyen et al., 2009).
Limnonectes quangninhensis Pham, Le,
Nguyen, Ziegler, Wu & Nguyen, 2017
Quangninh Wart Frog (Fig. 3b)
Specimen examined (n=1): One male
IEBR 4547 (field No. BG 2016.10) collected
in May 2016 by Pham et al. in Tay Yen Tu
Nature Reserve, Son Dong District, Bac
Giang Province.
Description. Morphological characters of
the specimen from Bac Giang Province agreed
well with the description of Pham et al. (2017).
Size medium (SVL 51.2 mm); habitus robust
with enlarged head; head longer than wide (HL
20.0 mm, HW 18.9 mm); snout round
anteriorly in dorsal view; rostral length greater
than eye diameter (RL 7.2 mm, ED 6.4 mm);
tympanum distinct, approximately 60% of eye
diameter (TD 3.8 mm); vomerine teeth in two
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oblique ridges; tongue cordiform, deeply
notched posteriorly; lower jaw with two toothlike; external vocal sac absent in males.
Arms short; fingers free of webbing; tips
of fingers blunt, not expanded into discs;
finger I with nuptial pad, composed of minute
spines. Tibia longer than thigh; tips of toes
blunt, slightly rounded; webbing well
developed,
formula
I0–0II0–1/3III0–
1/3IV1/2–0V;
tibio-tarsal
articulation
reaching between eye and tip of snout.
Skin: Dorsal surface of head, body and
flanks with flattened tubercles; supratympanic
fold distinct; dorsal surface of limbs and
thighs smooth; dorsal surface of tibia with
fine tubercles; throat, chest, belly and ventral
surface of thighs smooth.
Coloration in life: Head with a narrow
light brown bar in interorbital region; dorsum

yellowish brown with a light yellow vertebral
stripe and a dark brown marking; upper part
of flanks yellowish brown, lower part of
flanks yellowish white; dorsal surface of fore
and hind limbs yellowish brown with dark
crossbars; throat and chest white with dark
brown marking; ventral surface of fore and
hind limbs, as well as belly white.
Ecological notes: The specimen was
found at 21:00 in the water of a rocky stream.
Surrounding habitat consisted of mixed
secondary forest composed of small to
medium hardwoods and shrubs.
Distribution: This species has been
described recently from Quang Ninh
Province, Vietnam (Pham et al., 2017). This is
the first record of L. quangninhensis from Bac
Giang Province.

Figure 3. a) Limnonectes poilani (male, IEBR 4535), L. quangninhensis (male, IEBR 4547)
DISCUSSION
In Vietnam, nine species of Limnonectes
have been recorded so far, namely L.
bannaensis, L. dabanus, L. gyldenstolpei, L.
khammonensis, L. kiziriani, L. limborgi, L.
nguyenorum, L. poilani, and L. quangninensis
(Nguyen et al., 2009; Pham et al., 2017, 2018;
Frost, 2019). Two specices, L. nguyenorum
and L. quangninhensis, are currently known
only from Vietnam (Frost, 2019).
Nguyen et al. (2009) recognized
Limnonectes kuhlii (Tschudi) as a

widespread species in Vietnam. However,
McLeod (2010) showed that L. kuhlii is a
complex of cryptic species. The “true” L.
kuhlii is known only from the type locality in
Java, Indonesia, and specimens previously
identified as L. kuhlii from China and
Vietnam should be assigned to L.
bannaensis. Several populations of the L.
bannaensis complex from northern Vietnam
were described as new species, viz. L.
nguyenorum from Ha Giang Province
(McLeod et al., 2015), L. quangninhensis
from Quang Ninh Province (Pham et al.,
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2017), and L. kiziriani from Quang Binh,
Thua Thien Hue and Gia Lai Provinces
(Pham et al., 2018). Further studies are likely
to uncover more cryptic species in this group
of frogs.
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ABSTRACT
The My Phuoc’s Melaleuca Forest (Soc Trang Province) and the Tram Chim National Park
(Dong Thap Province) are key wetlands with the ecosystem typical to the Mekong Delta and also
have been considered the foremost areas for biodiversity conservation. Despite the wealth in
biodiversity, research on mammals in these two areas is still very limited. During 2018 and 2019,
mammal surveys have been conducted in different seasons and 17 mammal species of eight
families and four orders were record. Chiroptera and Rodentia possess a majority of species
diversity. Carnivora is only found in My Phuoc (Soc Trang Province) with the occurrence of the
Asian Small-clawed Otter (Aonyx cinereus). This species is listed in the Vietnam’s Red Data
Book (2007), the Government’s Decree 06/2019/NĐ-CP for protected species threatened by
wildlife trade, IUCN Red List (2018), and CITES (the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora - 2017). Threats to species habitats recorded in the
study areas, including embankments, land use changes, forest product exploitation, tourism,
restoration and renovation of historic sites, high risks of forest fire, and uncontrolled local traffic
of large boats, are likely to have serious impacts on the mammal fauna. In particular,
opportunistic and professional hunting and illegal wildlife trade, which are still observed in the
areas, have caused a drastic decline in mammal populations. Immediate conservation measures
should, therefore, focus on raising local people’s awareness on values of the local fauna as well
as population status of some threatened and rare species in the two areas. At the same time, there
is a critical need to develop projects aiming to improve livelihoods of local people and minimize
their dependence on natural resources. Moreover, more stringent penalties should be applied to
poachers and wildlife traffickers based on the existing legal regulations.
Keyworks: Aonyx cinereus, mammal fauna, My Phuoc, Tram Chim, Asian small-clawed otter.
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TÓM TẮT
Rừng tràm Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng) và Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) là những
khu vực đất ngập nước với hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng có giá trị cho bảo tồn đa dạng sinh
học thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt với Sếu đầu đỏ Grusantigone sharpie ở Vườn
quốc gia Tràm ChimNhững nghiên cứu về đa dạng thú ở hai khu vực này còn ít. Kết quả khảo sát
thú theo các mùa trong năm 2018 và 2019 đã ghi nhận được 17 loài thú, thuộc 8 họ và 4 bộ, trong
số đó bộ Dơi Chiroptera và bộ Gặm nhấm Rodentia chiếm ưu thế. Riêng bộ Ăn thịt Carnivora chỉ
ghi nhận được ở rừng tràm Mỹ Phước với quần thể Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus, loài ghi nhận
trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ IUCN (IUCN, 2018), Nghị định số 06/2019/NĐCP của Chính Phủ và Danh mục các loài động vật thực vật hoang dã qui định trong phụ lục của
công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (2017) cần được
quan tâm bảo vệ. Các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường sống của loài thú ở đây đã được
ghi nhận, bao gồm thay đổi môi trường do bởi bờ bao, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai
thác lâm sản trong rừng, khai thác du lịch, nguy cơ cháy rừng và hoạt động của các loại phương
tiện thuyền bè, đặc biệt, việc săn bẫy bắt động vật hoang dã không được kiểm soát.
Từ khoá: Đa dạng thú, rừng tràm, Tràm Chim, Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus, đồng bằng sông
Cửu Long.

*Địa chỉ liên hệ email: truongsoniebr@gmail.com
MỞ ĐẦU
Các vùng đất ngập nước quan trọng ở Các
vùng đất ngập nước quan trọng ở Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được nhắc đến
trong Chương trình Birdlife Interantional tại
Việt Nam là những vùng trọng điểm trong sản
xuất nông nghiệp và khai thác thuỷ sản của
Việt Nam (Buckton et al., 2000). Việc khai
thác tài nguyên thiên nhiên cùng với mở rộng
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vùng nông nghiệp đã làm suy giảm nghiêm
trọng diện tích các sinh cảnh tự nhiên và bán
tự nhiên trong vùng. Vì vậy, bảo tồn được
những sinh cảnh này chính là đảm bảo được
các chức năng của hệ sinh thái vừa đảm bảo
được phát triển kinh tế, phát triển du lịch sinh
thái cũng như giáo dục cộng đồng về bảo vệ
thiên nhiên, tránh được tác động biến đổi khí
hậu đến vùng ĐBSCL cũng như nhiều vùng
khác ở Việt Nam.

Các loài thú (Mammalia)

Mặc dù đồng bằng sông Cửu Long được
đánh giá có đa dạng sinh học các loài thú
không cao, với khoảng 53 loài thuộc 19 họ
của 8 bộ (Nguyen Xuan Dang et al., 2004;
Phạm Trọng Ảnh và nnk., 2004; 2005; Hoàng
Trung Thành và nnk., 2009), nhưng đây được
cho là khu vực cư trú của một số loài động vật
có số lượng quần thể tương đối lớn, một số
loài động vật có giá trị bảo tồn cao như Rái cá
lông mũi Lutra sumatrana, Mèo cá
Prionailurus viverinus, các loài dơi quả thuộc
giống Pteropus (Phạm Trọng Ảnh và nnk.,
2004, 2005; Nguyen Xuan Dang et al. 2004;
Nguyễn Xuân Đặng & Đặng Huy Phương,
2007; Nguyễn Trường Sơn và nnk., 2009; Vu
Dinh Thong et al., 2015).
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Khảo sát thực địa được tiến hành 3 đợt
theo hai mùa, mùa khô (tháng 3/2018 và
3/2019) và mùa mưa (tháng 9/2018) trên địa
bàn khu vực xã Mỹ Phước gồm Khu Di tích
lịch sử căn cứ tỉnh uỷ Sóc Trăng và Phân
trường Mỹ Phước 2 (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc
Trăng) và Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim
(tỉnh Đồng Tháp) với tổng thời gian khảo sát
24 ngày.
Khảo sát thu thập mẫu vật nghiên cứu
trên nhóm thú nhỏ bằng các loại bẫy chuyên
dụng như lưới mờ với kích cỡ khác nhau (với
chiều dài và chiều rộng lần lượt là: 3 m và 3
m; 3 m và 6 m; 3 m và 9 m; 3 m và 12 m),
bẫy thụ cầm (1,6 × 1,6 m) để thu thập các
mẫu dơi; bẫy hộp (kích cỡ: 10 × 20 cm và 10
× 30 cm), bẫy lồng (15 × 20 cm) thu thập các
mẫu gặm nhấm và thú ăn sâu bọ. Với các loài
thú khác, phương pháp điều tra theo tuyến đã
được sử dụng theo tập tính hoạt động của
loài, chủ yếu tiến hành vào sáng sớm, chiều
muộn hoặc ban đêm. Tuyến khảo sát và bẫy
bắt ở Khu vực Mỹ Phước đã được thiết lập,
với tuyến số 1 là 7,7 km quanh khu vực bờ
bao trong của Khu căn cứ tỉnh Uỷ Sóc Trăng
(hình 1A) và tuyến số 2, dài 25,74 km từ khu
vực trung tâm - quanh khu bờ bao trong qua
khu vực Ấp Phước Lợi B- dọc theo bờ bao
ngoài cùng đến khu vực Phân trường Mỹ
Phước 1, 2- về trụ sở của khu Di tích lịch sử

căn cứ tỉnh uỷ Sóc Trăng (hình 1B). Ở khu
vực Tràm Chim tuyến khảo sát và bẫy bắt
được thể hiện ở hình 2. Qua thời gian khảo
sát ở khu vực Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng) với
21,5 giờ khảo sát ban ngày, 25,5 giờ khảo sát
ban đêm, 3.276 giờ đặt lưới mờ (m2nh), 243
giờ đặt bẫy thụ cầm (m2th), 420 bẫy đêm để
thu thập trên 2 tuyến khảo sát vào các
khoảng thời gian khác nhau với tổng chiều
dài của 2 tuyến khoảng 33,44 km.
Các thiết bị sử dụng trong nghiên cứu
gồm máy ảnh canon 5D maxII; ống kính
canon các loại: macro lens EF 100 mm 1:2.8L
IS USM, canon EF 17–40 mm, sigma 150–
600 mm 1:5-6.3 DG, ống nhòm Swarovski
ATS 25-50×65, GPS garmin 60CSX để ghi
nhận hình ảnh loài, mẫu vật, sinh cảnh, dấu
vết và toạ độ khi điều tra theo tuyến. Tổng
hợp có chọn lọc các tài liệu nghiên cứu trước
đây ở khu vực điều tra cũng như phỏng vấn
dân địa phương về thông tin phân bố của loài
thú ở khu vực nghiên cứu cũng cho các kết
quả đáng tin cậy.
Mẫu vật sau khi thu thập sẽ được chụp ảnh,
mô tả hình thái ngoài và xác định các chỉ hình
thái cơ bản, gồm: Trọng lượng (Wt); Dài đầu
và thân (HB); Dài đuôi (T); Dài bàn chân sau
(HF); Dài tai (E); Dài cẳng tay và cẳng chân
(FA) đối với các loài dơi. Các mẫu thu thập
được (mẫu dơi, gặm nhấm và thú ăn sâu bọ)
tiếp tục được phân tích định loại ở phòng thí
nghiệm dựa trên hình thái sọ.
Định loại thú theo Van Peenen & Ryan
Light (1969); Lekagul & McNeely (1977);
Corbet & Hill (1992); Bates & Harrison
(1997); Lunde & Nguyen (2001); Aplin et al.
(2003); Wilson & Reeder (2005); Nguyễn
Trường Sơn và Vũ Đình Thống (2006);
Francis (2008); Đặng Huy Huỳnh và nnk.
(2008); Krukops (2013). Tên Việt Nam của
loài theo Đặng Ngọc Cần và nnk. (2008).
Đánh giá độ đa dạng, chỉ số thống kê ước
lượng D được sử dụng (Tischler, 1949), gồm:
loài tuyệt đối ưu thế (tỷ lệ mẫu thu thập, D >
10%); loài ưu thế (D: 5,1–10%); loài cận ưu
thế (D: 2,1–5%); và loài hiếm hay có độ ưu
thế thấp (D: 1,1–2,0%).
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Đánh giá tình trạng bảo tồn: Sử dụng bậc
xếp hạng loài ghi nhận trong Sách Đỏ Việt
Nam (2007), Danh lục Đỏ IUCN (2018), Nghị
Định 06/2019/NĐ-CP, của Chính Phủ và

Danh mục các loài động vật thực vật hoang dã
quy định trong các phục lục của công ước về
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật
hoang dã nguy cấp (CITES, 2017).

Hình 1. Các tuyến điều tra ở Khu vực Mỹ Phước (A) và VQG Tràm Chim (B)
KẾT QUẢ
Thành phần loài
Kết quả phân tích 101 mẫu vật các loài
dơi, gặm nhấm và thú ăn sâu bọ đã được thu
thập cho thấy, ở VQG Tràm Chim, với 28 giờ
khảo sát ban ngày, 32 giờ khảo sát ban đêm,
2.760 giờ đặt lưới mờ, 200 giờ đặt bẫy thụ
cầm, 320 bẫy đêm để thu thập trên 4 tuyến
khảo sát quanh khu vực bờ bao của vườn vào
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các khoảng thời gian khác nhau theo mùa
cùng với tổng chiều dài của 4 tuyến khoảng
40 km, 42 mẫu vật của các loài dơi, chuột và
chuột chù được thu thập. Kết hợp thông tin
qua phỏng vấn và quan sát dấu vết trên thực
địa và mẫu vật dân địa phương lưu giữ, đã ghi
nhận 17 loài, 14 giống, 8 họ thuộc 4 bộ thú
hoang dã ở hai khu vực nghiên cứu (bảng 1,
hình 2).

Các loài thú (Mammalia)

Bảng 1. Các loài thú ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu và một số kích thước hình thái ngoài. Kết quả nghiên cứu được trình bày theo thứ tự:
Giá trị nhỏ nhất–giá trị lớn nhất (số lượng mẫu), giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn
STT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

Mỹ Phước
(Sóc Trăng)

Tràm Chim
(Đồng Tháp)

Wt (g)

HB (mm)

T (mm)

E (mm)

HF (mm)

FA (mm)

33,6–55,5 (7)
45,5 ±8,6
Bộ Dơi Chiroptera

104,0–129,0 (7)
115,3±9.8

64–81,5 (7)
72,2±6,4

11,2–13,5 (7)
12,3±0,9

17,6–21,0 (7)
19,0±1,1

-

38,0–47,0 (11)
42,5±3.1
38,0–47,0 (6)
42,5±3,1

94,0–102,0 (11)
99,4±2,5
94,0–102,0 (6)
99,4±2,5

7,0–13,0 (11)
9,9±1,9

17,0–21,0 (11)
19,5±1,4
16,2–17,2 (6)
16,7±0,4

10,0–13,0 (11)
11,5±1,2
11,8–13,0 (6)
12,5±0,4

65,0–71,0 (11)
68,7±2,1
44,4–51,0 (6)
46,1±2,5

6,0–6,5 (2)

44,2–46,0 (2)

30,2–31,2 (2)

21,6–21,7 (2)

6,5–7,0 (2)

43,0–44,0 (2)

44,7–45,5 (2)
65,5–71,5 (12)
68,2±1,8
44,5–49,0 (3)
46,5±2,3
-

32,0–33,0 (2)
44,9–47,7 (12)
46,4±0,9
43,0–44,0 (3)
43,5±0,5
-

10,0–10,5 (2)
12,2–14,7 (12)
13,9±0,6
13,4–13,7 (3)
13,5±0,2
-

5,2–5,7 (2)
8,0–9,0 (12)
8,5±0,3
5,2–5,7 (3)
5,4±0,3
-

32,0–32,8 (2)
48,0–51,2 (12)
49,6±0,9
35,7–36,7 (3)
36,1±0,5
-

Bộ Thú ăn sâu bọ Eulipotyphla
Họ Chuột chù

Soricidae

Chuột chù nhà

Suncus murinus

Họ Dơi quả

Pteropodidae

2

Dơi chó cánh dài

3

1

MB(8)

MB(4)

Cynopterus sphinx

ML(24), MTC(6)

ML(16)

Dơi ăn mật hoa lớn

Macroglossus sobrinus

ML(4), MTC(2)

ML(2)

Hipposideridae
Hipposideros pomona
Vespertilionidae
Pipistrellus abramus

ML(2)

-

5

Họ Dơi nếp mũi
Dơi nếp mũi xinh
Họ Dơi muỗi
Dơi muỗi sọ dẹt

ML(2)

-

6

Dơi nghệ nhỏ

Scotophilus kuhlii

7

Dơi tai lông mặt

Myotis ater

ML(2)

8

Dơi mũi nhẵn đốm vàng

Kerivoula picta

QS(1)

Họ Mèo
Mèo rừng
Họ Cầy
Cầy vòi đốm
Họ Cầy lỏn
Cầy lỏn tranh
Họ Chồn

Felidae
Prionailurus bengalensis
Viverridae
Paradoxurus hermaphroditus
Herpestidae
Herpestes javanicus
Mustelidae

Rái cá vuốt bé

Aonyx cinereus

Họ Chuột

Muridae

Chuột đất lớn

Bandicota indica

4

9
10
11
12

ML(4), MTC(2)

4,2–4,7 (2)
22,7–26,4 (12)
ML(14)
24,3±1,3
5,5–6,0 (3)
ML(1)
5,8±0,3
Bộ Ăn thịt Carnivora

-

QSM(2)

PV, QS(3)

2.400

450

210

39

96

-

QSM(7)

-

2.200

3.800

4.100

40

87

-

QS, MB(1)

PV

1.100

340

200

26

44

-

QS(9), QSM(1),
PV(7)

PV

2.900

526

331

17

119

-

210,0–270,0 (5)
239±28,8

140,0–150,0 (5)
146±4,0

19,0–22,0 (5)
20,5±1,2

42,0–45,0 (5)
43,5±1,2

Bộ Gặm nhấm Rodentia
13

MB(6)

MB(2)

440,0–490,0 (5)
463±20,5
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14

Chuột bụng bạc

Rattus argentiventer

15

Chuột lắt

Rattus exulans

MB(2)

-

120,0–178,0 (9)
154±23,3
23,0–26,0 (2)

16

Chuột thường

Rattus rattus

MB(7)

MB(6)

145,0–160,0 (8)

17

Chuột nhà

Rattus tanezumi

MB(4)

MB(2)

57,0–69,0 (6)
62,3±4,7

17

12

Tổng số loài

MB(13)

MB(4)

145,0–180,0 (9)
164,5±11,6
91,0–95,0 (2)
140,0–156,0 (8)
146,5±6,6
135,0–147,0 (6)
140,7±4,5

137,0–170,0 (9)
154,6±12,8
105,0–107,0 (2)
155,0–169,0 (8)
159,1±4,6
130,0–145,0 (6)
138,3±6,3

18,0–19,5 (9)
18,7±0,5
15,0–15,5 (2)
17,0–19,2 (8)
18,3±0,7
19,0–21,0 (6)
20,0±0,7

42,0–45,0 (9)
43,5±1,2
21,0–21,3 (2)
27,0–30,2 (8)
28,3±1,1
28,0–30,0 (6)
28,9±0.7

-

Ghi chú: QS(7)- 7 mẫu quan sát ngoài tự nhiên; QSM(10)- 10 mẫu quan sát ở qua buôn bán; PV- Phỏng vấn; ML(24)- 24 mẫu thu bằng lưới mờ; MTC(6)- 6 mẫu thu
bằng bẫy thụ cầm; MB(6): Mẫu thu bằng bẫy lông và bẫy hộp.

Chuột chù Suncus murinus

Dơi ăn mật hoa lớn Macroglossus sobrinus

Dơi chó cánh dài Cynopterus sphinx

Dơi nếp mũi xinh Hipposideros pomona

Dơi nâu Scotophilus kuhlii

Cầy vòi đốm Paradoxurus hermaphroditus

Mèo rừng Prionailurus bengalensis

Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus

Hình 2. Một số loài thú ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu
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Sự đa dạng thú
Tại Khu vực Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng),
theo tổng số loài, giống và họ ghi nhận ở khu
vực nghiên cứu, bộ Dơi Chiroptera đa dạng
nhất và chiếm ưu thế, với 7 loài (chiếm
38,89%), 7 giống (chiếm 50%) và 1 họ (chiếm
25,00%). Tương tự, bộ Gặm nhấm Rodentia
có 5 loài (chiếm 27,78%), Bộ Ăn thịt
Carnivora có 4 giống (chiếm 28,57%) và 4 họ
(chiếm 50,00%) và 4 loài (chiếm 23,53% tổng
số loài); Bộ Ăn sâu bọ Eulipotyphla có số
lượng loài, giống, họ thấp nhất, với 1 loài
(chiếm 5,55%), 1 giống (chiếm 7,14%) và 1
họ (chiếm 12,50%).
So với số loài, giống và họ thu ở Việt
Nam đã biết (Đặng Ngọc Cần và nnk., 2008),
số loài ghi nhận được ở khu vực Mỹ Phước
(tỉnh Sóc Trăng) chiếm 6,12% tổng số loài,
2,22% tổng số họ và 33,33% tổng số bộ. Mặc
dù sự đa dạng không cao của khu hệ thú ở khu
vực Mỹ Phước, nhưng số lượng quần thể một
số loài chuột và dơi ghi nhận được có quần
thể lớn như Dơi chó cánh dài Cynopterus
sphinx (với 24 cá thể thu thập được trong thời
gian khảo sát), Chuột bụng bạc Rattus
argentiventer (với 23 cá thể đã được thu thập),
cùng với đó là quần thể của các loài thú ăn thịt
như
Cầy
vòi
đốm
Paradoxurus
hermaphroditus (7 cá thể quan sát được bởi
nuôi nhốt trong dân) và Rái cá vuốt bé Aonyx
cinereus (7 cá thể qua phỏng vấn đã bị dân địa
phương bẫy bắt bán 9 cá thể đã quan sát được
qua khảo sát và 1 cá thể quan sát được trực
tiếp còn sống trong nhà dân).
Các loài tuyệt đối ưu thế hay phổ biến
ghi nhận được trong khu vực trên thực tế
quan sát, bẫy bắt hay tần xuất thông tin ghi
nhận được qua phỏng vấn dân địa phương
(D > 10%), gồm: Dơi chó cánh dài
Cynopterus sphinx (D: 30,69%), Chuột bụng
bạc Rattus argentiventer (D: 22,77%). Các
loài ưu thế (D: 5,1–10%), gồm: Chuột chù
Suncus murinus (D: 7,92%), Cầy vòi đốm
Paradoxurus hermaphroditus, Rái cá vuốt bé
Aonyx cinereus, (D: 6.93%), Dơi ăn mật hoa
lớn Macroglosus subrinus, Dơi nghệ nhỏ
(Scotophilus kuhlii), Chuột đất lớn Bandicota
indica, Chuột thường Rattus rattus (D:
5,94%); loài cận ưu thế (D: 2,1–5%), gồm:

Chuột nhà Rattus tanezumi (D: 3,96%); loài
hiếm hay có độ ưu thế thấp (D: 1,1–2,0%),
gồm: Dơi nếp mũi xinh Hipposideros
pomona, Dơi muỗi sọ dẹt Pipistrellus
abramus, Chuột lắt (Rattus exulans) (D:
1,98%) và Dơi mũi nhẵn đốm vàng
Kerivoula picta (D: 0,99%). Tuy nhiên, việc
đánh giá về mức độ ưu thế hay phổ biến của
loài cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu do thời
gian khảo sát còn hạn chế và khả năng may
mắn trong bẫy bắt.
Tại VQG Tràm Chim, theo tổng số loài,
giống và họ ghi nhận ở khu vực nghiên cứu,
bộ Gặm nhấm Rodentia và bộ Dơi Chiroptera
có số lượng loài đa dạng nhất và chiếm ưu
thế, với 4 loài (chiếm 33,33), 2 giống (chiếm
20,00%) và 1 họ (chiếm 14,29%). Tương
tự,bộ Ăn thịt Carnivora có 3 loài (chiếm
25,00%), trong đó 2 loài không ghi nhận được
trong tự nhiên, gồm Mèo rừng Prionailurus
bengalensis và Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus.
Đây là những loài được cứu hộ và đưa về tái
thả ở VQG Tràm Chim. Bộ Ăn sâu bọ
Eulipotyphla có số lượng loài, giống, họ thấp
nhất với 1 loài (chiếm 8,33%), 1 giống (chiếm
10,00%), 1 họ (chiếm 14,28%).
Các loài tuyệt đối ưu thế hay phổ biến ghi
nhận được trong khu vực trên thực tế quan sát,
bẫy bắt hay tần xuất thông tin ghi nhận được
qua phỏng vấn dân địa phương (D>10%),
gồm: Dơi chó cánh dài Cynopterus sphinx (D:
30,76%), Dơi nghệ nhỏ Scotophilus kuhlii (D:
26,92%) và Chuột thường Rattus rattus (D:
11,54%). Các loài ưu thế ưu thế (D: 5,1–
10%), gồm: Chuột bụng bạc Rattus
argentiventer và Chuột chù Suncus murinus
(D: 7,69%); loài cận ưu thế (D: 2,1–5%),
gồm: Chuột nhà Rattus tanezumi và Chuột đất
lớn Bandicota indica (D: 3,85%).
Loài ƣu tiên bảo tồn
Kết quả khảo sát cho thấy, khu vực Rừng
tràm Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng) có quần thể
tự nhiên của loài Rái cá vuốt bé Aonyx
cinereus và Mèo rừng Prionailurus
bengalensis thuộc loài quý hiếm cần bảo vệ.
Hiện tại, loài Aonyx cinereus được đánh giá
cấp độ Đang bị đe dọa (VU) trong Sách đỏ
Việt Nam (2007) và Danh lục đỏ IUCN
183

Nguyen Truong Son et al.

(2018); ngoài ra loài này cũng nằm trong Phụ
lục I của Nghị Định 06/2019/NĐ-CP của
Chính Phủ và Phụ lục II của Công ước
CITIES. Loài Mèo rừng Prionailurus
bengalensis được quy định trong nhóm IIB
của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và cũng
được quy định tại Phụ lục II Công ước
CITIES.
Trên thế giới Rái cá vuốt bé Aonyx
cinereus hiện được ghi nhận ở Ấn Độ, Nêpan,
Nam Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),
Bắc Myanmar, Lào, Campuchia, Malaixia
(Java, Sumatra, Borneo), Inđônêxia (Wilson
& Reeder, 2005). Ở Việt Nam loài được ghi
nhận phân bố ở các tỉnh Quảng Ninh (Vịnh
Hạ Long, VQG Bái Tử Long) (Phạm Trọng
Ảnh, Nguyễn Xuân Đặng, 1998; Phạm Trong
Ảnh, Nguyễn Trường Sơn, 2009), Quảng Trị,
Bình Phước, Lâm Đồng (Đặng Huy Huỳnh và
nnk., 2008), Kiên Giang, Cà Mau (Phạm
Trọng Ảnh và nnk., 2004, 2005; Nguyen
Xuan Dang et al., 2004). Tuy nhiên, những
công bố gần đây cho thấy, mặc dù Aonyx
cinereus phân bố rộng ở cả nước, nhưng tình
trạng của loài ở vùng phân bố hầu như chưa
được đánh giá và hiện đang bị đeo doạ, suy
giảm nghiêm trọng và đã được liệt kê là một
trong những loài có tiêu chí bảo tồn cao trong
Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ IUCN
(2018) và cấm khai thác buôn bán và sử dụng
vì mục đich thương mại ban hành trong Nghị
định số 06/2019/NĐ-CP của Chính Phủ cũng
như trong Danh mục các loài động vật thực
vật hoang dã quy định trong các phục lục của
công ước về buôn bán quốc tế các loài động
vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)
(2017).
Trong thời gian khảo sát, chúng tôi đã trực
tiếp bắt gặp quần thể của loài Rái cá vuốt bé
Aonyx cinereus phân bố ở khu vực Rừng tràm
Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng) (09o34’33 độ vĩ
Bắc, 105o44’45 độ kinh Đông). Qua dấu vết
quan sát được có thể nhận định quần thể
khoảng 9 cá thể Rái cá vuốt bé tại thời điểm
quan sát ở khu vực kênh trung tâm và dấu
phân của loài ở điểm có toạ độ 09°3’48 độ vĩ
Bắc, 105o44’03 độ kinh Đông thuộc Khu vực
rừng tràm Mỹ Phước. Qua thông tin điều tra
phỏng vấn người dân địa phương, trong năm
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2018 đã có 7 cá thể Aonyx cinereus cũng đã bị
bẫy bắt và bán cho các chủ buôn. Như vậy,
kết hợp các thông tin quan sát hiện trường và
số bị bẫy bắt cho thấy, quần thể Rái cá vuốt bé
ở khu vực rừng tràm Mỹ Phước ước tính còn
khoảng 20 cá thể. Đây có thể được cho là
quần thể Aonyx cinereus có số lượng còn lớn
so với diện tích phân bố của loài ở khu vực
rừng tràm Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng). Ngoài
ra, đây là loài chỉ thị cho chất lượng môi
trường và rất nhạy cảm với những thay đổi
sinh cảnh sống vì vậy cần được nghiên cứu và
ưu tiên bảo vệ đặc biệt.
THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu trên là những ghi nhận
đầu tiên có giá trị khoa học cho khu hệ thú ở
hai khu vực. Bộ Dơi Chiroptera có số lượng
loài đa dạng nhất và chiếm ưu thế cho cả hai
khu vực. Riêng Bộ Ăn thịt Carnivora có 5 loài
và phân bố tự nhiên của loài chỉ được ghi
nhận ở Khu vực Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng)
mà không ghi nhận được ở VQG Tràm Chim
(tỉnh Đồng Tháp). Các ghi nhận hiện tại về
một số loài thú ăn thịt như Mèo rừng
Prionailurus bengalensis, Rái cá vuốt bé
Aonyx cinereus ở VQG Tràm Chim (tỉnh
Đồng Tháp) là do tái thả và cần được khảo sát
kỹ trước khi trả lại chúng về với môi trường
tự nhiên mà không phải là vùng phân bố tự
nhiên trước đây của loài để tránh làm mất cân
bằng sinh thái ở vùng tái thả.
Các loài phổ biến và chiếm ưu thế ở hai
khu vực được thể hiện qua bẫy bắt, gồm: Dơi
chó cánh dài Cynopterus sphinx, Dơi nghệ
nhỏ Scotophilus kuhlii, Chuột bụng bạc Rattus
argentiventer. Các loài thú ăn thịt cũng được
ghi nhận ở phổ biết ở Khu vực Mỹ Phước
(tỉnh Sóc Trăng), gồm: Mèo rừng
Prionailurus bengalensis, Cầy vòi đốm
Paradoxurus hermaphroditus và Rái cá vuốt
bé Aonyx cinereus. Riêng Loài Rái cá vuốt bé
ở Khu vực Mỹ Phước (tỉnh Sóc Trăng) cần
được ưu tiên bảo tồn cao do loài đều được ghi
nhận trong Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh
lục đỏ IUCN (2018). So sánh thành phần loài
thú ghi nhận ở địa điểm nghiên cứu với các
khu vực lân cận cho thấy, mức độ kém đa
dạng ở Mỹ Phước và Tràm Chim so với VQG
U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) (28 loài)

Các loài thú (Mammalia)

(Nguyễn Xuân Đặng và nnk., 2004, Phạm
Trọng Ảnh và nnk., 2005), VQG U Minh Hạ
(tỉnh Cà Mau) (24 loài) (Phạm Trọng Anh và
nnk., 2005). Sự mất đi môi trường sống và
những thay đổi sinh cảnh sống cũng làm mất
đi cả những loài được xem như phổ biến ở
khu vực này.
Các tác động làm thay đổi môi trường
sống của các loài thú hoang dã đã được ghi
nhận ao gồmthu hoạch lá và quả dừa đước
phục vụ tiêu dùng của người dân; thu hoạch
quả nhàu chín theo mùa phục vụ tiêu dùng và
bánlàm giảm nguồn thức ăn tự nhiên cho các
loài thú trong khu vực, đặc biệt, đây là nguồn
thức ăn tự nhiên cho loài Cầy vòi đốm
Paradoxurus hermaphroditus; khai thác tràm
nhỏ lẻ, tự phát; phát quang bờ bao phục vụ
khai thác du lịch; nguy cơ cháy rừng tiềm tàng
do hoạt động khai thác mật ong của dân địa
phương trong rừng; hoạt động tự do qua lại
của ghe, thuyền lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn và
khí thải và đặc biệt, việc xây dựng các tuyến
bờ bao giữ nước hoặc làm đường vành đai
quanh khu vực bảo vệ cũng làm thay đổi nhất
định đến diễn thế tự nhiên ở hai khu vực.
Săn, bẫy bắt động vật hoang dã của dân
địa phương ở khu vực nghiên cứu vẫn phổ
biến. Việc thu mua buôn bán cung cấp cho sở
thích ăn thịt động vật hoang dã của bộ phận
khách hàng đang là nguyên nhân chính khiến
thị trường buôn bán động vật hoang dã vẫn
diễn ra công khai tại khu vực nghiên cứu.
Công cụ bẫy bắt chính ở địa phương là các
loại bẫy dùng để bắt cá (như đó, nơm, lồng,
lưới,…), cũng có khi là các loại lưới chuyên
dụng để bẫy chim. Các loại bẫy được đặt theo
các kênh ở khắp các khu vực thuộc điểm
nghiên cứu, nơi quan sát thấy dấu vết hoạt
động của động vật hoang dã trong vùng như
dấu vết ăn quả cây, leo trèo của Cầy vòi đốm
Paradoxurus hermaphroditus, dấu chân, dấu
phân, dấu bắt cá của Rái cá vuốt bé Aonyx
cinereus, Mèo rừng Prionailurus bengalensis.
Các loại bẫy cũng quan sát được trong khu
vực vùng lõi khu vực bảo vệ để bẫy bắt các
loại chim di cư theo mùa.
Việc thu mua buôn bán động vật của các
chủ buôn vẫn diễn ra với giá thu mua phụ

thuộc vào mỗi loài, như Cầy vòi đốm
Paradoxurus hermaphroditus giá 1.500.000
đ/kg, Mèo rừng Prionailurus bengalensis (con
khoảng 2 kg) giá 500.000–6.000.000đ/con,
Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus giá 800.000–
2.000.000 đ/con (khoảng 1,5–3 kg), Vịt trời
Anas poecilorhyncha, giá 500.000đ/con, Xít
(tên địa phương Trích cồ), Porphyrio indicus
giá 500.000–700.000 đ/con trưởng thành, Cò
ốc Anastomus oscitans, giá 120.000 đ/con.
Bên cạnh đó, một số người dân đã cải tạo quy
mô khu vực nuôi động vật trong gia đình để
nhân nuôi và bán kiếm lời các loài động vật
hoang dã bẫy bắt được mà các loài được nuôi
chủ yếu gồm Cầy vòi đốm Paradoxurus
hermaphroditus, Xít Porphyrio indicus, Vịt
trời Anas poecilorhyncha,... Do vậy, để giảm
thiểu việc bẫy bắt động vật hoãng dã của dân
địa phương, công tác tuyên truyền giáo dục là
rất cần thiết để họ có thể hiểu biết hơn về giá
trị đa dạng sinh học các loài động vật hiện có
trong khu vực cũng như tình trạng bảo tồn của
một số loài động vật quý hiếm đang hiển diện
trong vùng. Hình thức tuyên truyền trực tiếp
qua các ấn phẩm như pa lô, áp phích cần được
phát trực tiếp đến các hộ dân trong khu vực
hoặc có thể treo ở những nơi công sở trong địa
bàn tỉnh, huyện, xã, thôn để tuyên truyền cho
người dân hiểu được giá trị các loài đang hiển
diện trong khu vực nghiên cứu. Đồng thời,
xây dựng các phương án, dự án để thay đổi và
nâng cao sinh kế của cộng đồng dân địa
phương, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài
nguyên thiên nhiên của họ. Bên cạnh đó là
những hình thức xử phạt nghiêm các đối
tượng săn bắt, buôn bán động vật theo các văn
bản pháp luật đã quy định.
Riêng đối với loài Rái cá vuốt bé Aonyx
cinereus, lần đầu tiên ghi nhận được quần thể
của loài ở Khu vực Mỹ Phước (tỉnh Sóc
Trăng) với quần thể loài còn khá lớn so với
diện tích nhỏ bé ở địa điểm nghiên cứu, do
vậy việc điều tra đánh giá chính xác hiện
trạng quần thể của loài ở vùng phân bố, các
khu vực hoạt động, trú ngụ,… là rất cần thiết
để hoạch định các chính sách bảo vệ loài cho
phù hợp với điều kiện địa phương.
Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc
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gia (Nafosted) trong đề tài mã số 106-NN.052016.14; Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sóc
Trăng, Đồng Tháp và Trường Đại học Cần Thơ.
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ABSTRACT
Recent data in behavior, ecology and pharmacology suggested that animals use medicinal plants
to control parasitic infections and relevant diseases. Results from previous studies showed equal
values of medicinal plants for treating diseases in primates and humans. The present study
initially assessed the use of medicinal plants in the diet of Tonkin Snub-nosed Monkey
(Rhinopithecus avunculus) at Khau Ca Species and Habitat Conservation Area, Ha Giang
province based on a review of previously published literatures on the pharmacology of plant
species. Of the total thirty-two plant species observed in the diet of the monkey, fourteen are
recognized as medicinal plants. Of which, four species are identified to have plant parts, which
the monkeys eat and used for drugs for human. It is likely that this species has chosen food to
cure itself. The relationships between plants, the monkey and humans observed in this study need
to be investigated and researched to find high bioactive compounds for curing diseases in
humans.
Keywords: Tonkin Snub-nosed Monkey, diet, medicinal plants.
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CÂY THUỐC TRONG THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA VOỌC MŨI HẾCH
Rhinopithecus avunculus Ở KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH
KHAU CA, TỈNH HÀ GIANG
Nguyễn Thị Lan Anh
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TÓM TẮT
Một số công trình gần đây nghiên cứu về hành vi, sinh thái học và dược lý đã chỉ ra động vật
có khả năng sử dụng thức ăn là thực vật làm thuốc để kiểm soát nhiễm ký sinh trùng và các
bệnh liên quan. Những nghiên cứu trước đây cũng cho thấy, có một mối liên hệ giữa việc sử
dụng thực vật làm thuốc trong điều trị bệnh ở người và của linh trưởng. Nghiên cứu này bước
đầu xác định dược tính của thực vật có giá trị làm thuốc trong thành phần thức ăn của Voọc
mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang.
Mười bốn trong số ba mươi hai loài thực vật có trong thành phần thức ăn của Voọc mũi hếch
được xác định là cây làm thuốc. Trong đó, bốn loài có phần thực vật mà Voọc mũi hếch chọn
ăn giống như ở người sử dụng làm thuốc. Những kết quả này cũng cho thấy, có khả năng loài
này đã lựa chọn thức ăn để tự chữa bệnh. Mối quan hệ giữa thực vật với Voọc và con người
cần được khảo sát và nghiên cứu kỹ giúp cho việc tìm kiếm những hợp chất có hoạt tính sinh
học cao chữa bệnh ở người.
Từ khóa: Voọc mũi hếch, thức ăn, cây thuốc.

Địa chỉ email liên hệ: nguyenlananh.nd@gmail.com
MỞ ĐẦU
Hầu hết các loài linh trưởng, trong đó chủ
yếu là các loài khỉ ăn lá có chế độ ăn dựa trên
sự đa dạng của thực vật, từ đó chúng có được
lượng calo và chất dinh dưỡng cần thiết cho
sự sống và sinh sản (Oats, 1987; Altmann,
1998; Lambert, 2011). Thành phần thức ăn
bao gồm quả, lá, hạt, nhựa, vỏ cây và hoa
(Lambert, 2011). Tuy nhiên, ngoài các chất
dinh dưỡng, thực vật còn cung cấp nhiều chất
khác, trong đó có các hợp chất thứ sinh mà
phần lớn bị cho là ảnh hưởng đến sự lựa chọn
thức ăn của các loài linh trưởng (Glander,
1982). Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng
nhiều loài linh trưởng ăn thực vật có chứa cả
giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh, điều này cho
thấy các hợp chất thứ sinh này có thể thực sự
có lợi cho sức khỏe của chúng (Carrai et al.,
2003; Cousins và Huffman, 2002; Huffman,
190

2003; Krief et al., 2005, 2006; MacIntosh &
Huffman, 2010).
Hiện nay, dưới tác động của nhiều yếu tố
môi trường, sự cạnh tranh giữa các loài và đặc
biệt, khi tiếp xúc với các mầm bệnh sẽ tăng
khả năng lây lan giữa người và nhiều loài
động vật hoang dã. Các mầm bệnh sẽ qua các
tác nhân truyền nhiễm là ký sinh trùng, virus,
vi khuẩn và nấm. Sự xuất hiện dịch bệnh
truyền nhiễm kéo dài có thể sẽ tiêu diệt toàn
bộ một quần thể (Deem, 2016; Wallis, 2000).
Vì vậy, nghiên cứu về khả năng dùng thức ăn
là cây thuốc để tự chữa bệnh ở một số loài
động vật, trong đó có linh trưởng, giúp con
người hiểu thêm về sự tự chữa bệnh của
chúng,. Đó là nghiên cứu về tập tính tìm kiếm
thức ăn, dược tính của cây thuốc giúp động
vật phòng và kiểm soát bệnh tật của chúng
(Huffman, 2014).

Cây thuốc trong thành phần thức ăn

Dựa vào khả năng của động vật như các
loài khỉ nhân hình, khỉ cựu lục địa và bộ bán
hầu, sử dụng cây thuốc làm thứa ăn để tự chữa
bệnh, có thể giúp phát hiện ra các loại thuốc
mới có giá trị đối với con người (Ohigashi et
al., 1994; Huffman et al., 1998; Krief et al.,
2004). Hiện tượng một số động vật tự chữa
bệnh (zoopharmacognosy) (Rodriguez và
Wrangham, 1993) thường thấy ở động vật sử
dụng các hợp chất thứ sinh trong thực vật và
các chất không phải dinh dưỡng có trong
thành phần thức ăn như một hình thức phòng
ngừa hoặc điều trị thụ động đối với các bệnh
như nhiễm ký sinh trùng (Huffman, 1997).
oọc
mũi
hếch
(Rhinopithecus
avunculus) là một trong 5 loài linh trưởng
đang bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất trên thế
giới
chwitzer,
15). Đây cũng là một
trong những loài linh trưởng đặc hữu của
iệt am, hiện nay chỉ ghi nhận được ở hu
bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca (KBT
Khau Ca) và khu vực Tùng Vài, huyện Quản
Bạ thuộc tỉnh Hà Giang với ước tính còn
khoảng 150 cá thể (FFI Việt Nam, 2019).
Quần thể oọc mũi hếch sinh sống trong
KBT Khau Ca có sinh cảnh biệt lập với Khu
bảo tồn thiên nhiên Du Già và các khu vực
lân cận (Nguyễn Thị Lan Anh và nnk., 2017;
FFI Việt Nam, 2019). Do tác động của việc
săn bắn, bẫy bắt, mất sinh cảnh và bệnh, R.
avunculus đối mặt với việc suy giảm quần
thể. Theo Huffman (1997, 2014), khẩu phần
ăn của động vật có thể có tác dụng với ký
sinh trùng. Việc lựa chọn các loài thực vật
hoặc chất khoáng của voọc có liên quan đến
khả năng tự chữa bệnh của chúng là một vấn
đề cần được nghiên cứu làm rõ.
Mục tiêu của bài báo này bước đầu xác
định công dụng của cây thuốc có trong thức
ăn của oọc mũi hếch thông qua các thông
tin về các loài cây thuốc được ghi nhận theo
õ ăn Chi
1 ); guyễn Tập và cs.
(2016). ết quả nghiên cứu về công dụng của
các loài thực vật được R. avunculus dùng làm
thức ăn để tự chữa bệnh sẽ cho biết thêm về
tập tính của loài và là cơ sở khoa học giúp
phát hiện các hợp chất có hoạt tính sinh học
dùng cho người.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Các bộ phận cây trong các loài thực vật
mà oọc mũi hếch chọn làm thức ăn trong
KBT Khau Ca, Hà Giang. Thời gian nghiên
cứu từ 2009–2013.
Địa điểm tiến hành nghiên cứu thuộc địa
phận 3 xã: Tùng Bá (huyện Vị Xuyên), Yên
Định và Minh ơn huyện Bắc Mê).
Phương pháp xác định thành phần cây
thức ăn và bộ phận cây làm thức ăn dựa theo
Le Khac Quyet et al. (2007) và trực tiếp quan
sát loài thực vật mà các đàn voọc sử dụng làm
thức ăn trong hu bảo tồn và qua phỏng vấn
tổ trợ lý nghiên cứu của an quản lý
Khau Ca.
Phương pháp xác định hàm lượng tannin:
Phương pháp oxy hoá Phương pháp
Lowenthal): Chiết tannin trong các bộ phận
cây trong các loài thực vật mà oọc mũi hếch
chọn làm thức ăn. Pha loãng mẫu, tiến hành
chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 0,1 N với
chỉ thị màu là dung dịch sulfo-indigo; 1 ml
KMnO4 tương ứng với 4,157 mg tannin (Ngô
ăn hu, 11; Phạm hanh ỳ,
).
Tên loài cây thuốc được ghi nhận và công
dụng chữa bệnh, đặc biệt liên quan đến hệ tiêu
hóa theo õ ăn Chi
1 ), guyễn Tập và
nnk. (2016). So sánh với tác dụng chữa bệnh
của các bộ phận của cây thuốc được người sử
dụng.
KẾT QUẢ
Theo Nguyễn Thị Lan Anh và nnk.
17), đã ghi nhận được 3 loài thực vật
thuộc 6 chi,
họ thực vật bậc cao có các bộ
phận được oọc mũi hếch chọn ăn tại KBT
Khau Ca là cuống lá, lá non, hoa, quả, hạt.
Kết quả phân tích các mẫu thức ăn thu được
trong thức ăn của voọc, tham khảo các tài liệu
về dược học của õ ăn Chi
1 ) và
Nguyễn Tập và nnk.
16), chúng tôi đã
thống kê được 14 loài (chiếm 43,75%) cây
thuốc trong 32 loài thực vật mà voọc sử dụng
làm thức ăn có công dụng chữa bệnh ở người
(bảng 1).
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Tên Việt Nam
Họ hầu dầu
Chòi mòi gân
lõm

Công dụng của các cây thuốc được ghi nhận trong thức ăn
của Voọc mũi hếch ở khu bảo tồn Khau Ca
Tên khoa học

Họ gũ gia b

1. Euphorbiaceae
Antidesma montanum
Bl.
Bridelia retusa (L.)
Spreng.
Sapium rotundifolium
Hemsl.
2. Araliaceae

3

Đu đủ rừng rỉ
sắt

Trevesia palmate
(Roxb. & Lindl.) Vis.

4

Chân chim lá
nhỏ

Schefflera venulosa
(W.& Arn.) Harms. In
Engl. Prante

1

Đỏm lá lớn

2

Sòi lá lớn

Họ oan
5

Ngâu nhót
Họ Đay

6

Nghiến
Họ a

7

Nhọc lá nhỏ

8

Họ ồ hòn
Sâng
Họ ứa

9

Trai lý

10

Trai trắng
Họ Du

11

ếu
Họ ai

12

Trứng cua
Họ hụ đào

13

ử quả seguin

3. Meliaceae
Aglaia elaeagnoides
(A. Juss.) Benth.
4. Tiliaceae
Excentrodendron
tonkinensis (Gagn.)
Chang & Miau.
5. Annonaceae
Polyalthia thorelii
(Pierre) Fin & Gagn.
6. Sapindaceae
Pometia pinnata Forst.
7. Cruciferae

Bộ phận
MH ăn
á non
Quả chín
Hạt

uả xanh

Cuống lá

Quả
uả xanh,
hoa, lá
non
Hoa

Các bộ phận làm thuốc đã được ghi nhận ở
người
Lá: Chữa bệnh hoa liễu, khí hư, làm ra mồ
hôi, đau dạ dày, ung sang thũng độc (*)
Vỏ thân: Chữa tê thấp (*)
Lá: chữa rắn cắn, mụn lở, nấm da (*)
Lõi thân: Lợi sữa, chữa phù thũng, đái rắt, tê
thấp, làm thuốc hạ nhiệt, làm phổi bớt nóng
[30]. Lá: chữa tê liệt bại người, gãy xương,
đòn ngã tổn thương, vết dao chém (*)
Thân và rễ: dùng làm thuốc bổ, chữa cảm sốt,
kháng viêm, thấp khớp, phong thấp, liệt
dương ở đàn ông, phụ khoa, phù thũng, giải
độc, dạ dày và hành tá tràng loét sưng đau *,
**). Lá: viêm da dị ứng, eczema, ngoại
thương xuất huyết (*, **)
Quả: chữa viêm, phong hủi (*, ***)

Vỏ thân: chữa kiết lỵ, ỉa chảy (*, ***)

Vỏ thân: chữa đau dạ dày (*, ***).

uả xanh

Lá và vỏ được dùng làm thuốc (ở Fidji) (***)

Garcinia fagraeoides
A. Chev.

uả xanh,
cuống lá

Quả: chữa ngộ độc cá, hóc xương cá, nứt nẻ
do khô lạnh, lở ngứa như lở miệng, sâu răng
(*). Rễ: phong thấp đau lưng, đau dạ dày
(*,***). Lá: cảm mạo, viêm đường hô hấp
trên, viêm phổi, sang thũng ghẻ lở (*). Vỏ
thân và cành lá trị vết thương bỏng, cháy
(***)

Garcinia vilersiana
Pierre
8. Ulmaceae
Centis philippense
Blaco
9. Urticaceae
Debregeasia squamata
Wilmot - Dear.
10. Icacinaceae
Iodes seguini (Levl.)
Rehd.

uả xanh,
cuống lá

Vỏ cây: chữa bong gân (***)

Cuống lá

Gỗ: trị thổ tả, ho và viêm màng phổi ở Đông
Malayxia (***)

á non
Cuống lá,
quả chín

Rễ, lá: Chữa phong thấp sưng đau, vô danh
thũng độc (*)
Rễ, thân: chữa phong tê thấp, tắc sữa, rắn cắn,
viêm thận (rễ) (*,***)

Ghi chú: *: Nguyễn Tập và nnk. (2016); **: õ ăn Chi (2012), tập 1; ***: õ ăn Chi (2012), tập 2.
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Trong số 14 loài cây thuốc, 5 loài có khả
năng chữa một số bệnh ở người liên quan đến
hệ tiêu hóa như Chân chim lá nhỏ Schefflera
venulosa),
Nghiến
(Excentrodendron
tonkinensis), Nhọc lá nhỏ (Polyalthia
thorelii), Trai lý (Garcinia fagraeoides) và
Sếu (Centis philippense). goài ra, đã xác
định được lá và quả của 4 loài (chiếm
28,57%) mà voọc chọn ăn được sử dụng làm
thuốc, trong đó có lá của Chòi mòi gân lõm
(Antidesma montanum) và Trứng cua lông
(Debregeasia squamata) có tác dụng chữa
bệnh phụ khoa, cảm mạo, đau dạ dày, kháng
viêm và đau xương khớp; quả của Ngâu nhót
(Aglaia elaeagnoides) và Trai lý (Garcinia
fagraeoides) có tác dụng chữa ngộ độc cá, hóc
xương cá, viêm da, chữa viêm và phong hủi.
Bảng 1 cho thấy, ít nhiều có sự khác nhau
giữa các bộ phận của 14 cây thuốc được con
người sử dụng và voọc chọn ăn. heo õ
Văn Chi
1 ) và Nguyễn Tập và nnk.
(2016), phần cây được sử dụng chữa bệnh
bao gồm vỏ thân (6 loài); lá (6 loài); rễ (4
loài); quả, thân (2 loài); lõi thân (1 loài); còn
voọc chủ yếu ăn quả (8 loài), lá (3 loài) và
cuống lá (5 loài) (bảng 1). Một số công bố
chưa thấy ghi nhận công dụng chữa bệnh
của cuống lá. Trong các nghiên cứu trước,
quả và cuống lá là thức ăn chủ yếu của oọc
mũi hếch
guyễn Thị Lan Anh và nnk.,
2017; Le Khac Quyet et al., 2007). Khi phân
tích về sinh thái dinh dưỡng trong 32 loài
thức ăn của VMH, quả là nguồn thức ăn giàu
protein, đường, tinh bột và lipid nhất; sau đó
mới đến hạt, hoa và lá non. Hạt và quả là
nguồn cung cấp năng lượng trao đổi cao
nhất; cuống lá là nguồn cung cấp chất
khoáng tốt nhất, đặc biệt là canxi. á non
cũng là nguồn protein, đường, tinh bột, lipid
nhưng có hàm lượng tannin cao nhất và năng
lượng trao đổi thấp (Nguyễn Thị Lan Anh và
nnk., 2017).
Một số hợp chất tannin đã được sử dụng
trong y dược để chữa bệnh đường ruột (tiêu
chảy, kiết lị…), sát trùng, giải độc, cầm máu ở
người ( gô ăn hu, 11; Phạm Thanh Kỳ,
2002). Bằng phương pháp định tính và định
lượng, đã xác định được sự có mặt cũng như
hàm lượng của tannin trong 63 mẫu vật

cuống lá, lá non, hoa, quả, hạt) của 32 loài
thức ăn của Voọc mũi hếch ở KBT Khau Ca.
Hàm lượng tannin trong lá và quả của 4 cây
được voọc ăn là những cây đã được sử dụng
làm thuốc cho người có kết quả, đó là lá của
Chòi mòi gân lõm (Antidesma montanum) là
7,81%; Trứng cua lông (Debregeasia
squamata) là 4,51%. Quả của Ngâu nhót
(Aglaia elaeagnoides) là 5,66%; Trai lý
(Garcinia fagraeoides) là 7,3 %. Hàm lượng
này khá cao trong thức ăn mà oọc mũi hếch
sử dụng có thể có mối liên quan đến sự nhiễm
ký sinh trùng ở voọc.
Với những kết quả trên, bước đầu mới
chỉ có thể cho rằng oọc mũi hếch lựa chọn
thực vật làm thức ăn nhằm đảm bảo các chất
dinh dưỡng trong các bộ phận của cây hơn
việc chọn thức ăn theo công dụng làm thuốc.
Có hay không khả năng voọc chủ động chọn
thức ăn để tự chữa bệnh cần được nghiên cứu
làm sáng tỏ.
THẢO LUẬN
Các nghiên cứu về tập tính tự chữa bệnh ở
linh trưởng đã được nghiên cứu ở tinh tinh
(Huffman and Seifu, 1989; Huffman et al.,
1993, 1996, 1997; Huffman and Caton, 2001).
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ trực
tiếp giữa nhiễm ký sinh trùng và sự tự dùng
thuốc của chúng ở ngoài tự nhiên. Ở một số
động vật khác, cũng đã ghi nhận được hợp
chất alkaloid có trong rễ của cây lựu
(Punicum granatum) tiêu diệt được sán dây ở
lợn và tannin trong vỏ cây Dà vôi (Ceriops
candoleana) có thể kiểm soát được ký sinh
trùng ở tê giác (Huffman, 2003).
Để hiểu rõ hơn nữa về tập tính tự chữa
bệnh của oọc mũi hếch đối với sự nhiễm ký
sinh trùng ở KBT Khau Ca, các nghiên cứu
tiếp theo có thể tập trung vào điều tra thành
phần loài ký sinh trùng đường ruột ở voọc;
xác định loại tannin nào tannin thủy phân hay
tannin cô đặc) có tác dụng trong điều trị ký
sinh trùng trong 14 cây thuốc. Đây là cơ sở
khoa học để đánh giá được mối tương quan
giữa các hợp chất có hoạt tính sinh học trong
thức ăn của oọc mũi hếch với ký sinh trùng
đường ruột. goài ra, điều tra tri thức bản địa
trong việc sử dụng cây thuốc của cộng đồng
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các dân tộc sinh sống gần Khu bảo tồn cũng
như ở tỉnh Hà iang để xác định mối liên hệ
giữa việc ăn thực vật của voọc và sự sử dụng
dược liệu của con người sẽ giúp cho việc tìm
kiếm các hoạt chất sinh học trong thực vật làm
thuốc chữa bệnh ở người.
KẾT LUẬN
Trong 32 loài thực vật quan sát thấy oọc
mũi hếch sử dụng làm thức ăn ở KBT Khau
Ca, đã xác đinh có 14 cây thuốc (chiếm
43,75%), 4 loài trong số 14 cây thuốc (chiếm
28,57%) có những bộ phận mà Vọoc sử dụng
làm thức ăn cũng là những nguyên liệu mà
người sử dụng làm thuốc.
ự lựa chọn thức ăn của oọc mũi hếch
theo các mô hình của sinh thái dinh dưỡng
(thức ăn cung cấp đủ dinh dưỡng) chứ không
phải chọn thức ăn để tự chữa bệnh.
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ABSTRACT
Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) distributes in some countries as Vietnam, Laos,
China, Malaysia, Indonesia and Thailand. Indochinese tiger is classified as critically endangered
(CR) in Vietnam Red data Book (2007) and endangered (EN) in IUCN Red List (2019), with a
population of fewer than 400 individuals (GTR, 2011). The results of measuring 12 Indochinese
tiger skulls, identifying 3 juveniles individuals, while other 9 adult tigers. The lengths of 9
adultskulls are ranging from 293 to 348 mm. The mean atrial width of nine adult tummies from
115 mm to 139,7 mm and the cheek width from 202 mm to 264,9 mm. The average percentage
between the skull’s width and length is 35,7%. The indicatorbetween posterior waist to the
orbital waist is smaller than 1 identifying the adult tiger; In contrast, this indicator is bigger than
1 presenting a young or juveniles tiger. The length of lower teeth of tiger is 10% higher than that
of lion.
Keywords: Panthera tigris corbetti, Indochinese tiger, skull, Vietnam.
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MỘT SỐ DẪN LIỆU VỀ SỐ ĐO VÀ NHẬN DIỆN SỌ HỔ ĐÔNG DƯƠNG
(Panthera tigris corbetii Mazák, 1968) Ở VIỆT NAM
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Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 29-9-2019

TÓM TẮT
Phân loài hổ Đông Dương (Panthera tigris corbetti) hiện phân bố ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc,
Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Hiện nay, quần thể của phân loài này có vùng phân bố đang suy
giảm nghiêm trọng và ước tính còn khoảng 400 cá thể. Ở Việt Nam, hổ Đông Dương chỉ còn
khoảng 30 cá thể và được xếp vào bậc rất nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), nhóm IB
trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Bài báo ghi nhận các chỉ số đo của 12 mẫu sọ hổ Đông Dương,
trong đó có 9/12 mẫu sọ hổ trưởng thành và 3/12 sọ hổ non. Sọ hổ trưởng thành có chiều dài từ
293–348 mm; rộng bầu nhĩ: 115–139,7 mm; rộng gò má: 202–264,9 mm. Tỷ lệ rộng trên dài hộp
sọ: 35,7%. Eo sau ổ mắt trên eo gian ổ mắt sọ hổ non (> 1) lớn hơn sọ hổ trưởng thành (< 1). Khe
mũi ngoài sọ hổ hẹp hơn sọ sư tử trong khi xương mũi hổ lồi về phía trước còn xương mũi của sư
tử phẳng hoặc hơi lồi. Chiều dài dẫy răng hàm dưới của hổ dài hơn sư tử khoảng 10%.
Từ khóa: Panthera tigris corbetti, hổ Đông Dương, phân loài, Việt Nam.

*Địa chỉ email liên hệ: thanh@vnmn.vast.vn
MỞ ĐẦU
Trên thế giới, hổ (Panthera tigris) từng
có 9 phân loài là hổ Siberi/hổ Amur/hổ Mãn
Châu (Panthera tigris altaica), hổ Caspi
(Panthera tigris virgata), hổ Ấn Độ/hổ
Bengal (Panthera tigris tigris), hổ Hoa Nam
(Panthera tigris amoyensis), hổ Đông
Dương (Panthera tigris corbetti), hổ Mã Lai
(Panthera tigris jacksoni), hổ Java
(Panthera tigris sondaica), hổ Sumatra
(Panthera tigris sumatrae) và hổ Bali
(Panthera tigris balica). Trong đó, ba phân
loài là hổ Caspi, hổ Bali và hổ Java đã tuyệt
chủng. Trước đây, phân loài hổ Mã Lai
(Panthera tigris jacksoni) được cho là hổ
Đông Dương. Năm 2004, việc sử dụng kỹ
thuật sinh học phân tử hiện đại và giải mã
vùng gen ty thể, các nhà khoa học đã xác
định hổ Mã Lai không phải là hổ Đông
Dương mà là một phân loài độc lập.
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Hổ Đông Dương hiện được ghi nhận phân
bố tại 6 quốc gia Thái Lan, Campuchia, Lào,
Trung Quốc, My-an-ma và Việt Nam.
Từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX trở về trước,
hổ phân bố khắp các vùng rừng núi, thậm chí
cả ở vùng trung du và hải đảo của Việt Nam
(Lê Xuân Cảnh và nnk., 2012). Theo đánh giá
của Diễn đàn Hổ toàn cầu, hiện hổ Đông
Dương chỉ còn ít hơn 400 cá thế (Global Tiger
Recovery Program, 2011). Ở Việt Nam, hổ
Đông Dương hiện chỉ còn ít hơn 30 cá thể
(Global Tiger Recovery Program, 2011), đang
phải sinh sống trong các khu rừng bị chia cắt
khu vực giáp danh giữa Việt Nam, Lào,
Campuchia, được xếp hạng vào bậc rất nguy
cấp (CR) Sách Đỏ, 2007 (Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ, 2007). Nhóm IB - các loài
động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm
cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương
mại (Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày
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22/01/2019 của Chính phủ) và có tên trong
phụ lục I Công ươc về buôn bán quốc tế các
loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
(CITES appendix I, 2018).Trong Danh lục Đỏ
IUCN loài hổ được xếp vào bậc nguy cấp
(EN) (Goodrich et al., 2015) và ở Việt Nam
hổ Đông Dương có khả năng cao bị tuyệt
chủng. Việt Nam hiện thống kê được 11 cơ sở
nuôi hổ, trong đó 4/11 cơ sở nuôi làm cảnh,
trưng bày, phục vụ tham quan giải trí, 8/11 cơ
sở nuôi sinh sản, nhưng chỉ có 6/11 cơ sở đáp
ứng tạm thời về chăm sóc thú y (Lê Xuân
Cảnh và nnk., 2012).
Buôn bán động vật hoang dã và đặc biệt là
buôn bán các sản phẩm từ hổ tăng nhanh về số
vụ và mức độ ngày càng tinh vi hơn. Do vậy,
việc nhận dạng một số đặc điểm từ sọ hổ sẽ
giúp các cơ quan chức năng xử lý hiệu quả
các vi phạm về buôn bán các sản phẩm từ hổ
đỡ tốn kém tài chính và rút ngắn được thời
gian giám định (Nguyễn Xuân Đặng, 2009).
Kết quả đo 12 mẫu sọ hổ Đông Dương
(Panthera tigris corbetti) ở Việt Nam sẽ cung
cấp những dân liệu mới nhất về số đo hình
thái sọ hổ so sánh sự sai khác với sọ sư tử một
loài thú ăn thịt có hình thái tương tự.
VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Vật liệu được sử dụng trong nghiên cứu
này là 12 mẫu sọ hổ và mẫu nghiên cứu được
xác định bằng hình thái và sinh học phân tử
ADN là sọ hổ Đông Dương. Mẫu sọ hổ hiện
đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thiên nhiên
Việt Nam và Bảo tàng Khoa Sinh học, Đại
học Khoa học tự nhiên. Ký hiệu các mẫu
VNMN 98,VNMN 37, VNMN 41, VNMN
45, VNMN 50, VNMN 59, VNMN 61,
VNMN 63, VNMN 123, VNMN 598, VNMN
1046 và TB (vật mẫu tại Bảo tàng Khoa Sinh
học, Đại học Khoa học tự nhiên) và 1 mẫu sọ
sư tử đực (trưởng thành) ký hiệu M2 (vật mẫu
tại Bảo tàng Khoa Sinh học, Đại học Khoa
học tự nhiên).
Sử dụng thước đo chuyên dụng hãng
Mitutokyo (Nhật Bản), seri 500-501-10 để đo
14 chỉ số được lựa chọn, các chỉ số đo có
tham khảo (Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ, 2008) như hình 1, gồm:

Hình 1. Cách đo sọ hổ Đông Dương
[Ảnh: Trần Thị Việt Thanh]
(1) Dài hộp sọ: Từ đầu xương mõm đến
hết phần sau của sọ.
(2) Dài hộp sọ sau: Đỉnh hộp sọ đến hết
phần sau của sọ.
(3) Rộng hộp sọ: Phần rộng nhất của hộp
sọ (khoảng cách giữa 2 mấu chẩm).
(4) Eo gian ổ mắt: Khoảng cách bờ trong
chỗ hẹp nhất của 2 hố mắt.
(5) Eo sau ổ mắt: Khoảng cách phần thắt
của phần trán ngay sau ổ mắt.
(6) Rộng bầu nhĩ: Khoảng cách rộng
nhất phần bầu nhĩ.
(7) Rộng gò má: Khoảng cách rộng nhất
bờ ngoài của gò má.
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(8) Rộng xương mũi: Chỗ rộng nhất của
xương cánh mũi.
(9) Dài xương mũi: Điểm trung tuyến
của mút sau hai xương cánh mũi đến đỉnh
xương mũi.
(10) Dài sống xương mũi: Dọc theo
đường khớp 2 xương mũi từ trung tuyến mút
sau hai xương cánh mũi đến đỉnh xương mũi.
(11) Dài cánh mũi: Dọc cánh mũi, từ
tuyến mút sau hai xương cánh mũi đến đỉnh
xương mũi.
(12) Dài hàm dưới: Từ đầu mép ngoài
răng cửa đến cuối xương hàm dưới.
(13) Khoảng cách răng nanh và hàm
dưới: Từ bờ trước răng nanh đến cạnh răng
hàm đầu tiên.
(14) Chiều dài dãy răng hàm dưới: Từ
chân răng hàm đầu tiên đến chân rằng hàm
cuối cùng.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hình dáng ngoài hộp sọ
Sọ hổ rất chắc khoẻ, có nhiều gờ mấu phát
triển, xương trán dô cao, vùng chẩm hạ thấp,
dài và hẹp (đặc điểm này có thể phân biệt với
sọ báo và gấu), mào đỉnh đầu và gờ chẩm lớn
chạy dọc từ phần đỉnh chán xuống hết phần sau
của vùng chẩm. Cung gò má rất rộng, chắc và
khoẻ. Xương mũi lớn. Hệ răng lớn, răng nanh
dài, có gờ sắc và khoẻ, hàm dưới khớp với hàm
trên bằng bản lề bán nguyệt rất vững chắc
(hình 2). Công thức răng của hổ như sau:

sọ hổ Đông Dương với mẫu sọ sư tử - M2
(bảng 1) cho thấy, chỉ số dài hộp sọ sau ở
mẫu sọ hổ luôn thấp hơn sọ sư tử. Chỉ số dài
xương mũi ở mẫu sọ hổ ngắn hơn chỉ số
tương tự ở sọ sư tử, còn chỉ số dài sống mũi
ở mẫu sọ sư tử luôn dài hơn chỉ số tương tự ở
mẫu sọ hổ (8,4%). Cụ thể với công thức răng
của sư tử như sau:
3 1
3 1
I c pm m x 2  30
3 1
2 1

Số lượng răng sư tử không khác biệt với
số lượng răng của hổ trưởng thành, tuy nhiên,
chiều dài dẫy răng hàm dưới mẫu sọ hổ luôn
dài hơn sọ sư tử, khoảng 10%. Có sự sai khác
rất nhỏ giữa eo sau ổ mắt với chiều dài sọ, tỷ
lệ (%) chỉ số này ở sọ hổ luôn nhỏ hơn chỉ số
tương tự ở sọ sư tử, khoảng 9%. Trong khi chỉ
số rộng hộp sọ trên chiều dài sọ của sư tử luôn
lớn hơn chỉ số này ở sọ hổ, cụ thể sọ sư tử là
39,5% và sọ hổ là 34,9%.
Kết quả nghiên cứu và thực tế đo các chỉ
số sọ trong nghiên cứu này cho thấy khe mũi
ngoài của hổ hẹp hơn sư tử, xương mũi sọ hổ
lồi về phía trước trong khi xương mũi sọ sư tử
phẳng hoặc chỉ hơi lồi về phía trước (hình 3).

3 1
2 31
I c pm
x 2  28  30
3 1
2 1

Hình 2. Sọ hổ Đông Dương nhìn nghiêng
[Ảnh: Vũ Ngọc Thành]

Để phân biệt với sọ sư tử (mẫu trưởng
thành), so sánh số đo trung bình của 9 mẫu
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Hình 3. Sọ sư tử (A), sọ hổ Đông Dương (B)
[Ảnh: Trần Thị Việt Thanh]
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Bảng 1. Một số chỉ số sọ hổ Đông Dương (9 mẫu sọ trưởng thành) và sọ sư tử (1 mẫu sọ con đực trưởng thành)
STT

Chỉ số sọ
(mm)

VNMN
45

VNMN
50

VNMN
59

VNMN
61

VNMN
63

VNMN
123

VNMN
598

VNMN
1046

TB
(ĐH KHTN)

Trung bình
(n = 9)

Min-Max

Sọ sư tử
(M2)

1

Dài sọ
Dài hộp sọ
sau
Rộng hộp sọ
Eo gian ổ
mắt
Eo sau ổ mắt
Rộng bầu
nhĩ
Rộng gò má
Rộng xương
mũi
Dài xương
mũi
Dài sống
mũi
Dài cánh
mũi
Dài hàm
dưới
KC răng
hàm dưới
Chiều dài
dẫy răng
hàm dưới

338,8

---

348

299

330

309

336

306

293

320

293–348

325

222

191

218

182

197

189

192

180

177

194,2

177–222

240

118

116,6

123

107,2

112

113

135

98

107

114,4

98–135

135

70

57,8

71

55,7

67

63

69

66

60

64,4

57,7–71

72

60,8

55

60

54,8

60,5

57

59

63

56

58,4

54,8–63

63

134,9

123,6

139,7

119,3

133,8

127

125

115

119

126,3

115–139,7

131

264,9

214,3

262,4

209,7

235,8

231

260

209,5

202

232

202–264,9

235

61

---

59,6

56,8

56

55

59

55

47

56

47–61

60

112

---

116

98,9

100

99

111

97,6

78

101,5

78–116

112

91

---

98,9

80

85

79

90

80

70

84,2

70–98,9

100

118

---

119

102,5

103

101

113

100

82

104,8

82–119

116

216,8

---

228

196,8

215

210

221

192

210

211,2

192–228

226

25,8

---

33,2

26,3

25,5

25

21

29,3

24

26,3

21–33,2

29

68

66

67

67

63

62,5

69

63

67

65,8

62,5–69

63

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Kích thước hộp sọ
Các chỉ số đo kích thước sọ các phân loài
hổ thể hiện bảng 2, sọ hổ Đông Dương với các
mẫu con non và con trưởng thành được thể
hiện lần lượt ở bảng 1 và bảng 3.
Theo Mazák (1981), kích thước sọ hổ
trưởng thành thường dao động theo trọng
lượng cơ thể từng phân loài (bảng 2). Cũng

theo Mazák (1981) thì hổ Mã Lai (Panthera
tigris jacksoni) hiện tại chính là hổ Đông
Dương (Panthera tigris corbetti). Tuy nhiên,
tới năm 2004 nhờ kỹ thuật sinh học phân tử
giải mã vùng gen Cytb và ND3 các nhà
nghiên cứu mới xác định được hổ Mã Lai và
hổ Đông Dương là 2 phân loài khác nhau
(Luo et al., 2004).

Bảng 2. Kích thước sọ các phân loài hổ (Mazák, 1981)
Loài
Trọng lượng (kg)
Dài sọ (mm)
Đực
Cái
Đực
Cái
Panthera tigris tigris
180–258
100–160
329–378
275–311
Panthera tigris sumatrae
100–140
75–110
295–335
263–294
Panthera tigris amoyensis
130–175
100–115
318–343
273–301
Panthera tigris sondaica
100–141
75–115
306–349
270–292
Panthera tigris balica
90–100
62–80
295–298
263–269
Panthera tigris altaica
180–306
100–167
341–383
279–318
Panthera tigris virgata
170–240
85–135
316–369
268–305
Panthera tigris corbetti
150–195
100–130
319–365
279–302
Bảng 3. Một số chỉ số sọ hổ Đông Dương (mẫu con non)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chỉ số sọ
(mm)
Dài sọ
Dài hộp sọ sau
Rộng hộp sọ
Eo gian ổ mắt
Eo sau ổ mắt
Rộng bầu nhĩ
Rộng gò má
Rộng xương mũi
Dài xương mũi
Dài sống mũi
Dài cánh mũi
Dài hàm dưới
KC răng hàm dưới
Chiều dài dẫy răng
hàm dưới

VNMN 98
(♀)
237
153
95,8
45,5
58,2
99,5
158,9
39,5
80,7
71,4
84,5
151
20,6

VNMN 37
(♀)
289
183
107
57,8
61,9
88,5
181,6
48,9
95,12
83,54
99,6
176
21,1

58

62

Với kết quả đo 14 chỉ số của 12 mẫu sọ hổ
Đông Dương cho thấy,có sự khác biệt giữa sọ
con non và con trưởng thành ở chiều dài
sọ.Theo Mazák (1981), ở cá thể trường thành,
hổ đực thường đạt 4–5 năm tuổi với kích
thước dài hộp sọ từ 319–365mm, trong khi hổ
cái trưởng thành thường từ 3–4 năm tuổi, với
kích thước dài hộp sọ từ 279–302 mm (Đặng
202

238,8
152
91
39,4
60,3
94,3
152,9
43,5
82
75,5
85,1
--23,4

Trung bình
(n = 3)
255
163
98
48
60
94
165
44
86
77
90
--22

237–289
152–183
91–107
39,4–57,8
58,2–61,9
88,5–99,5
152,9–181,6
39,5–48,9
80,7–95,12
71,4–83,54
84,5–99,6
--20,6–23,4

56

59

56–62

VNMN 41

Min-Max

Huy Huỳnh và nnk., 2008; Waradee et al.,
2016). Kết quả chỉ số đo sọ trên 12 mẫu
nghiên cứu cho thấy, 2 mẫu VNMN98 và
VNMN41 có độ dài sọ < 279 mm, phù hợp
kết quả nghiên cứu của Mazák (1981) là mẫu
con non (bảng 3). Riêng mẫu VNMN 37 (con
cái) là mẫu hổ Đông Dương sinh ra tại Vườn
Thú Hà Nội, hổ chết khi đạt 2 tuổi, như vậy so
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với nghiên cứu của Mazák (1981), kích thước
dài hộp sọ con non có thể lớn hơn và có độ dài
sọ là 289 mm. Các mẫu còn lại VNMN 45,
VNMN 50, VNMN 59, VNMN 61, VNMN
63, VNMN 123, VNMN 598, VNMN 1046 và
TB đều có kích thước dài hộp sọ từ 293–
348mm phù hợp với công bố Mazák (1981) là
mẫu con trưởng thành (bảng 3).
Kết quả đo sọ hổ Đông Dương trên các
mẫu nghiên cứu cho thấy,với các mẫu sọ hổ
non thì tỷ lệ eo sau ổ mắt so với eo gian ổ mắt
> 1 (bảng 3), trong khi sọ hổ trưởng thành chỉ
số này < 1 (bảng 1). Đối sách kết quả đo cho
thấy, 9 mẫu sọ hổ Đông Dương trưởng thành
đều có tỷ lệ eo sau ổ mắt so với eo gian ổ mắt
là 0,9 (< 1).
Kết quả chỉ số đo cũng cho thấy, chỉ số
rộng gò má đối với sọ hổ trưởng thành luôn >
200 mm (202–264,9 mm), chỉ số này ở các
con non (VNMN37, VNMN41,VNMN98)
luôn < 200 mm (152,9–181,6 mm) (bảng 1 và
bảng 3). Chỉ số dài sọ hổ trưởng thành từ
293–348 mm, phù hợp với những công bố
trước đây là hổ Đông Dương trưởng thành từ
279–365 mm (Mazák, 1981; Đặng Huy
Huỳnh và nnk., 2008). Kết quả đo cũng ghi
nhận tỷ lệ dài xương mũi so với dài sọ là
33,5% với mẫu hổ chưa trưởng thành và
31,7% với mẫu hổ trưởng thành.
Việc đo mẫu sọ hổ kết hợp với các đặc
điểm hình thái giúp cho việc phân loại, nhận
dạng sọ hổ với sọ sư tử - loài thú ăn thịt có
hình thái tương tự. Bên cạnh đó, các số đo
hình thái giúp ích việc phân biệt độ “tuổi” của
hổ phục vụ cho công việc chế tác trưng bày
mẫu vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
KẾT LUẬN
Có thể nhận biết sự khác biệt giữa sọ hổ
non và trưởng thành bằng tỷ lệ eo sau ổ mắt
trên eo gian ổ mắt > 1 là sọ hổ non và luôn < 1
là sọ hổ trưởng thành; Rộng gò má > 200 mm ở
so hổ trưởng thành và < 200 mm ở sọ hổ non.
Tỷ lệ dài xương mũi trên dài hộp sọ khoảng
33,5% ở sọ hổ non hay hổ chưa trưởng thành
và khoảng 31,7% ở sọ hổ trưởng thành.
Để phân biệt sọ hổ với sọ sư tử, có thể dựa
vào một số đặc điểm như:

Tỷ lệ giữa eo sau ổ mắt trên chiều dài sọ
ở hổ luôn nhỏ hơn chỉ số tương ứng ở sọ sư tử
khoảng 9%;
Tỷ lệ chiều rộng hộp sọ trên chiều dài sọ
của sọ hổ (35,7%), luôn thấp hơn chỉ số tương
ứng của sọ sư tử (39,5%);
Khe mũi ngoài của sọ hổ hẹp hơn khe
mũi ngoài sọ sư tử, xương mũi sọ hổ lồi về
phía trước trong khi xương mũi sọ sư tử
phẳng hoặc chỉ hơi lồi về phía trước;
Chiều dài dẫy răng hàm dưới sọ hổ
nhỉnh hơn chiều dài răng hàm dưới sọ sư tử
khoảng 10%.
Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành
cảm ơn Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và
Bảo tàng khoa sinh, Đại học Khoa học tự
nhiên đã tạo điều kiện để nhóm tác giả tiếp
cận và thực hiện nghiên cứu với bộ mẫu sọ hổ
Đông Dương và sọ sư tử hiện có.
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ABSTRACT
Chrysomelidae is big family in Coleoptera order and closely associated with host plants. Record
the host plant of Chrysomelidae in Vietnam is rare. This research used the molecular biology
method to determine the host-plant of Pyrrhalta prokfievi Skomorokhow species collected in Nui
Chua National Park, South of Vietnam. The result of research determined 5 plant families
including: Loganiacea, Bignoniacea, Annonaceae, Cannabacea and Apocynacea belong to
angiosperms are foods of P. prokfievi. These results are the first record about the host-plant for
Pyrrhalta Joannis genus in Vietnam and adding more information about the host-plant for
Pyrrhalta genus in Indochina area.
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XÁC ĐỊNH CÂY THỨC ĂN CỦA LOÀI Pyrrhalta prokofievi Skomorokhov, 2011
(Cleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae) BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ
Nguyễn Thị Định
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

TÓM TẮT
Nhóm cánh cứng ăn lá, Chrysomelidae, là một trong những họ lớn của bộ cánh cứng
(Coleoptera), đời sống của chúng có mối liên hệ chặt chẽ với thực vật là thức ăn. Ghi nhận về
thực vật là thức ăn của các loài Chrysomelidae ở Việt Nam chủ yếu dựa vào quan sát và thực
nghiệm. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật phân tử đã được sử dụng để xác định thực vật là thức ăn
của loài Pyrrhalta prokfievi thu được ở Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. Bằng kỹ
thuật sinh học phân tử, kết quả nghiên cứu này lần đầu tiên đã xác định được thức ăn của P.
prokfievi thuộc 5 họ thực vật hạt kín gồm Loganiacea, Bignoniacea, Annonaceae, Cannabacea và
Apocynacea.
Từ khóa: Chrysomelidae, Pyrrhalta, thực vật thức ăn, Ninh Thuận.

Địa chỉ email liên hệ: ntdinh.iebr@gmail.com
MỞ ĐẦU
Họ cánh cứng ăn lá, Chrysomelidae, một
họ lớn thuộc bộ Coleoptera, có tới hơn
35.000 loài đã được ghi nhận trên thế giới
(Jolivet et al., 2009) và gần 1.000 loài đã được
ghi nhận ở Việt Nam (Nguyễn Thị Định,
không công bố). Cánh cứng ăn lá có mối liên
hệ chặt chẽ với thức ăn là thực vật trong đời
sống của chúng. Trên thế giới, thức ăn của
nhiều loài đã được ghi nhận (Jolivet &
Hawkeswood, 1995). Ở Việt Nam, dẫn liệu về
thực vật thức ăn của cánh cứng ăn lá chủ yếu
qua quan sát và thực nghiệm (Dang và
Medvedev 1982, 1983). Các nghiên cứu của
Brown (1945, 1956) ở giống Calligrapha và
Chrysomella cho thấy, hiểu biết về thực vật
thức ăn của cánh cứng ăn lá có thể giúp xác
định được loài một cách chính xác.
Cánh cứng ăn lá được chia thành ba nhóm
theo phổ thức ăn, trong đó: nhóm đơn thực chỉ
ăn những thực vật trong cùng một giống;
nhóm hẹp thực ăn các loài thực vật thuộc các
giống khác nhau trong cùng họ hoặc các họ có
quan hệ gần; còn nhóm đa thực ăn nhiều loài
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thực vật thuộc các họ khác nhau (Cates,
1980). Điều này gây khó khăn trong việc xác
định thực vật thức ăn của côn trùng ăn thực
vật nói chung và cánh cứng ăn lá nói riêng.
Gần đây, nhiều nhà khoa học đã sử dụng
kỹ thuật phân tích trình tự một đoạn DNA
thực vật trong ruột của côn trùng để xác định
thực vật là thức ăn của chúng (Jurado-Rivera
et al., 2009; Navarro et al., 2010). Khi đã có
kết quả về trình tự một đoạn DNA từ thực vật
có trong ruột côn trùng, dựa vào cơ sở dữ liệu
trình tự DNA trong GenBank hoặc thư viện
mã vạch DNA đã có để xác định thông tin về
taxon thực vật. Kỹ thuật này cho phép xác
định taxon thực vật là thức ăn của loài côn
trùng thay cho việc quan sát chúng ngoài thực
địa. Cho đến nay, đã có nhiều công trình đề
cập đến phương pháp này (García-Robledo et
al., 2013; Kishimoto-Yamada et al., 2013;
Liu et al., 2014).
Về phân loại học và hệ thống học, giống
Pyrrhalta Joannis, 1865 đã biết mới ghi nhận
26 loài ở vùng Đông Dương, trong đó có 22
loài được ghi nhận ở Việt Nam (Medvedev,
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2013). Loài P. prokofievi được mô tả mới cho
khoa học dựa trên một cá thể thu được ở Côn
Đảo (Skomorokhov, 2011). Medvedev (2013)
mới chỉ ghi nhận được thực vật thức ăn của
một
loài
Pyrrhalta
basifasciata
Samoderzhenkov, thức ăn của loài này thuộc
họ Verbenaceae và Ulmaceae. Kết quả nghiên
cứu này lần đầu tiên đề cập đến thực vật thức
ăn của giống Pyrrhalta ở Việt Nam và bổ
sung thêm dữ liệu về thực vật chủ của giống
Pyrrhalta trên thế giới.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mười một mẫu vật loài Pyrrhalta
prokofievi thu được bằng phương pháp đập
các tán cây thấp và tầng cây bụi ở Vườn quốc
Gia (VQG) Núi Chúa. Các mẫu vật sau khi
thu được giữ trong lọ nhựa có chứa cồn 96%
cùng các thông tin về mẫu.
Đinh loại P. prokofievi theo Kimoto
(1989) và Skomorokhov (2011). Tách chiết
DNA mẫu thức ăn trong ruột côn trùng bằng
bộ kít Dneasy Blood and Tissue (Qiagen
Iberia, Spain). Nhân bản vùng Intergenic
spacer của locus cpDNA PsbA-TrnH bằng cặp

mồi PsbA (5’GTTATGCATGAACGTAATG
CTC3’) và TrnH (5’CCTAACACTTAGGT
GGTACGCGC3’). Hỗn hợp PCR gồm 0,1 µl
Taq polymerase, 0.5 µl mỗi loại mồi, 1,5 µl
MgCl2, 2,5 µM Bufer, 0,25 dNTP, 18,65 µl
ddHOH và 1 µl DNA. Chu trình nhiệt của
PCR: biến tính DNA ở 94o trong 30s, giảm
nhiệt độ từ 60o đến 43o trong 60s với 16 chu
trình, 27 chu trình ở 42o trong 30 s và kéo dài
trong 1 phút ở 72o và kết thúc chu trình ở 72o
trong 10 phút. Sản phẩm PCR được quan sát
bằng điện di trên gel agarose 1,5%. Kết quả
điện di kiểm tra các sản phẩm PCR cho thấy
nhiều băng cần được cắt riêng ra khỏi gel
agarose và được sử dụng làm khuôn cho phản
ứng PCR lần hai (với cùng mồi và thành phần
hỗn hợp PCR như phản ứng lần 1) (hình 1).
Các sản phẩm PCR được làm sạch bằng
ammonium acetate và isopropanol, được giải
trình tự hai chiều (sử dụng cùng mồi PCR) và
bộ kit giải trình tự BigDye Terminator v3.1
Cycle Sequencing (Applied Biosystems,
Foster City CA, USA). Sử dụng phần mềm
Geneious Pro 5.3.6 để nhóm các cặp DNA có
trình tự bổ sung với nhau, chỉnh sửa và sắp
xếp chúng thành ma trận trình tự đơn.

Hình 1. Ảnh chụp gel sau khi chạy PCR gen PsbA-TrnH của mẫu vật mã số 3017 thuộc loài
Pyrrhalta prokofievi thu được ở VQG Núi Chúa
Ghi chú: Ảnh chụp gel của phản ứng khuếch đại gen PsbA-TrnH của mẫu vật mã số 3017 lần thứ nhất
(a), ảnh chụp gel của phản ứng khuếch đại gen PsbA-TrnH của mẫu vật mã số 3017 khi sử dụng các đoạn
gel ở lần thứ nhất làm khuôn phản ứng (b).
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Sử dụng chương trình BAGpipe
(Papadopoulou et al. 2015) để tìm kiếm, so
sánh với trình tự DNA tương đồng từ dữ liệu
trình tự trong GenBank cùng các thông tin về
phân loại học của trình tự tương đồng với
trình tự của mẫu vật, qua đó xác định được
thông tin về thức ăn của loài P. prokofievi.
Bậc phân loại Họ thực vật được sử dụng cho
tất các các trình tự DNA từ ruột của loài P.
prokofievi.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Chỉ có 5 trong tổng số 11 cá thể P.
prokofievi được tách chiết DNA và khuếch đại
thành công trình tự gen PsbA-TrnH (bảng 1).
Có một cá thể thu được hai trình tự DNA của
gen PsbA-TrnH (mẫu vật có mã 3017) do cá

thể này ăn trên hai loài thực vật khác nhau,
các cá thể còn lại chỉ thu được một trình tự
DNA (bảng 1, hình 2). Sáu trình tự DNA nhân
bản được bằng cặp mồi psbA-TrnH từ DNA
trong thức ăn ở ruột của P. prokofievi có độ
tương đồng cao với các trình tự của những
loài thực vật thuộc 5 họ, 4 bộ khác nhau
(bảng 2) trong dữ liệu genbank. Trong năm cá
thể khuếch đại trình tự gen đích thành công,
có một cá thể (mã 3017) ăn trên thực vật
thuộc hai họ khác nhau, bốn cá thể còn lại chỉ
ăn trên thực vật thuộc một họ thực vật, trong
đó có hai cá thể (mã 3163 và mã 3295) là ăn
thực vật thuộc cùng một họ. Kết quả nghiên
cứu cho thấy loài P. prokofievi là loài đa thực,
nghĩa là loài này ăn các loài thực vật thuộc
nhiều taxon thực vật khác nhau.

Bảng 1. Vị trí thu được các mẫu vật khuếch đại thành công gen đích (vùng Intergenic spacer của
locus cpDNA) bằng cặp mồi PsbA-TrnH của loài P. prokofievi thu được ở VQG Núi Chúa
Mã số mẫu vật
Tuyến đường thu mẫu
Độ cao
Tọa độ thu mẫu
Kinh độ
Vĩ độ

3017
Suối trục
220 m
109,1925E
11,74403N

3163
Đá Đỏ
212 m
109,1766E
11,71583N

3177
Đá Đỏ
243 m
109,1866E
11,71556N

3290
Mái Nhà
248 m
109,1748E
11,72117N

3295
Mái Nhà
298 m
109,1753E
11,71856N

Hình 2. Sự sắp xếp phân loại học của trình tự DNA thức ăn của mẫu vật mã 3017
theo chương trình BAGpipe (3017A, 3017C như hình 1)
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Bảng 2. Nhận dạng phân loại học của trình tự gen đích của các cá thể loài P. prokofievi
thu được ở VQG Núi Chúa bằng chương trình BAGpipe
Mã số mẫu vật
Bậc phân loại của trình
tự DNA từ genbank
phù hợp tốt nhất với
các trình tự DNA của
mẫu vật
Sự khác nhau giữa
DNA từ genbank và
mẫu vật (%)
Taxon của DNA từ
genbank giống 96%
với DNA của mẫu vật
Giá trị trong của nhóm
trong cây quan hệ di
truyền
Tên của taxon bên
trong nhóm của cây
quan hệ di truyền
Sự ủng hộ bên ngoài
nhóm của cây quan hệ
di truyền
Tên của taxon bên
ngoài nhóm của cây
quan hệ di truyền
Tên họ của trình tự
DNA từ genbank phù
hợp tốt nhất với trình
tự DNA của mẫu vật
Tên bộ của trình tự
DNA từ genbank phù
hợp tốt nhất với trình
tự DNA của mẫu vật

3017
Strychnos
nux vomica

0

3163

Handroanthus
impetiginosus

0,06037

Strychnos
nux vomica

Meiogyne
bidwillii

0,01706

3177
Celtis
paniculata

0,04273

0,81

Strychnos_n
ux_vomica

Stereospermum
_colais

1,000

1,000

0,98

Annonaceae

0,93

Secamone
elliptica

0,00623
Secamone
elliptica

Annonaceae

1

3290

1

1
Secamone
elliptica

Celtis

0

3295
Polyalthia
suberosa

0,00597

Annonaceae

0,86
Polyalthia
_suberosa

0.94

0,98

Strychnos
nux vomica

Pentapetalae

Annonaceae

Root (Celtis)

Apocynaceae

Annonaceae

Loganiaceae

Bignoniaceae

Annonaceae

Cannabaceae

Apocynaceae

Annonaceae

Gentianales

Lamiales

Magnoliales

Rosales

Gentianales

Magnoliales

Kết quả này phù hợp với một số nghiên
cứu trước đây đã chứng minh các loài cùng
trong phân họ Galerucinae có mối liên hệ với
nhiều họ thực vật hạt kín (KishimotoYamadat et al. 2013; Barone 1998; Ødegaaard
2000; Novotny. et al. 2002; KishimotoYamadat et al. 2013; Ebru &Kübra 2015;
Eben & Espinosa de los Monteros, 2015).
Trong nghiên cứu này, với 5 trong 11 cá
thể khuếch đại gen đích thành công, nguyên
nhân có thể do DNA thực vật trong ruột của
chúng đã bị phân hủy trong quá trình tiêu hóa
(Navarro et al., 2010). Với tỷ lệ khuếch đại
gen đích thành công nhỏ hơn 50% nhưng đã
cho thấy P. prokofievi là loài đa thực (trung
bình một cá thể ăn các loài trong một họ thực
vật), thực tế có thể P. prokofievi còn ăn thực
vật thuộc họ khác nữa.
KẾT LUẬN
Sử dụng kỹ thuật phân tử đã khẳng định
loài Pyrrhalta prokofievi Skomorokhov là loài

đa thực, thức ăn của chúng là các loài thuộc 5
họ thực vật hạt kín: Loganiaceae,
Bignoniacea, Annonaceae, Cannabaceae và
Apocynacea. Đây cũng là ghi nhận lần đầu
tiên về thực vật là thức ăn của giống Pyrrhalta
ở vùng Đông Dương.
Lời cảm ơn: Tác giả cảm ơn tiến sĩ Jesús
Gómez-Zurita (Viện Tiến hóa sinh học, Tây
Ban Nha) đã trao đổi về học thuật. Nghiên
cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc
tế (IFS), Stockholm, Thụy Điển, dự án số
D/6149-1 tài trợ cho tác giả.
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ABSTRACT
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt is a true mangrove. In Viet Nam, L. littorea is distributed in
Khanh Hoa (Cam Ranh), Dong Nai, Vung Tau - Con Dao (Con Dao), Ho Chi Minh City (Can
Gio), Kien Giang (Phu Quoc), etc however the amount of individuals are sparse. The species was
recorded in the Red Book of Vietnam (2007) at the VU level. Our results showed that preserving
leaf samples at 4oC in less than 15 days would be the best for DNA extraction. Using young
leaves to extracted DNA will easily obtain the most total DNA. Of the 10 RAPD primers used,
there were 4 primers gave amplified products. We used these 4 primers to evaluate the genetic
diversity of L. litttorea populations in Can Gio area with NTYSYpc 2.10m software. The
diversity coefficients were varied from 0.4 to 1.00. The survey samples were divided into 5
groups with high polymorphism.
Keywords: Lumnireza littorea, RAPD - PCR, genetic diversity, Can Gio.
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ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ CÓC ĐỎ
(Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) Ở
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Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

Ó
óc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) là loài cây h c ở rừng ngập mặn. Ở Việt Nam, Cóc
đỏ phân b ở Phú Qu c, R ch Giá - Kiê Gia g, ô
ảo, Can Gio, a Ra h v
g Nai,…
h g s l ợng không nhiều. Hiệ ay, óc đỏ đ đ ợc ghi hậ
o g ách ỏ Việt Nam
(2007) ở mức độ đa g bị đe d a bậc VU. K
ả ghiê cứ cho hấy bảo quản mẫ lá ở 4oC
trong th i gia d ới 15 ngày sẽ l
hấ cho việc tách chi t DNA. Sử dụng lá non hay lá hơi
bánh tẻ để tách chi t DNA sẽ dễ h đ ợc DNA tổng s nhiều nhất. Trong 10 m i RAPD sử dụng
có 4 m i cho sản phẩm khu ch đ i. Sử dụ g 4 i e đá h giá đa d ng di truyền quần thể óc đỏ
khu v c Cần Gi bằng phần mềm NTYSYpc 2.10 m cho hệ s đa d ng từ 0,4–1,00. Các mẫu
khảo á chia h h 5 hó có độ đa hì h cao.
Từ khóa: óc đỏ, RADP - P R, ầ Gi , h hị h

ử, đa d ng di truyền.

*Địa chỉ email liên hệ: emqvt@hcmue.edu.vn
MỞ ĐẦU
y óc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack)
Voigt) thuộc h Bàng (Combretaceae) là
loài cây h c
của rừng ngập mặn (true
mangrove), đ đ ợc ghi o g Sách đỏ Việ
Na
7 ộ Khoa h c Công nghệ,
2007). Ở Việ Na , óc đỏ h b ở a
Ra h, ầ Gi , ô
ảo v Ph Q c, y
hiê các uần thể t i đ y đang bị đe d a
bởi ác động của co
g i dẫ đ n loài
óc đỏ có g y cơ bị tuyệt chủng (Quách
V To E ,
8). iện nay, các ch thị
phân tử đ v đa g đ ợc sử dụng rộ g i để
nghiên cứu s đa d ng di truyề
o g ộ
quần thể th c vật nói riêng và gi a các ần
thể nói chung. Các ch thị h ISSR, SSR,
RAPD đ ợc sử dụng phổ bi n (Guohua Su
et al., 2006; Nguyễ
ức Thành, 2014; Vũ
Thị Thu Hiề , 11), o g đó RAPD đ ợc
l a ch vì đơ giản, dễ th c hiện (Nguyễn
ức Thành, 2014; Lâm Vỹ Nguyên, 2006).
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ể gó
hầ c g cấ dẫ liệ về s đa
d ng của loài góp phầ đá h giá lịch sử
ngu n g c và phát triển các chi l ợc bảo
t lo i óc đỏ nói chung và quần thể Cóc
đỏ t i khu v c Cần Gi ói iê g, ch g ôi
i
h h Nghiê cứ s đa d ng về di
truyền của quần thể óc đỏ (Lumnitzera
littorea (Jack) Voigt) ở Kh D
Si h
yể Rừ g gậ
ặ
ầ Gi bằng ch thị
RAPD hằ
ác định s đa d ng về mặt di
truyền của lo i óc đỏ (Lumnitzera littorea)
yl
cơ ở cho chi l ợc bảo t n ngu n
ge e óc đỏ quí hi m.
CỨU
Trong giới h n của đề tài chúng tôi ch
nghiên cứu mức độ phân hóa về di truyền của
các ần thể óc đỏ phân b
hiê ở iểu
khu: tiểu khu 4, tiể h 7 v iểu khu 14 t i
Kh d T Si h yể Rừ g gập mặn Cần
Gi , huyện Cần Gi , TPHCM.

Đa dạng di truyền của quần thể

ể i đ ợc ti n hành từ tháng 10/2018
đ
há g 4 19 ở Ph g h ghiệm Di
truyền - th c vậ G1
h ộc hoa Si h h c,
T
g i h c S h m Thành ph H Chí
Minh), Phòng thí nghiệm Sinh hóa - Sinh h c
phân tử A4 , h ộc hoa Si h h c, T ng
i h c Sài Gòn).
Các mẫ lá óc đỏ đ ợc thu t i 3 Tiể
h ở Kh D tr Sinh quyển Rừng ngập mặn
Cần Gi . Sa đó các ẫ đ ợc xử lý qua vòi
ớc chảy, lau bằ g h
ch tầm c n 70o r i
đ ợc bảo quản trong ng Falcon 50 mL vô
ù g có đá h thứ t , kí hiệu rõ ràng và bảo
quả o g điều kiện -20o v 4oC.
Các hóa chấ hác đ ợc dùng tách chi t
DNA và phản ứng RAPD - P R đảm bảo
chấ l ợ g v độ tinh s ch DNA tổng s bao
g m: SDS, β - Mercaptoethanol, Chloroform,
Phenol, Isoamylacohol, EDTA, Tris - HCl,
ethanol, gel Agarose, các thành phần trong
phản ứ g P R h TaqDNA pol 2X e i , ớc cất 2 lần, thu c nhuộm Gel Red
6X Buffer.
Qui trình tách chiết DNA tổng s
Qui trình tách chi t DNA tổng s đ ợc
tham khảo theo qui trình tách chi t DNA tổng
s óc đỏ của Q ách v To E v
ỳnh
Lê Tuy Th , 19 v có hiệu ch nh một s
b ớc h a : Nghiền 0,2 g lá trong 3 ml
dung dịch EB và 10 µl β - Me ca oe ha ol bổ
sung 100 µl dung dịch SDS. Ủ dung dịch đ
ghiề o g 45 h ở hiệ độ 6 oC. Dùng
900 µl P: :I 5: 4:1) v o d g dịch lắc đề ,
hẹ ay, a đó ly
1 .000 vòng 10 phút.
Lặ l i lầ . Th dịch, lo i bỏ cặ v dù g
9 µl d g dịch :I 4:1) cho v o d g dịch
lắc đề , hẹ ay, ly tâm 10.000 vòng 10 phút.
Th dịch, lo i bỏ cặ v dù g c
yệ đ i
với ỷ lệ, dịch:c = 1: ,5 để ủa DNA o g
v g
g y ở ủ đô g. Sa đó ly
1 .000
v g 1 h . Lo i bỏ dịch, h ủa. Rửa ủa
bằ g 1. l c 7 o. Sa đó, ly
d g dịch
10.000 vòng o g 5 h lặ l i lầ ). Phơi
ủa ở hiệ độ 7o cho đ
hi ủa hô.
a
a ủa bằ g 5 .µl TE 1X v bảo ả
ẫ
o g ủ đô g -20oC.
DNA ổ g
a hi ách chi đ ợc iể
a bằ g h ơ g há điệ di ê gel agarose

,8%. Th c hiệ điệ di tro g d g điệ
ộ
chiề 9 .V o g 6 h . K ch h ớc ơ g
đ i của ả hẩ DNA ổ g đ ợc ác đị h
bằ g cách o á h với ha g DNA 1 kb.
ộ i h ch của DNA ổ g đ ợc iể
a v đị h l ợ g bằ g cách đo a g hổ
OD) ở b ớc ó g 60 nm và 280 nm. Dịch
chi đ ợc ha lo g 1 lầ . Ti h h đo các
ẫ . Mức độ i h ch của các ẫ hả á h
a ỷ OD 6 nm/280
. ác ẫ đ ợc
coi l i h ch hi ỷ
y ằ
o g
hoả g 1,8 đ
, .
ỳ h Thùy D ơ g,
2008 ; Ph
Th h ổ, 2008; Keb - Llanes
et al, 2002).
Kỹ thuật RAPD - PCR
Kỹ thuật RAPD - PCR đ ợc hiểu rằng các
DNA đ ợc nhân bản bằng các m i ngẫu nhiên
(bả g 1) với thành phần phản ứng g : 12,5
ul Taq DNA pol 2x - premix, 2 ul Primer, 7,5
ul H2O, 3 ul DNA khuôn). Trộn đều các thành
phần của hỗn hợp r i chuyển vào máy PCR
a đó ch y heo ch ơ g ì h đ c i đặt sẵn
với 40 chu kỳ g
các b ớc: tiền bi n tính:
94oC trong 5 phút; bi n tính: 94oC trong 30
giây; bắt cặp: Tm - 1 trong 40 giây; kéo dài:
72oC trong 1 phút 30 giây; k t thúc: 72oC
trong 5 phút; gi nhiệ độ: 10oC.
Bảng 1. Trình t 10 m i RAPD sử dụng
o g đề tài nghiên cứu
Tên
m i
R1
R2
R3
R4
R5
OPN6
OPA1
OPC1
OPC3
OPC12

Trình t theo
chiề 5’  ’
GTTGCCAGCC
ACATCGCCCA
GGTTGGAGAC
CCGAGGTGAC
GTGATCGCAG
GAGACGCACA
CAGGCCCTTC
TTCGAGCCAG
GGGGGTCTTT
TGTCATCCCC

Tm
(oC)
25,6
21,5
21,5
25,6
21,5
35,3
31,5
30,1
30,1
31,5

Mw
3004
2957
3108,1
3053
3068,1
3102,1
2959
3008
3010,1
3110

Các thang chuẩ
ch h ớc DNA: marker
1 kb, 100 bp của Hoa Kỳ.
Sản phẩm DNA sau PCR đ ợc phân tích
trên gel aga o e , % điệ đi o g d g điện
một chiều ở 90 V trong 50 phút với thuộc
nhuộm Gel Red 6X b ffe . K ch h ớc ơ g
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đ i của các DNA khu ch đ i đ ợc so sánh
với thang chuẩ
ch h ớc DNA 100 bp.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LU N
Chúng tôi ti n hành thu thập 20 mẫu lá
óc đỏ nhiề
ổi khác nhau với nh ng
c y có đ ng kính thân khác nhau. Về hình

thái lá: Lá đơ , g yê , hi n lá hình trứng,
mặt trên nhẵ bó g, chó lá hơi lõ
ng,
gân chính nổi lê
ặ d ới. Lá o có
xanh lục nh t, lá ởng thành xanh lục đậm.
Xét về hình thái lá ở ba tiểu khu không có s
hác ha , các lá đều có cùng một hình thái
ác định.

Hình 1. ì h hái lá óc đỏ 3 tiểu khu 4 (trái), tiểu khu 7 (gi a), tiểu khu 14 (phải)
hi đ a a hiệ độ phòng, chênh lệch nhiệ độ
quá cao làm cho các tinh thể ớc này bị tan
ra làm cho lá bị dập và giải phóng các hợp
chấ h he ol, a i l
lá hóa
ớc
khi ly trích. Vì th , qua một s thí nghiệm,
ch g ôi đ
a ột s k t quả h a :
Các mẫ l
ở nhiệ độ 4oC trong ng
falco đ t hiệu quả cao, có thể bảo quản 12
đ n 15 ngày mà lá không bị h hỏng khi lấy a
ghiề
ẫ o g điều kiệ hiệ độ h g.

Hình 2. Các mẫu lá d ng trong ng Falcon có
chú thích rõ ràng, bảo quản ở nhiệ độ 4oC
Các mẫu lá thu về đ ợc xử lý
ớc khi
ti n hành tách chi t DNA. Các mẫ lá đ ợc
rửa ĩ d ới v i ớc chảy, dù g h
ch
tẩm c n 70o la ĩ, la o bộ lá. Các mẫ đ t
tiêu chuẩn sẽ đ ợc tr trong ng falcon 50 mL
vô trùng và bảo quản trong -20oC. Tuy nhiên
các mẫ lá cũ g hô g bảo quả đ ợc lâu
o g điều kiện -20oC vì mẫu lá bảo quản
o g điều kiệ
y ha h chó g h hỏng
(hóa nâu, có hiệ
ợng bị dập..). Nguyên
nhân là do các tinh thể ớc trong lá có kích
h ớc to, gây chèn ép, phá vỡ vách cenllulose,
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Hình 3. Mẫ lá óc đỏ bị hóa
ti n hành ly trích DNA

ớc khi

Tách chiết DNA tổng s
a đầu chúng tôi tách chi t theo qui trình
tham khảo, ch g ôi h đ ợc dịch màu vàng,
không xuất hiện DNA tổng s hoặc DNA có ít
hoặc DNA vẫ c bị đứt gãy nhiều. Sau quá
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trình hiệu ch h, ch g ôi đ h đ ợc DNA
tổng s
ơ g đ i t t, không bị đứt gãy. Tuy
nhiên các mẫu tách chi t có tỷ s OD không

cao, từ 1, 1 đ n 1,85. Trong 20 mẫ đo a g
phổ, ch g ôi h đ ợc 10 mẫu có thể th c
hiện phản ứng PCR.

Hình 4. iện di DNA tổng s tách chi
ả
STT

Mẫu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
14.1
14.2
14.3

heo

y ì h đ hiệu ch nh

. K t quả đo a g hổ DNA tổng s trong các mẫu nghiên cứu
Tỷ s
Kh i l ợng
Tỷ s
Kh i l ợng
STT Mẫu
OD260/OD280
g μl)
OD260/OD280
g μl)
1,26
1.325,5
11
14.4
1,82
2.434,9
1,01
1.259,4
12
14.5
1,79
2.153,7
1,24
1.465,7
13
14.6
1,53
1.925,4
1,13
1.198,4
14
14.7
1,47
1.764,1
1,07
1.126,8
15
14.8
1,32
1.506,0
1,71
2.037,4
16
7.1
1,85
2.115,4
1,84
2.314,9
17
7.2
1,81
2.301,7
1,82
2.504,3
18
7.3
1,54
1.065,6
1,85
2.479,6
19
7.4
1,79
2.168,2
1,83
2.098,1
20
7.5
1,02
1.077,4

Phản ứng RAPD - PCR
Trong 10 m i (primer) RAPD - PCR sử
dụ g o g đề tài, có 4 primer cho sản phẩm
khu ch đ i, đ t 40% trên tổng s m i khảo
sát. K t quả h đ ợc
b g DNA,
g
bì h 8, 5 b g ba d)
i.
â tíc ba d đa ì
i với R1, k t quả điện di sản phẩm trên
gel agarose 2,0% cho thấy sản phẩ h đ ợc
nằm trong khoảng từ 1 đ n 120 bp. K t quả
điện di trên bản gel agarose cho thấy có 2 lo i
band xuất hiện, lo i 1 kí hiệu R1_1 là các mẫu
4.6, 4.7, 14.5, 7.1, 7.2 và lo i band 2 kí hiệu
R1_2 là 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, và 7,4. Từ đó

rút ra k t luậ đ có sai khác trong các mẫu
trong khu v c nghiên cứ . P i e R1 đ cho
s đa hì h o g ần thể nghiên cứu loài Cóc
đỏ ở khu v c Cần Gi .
i với các sản phẩm khu ch đ i của
primer R4 cho k t quả h đ ợc cũ g ằm
trong khoảng từ 1 đ n 120bp. K t quả điện
di trên gel aga o e cũ g cho hấy có 3 lo i
band rõ rệt kí hiệu R4_1, R4_2, R4_3, trong
đó R4_1 o g hoảng 100bp là các mẫu
14. , 7. , 7.4; R4_ có cù g ch h ớc đó là
4.6, 4.7, 14.2, 14.4, 7.1; R4_3 g m các mẫu
14.1, 14.5. T ơ g
i e R1, R4 cũ g cho
s đa hì h o g ghiê cứu s đa d ng của
lo i óc đỏ.
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Hình 5. Sản phẩm RAPD - PCR m i R1

Hình 6. Sản phẩm RAPD - PCR m i R4
Tuy nhiên, k t quả sản phẩm khu ch đ i
primer R2 có s khác biệt, tuy k t quả
khu ch đ i PCR không xuất hiện nhiều band
h g đ hấy s sai khác trong các mẫu
nghiên cứu rõ rệt nhất. Các band xuất hiện
nằm trong khoảng từ 1 đ 16 b .
i
với các mẫu khu v c 4 ch xuất hiện 1 band
duy nhấ , đ i với mẫu khu 7 xuất hiện 2 band
riêng các mẫu khu 14 không xuất hiện band
nào. Quan sát sản phẩm trên gel agarose cho
thấy xuất hiện 4 lo i ba d có ch h ớc khác
nhau ở khu 4 và khu 7, lo i band 1 kí hiệu
R2_1 thấy ở mẫu 7.2, lo i band 2 kí hiệu
R _ có cù g ch h ớc xuất hiện ở các
mẫu 7.1 và 7.4, lo i band 3 kí hiệu R2_3 có
cù g ch h ớc xuất hiện ở các mẫu 4.7 và

7.2, lo i band cu i cùng kí hiệ R _4 đ ợc
thấy ở các mẫu 4.6, 7.1, 7.4. Nguyên nhân
dẫ đ n s khác biệt này có thể là primer
không t o đ ợc liên k t trên m ch khuôn
o g giai đo n bắt cặp trên mẫu khu v c 14,
hoặc bắt cặp quá lỏng lẻo dẫ đ n việc ơi a
o g giai đo n kéo dài dẫ đ n không t o
sản phẩm khu ch đ i. Nguyên nhân thứ hai
kể đ đó l hoảng cách cho s khu ch đ i
qúa nhỏ hoặc quá lớn không thể cho sản
phẩm khu ch đ i. Nguyên nhân thứ ba có thể
xảy a đó l o g các ẫu 14 không có vùng
gắn m i đặc hiệ , điều này cho thấy R ch a
đặc hiệ để cho sản phẩm khu ch đ i hoặc
trong các mẫu này có trình t bảo t n ngu n
gene và không có s khác biệt trong loài.

Hình 7. Sản phẩm RAPD - PCR của m i R2
Ngoài ra, k t quả sản phẩm khu ch đ i
của primer R3 cho 2 lo i band (R3_1, R3_2)
trong khoảng 110 bp ở các mẫu khu v c 4 và
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khu v c 7, các mẫu khu v c 14 không cho sản
phẩm khu ch đ i với primer này. R3_1 có
cù g ch h ớc trong khoảng 120 bp bao
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g m mẫu 4.6, 4.7, 7.1, 7.4, lo i band thứ 2
nằm trong khoảng 100 bp là mẫu 7.2. Nguyên

h đ a a
nghiên cứu.

ơ g

h

i e R

o g

Hình 8. Sản phẩm RAPD - PCR của m i R3
Mặc dù hiệu quả h
ch các i e đ
có ý ghĩa o g việc nghiên cứu s đa d ng
quần thể óc đỏ h g ch a cao, các hổ
band ch có ch h ớc trong khoả g 1 đ n
160 bp. Có thể các m i ch bắt vào nh ng vị
trí có s khu ch đ i nằm trong ph m vi này.
â tíc câ đa dạng di truyền
T ê cơ ở về s bi động di truyền của
10 mẫ
óc đỏ d a vào k t quả RAPD –
PCR, ch s
ơ g đ g đơ giản SM và
h
ch hó heo h ơ g há UPGMA,
ch g ôi đ
y d g đ ợc biể đ quan hệ
di truyền gi a các mẫ
óc đỏ khu v c Cần
Gi . K t quả h đ ợc trên biể đ phân
nhóm cho thấy hệ s
ơ g đ ng di truyền
gi a các mẫ óc đỏ nghiên cứ dao động từ
,4 đ n 1,00. N u xét mức độ ơ g đ ng ở
0,60, các mẫ óc đỏ t i khu v c nghiên cứu
chia làm 4 nhóm:
Nhóm I g m các mẫu 4.6, 7.1, 4.7 có hệ
s
ơ g đ g dao động từ ,77 đ n 0,91.
iều này cho thấy mức đa d ng thấp trong
các mẫ óc đỏ h đ ợc khu v c Cần Gi .
Nhóm II g m các mẫu 14.1, 14.3, 14.2,
14.4, 14.5 có hệ s
ơ g đ g dao động từ
0,68 đ 1, . T o g đó
ẫu 14.2 và 14.4
có hệ s
ơ g đ g l 1, . iều này cho
thấy 2 mẫu trên có thể cùng ngu n g c, cùng
quan hệ mật thi t với nhau.
Nhóm III g m mẫu 7.4.
Nhóm IV g m mẫu 7.2.
Từ biể đ quan hệ di truyền gi a các
mẫ
óc đỏ, chúng tôi b ớc đầu nhậ định
đ ợc s đa d ng trong các mẫ óc đỏ t i khu

v c nghiên cứu. Có thể thấy rằ g, óc đỏ
s ng trong cùng mộ vù g, ôi
ng bi n
động ít nên không có sai khác về mặt hình
thái. Và nghiên cứu cho thấy các cây có s
sai khác về mặt di truyền ở mức thấp.
Từ biể đ quan hệ di truyền cho thấy
mẫu 7.2 tách hoàn toàn thành một nhóm riêng
biệt. Trong 5 mẫu chúng tôi ti n hành thu t i
tiểu khu 7 thì mẫu 7.2 là mẫ có ch h ớc
lớn nhất, g m 3 nhánh lớ , đ i diệ đ ng
kính thân của một nhánh là 95,77
. iều
này chứng tỏ mẫu 7.2 có thể l c y đ i thụ, lâu
ở tiểu khu 7. Nhóm lớn k ti p g m mẫu
7.4 cũ g đ ợc xem là cây to ở tiểu khu 7, xét
về mặt di truyền thì 7.2 và 7.4 khác ngu n g c
với ha , các c y đ có ừ ớc đó.
Nhóm k ti p g m các mẫu tiểu khu 14 có
hệ s
ơ g đ ng di truyền từ ,68 đ n 1,00.
T o g đó ẫu 14.2 va 14.4 thu gần nhau, khi
xét về mặt di truyền, hai mẫu trên có hệ s
ơ g đ ng là 1,00, chứng tỏ rằng, 2 mẫu này
có chung một ngu n g c. Các mẫu tiểu khu 14
tách biệt thành một nhóm riêng biệt cho thấy
s đặc
g cho iể h
y h g o g ội
bộ các mẫ đều cho thấy s sai khác về mặt di
truyền, rõ ràng nhất là mẫu 14.5 tách riêng
thành nhóm nhỏ, trong khi các mẫu 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 tập trung l i thành 1 nhóm có
hệ s
ơ g đ ng di truyền từ ,8 đ n 1,00.
S sai khác trên th ng nhất với việc chúng tôi
thu mẫu 14.5 ở địa điểm không nằm gần các
mẫu 14 kia.
Nhóm cu i cùng g m các mẫu 4.6, 4.7 và
7.1. Tuy rằng ch thành công ở hai mẫu tiểu
h 4 h g cũ g cho hấy s sai khác ngoài
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mặt di truyền, các mẫu ở nhóm cu i có hệ s
di truyền từ ,77 đ n 0,91. Trong nhóm này,
mẫu 4.7 tách riêng với hai mẫu 4.6 và 7.1. Xét
về khoả g cách địa lý, tiểu khu 4 và tiểu khu 7
nằm gần nhau nên khi xét về s đa d ng di
truyề cũ g cho thấy có s gầ gũi với nhau
hơ o với tiể h 14. óc đỏ là loài thụ
phấn nh cô
ù g, ch g h ng hút mật
hoa và vô tình mang h t phấ đi a v hụ tinh

Hình 9. Biể

Từ biể đ quan hệ di truyền trên cho
thấy s đa d ng trong các mẫu nghiên cứu là
thấp, tuy nhiên các mẫu có thể phân biệt rõ
ràng. Các mẫu trong tiểu khu có s đa d ng
h g cũ g hể hiện s đặc
g cho ừng
tiểu khu nghiên cứu.

đ quan hệ di truyền của 10 mẫ

KẾT LU N
ớc đầu hiệu ch nh quy trình tách chi t
DNA tổng s cho lo i óc đỏ heo h ơ g
pháp EB. Việc bổ
g l ợ g βMercaptoethanol dễ dàng bi n tính protein,
đ ng th i bảo về DNA t hơ o g á ì h
th c hiện. T g h i gian tủa gi
h đ ợc
DNA tổng s t t nhất. Th c hiện tách chi t 20
mẫ đ cho 1
ẫ đủ điều kiệ để ti n hành
phản ứng PCR.
Trong tổng s 10 RAPD primer có 4
primer cho sản phẩm khu ch đ i. Sử dụng 4
i e
y đá h giá đa d ng di truyền trong
quần thể óc đỏ khu v c Cần Gi cho hệ s
đa đ g bi độ g ơ g đ i cao ừ ,44 đ n
1,00. Tuy nhiên, 8/10 mẫu có mức đa d ng di
truyền thấp.
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cho hoa khác, chính nh đặc điểm này nên có
thể mẫu 7.1 cùng nhóm với mẫu 4.6.
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ABSTRACT
The phylogenetic relationship of 83 taxa of Santalaceae s.l. was reconstructed based on the
molecular data sets including the nuclear ribosomal (small and large subunit rDNA) and the
chloroplast rbcL, matK, and trnL-F regions. The Maximum likelihood (ML) and Bayesian
inference (BI) methods were used to build the phylogenetic trees. The results strongly supported
the monophyly of Santalaceae s.l. and seven monophyletic families were recognized within
Santalaceae s.l. Thesiaceae was recognized as monophyletic family including four genera:
Buckleya, Osyridicarpos, Thesium and Lacomucinaea. Comandraceae include two genera
Comandra and Geocaulon. Nanodeaceae was similar to Comandraceae with two genera
distributed in New Zealand to the Juan Fernandez Islands and temperate South America.
Santalaceae s.s. include 11 genera. The mistletoe family Viscaceae was strongly supported as
monophyletic including seven genera. Amphorogynaceae included nine genera. Cervantesiaceae
included eight genera, in which the species number of eastern Asia Pyrularia still needs future
investigation to resolve. Mistletoe might have evolved from root-parasites via amphiphagous
parasites, and hyperparasitic plant might have evolved from mistletoe.
Keywords: Santalales, Santalaceae, molecular phylogeny, non-monophyletic, parasitic plants.
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INTRODUCTION
Santalaceae sensu lato (s.l.) is a large
family in Santalales, which includes ca. 44
genera and ca. 900 species (Stevens, 2001
onwards). The members of Santalaceae are
distributed in temperate and tropical regions
(Kuijt, 2015). Santalaceae is most important
family in Santalales, Santalum album and
several related Santalum species have
significant commercial value continuously
because of the dense heartwood and the
famous fragrant essential oils. Additionally,
tubers of some Arjona species are eaten by
aboriginal peoples in southern Chile.
Classification history of Santalaceae is
complex. Santalaceae was first described in
the Brown’s system (1810). Hieronymus
(1889) provided the next treatment of
Santalaceae, in that he recognized 26 genera
of the family and placed the into three tribes:
Anthoboleae, Osyrideae, and Thesieae. Pilger
(1935) updated and revised the Hieronymus’s
classification, and retained the three tribes but
rearranged the generic taxonomy in the family.
Since Pilger’s work, subsequent authors have
made significant contributions to our
understanding of the floristics, generic and
tribal relationships within Santalaceae. To
date, Pilger’s work still represents the most
recent generic-level systematic and taxonomic
treatment for the family worldwide.
Nickrent et al. (2010) provided “a revised
classification of Santalales”. Their study
established four new families, that formerly
resided in Santalaceae: Amphorogynaceae,
Cervantessiaceae,
Comandraceae
and
Nanodeaceae; and the study also recognized
11 genera within Santalaceae s.s. Their study
provided important information for our
understanding
about
classification
of
Santalales and a key to Santalales families
was
also
presented.
However,
the
classification system of Nickrent needs further
improvement.
The next treatment of Santalales was that
of Kuijt (2015) including 12 families in
conflict with the results from molecular data.
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In the treatment, many genera and families
were removed out of Santalales, as well as
reinstated from the treatment of Nickrent et al.
(2010). However, there are some problems
which existed in the treatment of Kuijt (2015)
that have been resolved by Nickrent et al.
(2010), such as positions of Viscaceae,
Eremolepidaceae
within
Santalaceae;
Olacaceae
and
Satalaceae
are
non-monophyletic group.
Several molecular phylogenetic studies of
Santalaceae (s.l.) have been undertaken.
Santalaceae
s.l.
were
supported
as
paraphyletic with strong support by Der &
Nickrent (2008). Eight clades within
Santalaceae s.l. were recognized, each of them
was treated as the separate family by Nickrent
et al. (2010). Their results also strongly
supported
the
formerly
Santalaceous
Anthobolus within Opiliaceae, as well as
Arjona and Quinchamalium in Schoepfiaceae.
Su et al. (2015) reconstructed the
phylogeny of Santalales based on molecular
data of 180 species of Santalales (including
Balanophoraceae)
to
investigate
the
relationship between Balanophoraceae and
Santalales. However, this study was not
focussed on the phylogenetic relationship
within Santalaceae.
Up to today, several studies on phylogeny
and classification of Santalaceae were
conducted. However, there are disagreements
in the various treatments or reinstatement of
several genera of Santalaceae. Moreover, the
evolution of Santalaceae s.l. species is very
interesting, such as the relationship between
aerial parasitism and root parasitism in
Santalaceae s.l. However, this issue is not
clarified yet. Thus, a phylogenetic analysis of
Santalaceae with extended samples is needed
to clarify the phylogenetic relationships,
classification
and
evolution
within
Santalaceae s.1. This study aims to (1)
reconstruct the phylogeny of Santalaceae s.l.;
(2) clarify the phylogenetic relationship and
evolution within Santalaceae s.1.

Exploring the phylogenetic relationship

MATERIALS AND METHODS
Taxon
sampling,
DNA
extraction,
amplification, and sequencing
We sampled 83 taxa for three plastid
markers matK, rbcL, trnLF and nuclear small
subunit ribosomal DNA (SSU rDNA), large
subunit ribosomal DNA (LSU rDNA)
(Appendix 1). Thirteen taxa of Loranthaceae,
Misodendraceae, Schoepfiaceae, Opiliaceae
were selected as outgroups to test the
monophyly of Santalaceae s.l. within
Santalales.
We extracted total genomic DNAs from
silica gel-dried leaves and amplified the
markers matK, rbcL, trnLF, LSU-rDNA and
SSU-rDNA. Polymerase chain reactions and
sequencing were carried out using the primers
designed by Vidal-Russell & Nickrent (2008a,
2008b) and Taberlet et al. (1991). We applied
a standard PCR amplification to all samples.
PCR amplification reactions included 1.5
mmol/L MgCl2, 0.2 mmol/L dNTPs, 0.4
mmol/L of each primer, 1 unit Taq polymerase
and 10–50 ng of genomic DNA. The PCR
program consisted of 5 min at 95oC, 37 cycles
of 30 s at 95oC, 50s at 52oC, and 1 min 30s at
72oC, with a final extension of 10 min at 72oC.
We examined PCR products using
electrophoresis and 1.0% agarose gels. We
purified PCR products with BioMed
multifunctional DNA fragment purification
recovery kits and then sequenced them using
our amplification primers. We completed
bidirectional sequencing using an ABI 3730
DNA Sequencer (Applied Biosystems,
Carlsbad, California, USA). We performed
quality estimation and assembly for the newly
generated sequences with Geneious 8.0.5
(Drummond et al., 2011). We aligned the
sequences in MUSCLE 3.8.31 (Edgar, 2004)
and then adjusted them manually in Geneious.
Phylogenetic analysis
Both the maximum likelihood (ML) and
Bayesian inference (BI) were carried out for
the phylogenetic analyses of Santalaceae s.l.
The ML analysis was performed using the
program RAxML 8.2.10 (Stamatakis, 2006;
Stamatakis et al., 2008) with the GTR + I + G

substitution model for each molecular marker
and the combined dataset at the Cyper
Infrastructure for Phylogenetic Research
(CIPRES; www.phylo.org). ML bootstrap
analysis was implemented with 1,000
replicates. Bayesian inference was conducted
in MrBayses 3.1.2 (Ronquist & Huelsenbeck,
2003). The best-fitting models for each
marker and the combined data set were
determined by the Akaike information
Criterion (AIC) as implemented in jModelTest
2.1.6 (Posada, 2008). Bayesian analysis of the
combined data set used the GTR + I + G
model as determined in jModelTest. The
MCMC algorithm was run for 10,000,000
generations with four Markov chain Monte
Carlo (MCMC) and trees were sampled every
1,000 generations. The program Tracer 1.6
(Rambaut & Drummond, 2007) was used to
check that effective sample size (ESS) for all
relevant parameters were well above 200
indicating that stationarity probably had been
reached. With the first 25% of sampled
generations (2,500 trees) discarded as burn-in,
a 50% majorily-rule consensus tree and
posterior probabilities (PP) were obtained
using the remaining trees.
RESULTS
This study generated 37 new sequences.
The combined data set included 9,303 aligned
positions for the ingroups and outgroups.
Phylogenetic trees from individual
nuclear and chloroplast partitions resulted in
lower resolution of relationships within
Santalaceae s.l. than the combined dataset.
The results from ML and BI trees were highly
congruent, the few differences had low
support. Thus, we combined results in ML
tree with BS and PP values. A summary of
Santalales members is shown in Figure 1. The
detailed phylogenetic relationships within
Santalaceae s.l. are presented in Figure 2.
The combined molecular dataset
indicated a strong support for most clades.
Santalaceae s.l. was well supported as sister to
Opiliaceae (Figure 1). Our results showed that
two major clades were recognized within
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Santalaceae s.l. indicating seven families
(Figures 1, 2). All seven families were
well-supported as monophyletic (ML BS =
100%, PP = 1.0) (Figure 2). Thesiaceae and
Comandraceae were closely related and sister
to Cervantesiaceae, Nanodeaceae, Santalaceae
s.s., Amphorogynaceae and Viscaceae.
DISCUSSION

Figure 1. Maximum likelihood (ML) tree
derived from analysis of the combined dataset
showing the systematic position of
Santalaceae s.l. in Santalales. Nodal support is
given above the branches as ML bootstrap
values/Bayesian posterior probabilities.
Support values less than 50% are indicated
with “–”
Santalaceae s.l. was well-supported as
monophyletic group (Figures 1 and 2). The
sister relationship of Opiliaceae and
Santalaceae s.l. is also well-supported (BS =
100%, PP = 1.0) by our molecular analyses.
This result is congruent with Nickrent et al.
(2010) and Su et al. (2015). Santalaceae s.l.
and Opiliaceae share several common
morphological characteristics. For instance,
both families are root parasites with axillary
inflorescences, apopetalous or slightly
sympetalous corollas, short styles and
drupaceous fruits. However, Opiliaceae can be
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easily distinguished by alternate leaves, erect
and fleshy flower disks, distinct stamens, and
superior ovaries. Most importantly, all species
of Opiliaceae possess cystoliths in the foliar
mesophyll and fine tubercles on the surface of
dried leaves (Kuijt, 2015; Le et al., 2018).
Thesiaceae was recognized by Nickrent
et al. (2010) including five genera: Buckleya
Torr., Kunkeliella Stearn, Osyridicarpos,
Thesidium Sond. and Thesium. However,
Kuijt (2015) did not recognize the family and
replaced all the members to Santalaceae s.l.
Der & Nickrent (2008) supported Thesiaceae
as a separate family and Thesium was closely
related with Kunkeliella and Thesidium.
Nickrent & García (2015) established a new
genus Lacomucinaea from the largest genus
of Santalales Thesium; the new genus
Lacomucinaea is closely related with
Osyridicarpos. Nickrent & García (2015)
also lumped Kunkeliella and Thesidium as
sections into Thesium. The results of our
analyses supported Thesiaceae as a separate
and monophyletic family. Moreover, our
results also suggest that the two genera
Kunkeliella and Thesidium should be
included into Thesium. Buckleya is a shrubby
genus with four species in eastern Asia (three
in China, one in Japan) and one species in the
southeastern United States (Boufford et al.,
2010). Our molecular analyes well-supported
Buckleya as monophyletic genus. The two
species Buckleya distichophylla from
southeastern United States and Buckleya
henryi from eastern Asia are closely related
(Figure 2). Thus, this study supports that
Thesiaceae is a monophyletic family
including
four
genera:
Buckleya,
Osyridicarpos, Thesium and Lacomucinaea.
The
family
Comandraceae
was
established by Nickrent et al. (2010) and
recognized by Su et al. (2015), which
includes two genera Comandra, Geocaulon
and two species. The members of the family
distributed in North America, Alaska,
Mediterranean and Europe. However, Kuijt
(2015) did not recognize the Comandraceae
family and returned two genera to
Santalaceae. Our results well-supported this
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clade as a separate family, Comandraceae is
closely related with Thesiaceae and

Cervantesiaceae (Figures 1–2).

Figure 2. Maximum likelihood (ML) tree derived from analysis of the combined dataset of five
genes (matK, rbcL, trnLF, LSU rDNA and SSU rDNA) representing Santalaceae s.l. and
outgroups. ML bootstrap values and posterior probabilities (PP) of the BI analysis are presented
above the branches. Support values less than 50% are indicated with “–”
Cervantesiaceae was established by
Nickrent et al. (2010) and includes eight
genera with small to large trees that have large

drupaceous fruits with a stony pit. The family
includes two well-supported clades (Figure 2)
(BS = 100%, PP = 1.0). Pyrularia was
225

Le Chi Toan et al.

recognized including two to five species
depending on the treatments (Tam, 1988; Xia
& Gilbert, 2003; Kuijt, 2015; Nickrent, 2016).
The members of Pyrularia include Pyrularia
pubera Michx. the endemic species to eastern
North America, one to four endemic species to
eastern Asia with P. edulis (Wall.) A. DC., P.
sinensis Y.C. Wu, P. bullata P.C. Tam, P.
inermis S.S. Chien (Kuijt, 2015; Xia &
Gilbert, 2003).
Molecular results suggested that Pyrularia
is a monophyletic genus, and two clades were
recognized within the genus corresponding to
their distribution. Four individual of Pyrularia
pubera placed in the first clade with strong
support (BS = 100%, PP = 1.0) (Figure 2).
While, the second clade includes four
endemic species to eastern Asia, P. sinensis
was well-supported as a sister to the three
remaining species (Figure 2). Our molecular
analysis supports that all four eastern Asia
Pyrularia are very closely related with each
other (Figure 2). Moreover, the morphology of
the four species is very semilar, only few
characters can be used to distinguish them
such as Pyrularia bullata and P. inermis were
easily distinguished from the other two
species for their bubble-like protrusions on the
adaxial leaf surface after drying and the very
narrow distribution range. While, P. sinensis
can be determined from the three species by
glabrous buds, elliptic leaves and nearly
spherical pseudodrupes with a relatively low
polar/equatorial ratio. Additionally, P. sinensis
has shorter leaves but longer fruit peduncle
than P. edulis. However, Xia (1992) combined
the four eastern Asian species into one single
species, P. edulis, arguing that there are only
subtle differences among them; and this
treatment was followed in the Flora of China
(Xia & Gilbert, 2003). Thus, this study
strongly suggests that future investigation on
phylogeny and classification with more
sampling is necessary to resolve the species
number of eastern Asia Pyrularia.
Nanodeaceae was established by Nickrent
et al. (2010) including only two monotypic
genera. The two genera are distributed in New
Zealand to the Juan Fernandez Islands (Mida
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A. Cunn. ex Endl.) and temperate South
America (Nanodea Banks ex C.F. Gaertn).
Our result showed that Nanodeaceae was
well-supported as monophyletic and closely
related with Santalaceae s.s., Viscaceae and
Amphorogynaceae.
Santalaceae s.s. includes 11 genera. This
family was supported by molecular data (Der
& Nickrent, 2008) and recognized by
Nickrent et al. (2010). The genus
Omphacomeria (Endl.) A. DC. and
non-monophyletic genus Exocarpos Labill.
are closely related, both the two genera are
root parasitic and treated in tribe Anthoboleae
together with Anthobolus (Opiliaceae now) in
traditional classification. However, among 26
species of the genus Exocarpos, at least two
have been reported as amphiphagous plant (to
parasitize either roots or stems) (Kuijt, 1969).
Our results are congruent with Der &
Nickrent (2008) and Nickrent et al. (2010)
that the two genera Omphacomeria and
Exocarpos are strongly supported within
Santalaceae s.s. as sisters to the remaining
genera. Three stem parasitic genera
Lepidoceras Hook. f., Eubrachion Hook. f.
and Antidaphne Poepp. & Endl. were placed
in this family with high support (Figure 2).
Based on the position of Exocarpos and the
three stem parasites, we can conclude that
mistletoes evolved from root parasitism via
amphiphagous habit.
The mistletoe family Viscaceae was
strongly supported as monophyletic, which
includes seven genera and ca. 580 species.
This family was recognized by both
classification and molecular works in the
previous studies (Kuijt, 2015; Su et al., 2015;
Nickrent et al., 2010; Der & Nickrent, 2008;
Nickrent & Malécot, 2001; Wiens & Barlow,
1971; Kuijt, 1969). Our results showed that
the relationships within this family were clear
with strong support (Figure 2). Viscum was
well-supported as a sister to the remaining
genera. However, the biggest genera of
Viscaceae Phoradendron, and Dendrophthora
are paraphyletic. Phoradendron includes ca.
247 species, while Dendrophthora contains 68
species, and both are distributed in the
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neotropics. We propose that further study with
additional taxon sampling for the two genera
are necessary to test their monophyly.
Amphorogynaceae was established by
Nickrent et al. (2010) including nine genera.
Three clades were recognized within the
family. The two genera of New Caledonia
Amphorogyne Stauff. & Hürl. and Daenikera
Hürl. & Stauff. were strongly supported as
sisters to the remaining genera. The three
genera of Australia Choretrum R. Br.,
Leptomeria R. Br. and Spirogardnera Stauff.
were closely related and well-supported as
sisters to Dendrotrophe Miq. clade. The
Dendrotrophe clade composed of four genera
Dendrotrophe,
Dendromyza
Danser,
Dufrenoya Chatin and Phacellaria, which are
distributed in Southeast Asia. However,
Phacellaria is a hyperparasite, and the
morphological characters of Phacellaria are
different from other three genera in the
Dendrotrophe clade, such as leaves and
vegetative stems almost absent, flowers
sessile and often very densely clustered.
Whereas, Dendrotrophe, Dendromyza and
Dufrenoya share many morphological
characters: alternate leaves, 5-merous flowers,
inferior ovary and drupe fruit. Interestingly,
Dendrotrophe is amphiphagous parasites,
while Dufrenoya is mistletoe (stem parasites),
Dendromyza is dendroparasites (stem parasitic
lianas). Thus, we can conclude that mistletoe
might have evolved from root-parasites via
amphiphagous parasites, and hyperparasitic
plants have evolved from mistletoe.
CONCLUSION
The results of this study support that
seven separate families were recognized as
monophyletic families within Santalaceae s.l.
The relationship between genera of
Santalaceae s.l. was clarified. The species
number of eastern Asia Pyrularia need future
investigation to resolve. Mistletoe might have
evolved from root-parasites via amphiphagous
parasites, and hyperparasitic plants have
evolved from mistletoe.
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ABSTRACT
This study provided data on reproductive biology of Periophthalmodon schlosseri for applying
its reproduction and breeding in aquaculture. This species lives along the coastline in the Mekong
Delta including Soc Trang and Bac Lieu Provinces. Data analysis results of 1,137 individuals
(486 collected in Soc Trang from 1/2018 to 12/2018; and 651 collected in Bac Lieu from 10/2018
to 9/2019) showed that the sex ratio was close to 1:1. The species was belonged to multiple
spawner category, releasing eggsthroughout a year (11/12 months in Soc Trang and 12/12
months in Bac Lieu). Both male and female P. schlosseri matured firstly at the length of > 19.0
cm, and this value of males was higher than that in females. Batch fecundity of this fish was in
Bac Lieu (53,402 ± 2,992 eggs/females) was higher than that in Soc Trang (41,822 ± 2,700
eggs/females), but its egg diameter was not significantly different.
Keywords: Periophthalmodon schlosseri, fecundity, length at first mature, mudskipper,
Bac Lieu, Soc Trang.
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ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ THÒI LÒI Periophthalmodon schlosseri
(Pallas, 1770) Ở VEN BIỂN SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này cung cấp đặc điểm sinh học sinh sản của cá Thòi lòi, Periophthalmodon schlosseri,
làm cơ sở cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo ch ng
Th i l i phân bố vùng ven biển Đồng bằng
sông Cửu Long bao gồm cả Bạc Liêu và Sóc Trăng Kết quả phân tích 1.137 mẫu cá (486 mẫu thu
được ở Sóc Trăng từ tháng 1–12/2018 và 651 mẫu c thu được ở Bạc Liêu từ 10/2018 đến 9/2019)
cho thấy tỷ lệ giới tính của loài này tương đương tỷ lệ 1:1. Loài cá này thuộc nhóm c đẻ nhiều lần
quanh năm (11 tháng ở Sóc Trăng và 12 th ng ở Bạc Liêu). Cả cá thòi l i đực và cái ở Sóc Trăng
và Bạc Liêu đều thành thục ở chiều dài hơn 19,0 cm và c đực dài hơn c c i. Sức sinh sản tuyệt
đối của cá thòi lòi ở Bạc Liêu (53.402 ± 2.992 trứng/cá cái) cao hơn so với cá ở Sóc Trăng (41.822
± 2700 trứng/cá cái) nhưng đường kính trứng tương đương nhau.
Từ khóa: Periophthalmodon schlosseri, cá thòi lòi, chiều dài thành thục, sức sinh sản, Bạc Liêu,
Sóc Trăng.
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MỞ ĐẦU
Miller (1984) cho rằng hầu hết cá bống
đẻ trứng ở nền đ y, con đực chăm sóc trứng
trong mùa vụ sinh sản. Ở mùa vụ sinh sản,
noãn sào thành thục của Aphia minuta (cá
Bống) chứa các noãn bào ở những giai đoạn
thành thục kh c nhau, điều này cho thấy
mùa vụ sinh sản dài trong v ng đời ngắn
của chúng và có ít nhất 2 lần đẻ trứng khác
nhau (Caputo et al., 2000). Healey (1971)
cho rằng Pomatoschistus minutus (cá Bống
cát) có thể đẻ ít nhất 3 lứa trứng trong mùa
vụ sinh sản. Tuy nhiên, đặc điểm sinh học
sinh sản của cá bống ở Việt Nam, đặc biệt là
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBS L) c n ít
được biết đến.
Loài P. schlosseri (c Th i l i) phân bố
ở môi trường nước mặn và nước lợ (Murdy,
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1989; 2011; Murdy & Jaafar, 2017). Chúng
có khả năng sống được cả môi trường cạn
và nước (Clayton, 1993) và phân bố rộng ở
bãi bồi vùng rừng ngập mặn trong khu vực
Th i Bình Dương (Froese & Pauly, 2019).
Loài cá này có khả năng đào hang làm nơi
chứa oxy và đẻ trứng trong mùa sinh sản
(Ishimatsu et al., 1998, 1999, 2009) và có
khả năng hô hấp oxy khí quyển thông qua
da (Zhang et al., 2003). Theo Mazlan &
Rohaya (2008), P. schlosseri ở bãi bồi rừng
ngập mặn dọc theo vùng biển ven bờ
Sepangor, Malaysia sinh sản khi chiều dài
thân (TL) c đực 10–27,5 cm và cá cái
14,5–28,5 cm. Tỷ lệ đực/cái là 1:1,1; đường
kính trứng trong noãn sào trung bình từ
70,7 ± 14,9 μm (giai đoạn 1) đến 356,9 ±
20,2 μm (giai đoạn 5); mùa sinh sản kéo dài
kéo dài từ th ng 6 đến tháng 10.

Đặc điểm sinh sản của cá

Ở Việt Nam, loài cá này phân bố từ rừng
ngập mặn Cần Giờ đến Mũi à Mau (Tống
Xuân Tám và nnk., 2012; Trần Đắc Định và
nnk., 2013). Một số loài cá bống ở ĐBS L đã
được nghiên cứu về sinh học sinh sản như:
Butis butis (cá Bống trân) (Dinh Minh Quang
& Le Thi My Tien, 2017) P. septemradiatus
(cá Thòi lòi) (Dinh Minh Quang et al., 2018)
Boleophthalmus boddarti (cá Bống sao) (Dinh
Minh Quang et al., 2015), Parapocryptes
serperaster (cá Kèo vảy to) (Dinh Minh
Quang et al., 2016), tuy nhiên, đến nay vẫn
chưa có công bố nào về sinh học sinh sản của
loài P. schlosseri ở Việt Nam, ngoài nghiên
cứu về hình thức tăng trưởng và hệ số điều
kiện của loài này (Dinh Minh Quang, 2016).
Trong khi, nguồn lợi cá ngày càng bị suy
giảm do việc khai thác quá mức (Trịnh Kiều
Nhiên & Trần Đắc Định, 2012). Vì vậy,
nghiên cứu này được thực hiện làm cơ sở cho
nghiên cứu sinh sản nhân tạo loài này trong
tương lai.

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Nghiên cứu được thực hiện tại vùng cửa
sông ven biển huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
từ tháng 1–12/2018 và thành phố Bạc Liêu từ
10/2018 đến 9/2019 (hình 1).
được bắt bằng c ch đặt bẫy bên trên
miệng hang, câu hoặc bắt trực tiếp bằng tay,
khi thủy triều xuống thấp, dọc theo bãi bồi,bìa
rừng ngập mặn và trong các kênh gần biển của
vùng cửa sông ven biển Trần Đề, tỉnh Sóc
Trăng và thành phố Bạc Liêu. Mẫu c được
thu ngẫu nhiên mỗi tháng một lần vào những
ngày triều kiệt với nhiều kích cỡ khác nhau.
Mẫu c được vận chuyển về Phòng thí nghiệm
Động vật, Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa
Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ để phân
tích sau đó được bảo quản trong dung dịch
formalin 4% (1 formalin: 9 nước) dựa trên
phương ph p nghiên cứu của Dinh Minh
Quanh (2017).

Hình 1. Vị trí nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long
(1: Nhà Mát - Bạc Liêu; 2: Trần Đề - Sóc Trăng)
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Phƣơng pháp phân tích mẫu
Ở phòng thí nghiệm, mẫu c được định loại
dựa vào đặc điểm hình th i ngoài được mô tả
bởi Trần Đắc Định và nnk. (2013) và x c định
giới tính dựa vào đặc điểm hình thái của gai
sinh dục (hình oval ở cái và gai nhọn ở đực)
(Dinh Minh Quang, 2016). Sau đó, mẫu cá
được x c định chiều dài (đến 0,1 cm), khối
lượng (đến 0,01 g) trước khi giải phẫu để lấy
tuyến sinh dục nhằm x c định đặcđiểm sinh
học sinh sản.
Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục
được xác định dựa theo 6 bậc thành thục sinh
dục của c được đề xuất bởi Phạm Quốc Hùng
(2014) và cố định trong dung dịch formaline
4% để thực hiện tiêu bản mô học. Quá trình
thực hiện tiêu bản hiển vi cố định tuyến sinh
dục cá thòi lòi biển lần lượt trải qua các giai
đoạn trích thủ, cố định mẫu, vùi mẫu, cắt lát,
nhuộm mảnh cắt bằng hai thuốc nhuộm
Hematocylin và Eosin Y, tải mẫu lên lame và
dán lamelle (Trịnh Bình và nnk., 1998). Quy
trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định tuyến
sinh dục của P. septemradiatus (Dinh Minh
Quang et al., 2018). Tiêu bản mô học sau đó
được dùng để x c định hình thức sinh sản của
c được x c định dựa vào phương ph p
nghiên cứu của Miller (1984).
Mùa vụ sinh sản của c được x c định dựa
vào tần số xuất hiện của tuyến sinh dục (Dinh
Minh Quang & Le Thi My Tien, 2017).
Sức sinh sản (F) của c được x c định dựa
vào công thức F = n×G/g Trong đó, G là khối
lượng của noãn sào (g), n là số lượng trứng
giai đoạn IV có trong mẫu đại diện (trứng), g
là khối lượng mẫu trứng được lấy ra đếm (g)
(Bagenal & Braum, 1978). Đường kính trứng
được đo bằng phần mềm Motic v2.0 dựa trên
phương ph p nghiên cứu của Dinh Minh
Quang (2016).
Chiều dài thành thục đầu tiên (Lm) là chiều
dài mà tại đó có 50% c có noãn sào ở giai
đoạn III (P). Chiều dài này được x c định bằng
công thứcP = 1/(1+exp[–r×(TL – Lm)]).

ở khu vực nghiên cứu ở Bạc Liêu hơi cao hơn
so với Sóc Trăng (bảng 1).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả khảo s t điều kiện môi trường ở
hai điểm nghiên cứu cho thấy nhiệt độ và pH
trung bình tương đương nhau, nhưng độ mặn

Hình 2. Gai sinh dục của P. schlosseri đực
(trái) và cái (phải)
Tại Sóc Trăng thu được 264 cá cái: 222 cá
đực và tại Bạc Liêu, tỷ lệ này là 347:304, cả
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Bảng 1. Các chỉ số môi trường đo được ở khu
vực nghiên cứu
Địađiểm
Sóc Trăng
Bạc Liêu

Nhiệt
độ (oC)
30,57
31,08

pH
7,38
7,42

Độ mặn(‰)
Kênh Bãi biển
12,26
19,83
18,28
22,94

Hệ thực vật tại khu vực nghiên cứu ở Sóc
Trăng và Bạc Liêu đều có loài Avicennia alba
(Mắm trắng) chiếm ưu thế và một số loài cây
ngập mặn phổ biến như: Rhizophora apiculata
(Đước), Sonneratia caseolaris (Bần),
Excoecaria agallocha (Giá) và Nypa fruticans
(Dừa nước).
Tỷ lệ giới tính
Không có sự khác nhau rõ về hình thái
ngoài của c đực và cái khi chưa vào giai
đoạn sinh sản, tuy nhiên, gai sinh dục của
chúng rất khác nhau. Gai sinh dục đực thon
dài,và gai sinh dục cái rộng, ngắn (hình 2).
Đặc điểm này giống với Stigmatogobius
pleurostigma (cá Bống mít) (Dinh Minh
Quang & Tran Thi To Nguyen, 2018), nhưng
khác P. septemradiatus: gai sinh dục đực có
màu trắng dạng gai nhọn, dẹp và nằm sát vào
thân cá; gai sinh dục cái có màu trắng đục,
dạng hình núm tròn, dày và nhô cao (Dinh
Minh Quang et al., 2018).

Đặc điểm sinh sản của cá

hai nơi đều không khác biệt so với tỷ lệ 1:1
(χ2=3,45, P > 0,05) (bảng 2). Tỷ lệ cá Thòi lòi
trong nghiên cứu này khác với kết quả của
Saha (2013) ở Bangladesh, nhưng tương tự
với nghiên cứu của Mazlan & Rohaya (2008)
ở Malaysia và giống với tỷ lệ giới tính một số
loài c bống kh c: Pseudapocryptes elongates

(c Kèo vảy nhỏ) (Tran Dac Dinh et al.,
2007); Parapocryptes serpersater (Dinh Minh
Quang, 2016); Boleophthalmus boddarti
(Dinh et al., 2015); Glossogobius aureus (cá
Bống c t) (Nguyễn Minh Tuấn và nnk., 2014)
và Periophthalmodon septemradiatus (Dinh
Minh Quang et al., 2018).

Bảng 2. Kết quả thu mẫu P. schlosseriở Sóc Trăng và Bạc Liêu
Bạc Liêu
Sóc Trăng
Thời gian
Thời gian
Cá cái C đực
Cá cái C đực
10/2018
47
13
1/2018
10
22
11/2018
40
25
2/2018
6
13
12/2018
29
29
3/2018
12
17
1/2019
29
27
4/2018
17
14
2/2019
23
26
5/2018
26
16
3/2019
22
30
6/2018
26
12
4/2019
30
39
7/2018
24
7
5/2019
38
35
8/2018
33
29
6/2019
20
21
9/2018
45
29
7/2019
27
20
10/2018
26
18
8/2019
22
22
11/2018
23
19
9/2019
20
17
12/2018
19
23
Tổng
347
304
Tổng
267
219
Hình thái và mô học của noãn sào
Giai đoạn I: Noãn sào có kích thước nhỏ,
dạng hai sợi nhỏ, dài và mảnh, màu trắng
trong hoặc hồng nhạt (hình 3A). Quan sát
tiêu bản mô học dễ dàng thấy được noãn
nguyên bào có nhân to tròn, chứa nhiều
nhiễm sắc thể, nhân chiếm tỷ lệ lớn so với tế
bào (hình 4A) Đường kính hạt trứng trung
bình 41,08 ± 8,02µm.
Giai đoạn II: Noãn sào có màu trắng đục
với một mạch máu lớn có những nhánh nhỏ
phân bố dọc theo hai nhánh của noãn sào
(hình 3B). Giai đoạn này noãn sào chiếm
khoảng 1/2 chiều dài xoang bụng. Kích thước
noãn bào gia tăng với đường kính trung bình
đạt 76,82 ± 5,11µm. Trong noãn bào vẫn có tế
bào chất và nhân trung tâm, nhân tròn, trong
nhân có nhiều nhân con. Các noãn bào thời kỳ
II chiếm ưu thế về số lượng trong noãn sào,
ch ng có kích thước lớn hơn c c noãn nguyên
bào ở thời kỳ I, có hình elip hoặc đa gi c, tỷ lệ
thể tích nhân so với tế bào giảm (hình 4B).

Giai đoạn III: Noãn sào tăng nhanh về thể
tích và có gợn sóng càng rõ nét. Noãn sào có
màu vàng nhạt. Các tế bào trứng có dạng hạt
và có thể nhìn thấy được bằng mắt thường
nhưng rất khó tách rời từng hạt trứng riêng
biệt (hình 3C). Tế bào trứng lớn hơn và
trưởng thành hơn, với đường kính hạt trứng là
107,24 ± 5,75µm.Một số noãn nguyên bào
vẫn còn hiện diện trong giai đoạn này. Noãn
bào bậc 2 hình thành nhiều túi noãn hoàng
trong túi noãn hoàng có chứa hạt noãn hoàng,
đầu giai đoạn III quan sát thấy noãn bào hình
thành 1 vòng chiếm ½ noãn bào. Vào cuối
giai đoạn III một nửa tế bào chất nằm gần
vùng ngoại biên chứa đầy hạt noãn hoàng
(hình 4C).
Giai đoạn IV: Thể tích noãn sào rất lớn,
chiếm phần lớn xoang bụng. Noãn sào mềm,
có màu vàng sậm, phân thùy rõ ràng và gợn
sóng rõ rệt khoảng cách giữa các gợn sóng rất
gần nhau (hình 3D). Hạt trứng căng tròn,
trong suốt, giữa những hạt trứng lớn thường
có những hạt trứng nhỏ. Kích thước noãn bào
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đạt cực đại với đường kính trung bình
320,02±13,93µm, số lượng lớn các noãn bào
đến giai đoạn sinh trưởng chất dinh dưỡng
cao. Noãn hoàng chứa đầy thể tích của noãn
bào và có màu hồng sáng ở dạng hạt hình cầu,
các hạt noãn hoàng kết thành khối. Nhân co
lại, màng nhân tiêu biến, hầu hết hạch nhân
chuyển về trung tâm của nhân, là nơi hình
thành lỗ noãn để cho tinh trùng đi vào khi thụ
tinh. Tuy nhiên, trong noãn sào vẫn còn có tế
bào ở giai đoạn I, II, III. Vách củatế bào trứng
mỏng hơn giai đoạn III (hình 4D).

Hình 3.
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Giai đoạn V: Noãn sào có kích thước lớn
nhất, phân thùy rõ ràng, có màu vàng đậm.
Vách mỏng, mềm nhão, các hạt trứng căng
tròn và tách rời nhau nên không thể trữ và cắt
mẫu được (hình 3E).
Kết quả phân tích tổ chức mô học cho
thấy c c noãn bào ph t triển không đồng đều,
trong noãn sào có nhiều lứa trứng với c c giai
đoạn thành thục kh c nhau cho thấy loài c
này có tập tính đẻ trứng thành nhiều đợt trong
mùa sinh sản (Caputo et al , 2000; Phạm Quốc
Hùng và nnk., 2014).

c giai đoạn phát triển của noãn sào của P. schlosseri
(A-E: tinh sào I-V; thước tỷ lệ 1 cm)

Đặc điểm sinh sản của cá

Hình 4. Cấu trúc mô học noãn sào của P. schlosseri (A–D: Noãn sào ở giai đoạn I–IV; E: 1
noãn bào 3; F: 1 tế bào trứng chín. GC: Tế bào mầm, O: Noãn nguyên bào, PO: Noãn bào 1,
PVO: Noãn bào 2, SVO: Noãn bào 3, PsVO: Noãn bào 4, HMO: Trứng chín hay noãn bào 5,
L: Giọt lipit, Y: Hạt noãn hoàng; Thước tỷ lệ 50 µm)
Hình thái và mô học của tinh sào
Giai đoạn I: Tinh sào có dạng sợi mảnh,
dẹp, nằm sát phía cột sống của thân cá. Màu
sắc trắng trong, khó phân biệt đực cái bằng
mắt thường (Hình 5A). Xuất hiện nhiều tinh
nguyên bào, sắp xếp dày đặc nằm sát nhau
trong nang tinh, có hình cầu. Ống dẫn tinh
chưa xuất hiện, một vài tinh bào cấp 1 nằm rải
rác (hình 6A).
Giai đoạn II: Tinh sào có kích thước lớn
hơn, dài và dẹp, có sự phân thùy nhỏ, màu
trắng (hình 5B). Xuất hiện nhiều tinh nguyên

bào, tinh bào cấp 1, tinh bào cấp 2. Tinh bào
cấp 1 nhỏ hơn tinh nguyên bào. Tinh bào cấp
2 có một vài sự khác nhau về hình dạng,
chúng nhỏ hơn những tinh bào cấp 1 và nhân
bắt màu yếu với thuốc nhuộm. Ống dẫn tinh
hình thành mỏng, phẳng (hình 6B).
Giai đoạn III: Tinh sào gia tăng kích thước,
dẹp, phân thùy rõ, màu sắc trắng ngà. Mô liên
kết trong tinh sào mỏng lại (hình 5C). Trong các
thùy, xuất hiện nhiều tinh bào cấp 2 xen lẫn các
tinh bào cấp 1, tinh nguyên bào í thẳn, tinh tử
cũng được tìm thấy ở giai đoạn này (hình 6C).
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Giai đoạn IV: Tinh sào có kích thước lớn,
bề mặt tinh sào căng phồng và có sự gợn
sóng, màu sắc trắng sữa. Mô liên kết ở giai
đoạn này rất mỏng (hình 5D). Tinh sào có sự
phân thùy rõ rệt, các ống dẫn tinh chứa đầy
tinh trùng đã chín muồi, phân bố thành từng

cụm lớn trong các thùy. Tinh sào chứa chủ
yếu là tinh trùng bên cạnh một ít tinh tử.
Tinh trùng là các tế bào rất nhỏ nhất, nhân
tr n Trên đầu tinh trùng có chứa các nhiễm
sắc thể nên bắt màu xanh tím của
Hematocylin (hình 6D).

Hình 5. Các giai đoạn phát triển của tinh sào của P. schlosseri
(A, B, C, D lần lượt là giai đoạn I, II, III và IV; Thước tỷ lệ: 0,5 cm)

Hình 6. Cấu trúc mô học tinh sào của P. schlosseri (A, B, C, D: Tinh sào ở giai đoạn I–IV.
S: Tinh nguyên bào, SC1: Tinh bào 1, SC2: Tinh bào 2, ST: Tinh tử, SZ: Tinh trùng;
Thước tỷ lệ: 330 m)
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Mùa sinh sản của cá thòi lòi
Dựa trên kết quả phân tích tần số xuất
hiện của tuyến sinh dục theo thời gian, P.
schlosseri thuộc nhóm c đẻ nhiều lần trong

năm ở Sóc Trăng, nhưng tập trung nhiều vào
mùa mưa, từ th ng 5 đến tháng 10 (hình 7).
Trong khi đó, ở Bạc Liêu, giai đoạn 4 xuất
hiện liên tục trong năm (hình 8).

Hình 7. Tần số xuất hiện c c giai đoạn sinh sản của P. schlosseri tại Trần Đề, Sóc Trăng

Hình 8. Tần số xuất hiện các giai đoạn sinh sản của P. schlosseri tại Bạc Liêu
Như vậy, so với P. schlosseri ở Malaysia
(Mazlan & Rohaya, 2008), loài cá này ở Sóc
Trăng và Bạc Liêu có thời gian sinh sản dài
hơn Sự sinh sản quanh năm c n tìm thấy ở
Butis butis (Dinh Minh Quang & Le Thi My
Tien,
2017)
và
Periophthalmodon
septemradiatus (Dinh Minh Quang et al.,
2018). So với một số loài cá bống khác ở
ĐBS L, cá P. schlosseri có mùa sinh sản
rộng hơn: Boleophthalmus boddarti, loài có
phân bố ở huyện Trần Đề, sinh sản vào mùa
mưa, tập trung vào th ng 8 đến tháng 10
(Dinh Minh Quang et al., 2015);
Parapocryptes serperaster ở ĐBS L cũng đẻ
nhiều đợt trong mùa mưa, nhiều nhất vào
tháng 9 (Dinh Minh Quang et al., 2016).
ăn cứ vào sự xuất hiện giai đoạn 4 và 5
của noãn sào và giai đoạn 4 của tinh sào, ở
Bạc Liêu loài P. schlosseri sinh sản liên tục

trong năm (th ng 10 năm 2018 đến tháng 9
năm 2019); tại Sóc Trăng, c sinh sản 11
tháng (trừ th ng 1) nhưng tập trung nhiều vào
mùa mưa (th ng 5 đến tháng 10). Do nguồn
thức ăn tự nhiên tại chỗ cho loài này ở Bạc
Liêu dồi dào, điều này thể hiện ở khối lượng
trung bình cá tại Bạc Liêu (69,24g ± 1,15 SE,
n=651), cao hơn so với cá tại Sóc Trăng
(61,35g ± 1,28 SE, n=486) và sức sinh sản của
chúng ở Bạc Liêu cũng cao hơn so với ở Sóc
Trăng Trong khi tại Trần Đề, Sóc Trăng,
nguồn thức ăn cho c phụ thuộc nhiều vào
sông Hậu Mùa mưa, lượng thức ăn từ thượng
nguồn đổ ra biển nhiều hơn đã ảnh hưởng đến
mùa vụ sinh sản của cá.
Sức sinh sản và đƣờng kính trứng
Cá thòi lòi tại Bạc Liêu có sức sinh sản
tuyệt đối và tương đối đều cao hơn so với ở
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Sóc Trăng (bảng 3). Điều này có thể do khối
lượng trung bình của cá cái vào giai đoạn 4, 5
ở Bạc Liêu (89,09 ± 2,14g SE) lớn hơn so với
khối lượng trung bình cá c i giai đoạn 4, 5 tại

Giá trị
Dao động
TB±SE

Sóc Trăng (86,15 ± 3,13g SE) và khối lượng
trung bình noãn sào cũng tương tự, ở Bạc
Liêu (2,32 ± 0,17g) lớn hơn ở Sóc Trăng (2,17
± 0,16g).

Bảng 3. Sức sinh sản của cá P. schlosseri tại Sóc Trăng và Bạc Liêu
Sức sinh sản tuyệt đối (trứng/cá cái) Sức sinh sản tương đối (trứng/g cá cái)
Trần Đề
Bạc Liêu
Trần Đề
Bạc Liêu
17.644–70.746
23.634–99.772
310–1.066
366–1.468
41.822±2700
53.402±2.992
538,4±32,5
679,6±37,6

Sức sinh sản tuyệt đối của P. schlosseri
cao hơn Pseudapocryptes elongates: 2.600–
29.400 (trứng/cá cái) (Tran Dac Dinh, 2008);
Boleophthalmus boddarti: 9.800–33.800
(Dinh Minh Quang et al., 2015); P.
septemradiatus: 969–17.536 (Dinh et al.,
2018) do P. schlosseri có kích thước lớn hơn
Tuy nhiên, sức sinh sản tuyệt đối của loài này
lại tương đương với Butis butis (15.000–
78.500) có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ
từ 5,71–42,24g (Dinh Minh Quang & Le Thi

My Tien, 2017), điều này do đường kính
trứng của B. Butis (41,45–285,44 µm) nhỏ
hơn so với P. schlosseri (bảng 3).
Kết quả đo ngẫu nhiên 240 hạt trứng từ
noãn bào thời kì I đến noãn bào thời kì IV (đo
ngẫu nhiên 30 noãn bào/mỗi kỳ/mỗi điểm)
bằng phần mềm Motic v2.0 trên tiêu bản hiển
vi của noãn sào, kết quả cho thấy đường kính
noãn bào của P. schlosseri tại Trần Đề và Bạc
Liêu tương đương nhau (bảng 4).

Bảng 4. Đường kính trứng của P. schlosseri
Đường kính trứng(TB±SE, µm)
Giai đoạn thành thục
Trần Đề
Bạc Liêu
Giai đoạn I
41,08±1,46
41,34 ±1,18
Giai đoạn II
76,82±5,10
76,23±4,50
Giai đoạn III
107,25±5,75
108,25±5,02
Giai đoạn IV
320,02±13,93
332,91±15,68
Đường kính trứng của P. schlosseri tại
Sóc Trăng và Bạc Liêu đều nhỏ hơn trứng của
loài này phân bố ở Sepangor, Malaysia
(70,7±14,9 đến 356,9±20,2 μm) được Mazlan
& Rohaya (2008) đo bằng phần mềm Image
Pro-ExpressTM. Nhưng lớn hơn đường kính
trứng của loài này phân bố ở sông Naf,
Bangladesh có đường kính trứng ở giai đoạn 4
từ 200 μm đến 300 μm, trung bình 220±44 μm
(Saha, 2013).

Như vậy, tại Sóc Trăng và Bạc Liêu, cá thòi
lòi cái thành thục sinh dục sớm hơn so với cá
đực. Kết quả này giống với một số loài cá
bống như Pseudapocryptes elongates, chiều
dài thành thục đầu tiên của của c đực (16,3
cm) cao hơn so với cá cái (15,4 cm) (Tran
Dac Dinh, 2008), Parapocryptes serperaster có
chiều dài thành thục đầu tiên của của c đực
(16,3 cm) cao hơn so với cá cái (15,8 cm)
(Dinh Minh Quang et al., 2016).

Chiều dài thành thục đầu tiên
Chiều dài thành thục sinh dục đầu tiên
(Lm) là chiều dài tại đó có 50% c có tuyến
sinh dục ở giai đoạn III. Tại Sóc Trăng, Lm
của c đực (21,1 cm) dài hơn so với cá cái
(19,3 cm), tương tự, tại Bạc Liêu,Lm của cá
đực (21,5 cm) dài hơn so với cá cái (19,7 cm).

KẾT LUẬN
Periophthalmodon schlosseri, tại Sóc
Trăng và Bạc Liêu đều có tỷ lệ đực:cái xấp xỉ
1:1. Loài cá này có khả năng sinh sản nhiều
lần trong năm nhưng tập trung nhiều vào mùa
mưa, 11 tháng ở Sóc Trăng so với 12 tháng ở
Bạc Liêu. Chiều dài thành thục sinh dục đầu
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tiên của cá Thòi lòi ở Bạc Liêu (cá cái:
19,7cm; c đực: 21,5cm) lớn hơn so với ở
Trần Đề (cá cái: 19,3 cm; c đực: 21,1 cm).
Sức sinh sản tuyệt đối của P. Schlosseriở Bạc
Liêu (53.402 ± 2.992 trứng/c c i) cao hơn so
với cá ở Trần Đề (41.822 ± 2.700 trứng/cá cái)
nhưng đường kính trứng tương đương nhau.
Đây là cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo về sinh
sản nhân tạo loài cá này.
Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu cảm ơn sự hỗ
trợ kinh phí từ đề tài “Nghiên cứu quần thể và
đặc điểm sinh sản cá Thòi lòi
(Periophthalmodon schlosseri) ở ven biển tỉnh
Bạc Liêu” của Sở Giáo dục, Khoa học và
Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.
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ABSTRACT
The essential oils extracted from three parts of the medicinal plant Amomum villosum collected
from Ben En National Park, Thanh Hoa Province, have been studied. The recovery of essential
oils from leaf, stem and rhizomes of Amomum villosum was 0.19%; 0.15% and 0.22%, (w/w),
respectively. The major constituents of the essential oil of the leaf was -pinene (53.6%), pinene (24.5%), sabinene (13.6%). In the oil from stem, -pinene (38.8%), sabinene (19.2%), pinene (18.5%) were the major components. The major constituents of the essential oil of
rhizome were -pinene (19.0%), sabinene (16.0%), -pinene (9.1%) and fenchyl acetate (7.0%.
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THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI SA NHÂN
(Amomum villosum Lour.) TỪ VƢỜN QUỐC GIA BẾN EN, TỈNH THANH HÓA
Lê Thị Hƣơng*1 , Hoàng Văn Chính2, Vũ Thị Hà3, Khổng Thị Hoa4,
Nguyễn Thị Kim Oanh4, Nguyễn Thị Hồng4
Trường Đại học Vinh, Nghệ An
Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa
3
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Thanh Hóa
4
Trường Đại học Y dược Thái Bình, Thái Bình
1

2

Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 27-9-2019

TÓM TẮT
Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu của ba bộ phận (lá, thân giả, thân rễ) của loài Sa nhân
(Amomum villosum) được thu từ Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa. Hàm lượng tinh dầu từ lá,
thân giả và thân rễ của loài Sa nhân (Amomum villosum) đạt tương ứng là 0,19%; 0,15% và
0,22%, (w/w). Thành phần chính của tinh dầu lá là -pinen (53,6%), -pinen (24,5%), sabinen,
(13,6%). -pinen (38,8%), sabinen (19,2%), -pinen (18,5%) là thành phần chính của tinh dầu
thân giả. Thành phần chính của tinh dầu thân rễ là -pinen (19,0%), sabinen (16,0%), -pinen
(9,1%) và fenchyl axetat (7,0%).
Từ khóa: Sa nhân, tinh dầu, Bến En.

*Địa chỉ liên hệ email: lehuong223@gmail.com
MỞ ĐẦU
Sa nhân là cây thân thảo, cao 2–2,5 m,
phân bố khắp các vùng miền núi của Việt
Nam. Còn có ở Trung Quốc (Nguyễn Quốc
Bình, 2011; Lê Thị Hương, 2016). Cây mọc
trên những nơi đất bằng phẳng có nhiều mùn.
Quả sa nhân chứa tinh dầu (hàm lượng đạt
2–3%) và saponin (0,69%), được sử dụng làm
gia vị, chế biến rượu mùi và dùng làm thuốc
chữa đau bụng và dạ dày trướng, ăn uống
không tiêu, nôn mửa, viêm ruột, tiêu chảy, lỵ
và động thai (Lê Thị Hương, 2016). Hiện nay,
nghiên cứu về tinh dầu ở các bộ phận lá, thân
giả và thân rễ, quả của loài này trên thế giới
và ở Việt Nam đã có một số công trình công
bố như: Lian J. L. et al. (1987), Pu F. et al.
(1989), Zhu L. F. et al. (1993), Zhou S. Q.
(1993), Nguyễn Thị Thủy và nnk. (2001),
Song, G. X. et al. (2004), Nguyễn Xuân Dũng
và nnk. (2005), Ma, J. et al. (2007), Wang L.
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et al. (2010), Xing X. F. et al. (2012), Zhang
D. Y. et al (2012), Lê Thị Hương (2016). Bài
báo này đưa ra kết quả về thành phần tinh dầu
loài sa nhân thu được từ Vườn quốc gia bến
En, Thanh Hóa.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Vật liệu gồm lá, thân giả và thân rễ loài Sa
nhân (Amomum villossum Lour.) số hiệu mẫu
(HVC 722) được thu ở VQG Bến En, Thanh
Hóa vào tháng 8/2018. Các mẫu được giám
định tên khoa học và lưu giữ tại Phòng tiêu
bản thực vật, Bộ môn Thực vật, Khoa Khoa
học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức.
Hàm lượng tinh dầu được xác định bằng
phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi
nước có hồi lưu trong thiết bị Clevenger. Tinh
dầu được làm khan bằng Na2SO4 và để trong
tủ lạnh ở nhiệt độ < 5oC (Bộ Y tế, 2009).
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Sắc ký khí (GC) được thực hiện trên máy
Agilent Technologies HP 7890A Plus gắn vào
detectơ FID của hãng Agilent Technologies,
Mỹ. Cột sắc ký HP-5MS với chiều dài 30 m,
đường kính trong (ID) = 0,25 mm, lớp phim
mỏng 0,25 m đã được sử dụng. Khí mang
H2. Nhiệt độ buồng bơm mẫu (Kĩ thuật
chương trình nhiệt độ-PTV) 250oC. Nhiệt độ
Detectơ 260oC. Chương trình nhiệt độ buồng
điều nhiệt: 60oC (2min), tăng 4oC/min cho đến
220oC, dừng ở nhiệt độ này trong 10 min.
Sắc ký khí-khối phổ (GC/MS) được thực
hiện trên hệ thống thiết bị sắc ký khí và phổ ký
liên hợp GC/MS của hãng Agilent
Technologies HP 7890A. Agilent Technologies
HP 6890N ghép nối với Mass Selective
Detector Agilent HP 5973 MSD. Cột HP-5MS
có kích thước 0,25 m × 30 m × 0,25 mm và
HP1 có kích thước 0,25 m × 30 m × 0,32 mm.
Chương trình nhiệt độ với điều kiện 60oC/2
phút; tăng nhiệt độ 4oC/1 phút cho đến 220oC,
sau đó lại tăng nhiệt độ 20o/phút cho đến
260oC; với He làm khí mang.
Việc xác nhận các cấu tử được thực hiện
bằng cách so sánh các dữ kiện phổ MS của
chúng với phổ chuẩn đã được công bố có trong

thư viện Willey/Chemstation HP (Adams R. P.
2001).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu có
màu vàng nhạt, nhẹ hơn nước; hàm lượng tinh
của lá, thân giả, thân rễ loài Sa nhân
(Amomum villosum), đạt 0,19; 0,15 và 0,22%
khối lượng tươi. Trong tinh dầu lá, thân giả và
thân rễ sa nhân, các hợp chất monotecpen
chiếm ưu thế, chiếm trên 60%, đặc biệt ở lá
chiếm tới 96,3% tổng lượng tinh dầu, các hợp
chất còn lại chiếm tỷ lệ không đáng kể. Thành
phần chính của 3 mẫu tinh dầu lá, thân giả và
thân rễ là -pinen tương ứng: 53,6%; 38,8% và
19,0%; -pinen: 24,5%; 18,5% và 9,1%;
sabinen: 13,6%; 19,2% và 16,0%.
Trong lá với 22 hợp chất được xác định,
chiếm 98,8% tổng lượng tinh dầu, trong đó ba
thành phần chính của tinh dầu gồm -pinen:
53,6%; -pinen: 24,5% và sabinen: 13,6%.
Ở thân giả đã xác định được 35 hợp chất,
chiếm 98,7% tổng lượng tinh dầu, thành phần
chính của tinh dầu là -pinen: 38,8%;
sabinen: 19,2% và -pinen: 18,5%.

Bảng 1. Thành phần hóa học tinh dầu loài Sa nhân (Amomum villosum)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hợp chất
Tricyclen
-thujen
-pinen
Camphen
Sabinen
-pinen
Myrcen
-terpinen
o-cymen
Limonen
-phellandren
1,8-cineol
(E)--ocimen
-terpinen
Terpinolen
Linalool
Camphor
Pinocarvon
Borneol

RI
927
928
938
954
977
984
990
1020
1028
1032
1035
1036
1047
1062
1092
1101
1154
1171
1176

Lá
0,5
24,5
0,3
13,6
53,6
0,9
0,3
0,1
1,2
0,5
0,2
0,5
0,1
-

Tỷ lệ %
Thân giả
0,7
18,5
0,2
19,2
38,8
1,3
1,1
0,4
1,7
0,7
0,5
0,4
1,8
0,5
0,3
0,2
-

Thân rễ
0,2
0,9
9,1
5,4
16,0
19,0
1,2
1,1
1,9
2,4
0,5
1,8
2,0
0,4
0,2
0,3
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Cis-pinocamphon
Terpinen-4-ol
-terpineol
Myrtenal
Fenchyl acetat
Bornyl acetat
-copaen
α-santalen
α-gurjunen
-caryophyllen
-begamoten
-humulen
Aromadendren
Selina-5,11-dien
9-epi-(E)-caryophyllen
β-chamigren
Aristolochen
-selinen
Viridifloren
Bicyclogermacren
-cadinen
Elemicin
4-epi-maaliol
(E)-nerolidol
Spathulenol
Guaiol
Caryophyllen oxit
-eudesmol
Rosifoliol
Globulol
Torilenol
5-guaiene-11-ol
Isospathulenol
t-muurolol
-eudesmol
Neo-Intermedeol
Bulnesol
γ-bicyclofarnesal
γ-bicyclohomofarnesal
Tổng
Các monotecpen hydrocacbon
Các monotecpen chứa oxy
Các sesquitecpen
hydrocacbon
Các sesquitecpen chứa oxy
Các hợp chất khác
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1183
1185
1198
1205
1226
1292
1387
1429
1432
1435
1443
1469
1455
1458
1477
1488
1499
1502
1510
1511
1534
1558
1586
1568
1596
1612
1603
1671
1621
1624
1629
1641
1656
1659
1674
1675
1684
1697
1826

0,2
0,3
0,3
0,5
0,2
0,1
0,7
0,1
0,1
98,8
96,3
0,8

0,7
1,5
0,1
0,3
0,5
2,2
0,1
1,3
0,2
0,2
1,4
0,6
1,0
0,3
0,2
0,6
0,7
0,2
0,3
98,7
85,3
3,6

0,2
1,7
7,0
1,9
0,3
0,2
0,2
1,0
0,3
0,6
0,3
0,2
1,1
0,3
1,4
0,7
0,4
2,3
0,3
0,3
0,4
3,8
1,6
2,0
0,4
0,3
0,4
0,2
1,4
0,4
1,1
1,8
0,4
0,7
0,7
97,8
60,1
4,2

1,5

6,5

15,6

0,1

2,3

9,6

0,1

1,0

9,2
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Bảng 2. Thành phần hóa học tinh dầu của các hợp chất chính
của loài Sa nhân (Amomum villossum Lour.)
Bộ phận
Lá
Thân giả
Thân rễ
Lá
Thân giả
Thân rễ
Lá
Thân rễ
Quả

Phân bố
Việt Nam
Việt Nam

Hợp chất chính
-pinen (53,6%), -pinen (24,5%), sabinen (13,6%)
-pinen (38,8%), sabinen (19,2%), -pinen (18,5%)
-pinen (19,0%), sabinen (16,0%), -pinen (9,1%)
Việt Nam
và fenchyl acetat (7,0%)
Việt Nam β-pinen (6,6%) và α-pinen (22,0%)
Việt Nam β-pinen (48,1%) và α-pinen (16,%)
Việt Nam β-pinen (34,7%) và α-pinen (11,6%)
Việt Nam β-pinen (53,6%) và α-pinen (22,1%)
Việt Nam β-pinen (41,6%) và α-pinen (14,%
Trung Quốc β-pinen (58,5%) và α-pinen (31,3%)

Quả

Việt Nam

Quả

Trung Quốc

Quả
Quả
Quả

bornyl axetat (50,8%)

camphor (36,9%), camphen (13,9%), D-limonen
(13,4%), bornyl axetat (11,1%)
bornyl axetat (40,6%), borneol (14,3%), D-camphor
Trung Quốc
(17,2%), L-camphor (10,8%)
bornyl axetat (30,5%), camphor (22,3%), limonen
Trung Quốc
(8,3%)
Trung Quốc bornyl axetat (62,3%), camphor (18,4%)

Từ tinh dầu thân rễ đã xác định được 51
hợp chất, chiếm 97,8% tổng lượng tinh dầu,
trong đó, thành phần chính gồm -pinen:
19,0%; sabinen: 16,0%; -pinen: 9,1% và
fenchyl acetat: 7,0%.
So sánh kết quả của chúng tôi với công bố
trước đó của Lê Thị Hương (2016) cho thấy,
tinh dầu sa nhân đặc trưng bởi -pinen và pinen, hai hợp chất này có sự biến đổi không
nhiều về hàm lượng. Ngoài ra, ở quả sa nhân
của Việt Nam và Trung Quốc thành phần
chính đều giống nhau, gồm bornyl axetat,
camphor, limonen và camphen.
KẾT LUẬN
Hàm lượng (%) tinh dầu của lá, thân giả
và thân rễ của loài Sa nhân (Amomum
villossum Lour.) tương ứng đạt 0,19; 0,15 và
0,22% khối lượng tươi. Thành phần chính đặc
trưng tinh dầu từ lá gồm -pinen, -pinen và
sabinen tương ứng: 53,6%; 24,5% và 13,6%.
Còn ở thân giả là -pinen: 38,8%; sabinen:
19,2% và -pinen: 18,5%. Thành phần chính
của thân rễ gồm -pinen: 19,0%; sabinen:
16,0%; -pinen: 9,1% và fenchyl acetat:
7,0%.

Tài liệu tham khảo
Nghiên cứu
Nghiên cứu
Nghiên cứu
Lê Thị Hương (2016)
Lê Thị Hương (2016)
Lê Thị Hương (2016)
Lê Thị Hương (2016)
Lê Thị Hương (2016)
Zhu LF et al. (1993)
Nguyễn Xuân Dũng
và nnk. (2005)
Song et al. (2004)
Wang and Situ
(2010)
Lian et al. (1987)
Ma et al. (2007)

Trong tinh dầu lá, thân giả và thân rễ
thành phần chính với các giá trị tương ứng là
-pinen (53,6%; 38,8% và 19,0%), -pinen
(24,5%; 18,5%; 9,1%) và sabinen (13,6%;
19,2%; 16,0%).
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc
gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số:
106.03.2017.328.
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ABSTRACT
The field surveys on macrobenthos were conducted at 8 sites in Cham Chu Natural Reserve in
October 2018 and April 2019. A total of 22 species belonging to 16 genera, 12 families, 6 orders,
3 classes and 2 phyla of Mollusca and Arthropoda. Out of 22 species, five have been identified to
generic level, including Macrobrachium sp., Caridina sp., Indochinamon sp.1, Indochinamon
sp.2, Indochinamon sp.3, Tiwaripotamon sp. Most species (20) were found in streams, three were
found in caves, and one is semi-terrestrial crab. Density strongly varies from 2 to 89 individua/m2
at different sampling sites. Biomass also remarkably changes from 1,6 to 66,2 gr/m2 in this area.
Keywords: Macrobenthos, Mollusca, Arthropoda, natural reserve, Tuyen Quang.
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DẪN LIỆU BƢỚC ĐẦU VỀ ĐỘNG VẬT ĐÁY CỠ LỚN Ở KHU BẢO TỒN
THIÊN NHIÊN CHẠM CHU, TỈNH TUYÊN QUANG
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Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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Ngày nhận bài 6-8-2019, ngày chấp nhận 29-9-2019

TÓM TẮT
Phân tích các mẫu vật động vật đáy thu được qua 2 đợt khảo sát (10/2018, 4/2019) tại 8 địa điểm
của Khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu đã xác định được 22 loài thuộc 16 giống, 12 họ, 6 bộ, 3
lớp và 2 ngành (Thân mềm - Mollusca; Chân khớp - Arthropoda). Trong tổng số 22 loài, có 5
loài chỉ mới xác định đến cấp độ giống, bao gồm: Macrobrachium sp., Caridina sp.,
Indochinamon sp.1, Indochinamons sp.2, Indochinamon sp.3, Tiwaripotamon sp. Các loài động
vật đáy ghi nhận được chủ yếu ở suối với 20/22 loài, có 3 loài giáp xác bắt gặp ở hang động, và 1
loài cua ở các thảm mục thực vật nằm xa các con suối. Mật độ động vật đáy dao động lớn từ
2−89 con/m2 ở các điểm thu mẫu khác nhau. Sinh khối động vật đáy ở khu vực này cũng dao
động khá nhiều giữa các điểm thu mẫu, trong khoảng 1,6–66,2 gr/m2.
Từ khóa: Mollusca, Arthropoda, động vật đáy, Chạm Chu, Tuyên Quang.

*Địa chỉ liên hệ email: tongcuongvst31@gmail.com
MỞ ĐẦU
Khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu được
thành lập năm 2001 theo quyết định số
1536/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên
Quang với diện tích 15.902 ha, nằm trên địa
bàn huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hóa.
Tuy nhiên, đến nay sau gần 20 năm thành
lập, khu hệ sinh vật ở đây vẫn chưa được
nghiên cứu nhiều, đặc biệt là các nhóm thủy
sinh vật. Bài báo này cung cấp những dẫn
liệu đầu tiên cho khu hệ thủy sinh vật nơi
đây, là cơ sở cho các cơ quan quản lý cũng
như là cơ sở ban đầu cho nghiên cứu tiếp
theo về thủy sinh vật này.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Các loài động vật đáy (ngành Thân mềm
và ngành Chân khớp) được phân tích từ các
mẫu vật thu thập được tại 8 địa điểm thuộc
248

Khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, tỉnh
Tuyên Quang, qua 2 đợt khảo sát (tháng
10/2018 và tháng 4/2019) (bảng 1).
Các mẫu định tính được thu thập bằng vợt
cầm tay, cào đáy, bẫy giỏ và từ các thuyền
chài của các ngư dân. Với các mẫu định
lượng, tại mỗi điểm thu mẫu thu 3 khung định
lượng (25 × 25 cm). Các mẫu động vật đáy
được ghi nhãn với các thông tin về thời gian
thu mẫu, ký hiệu mẫu, loại mẫu sau đó được
xử lý bằng cồn 70% và chuyển về phòng thí
nghiệm để phân tích.
Tại phòng thí nghiệm mẫu động vật đáy
được xác định bằng phương pháp so sánh hình
thái dựa theo tài liệu Đặng Ngọc Thanh và nnk.
(1980); Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải
(2001, 2012, 2017); Do et al. (2017), Liang et
al. (2005); Yixiong & Peter (2018). Xử lý số
liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2007.

Dẫn liệu bước đầu về động vật đáy cỡ lớn

Bảng 1. Tọa độ địa lý và ký hiệu thu mẫu
STT

Kí hiệu

1

CC1

2

CC2

3

CC3

4

CC4

5

CC5

6

CC6

7

CC7

8

CC8

Tọa độ

Địa điểm
Suối Nậm Nương, xã Phù Lưu,
huyện Hàm Yên
Hang Lò Mốc, xã Phù Lưu, huyện
Hàm Yên
Thác Quang Tiên, xã Phù Lưu,
huyện Hàn Yên
Suối Khang, xã Minh Dân, huyện
Hàm Yên
Suối Kiêng, xã Phù Lưu, huyện
Hàm Yên
Suối Yên Thuận, huyện Hàm Yên
Suối Thật Thà, Yên Thuận, huyện
Hàm Yên
Hang Bãi Chò, xã Yên Thuận,
huyện Hàm Yên

Vĩ độ

Kinh độ

N 22 12’37,097”

E 105o03’38,52”

N 22o13’28,90”

E 105o02’58,51”

N 22o12’37,75”

E 105o04’04,51”

N 22o10’22,40”

E 105o00’26,13”

N 22o10’15,31”

E 105o00’45,69”

N 22o17’54,4”

E 104o59’40”,7”

N 22o15’23,1”

E 104o59’22,7”

N 22o17’09,6”

E 104o59’13,2”

o

Hình 1. Địa điểm khảo sát và thu mẫu thực địa
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần loài động vật đáy ở khu vực
nghiên cứu
Kết quả khảo sát của 2 đợt, 10/2018 và
4/2019 tại 08 điểm khảo sát đã xác định được
22 loài thuộc 16 giống, 12 họ, 6 bộ, 3 lớp và
2 ngành (Thân mềm - Mollusca; Chân khớp Arthropoda) (bảng 2). Trong đó ngành Thân
mềm có 12 loài (chiếm 54,5%) và ngành

Chân khớp có 10 loài (chiếm 45,5%). Trong
tổng số loài thu được, có 5 mẫu mới xác định
đến giống, đó là Macrobrachium sp.,
Caridina
sp.,
Indochinamon
sp.1,
Indochinamon sp.2, Indochinamon sp.3,
Tiwaripotamon sp. Để khẳng định đây là
những ghi nhận mới hoặc loài mới cho khoa
học, cần phân tích kỹ về hình thái và dẫn liệu
phân tử.

Bảng 2. Thành phần loài động vật đáy tại khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang
năm 2018–2019
Phân bố theo sinh cảnh
STT
Tên taxon
Sông, suối Thảm mục Hang
Ngành Mollusca
Lớp Gastropoda
Bộ Mesogastropoda
Họ Viviparidae
1
Angulyagra polyzonata (Frauenfeld, 1862)
+
Họ Ampullariidae
2
Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819)
+
Bộ Sorbeoconcha
Họ Pachychilidae
3
Sulcospira tonkiniana (Morelet, 1887)
+
4
Hua jacqueti (Dautzenberg & Fischer, 1906)
+
Họ Thiaridae
5
Plotia scabra (Müller, 1774)
+
6
Melanoides tuberculatus (Müller, 1774)
+
7
Tarebia granifera (Lamarck, 1816)
+
Họ Stenothyridae
8
Stenothyra messageri Bavey & Dautzenberg, 1899
+
Bộ Basommatophora
Họ Lymnaeidae
9
Radix viridis (Quoy & Gaimard, 1832)
+
Lớp Hai mảnh vỏ- Bivalvia
Bộ Unionoida
Họ Unionidae
10 Sinanodonta woodiana Lea, 1834
+
Bộ Veneroida
Họ Corbiculidae
11 Corbicula cyreniformis Prime, 1860
+
12 Corbicula lamarckiana Prime, 1867
+
Ngành Arthropoda
Phân Ngành Crustacea
Lớp Malacostraca
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bộ Decapoda
Họ Palaemonidae
Macrobrachium mieni Đăng, 1975
Macrobrachium sp.
Họ Atyidae
Caridina lanceifrons Yu, 1936
Caridina macrophora Kemp, 1918
Caridina sp.
Họ Parathelphusidae
Somanniathelphusa pax Ng & Kosuge, 1995
Họ Potamidae
Indochinamon sp.1
Indochinamon sp.2
Indochinamon sp.3
Tiwaripotamon sp.
Tổng số

Phân tích mẫu thu được ở khu vực nghiên
cứu cho thấy có 2 lớp Chân bụng
(Gastropoda) và lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia)
thuộc ngành Thân mềm (Mollusca). Trong đó.
lớp Chân bụng (Gastropoda) có 9 loài thuộc 9
giống, 6 họ, 3 bộ. Lớp Hai mảnh vỏ
(Bivalvia) có 3 loài thuộc 2 giống, 2 họ và 2
bộ. Ngành Chân khớp (Arthropoda) có 10 loài
thuộc 5 giống 4 họ, 1 bộ và 1 lớp
(Malacostraca).
Như vậy, so sánh về thành phần động vật
đáy theo bậc loài và bậc giống, ngành Thân
mềm Mollusca có số lượng phong phú hơn,
tương ứng với 12 loài; 9 giống và 8 họ so với
Ngành chân khớp Arthropoda có 10 loài; 7
giống và 4 họ.
Phân tích thành phần loài ở khu vực
nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ số loài/số giống là
1,38; số loài/họ là 1,83. So sánh với Vườn
quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Nguyễn Tống
Cường và nnk. 2015) tỷ lệ này là 1,25 và 2,5.
Như vậy. có thể thấy động vật đáy Cham Chu
đa dạng hơn theo bậc họ. Số lượng loài động
vật đáy (tôm, cua, trai, ốc) ít đa dạng, chỉ
chiếm 8,97% số lượng tôm, cua, trai ốc đã biết
ở Việt Nam (Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh
Hải, 2012; Đặng Ngọc Thanh & Hồ Thanh
Hải, 2017).

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
20

+

+
1

3

Đặc trƣng phân bố của động vật đáy theo
dạng thủy vực
Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận được
20 loài động vật đáy sống ở các thủy vực
nước chảy (chiếm 90,9% tổng số loài ghi
nhận được).
Có 3 loài bắt gặp ở các hang bao gồm
Macrobrachium sp., Caridina sp. và
Indochinamon sp.1, trong đó, Caridina sp. có
những đặc điểm thích nghi với đời sống hang
động với sắc tố mắt tiêu giảm, cơ thể có màu
trắng đục và di chuyển chậm hơn các loài sống
ở suối. Đây có thể là loài mới cho khoa học
thuộc họ Atyidae, lần đầu tiên ghi nhận trong
hang động của Việt Nam, các loài thuộc họ này
trước đây mới chỉ ghi nhận ở các thủy vực bên
ngoài. Khi so sánh với các loài tôm riu hang
động núi đá của vùng Nam Trung Hoa, chúng
tôi nhận thấy có nhiều đặc điểm khác ở chủy,
chân bò 1, 2 và các phần phụ hàm.
Macrobrachium sp. và Indochinamon sp.1
đều có phân bố ở các thủy vực nước chảy và
hang động, chúng bắt gặp ở các cửa hang nơi
có nhiều ánh sáng và không phải là loài hang
động thực thụ.
Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận loài
cua Tiwaripotamon sp. sống ở hang, hốc đá
các thảm mục của rừng núi đá vôi nơi cách xa
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các dòng suối. có đặc điểm khác với các loài
đã biết của giống Tiwaripotamon về vỏ mai,
gonopod 1...

nhiên tại vùng núi phía Bắc Việt Nam” do
Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nhật
Bản) tài trợ năm 2018–2021.

Biến động về mật độ và sinh khối của động
vật đáy ở khu vực nghiên cứu
Mật độ động vật đáy có sự biến thiên rất
lớn Mật độ động vật đáy có sự biến thiên rất
lớn giữa các vị trí thu mẫu và giao động từ 2–
89 con/m2, trung bình 43 con/m2. Mật độ cao
nhất ở suối Yên Thuận với 89 con/m2, suối
Kiêng: 83 con/m2, suối Khang: 78 con/m2 và
thấp nhất ở hang Lò Mốc và hang Bãi Chò,
với 3 con/m2 và 2 con/m2. Ở những điểm thu
mẫu có mật độ lớn, các loài của nhóm ốc,
Gastropoda, chiếm ưu thế. Mật độ động vật
đáy ở các điểm hang động thấp do môi trường
hang động không có ánh sáng, ít nguồn thức
ăn, vì vậy, các loài động vật đáy chủ yếu bắt
gặp gần cửa hang nơi có ánh sáng yếu, chỉ có
Caridina sp. Có phân bố cách xa cửa hang.
Về sinh khối cũng có sự biến thiên khá
lớn giữa các điểm thu mẫu và dao động
từ1,6–66,2 g, trung bình là 24,54 g/m2. Sinh
khối cao nhất ở suối Yên Thuận (66,2 g/m2)
và thấp nhất ở hang Bãi Chò (1,6 g/m2).
Sinh khối ở suối Yên Thuận cao là do loài
Hua jacqueti chiếm ưu thế với 89% sinh
khối của mẫu. Nhìn chung sinh khối ở các
điểm thu mẫu ở suối là khá cao và dao động
3,2–66,2 g/m2 và trung bình là 31,68 g/m2, ở
thủy vực hang động thì mật độ khá thấp và
dao động từ 1,6–4,6 gr/m2 và trung bình là
3,1 g/m2.
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ABSTRACT
In order to determine the seasonal spawning in nature of Blotched Snakehead, Channa maculata,
360 adults of this species collected at 5 locations in the Thanh Hoa Province from January to
December 2017, with body weights from 198 g to 873 gwere analyzed. The gonado somatic
index (GSI) of this species was shown to be the highest in May (2.71 for females and 1.32 for
males) and lowest in December (0.57 for females and 0.22 for males). The conditional factor is
from 3.42×10-2 to 3.89×10-2 for females and from 3.34×10-2 to 3.78×10-2 for males, peaking in
May (3.89×10-2 for females and 3.89×10-2 for males). The Fulton’s and Clark’s indecs were
highest in November (1.67 for Fulton’s and 1.35 for Clark’s) then decreased in the following
months with lowest values recored in May (1.05 Fulton and 0.66 Clark). The highest gonadic
maturity indexes as well as gonad maturity degree belonging III and IV stages of females and
males were observered from April to June of the year during which the highest gonadic maturity
indices and gonad maturity degree of 3rd and 4th stages were recorded.
Keywords: Channa maculata, gonado somatic index, seasonal spawning.
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MÙA SINH SẢN TỰ NHIÊN CỦA CÁ CHUỐI HOA
Channa maculata (Lacepède, 1801)
Tạ Thị Bình1,*, Nguyễn Hữu Dực2, Đỗ Văn Tứ3, Nguyễn Đình Vinh1, Nguyễn Công Thành1
Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh
2
Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
3
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
1

Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 30-9-2019

TÓM TẮT
Bài báo đã phân tích 360 mẫu cá chuối hoa (Channa maculata) khối lượng 198 – 873 gam, thu
được từ 5 địa điểm thuộc các thủy vực ở Thanh Hóa từ tháng 1–12/2017 để xác định mùa sinh
sản của loài này ngoài tự nhiên. Kết quả cho thấy, hệ số thành thục (GSI) cao nhất vào tháng 5
(cái 2,71, đực 1,32) và thấp nhất vào tháng 12 (cái 0,57, đực 0,22). Nhân tố điều kiện (CF) của cá
cái dao động trong khoảng 3,42×10-2–3,89×10-2 và cá đực 3,34×10-2–3,78×10-2. Nhân tố điều
kiện (CF) của cá cái và đực đều cao nhất vào tháng 5 tương ứng 3,89×102 và 3,78×10-2. Độ béo
của cá cao nhất ở tháng 11(1,67 độ béo Fulton và 1,35 độ béo Clark), độ béo giảm dần ở các
tháng sau và thấp nhất vào tháng 5, tương ứng 1,05 và 0,66. Tỷ lệ thành thục tuyến sinh dục của
cá cái và cá đực tăng cao từ tháng 4 đến tháng 6 trong năm. Như vậy, có thể nhận định mùa sinh
sản ngoài tự nhiên của cá chuối hoa kéo dài từ tháng 4–6.
Từ khóa: Cá chuối hoa, hệ số thành thục, mùa vụ sinh sản.

*Địa chỉ liên hệ email: tathibinhdhv@gmail.com
MỞ ĐẦU
Trong các loài cá nước ngọt, họ cá quả
Channidae (thuộc bộ Anabantiformes), được
các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước
quan tâm do chúng có kích thước lớn, thịt
ngon và sức sống cao. Nhiều loài đã được
nghiên cứu đầy đủ về đặc điểm sinh học,
sản xuất giống và phát triển công nghiệp
nuôi quan trọng ở các nước trong khu vực
như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia,
Phillipines, Ấn Độ và Malaysia (Muntaziana
et al., 2013). Ở Việt Nam, họ cá quả chỉ có
duy nhất một giống Channa thuộc họ
Channidae gồm 12 loài phân bố khắp cả
nước với nhiều tên gọi khác nhau theo tiếng
địa phương. Trong đó, cá lóc đen (C.
striata) và cá lóc bông (C. micropeltes) đã
được nghiên cứu nhiều và phát triển nghề
nuôi do chúng có kích cỡ lớn và giá trị kinh
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tế cao (Nguyễn Huấn và Dương Nhựt Long,
2008). Gần đây, cá dày (C. lucius) cũng đã
được nghiên cứu đặc điểm sinh học và sản
xuất giống (Tiền Hải Lý, 2016). Cá chành
dục (C. gachua) kích thước nhỏ nhưng cũng
đã được nghiên cứu đặc điểm sinh học và
sản xuất giống (Hồ Mỹ Hạnh, 2017). Trong
khi đó cá chuối hoa (C. maculata) cũng là
một đối tượng nuôi có tiềm năng nhưng lại
chưa được nghiên cứu nhiều.
Cá chuối hoa đã được đưa vào Sách Đỏ
Việt Nam 2007, bậc EN và danh mục các loài
thuỷ sinh quý hiếm cần bảo vệ tại QĐ số:
82/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp &
Phát triển nông thôn. Cá chuối hoa còn là một
trong những loài cá có giá trị kinh tế cao, có
thịt thơm ngon được sử dụng rộng rãi trong
nội địa. Trong tự nhiên, cá chuối hoa chủ yếu
sống ở các sông ngòi, ao hồ, đồng ruộng ngập
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nước, nơi có nhiều thực vật thủy sinh và có
mặt ở hầu khắp các thuỷ vực ở miền núi, đồng
bằng, cả ở vùng nước lợ nơi có nồng độ muối
thấp (Mai Đình Yên, 1978; Nguyễn Văn Hảo,
2005). Chúng cũng phân bố tự nhiên ở Nhật
Bản, Nam Trung Quốc, Đài Loan và
Philipines (Water & James, 2004). Hiện nay,
ở trong nước mới chỉ có một số công trình
nghiên cứu về cá chuối hoa như đặc điểm
phân loại học và một số đặc điểm sinh học của
chúng. nghiên cứu bước đầu về sản xuất
giống nhân tạo. (Nguyễn Thái Tự, 1983; Mai
Đình Yên, 1978; Nguyễn Văn Hảo, 2005;
Nguyễn Đình Vinh và nnk., 2015; Tạ Thị
Bình và nnk., 2015).
Việc khảo sát mùa vụ sinh sản của cá
chuối hoa ngoài tự nhiên làm cơ sở cho việc
cho đẻ nhân tạo, xây dựng kỹ thuật sản xuất
cá giống và đưa vào nuôi loài cá này góp

phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, duy trì và
phát triển nguồn lợi, bảo vệ quỹ gen, bảo tồn
đa dạng sinh học ở các thuỷ vực sông thuộc
khu vực Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam
nói chung.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Mẫu vật nghiên cứu gồm 360 mẫu cá
chuối hoa, khối lượng từ 198 g đến 873 g, thu
được từ các thuỷ vực tại các huyện thuộc tỉnh
Thanh Hóa, bao gồm Hà Trung, Vĩnh Lộc,
Hậu Lộc, Nga Sơn và Hoằng Hóa (hình 1) .
Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng
1–12/2017.
Mẫu cá chuối hoa được phân tích tại
phòng thí nghiệm cơ sở Thủy sản, Viện
Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại
học Vinh.

Hình 1. Vị trí các điểm thu mẫu cá chuối hoa
Phƣơng pháp thu và phân tích số liệu
Chọn ngẫu nhiên 30 cá thể/tháng từ các
mẫu thu được bằng lưới kéo, lưới đáy, vợt,…
Sau khi thu, tiến hành làm chết cá, rửa sạch,

bảo quản lạnh và chuyển mẫu về phân tích tại
phòng thí nghiệm.
Xác định chiều dài tổng (TL, cm), chiều
dài chuẩn (SL, cm), khối lượng toàn thân (W,
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g), khối lượng tuyến sinh dục (Wtsd, g), khối
lượng không nội quan (Wo, g), xác định tỉ lệ
cá đực-cái và các giai đoạn phát triển của
tuyến sinh dục cá dựa trên cơ sở quan sát
hình dạng, kích cỡ và màu sắc của tuyến sinh
dục theo thang phân chia 6 bậc của Xakun và
Buskaia (1968). Các chỉ tiêu về chiều dài
được xác định bằng thước đo Palme (cm) và
các chỉ tiêu về khối lượng được phân tích
bằng cân điện tử 2 số lẻ (g).

(iv) Xác định mùa sinh sản
Được dự đoán dựa trên kết quả khảo sát
biến động độ béo, biến động của hệ số thành
thục, nhân tố điều kiện, quá trình phát triển
tuyến sinh dục của các mẫu cá chuối hoa thu
được qua các tháng trong năm.

Các chỉ tiêu được dùng để khảo sát mùa
vụ sinh sản của cá chuối hoa được xác định
gồm:

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

(i) Hệ số thành thục (gonadosomatic
index - GSI) là một hệ số để dự đoán mùa vụ
sinh sản của cá. GSI của cá chuối hoa được
xác định cho từng tháng và dựa theo công
thức của Biswas (1993).
GSI %

100 Wtsd W

Trong đó: Wtsd = Khối lượng tuyến sinh dục
(g); W: Khối lượng toàn thân (g).
(ii) Xác định độ béo Fulton, Clark
Được tính lần lượt theo công thức:
Ðộ béo Fulton:

F

W 100 SL3

Ðộ béo Clark:

C

Wo 100 SL3

(iii) Nhân tố điều kiện (Conditional
factor): Để phát hiện sự thay đổi về điều kiện
môi trường, chủ yếu là sự thay đổi liên quan đến
độ phong phú về thức ăn và mùa vụ sinh sản của
đàn cá. CF được xác định theo công thức:

CF

W TLb

Trong đó: W = Khối lượng thân cá có nội
quan; Wo = Khối lượng thân cá không có nội
quan; TL= Chiều dài thân cá; SL = Chiều dài
chuẩn; b = Hệ số tăng trưởng (được tính dựa
vào mối tương quan giữa chiều dài và khối
lượng của cá).
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Phƣơng pháp xử lý số liệu
Toàn bộ số liệu thu được tính toán và vẽ
đồ thị trên phần mềm Microsoft Excell 2010.
Hệ số thành thục
Hệ số thành thục là chỉ tiêu sinh học cho
biết hoạt động sinh sản, được dùng để xác
định những giai đoạn thành thục của tuyến
sinh dục (Le Cren, 1951; Hojo et al., 2004).
Hệ số thành thục chịu sự chi phối chủ yếu là
khối lượng tuyến sinh dục. Khối lượng tuyến
sinh dục luôn thay đổi theo mùa và ở cá cái
thể hiện rõ hơn ở cá đực. Bảng 1 cho thấy GSI
của cá chuối hoa cái và đực thay đổi liên tục
trong 12 tháng. Hệ số GSI của cá chuối hoa cả
ở cá cái và cá đực bắt đầu tăng từ tháng 1 và
đạt đỉnh vào tháng 5, lần lượt là 2,71 và 1,32
tương ứng và đạt thấp nhất vào tháng 12, lần
lượt là 0,57 ở cá cái và 0,22 ở cá đực. Sự biến
động trên cho thấy sau khi tham gia sinh sản,
phần lớn các sản phẩm sinh dục (tế bào trứng
và tinh trùng) được phóng ra môi trường ngoài
nên tuyến sinh dục của cá sẽ giảm nhanh về
kích cỡ và khối lượng nên hệ số thành thục
của cá cũng giảm theo. Vì thế, hệ số thành
thục là một trong những điều kiện cần thiết để
nhận biết mức độ chín muồi của sản phẩm
sinh dục của cá.
Hệ số GSI của cá cái cao hơn cá đực là do
khối lượng buồng trứng lớn hơn nhiều so với
khối lượng tinh sào cá đực trong cùng giai
đoạn phát triển. Phạm Minh Thành và Nguyễn
Văn Kiểm (2009) cho rằng nguyên nhân của
sự tăng khối lượng tuyến sinh dục cá được
quyết định bởi sự chuyển hóa dinh dưỡng nội
tại từ cơ và gan trong cơ thể cá. So sánh giá trị
GSI của một số loài cá trong họ Channidae
cho thấy, cá chành dục (Channa gachua) ở
Ấn Độ có hệ số thành thục của cá bắt đầu tăng
cao từ tháng 5 đến tháng 11 và sau đó giảm
dần (Ghanbahadur et al., 2013). Gần đây,
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nghiên cứu trên đối tượng cá chành dục (C.
gachua) của Hồ Mỹ Hạnh (2017) cho thấy,
giá trị hệ số GSI bắt đầu thấp từ tháng 12 đến
tháng 4 (0,59–1), bắt đầu tăng vào tháng 5 và
cao nhất vào tháng 7 (2,61). Trong thời gian
các tháng 11, 12 và từ tháng 1 đến tháng 4, hệ
số thành thục của cá giảm thấp và đạt thấp
nhất là tháng 1 (0,48). Mahmud et al. (2016),
nghiên cứu trên cá lóc (C. striata) ở
Bangladesh cho thấy GSI trung bình cao nhất
vào tháng 7 (5,95 ± 0,20 đối với cá cái và
0,14 ± 0,01 đối với cá đực). Prasad et al.
(2011) cũng ghi nhận đối với cá lóc (C.
punctata) có GSI thấp nhất từ tháng 11 đến
tháng 2 cho cả hai giới tính và sau đó tăng dần
từ tháng 3, khi đó tuyến sinh dục bắt đầu
thành thục và đạt cao nhất vào tháng 8, khi
hầu hết các cá thể trưởng thành thành thục

hoàn toàn (giai đoạn IV). Theo Amzad et al.
(2015), nghiên cứu sinh học buồng trứng cá
lóc (C. punctata) ở Bangladesh cho thấy, giá
trị GSI đạt cao nhất vào tháng 7 (5,64 ± 1,24)
và thấp nhất vào tháng 5 (0,19 ± 0,05). Tiền
Hải Lý (2016) đã tiến hành nghiên cứu sự
biến động GSI trên cá dày (C. lucius). Kết quả
cho thấy hệ số GSI của cá cái và cá đực bắt
đầu tăng từ tháng 12 năm trước và đạt đỉnh
cao nhất vào tháng 6 năm sau, tương ứng 1,68
và 0,53. Hệ số GSI thấp nhất đối với cá dày
cái (0,69) vào tháng 11 và cá dày đực (0,15)
vào tháng 9. Tác giả này cũng cho rằng hệ số
GSI của cá cái cao hơn cá đực, là do khối
lượng buồng trứng lớn hơn nhiều so với khối
lượng tinh hoàn cá đực trong cùng giai đoạn
phát triển.

Bảng 1. Biến động hệ số thành thục của cá chuối hoa qua các tháng trong năm 2017
Cá cái
Cá đực
W(g)
Wtsd(g)
GSI(%)
W(g)
Wtsd(g)
1/2017
834,83 ± 105,77 3,41 ± 1,02 1,20 ± 0,28 446,08 ± 29,19 1,60 ± 0,16
2/2017
398,69 ± 144,16 4,01 ± 1,34 1,30 ± 0,47 361 ± 116,18 1,58 ± 0,23
3/2017
441,76 ± 184,21 5,17 ± 1,47 1,45 ± 0,46 394,23± 125,22 1,69 ± 0,44
4/2017
436 ± 132,57
5,44 ± 0,45 2,02 ± 0,56 457 ± 164,88 2,84 ± 0,26
5/2017
496,94 ± 113,07 8,57 ± 0,44 2,71 ± 0,56 423,67 ± 79,91 3,52 ± 0,30
6/2017
441,76 ± 130,27 6,95 ± 0,35 2,54 ± 0,68 399 ± 104,09 3,12 ± 0,31
7/2017
422,71 ± 128,23 5,88 ± 0,33 2,31 ± 0,23 432,38 ± 85,72 3,29 ± 0,32
8/2017
436 ± 102,61
4,53 ± 0,32 1,44 ± 0,25 412,33 ± 68,44 2,59 ± 0,32
9/2017
410 ± 91,19
4,66 ± 0,29 1,35 ± 0,24 431,5 ± 105,61 2,40 ± 0,31
10/2017
450,94 ± 89,07 3,02 ± 0,45 0,90 ± 0,07 422,79±106,96 1,67 ± 0,37
11/2017
352,73 ± 93,02 2,86 ± 0,47 0,77 ± 0,12 448 ± 101,12 1,20 ± 0,33
12/2017
386,14 ± 86,82 1,63 ± 0,37 0,57 ± 0,06 392,5 ± 106,97 0,69 ± 0,41
Ghi chú: Số liệu thể hiện trong bảng ở dạng TB±Sd;TB: Trung bình; Sd: Độ lệch chuẩn;
lượng toàn thân; Wtsd (g) là khối lượng tuyến sinh dục; GSI (%) là hệ số thành thục.
Tháng/năm

Kết quả thu được trong nghiên cứu này và
những kết quả của các tác giả trước đây cho
thấy, các loài cá lóc thuộc họ Channidae có
giá trị GSI đạt cao nhất từ tháng 5 đến tháng 8
trong năm. Đây cũng là lúc tuyến sinh dục của
tất cả cá thành thục đạt cực đại về khối lượng
và tế bào sinh dục đạt giai đoạn chín muồi
hoàn toàn chuẩn bị bước vào thời kỳ tập trung
sinh sản.
Nhân tố điều kiện (CF)
CF được xác định thông qua hệ số hệ số
tăng trưởng (b) từ việc phân tích mối tương

GSI(%)
0,45 ± 0,04
0,56 ± 0,09
0,69 ± 0,11
1,10 ± 0,42
1,32 ± 0,16
1,24 ± 0,27
1,20 ± 0,13
0,85 ± 0,09
0,65 ± 0,09
0,53 ± 0,06
0,36 ± 0,04
0,22 ± 0,09
W(g) là khối

quan giữa chiều dài chuẩn và khối lượng toàn
thân của cá chuối hoa và kết quả này được thể
hiện qua phương trình hồi qui với 202 mẫu cá
thể cái và 158 mẫu cá thể đực đã thu được
trong 12 tháng khảo sát, với b đạt trung bình
tương ứng 2,5205 và 2,4567 (hình 2).
Biến động của nhân tố điều kiện (CF) của
cá chuối hoa cũng được xác định không lớn
từ tháng 1 đến tháng 12/2017. Kết quả cho
thấy, chỉ số CF của cá chuối hoa cái dao
động trong khoảng 3,42×10-2–3,89×10-2 và
của con đực 3,42×10-2–3,78×10-2. Hệ số CF
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của cá cái và đực đều cao nhất vào tháng 5,
tương ứng 3,89×10-2 và 3,78×10-2 (hình 3).
Như vậy, thời gian hệ số CF đạt cực đại cũng

trùng với thời gian khi GSI của cá đạt mức
cao nhất.

Hình 2. Tương quan giữa chiều dài chuẩn và khối lượng toàn thân của cá chuối hoa cái và đực

Hình 3. Biến động nhân tố điều kiện của cá chuối hoa theo thòi gian
Theo King (1995), nhân tố điều kiện nói
lên hiện trạng hay điều kiện phát triển của cá
tại từng thời điểm khảo sát. Nhân tố điều kiện
đánh giá mức độ tăng khối lượng của cá so
với mức độ tăng về chiều dài và nguyên nhân
của sự gia tăng nhanh về khối lượng của cá
trong một khoảng thời gian nhất định chủ yếu
là do sự gia tăng về khối lượng tuyến sinh dục
của cá trong giai đoạn thành thục sinh dục của
chúng, đặc biệt là ở cá cái và vào thời kỳ có
nguồn thức ăn tự nhiên phong phú khi cá sử
dụng nhiều thức ăn hơn so với điều kiện bình
thường.
Kết quả nghiên cứu về GSI của cá cũng
ghi nhận chúng đạt đỉnh cao vào tháng 5
(bảng 1). Kết quả khảo sát thực tế cho thấy cá
chuối hoa thu được trong thời gian này phần
lớn có tuyến sinh dục phát triển ở giai đoạn
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III, IV, khi khối lượng tuyến sinh dục đạt cực
đại và chuẩn bị hoàn thành giai đoạn sinh
trưởng. Theo Nguyễn Văn Kiểm (2004), đây
là giai đoạn tích lũy dinh dưỡng và trong
khoảng thời gian này khối lượng tuyến sinh
dục không ngừng tăng lên. Điều này đồng
nghĩa với khối lượng tổng cơ thể đạt cực đại
đã dẫn đến CF tăng cao trong giai đoạn này và
phù hợp với quy luật chung của loài.
Độ béo Fulton, Clark
Giá trị độ béo Fulton và Clark của cá
chuối hoa biến động khá lớn qua các tháng.
Trong đó, độ béo Fulton biến động trong
khoảng từ 1,05–1,67; độ béo Clark ở khoảng
0,66–1,25 (hình 4).
Giá trị của độ béo của cá chuối hoa tăng
cao nhất trong năm vào tháng 11 và sau đó
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giảm dần cho đến tháng 2; bắt đầu từ tháng 3,
hai độ béo Fulton và Clark cùng bắt đầu giảm
thấp dần cho đến tháng 5. Điều này được giải
thích khi cá bắt đầu chuyển sang giai đoạn thành
thục sinh dục, vật chất tích lũy sẽ được chuyển
hóa qua tuyến sinh dục để chuẩn bị bước vào
mùa sinh sản. Trong quá trình thành thục sinh
dục, sự tích lũy và chuyển hóa vật chất dinh
dưỡng để tạo ra sản phẩm sinh dục xảy ra
đồng thời. Nhưng vào thời kỳ đầu của sự tạo
trứng, mức độ tích luỹ vật chất dinh dưỡng
trong cơ thể thường cao hơn so với quá trình
chuyển hoá để tạo sản phẩm sinh dục (Chung
Lân, 1969, dẫn theo Nguyễn Văn Kiểm,
2004). Từ tháng 4, độ béo của cá giảm nhanh
hơn bởi vì từ lúc này tốc độ phát triển của tuyến
sinh dục nhanh nhất để hệ số thành thục đạt đỉnh
vào tháng 5 (hình 4). Sau đó, độ béo của cá lại
bắt đầu tăng dần, ngược lại, hệ số thành thục
của cá chuối hoa bắt đầu giảm xuống. Điều đó

cho thấy, sau thời gian tập trung phần lớn vật
chất dinh dưỡng tích lũy trong cơ thể cho quá
trình thành thục và hoạt động sinh sản, cá phải
tăng cường độ dinh dưỡng nhằm đảm bảo
năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể
và tích lũy ở các cơ quan (gan và cơ) để chuẩn
bị cho mùa sinh sản tiếp theo.
Mùa sinh sản của cá chuối hoa
Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ béo
Fulton và Clark của cá chuối hoa biến động
rõ qua các tháng và cùng đạt đỉnh vào tháng
11 (hình 4). Sự biến động này có có liên
quan với hệ số thành thục của cá do trước khi
thành thục sinh dục, nhiều loài cá cũng tích
lũy chất béo ở một số cơ quan khác nhau
trong cơ thể cá (Trần Thanh Hiền và Nguyễn
Anh Tuấn, 2009). Hệ số thành thục và Độ
béo luôn là 2 chỉ số đối nghịch nhau ở mọi
thời điểm (hình 4).

Hình 4. Biến động của hệ số thành thục và độ béo của cá chuối hoa theo thời gian
Kết quả ở hình 5 cho thấy, tỷ lệ tuyến sinh
dục thành thục cá cái đạt đỉnh vào tháng 4,
sau đó giảm nhẹ dần vào tháng 5, tháng 6.
Vào tháng 4, có 50,0% cá cái có tuyến sinh
dục đạt giai đoạn III; 40,0% ở giai đoạn IV và
3,33% ở giai đoạn V; vào tháng 5, tuyến sinh
dục của cá ở đoạn III là 26,67%, ở giai đoạn
IV là 53,33% và giai đoạn V là 13,33%. Vào
tháng 6, tuyến sinh dục của cá ở đoạn III là
33,3%, ở giai đoạn IV là 50,00% và giai đoạn
V là 6,67. Tỷ lệ cá cái thành thục sinh dục
giảm mạnh dần từ tháng 7 đến tháng 11. Thời
điểm này, cá cái ở giai đoạn IV chỉ đạt khoảng

3,33–23,33%, giai đoạn III là 26,67–43,33%
trong khi đó cá cái ở giai đoạn I–II chiếm tỷ lệ
từ 33,33–70,0%.
Kết quả phân tích hệ số GSI và các giai
đoạn phát triển tuyến sinh dục, độ béo cho
thấy, chu kỳ chín sinh dục và mùa vụ sinh sản
của cá chuối hoa được xác định thông qua
diễn biến của tỷ lệ cá thành thục ở giai đoạn
IV, V và hệ số thành thục sinh dục. Số liệu
thu được và phân tích từ tháng 1 đến tháng
12/2017 cho thấy, cá thành thục ở giai đoạn
IV xuất hiện từ tháng 3, tăng dần từ tháng

261

Ta Thi Binh et al.

4–6, giảm vào các tháng 7 (hình 5). Sự phát
dục thành thục ngoài tự nhiên không đồng
loạt, vì vậy, cá chuối hoa là loài đẻ theo đợt
và mùa sinh sản của cá chuối hoa ở ngoài tự
nhiên bắt đầu từ tháng 3, đẻ rộ vào tháng 5 và
6 và kết thúc vào tháng 8. Ngoài ra, kết quả
khảo sát hệ số điều kiện (CF) của cá cũng ghi
nhận CF của cá cũng bắt đầu tăng lên từ tháng

3 và đạt đỉnh cao ở tháng 5. So sánh kết quả
nghiên cứu của chúng tôi với kết quả của
Dương Nhựt Long (2003), trên đối tượng cá
lóc đen cho thấy, thời gian kéo dài mùa sinh
sản của cá chuối hoa tương đối giống với cá
lóc đen (Channa striata) (cá lóc đen sinh sản
từ tháng 4–8, tập trung ở tháng 5).

Hình 5. Các giai đoạn thành thục của cá chuối hoa ở các tháng
KẾT LUẬN
Cá chuối hoa đẻ rải rác từ tháng 3 đến
tháng 10, nhưng tập trung vào tháng 5 đến
tháng 6. Vì vậy, có thể kết luận mùa sinh sản
chính của cá chuối hoa từ tháng 4 đến tháng 6
hàng năm.
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ABSTRACT
Limnonectes nguyenorum McLeod et al., 2015 was recently described from northern Vietnam
and the knowledge about the feeding ecology of this amphibian species is virtually lacking. We
herein provide the first data about the diet of L. nguyenorum based on the results of our field
work in Son La Province, Vietnam. We used the stomach-flushing method to obtain the stomach
contents of 56 individuals at two survey sites. A total of 17 prey categories with 226 items was
found in the stomachs of L. nguyenorum, comprising 200 items of invertebrates, 10 items of
plants, two items of amphibians, and 14 unidentified items. The dominant prey items of L.
nguyenorum were Araneae, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera and
Isoptera. The importance index for these categories ranged from 4.3% to 33.6%. Hymenoptera
was identified as the highest frequency of prey items (Ix = 33.6%) and its representatives were
found in 40 stomaches.
Keywords: Limnonectes nguyenorum, food composition, prey items, stomach contents, Son La.
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THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA LOÀI ẾCH NHẼO NGUYỄN Limnonectes
nguyenorum McLeod, Kurlbaum & Hoang, 2015 Ở TỈNH SƠN LA, VIỆT NAM
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TÓM TẮT
Loài Ếch nhẽo nguyễn, Limnonectes nguyenorum McLeod et al., 2015 được mô tả từ mẫu chuẩn
thu được ở Bắc Việt Nam, nhưng các dẫn liệu về thành phần thức ăn của loài ếch này vẫn chưa
được biết đến. Qua phân tích các mẫu thức ăn trong dạ dày của 56 cá thể L. nguyenorum, thu ở
tỉnh Sơn La, chúng tôi đã ghi nhận được 17 loại thức ăn với tổng số 226 mẫu thức ăn, bao gồm
200 mẫu động vật không xương sống, 10 mẫu thực vật, 2 mẫu lưỡng cư và 14 mẫu chưa xác định
được rõ. Các loại thức ăn chủ yếu của loài L. nguyenorum thuộc các nhóm động vật không xương
sống, bao gồm: Araneae, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Orthoptera và Isoptera.
Chỉ số quan trọng (Ix) dao động từ 4,27–33,6%. Côn trùng thuộc bộ cánh Màng, Hymenoptera là
loại thức ăn quan trọng nhất với chỉ số Ix = 33,6%, tần số xuất hiện ở các mẫu dạ dày là 40.
Từ khóa: Limnonectes nguyenorum, thành phần thức ăn, Sơn La.

*Địa chỉ liên hệ email: phamanh@utb.edu.vn
MỞ ĐẦU
Ếch
nhẽo
nguyễn,
Limnonectes
nguyenorum, thuộc họ Dicroglossidae, là
loài mới được mô tả từ các mẫu vật thu ở
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (McLeod et
al., 2015). Gần đây, loài này được ghi nhận
ở Mê Linh, Vĩnh Phúc (Ziegler et al., 2015)
và ở Mường Do, Sơn La (Phạm Văn Anh và
nnk., 2016). Ở tỉnh Sơn La, loài ếch này
thường sống ở các suối trong rừng thường
xanh, gồm nhiều cây gỗ vừa và cây bụi. Tuy
nhiên, sinh cảnh sống của loài này đang
chịu các tác động của con người như chặt
phá rừng, đốt nương làm rẫy, khai thác lâm
sản. Ngoài ra, loài này thường xuyên bị
người địa phương săn bắt làm thực phẩm.
Hiện nay chưa có nghiên cứu nào về thàn
phần thức ăn của loài ếch nhẽo này. Trong
bài báo này chúng tôi cung cấp dẫn liệu ban
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đầu về thành phần thức ăn của loài này ở
tỉnh Sơn La.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đã tiến hành 4 đợt khảo sát thực địa:
tháng 5/2016 (1 đợt), tháng 10/2016 (2 đợt) và
tháng 5/2017 (1 đợt) tại xã Mường Bang,
o
huyện
Phù
Yên
(21 09’095”N,
o
104 15’995”E, 390 m) và xã Cà Nàng, huyện
o
o
Quỳnh Nhai (21 54’237”N, 103 32’989”E,
240 m) (hình 1).
Mẫu ếch được thu thập dọc các suối trong
rừng thường xanh vào khoảng thời gian từ
20:30 đến 23:00. Để thu mẫu thức ăn, chúng
tôi sử dụng phương pháp sục rửa dạ dày theo
Solé et al. (2005). Mẫu thức ăn được thu thập
ngay tại vị trí thu mẫu ếch và không thực hiện
rửa dạ dày của cá thể cái có trứng. Để tránh

Thành phần thức ăn của loài ếch nhẽo

làm tổn thương mẫu vật chúng tôi sử dụng
nước tinh khiết để rửa dạ dày. Sau khi thu
thập, mẫu được giữ cố định bằng tay, tiến
hành mở miệng bằng panh nhỏ cuốn cao su,
nhẹ nhàng luồn ống truyền silicon đường kính
1 mm vào miệng qua thực quản, dùng bơm
tiêm nước sạch vào dạ dày để thức ăn trào ra
ngoài. Nước và thức ăn được cho vào cốc thể
tích khoảng 200 ml có màng lọc phía trên. Sau

khi sục thức ăn, giữ mẫu ếch trong túi vải ướt
để theo dõi sức khỏe trong 30 phút và sau đó
thả lại tại nơi thu mẫu. Mẫu thức ăn được bảo
quản trong cồn 70%; phân tích, định loại và
đo kích thước mẫu thức ăn bằng kính lúp soi
nổi Olympus SZ 700 có gắn thước đo; mẫu
ếch được lưu giữ tại Phòng Bảo tàng, Khoa
Sinh Hóa, Trường Đại học Tây Bắc (TBU).

Hình 1. Địa điểm khảo sát, thu mẫu ở thực địa
Định loại các mẫu thức ăn theo tài liệu của
Csiro (1991), Millar et al. (2000), Thái Trần
Bái (2003) và Johnson & Triplehorn (2005).
Hầu hết các mẫu thức ăn đã bị nghiền nhỏ,
một số đã phân hủy chỉ còn lại một phần cơ
thể nên việc định loại chi tiết rất khó khăn, vì
vậy, mẫu thức ăn thường chỉ được xác định
đến bộ.
Chúng tôi sử dụng các thông số phân tích
thành phần thức ăn phổ biến hiện nay, gồm:
Tần số (F) thể hiện sự phong phú của một loại

con mồi thu được trong các mẫu dạ dày; tổng
số mẫu thức ăn (N) của một loại con mồi; thể
tích (V) của mỗi loại thức ăn được tính toán
theo công thức trong tài liệu của Magunusson
et al. (2003), Ngo et al. (2014): V = 4π/3 ×
(L/2) × (W/2)2 (mm³), trong đó, L = chiều dài
của mẫu thức ăn; W = chiều rộng của mẫu
thức ăn. Mức độ quan trọng của mỗi loại thức
ăn được xác định thông qua chỉ số tương đối
quan trọng (Ix) của Caldart et al. (2012): Ix =
(%N + %F + %V)/3. Dùng chỉ số đa dạng
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Simpson (1949) để so sánh đa dạng thành
phần thức ăn của loài, công thức tính như sau
D = [ni (ni-1)]/[N(N-1)]. Trong đó D là chỉ
số đa dạng, ni là số lượng mẫu thức ăn trong
loại thức ăn thứ i, N là tổng số mẫu thức ăn
của các loại thức ăn. Chỉ số đa dạng được
trình bày dưới dạng nghịch đảo 1/D, khi 1/D
càng lớn thì mức độ đa dạng càng cao (Krebs,
1999; Magurran, 2004). Để ước tính mức độ
đồng đều giữa các loại thức ăn của ếch chúng
tôi sử dụng chỉ số Shannon’s evenness, công
thức tính như sau: J’ = H’/Hmax = H’/ln S.
Trong đó: J là chỉ số đồng đều (0 < J ≤ 1), khi
J = 1 thì độ đồng đều cao nhất, Hmax = lnS (S
là tổng số loại thức ăn của bộ mẫu), H’ là chỉ
số đa dạng Shannon-Weiner. Chỉ số H’ được
tính như sau: H’ = -(Pi.lnPi), trong đó Pi =
ni/N (ni là số lượng mẫu thức ăn trong loại
thức ăn thứ i, N là tổng số mẫu thức ăn của
các loại thức ăn (Magurran, 2004; MuñozPedreros & Merino, 2014).
Số liệu được nhập vào phần mềm
Microsoft Excel 2010, sau đó được kiểm tra
mức sai khác ý nghĩa bằng phần mềm
MINITAB 16.0 (p < 0,05 được coi là sai khác

có ý nghĩa thống kê). Sử dụng One-way
ANOVA để phân tích thống kê sự sai khác về
việc sử dụng loại thức ăn giữa các nhóm tuổi,
giới tính, địa điểm và tháng.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Nghiên cứu thành phần thức ăn trong dà
dày của 56 cá thể ếch, trong đó gồm 26 cá thể
đực và 30 cá thể cái; 24 cá thể thu từ Mường
Bang và 32 cá thể thu từ Cà Nàng; 19 cá thể
thu vào tháng V và 37 cá thể thu vào tháng X,
trong đó có 6 cá thể trong dạ dày không có
thức ăn (chiếm 10,07%).
Dựa vào kết quả phân tích thức ăn trong
50 mẫu dạ dày có thức ăn, đã ghi nhận được
226 mẫu thức ăn thuộc 17 loại động vật và
thực vật khác nhau, trong đó chủ yếu là các
loại thuộc lớp Côn trùng (Insecta) với 11 bộ
và 1 nhóm ấu trùng côn trùng, nhóm thức ăn
còn lại thuộc động vật không có xương sống
như lưỡng cư (Amphibia), động vật không,
xương sống khác (Opilliones và Aranei), thực
vật (Plant) và nhóm thức ăn chưa xác định
(Unidentified) (bảng 1).

Bảng 1. Tần số (F), số lượng (N), thể tích (V, mm3) và chỉ số quan trọng (Ix) của các loại thức
ăn của loài L. nguyenorum ở tỉnh Sơn La
Tần số (F)
Số lượng (N)
Thể tích (V)
Ix
Loại con mồi
F
%F
N
%N
V
%V
Opiliones
2
1,47
2
0,88
31,92
0,20
0,85
Araneae
10
7,35
10
4,42
1.443,35
9,16
6,98
Polydesmida
1
0,74
1
0,44
444,83
2,82
1,33
Coleoptera
17
12,50
22
9,73
1.019,32
6,47
9,57
Diptera
12
8,82
12
5,31
939,78
5,96
6,70
Diplura
1
0,74
2
0,88
157,00
1,00
0,87
Ephemeroptera
2
1,47
2
0,88
2,62
0,02
0,79
Isoptera
7
5,15
22
9,73
198,80
1,26
5,38
Lepidoptera
5
3,68
6
2,65
691,32
4,39
3,57
Hemiptera
6
4,41
7
3,10
835,76
5,30
4,27
Hymenoptera
40
29,41
104
46,02
3.992,94
25,33
33,59
Mantodea
1
0,74
1
0,44
92,11
0,58
0,59
Orthoptera
5
3,68
5
2,21
1.949,42
12,37
6,09
Insecta larva
3
2,21
4
1,77
335,57
2,13
2,03
Amphibia
2
1,47
2
0,88
2.607,77
16,54
6,30
Thực vật
9
6,62
10
4,42
685,50
4,35
5,13
Unidentified
13
9,56
14
6,19
335,96
2,13
5,96
Tổng số
136
100
226
100
15.763,98
100
100
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Số lượng các mẫu thức ăn dao động từ 1–
8 (3,58 ± 2,48, n = 24) ở ếch đực; 1–21 (5,35
± 4,23, n = 26) ở ếch cái, sự khác biệt này
không có ý nghĩa thống kê (ANOVA, F1, 49 =
3,16; P = 0,082). Nếu tính theo địa điểm
nghiên cứu, số lượng các mẫu thức ăn dao
động từ 1–21 (5,38 ± 3,98, n = 29) ở Cà
Nàng; 1–11 (3,33 ± 2,59, n = 21) ở Mường
Bang, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê
(F1, 49 = 4,24; P = 0,045). Nếu tính theo mùa,
số lượng các mẫu thức ăn dao động từ 1–11
(7,08 ± 2,75, n = 16) vào tháng V và 1–21
(5,06 ± 3,83, n = 34) vào tháng X, sự khác
biệt này không có ý nghĩa thống kê (F1, 49 =
2,48; P = 0,122).
Loại thức ăn được ghi nhận nhiều nhất là
côn trùng bộ cánh Màng (Hymenoptera) với
tần số bắt gặp 40 lần (chiếm 29,41%); côn
trùng bộ cánh Cứng (Coleoptera) với 17 lần
(12,5%), côn trùng bộ Hai cánh (Diptera) với
12 lần (8,82%), Nhện (Araneae) 10 lần
(7,35%). Số còn lại ghi nhận ít hơn dao động
từ 1–7 lần (bảng 1). Đáng chú ý là ếch nhẽo
ăn cả các loài ếch nhái khác, có 2 mẫu ếch
nhái được tìm thấy trong dạ dày của 2 cá thể.
Ngoài ra, chúng tôi còn bắt gặp các mẫu thực
vật, sỏi đá có trong dạ dày của ếch, có thể do
chúng đã ngẫu nhiên nuốt phải khi đớp mồi,
hoặc chưa rõ nguyên nhân.
Chỉ số quan trọng (Ix) giảm dần theo trật
tự: nhóm thức ăn Hymenoptera với 33,6%;
Coleoptera 9,57%; Araneae 6,98%; Diptera
6,7%; Amphibia 6,3%; Orthoptera 6,09% và
các nhóm khác dao động từ 0,59–5,96% (bảng
1).
Số mẫu thức ăn trong mỗi cá thể dao động
từ 1–21, trung bình 4,52 ± 3,58 (n = 50) và thể
tích thức ăn trung bình trong mỗi cá thể là
318,3 ± 402,65 mm3 (min-max 7,33–2.409,43
mm3; n = 50). Mẫu thức ăn có chiều dài trung
bình 7,57 ± 4,96 mm (1,5–34 mm, n=266),
chiều rộng trung bình là 2,99 ± 2,03 mm (0,5–
14 mm; n = 266) và thể tích trung bình mỗi
mẫu thức ăn là 83,85 ± 212,26 mm3 ( 0,52–
2.359,19 mm3, n = 266).
Thể tích trung bình của các mẫu thức ăn
trong
một dạ dày ở ếch3 đực (260,04 ± 231,76
3
mm (7,33–681,38 mm
; n = 24) và ở ếch 3cái
3
(354,98 ± 516,05 mm (9,66–2.409,43 mm ; n

= 26), khác biệt không có ý nghĩa thống kê
(F1, 49 = 0,68; P = 0,412).
Các loại thức ăn ưu thế mà cả hai nhóm
đều sử dụng la Hymenoptera, Coleoptera,
Araneae, Diptera, Orthoptera và Isoptera
(hình 2).

Hình 2. Các loại thức ăn ưu thế của đực và cái
của loài L. Nguyenorum
Về thể tích trung bình của các mẫu thức
ăn trong một dạ dày ếch ở Cà Nàng (222,91 ±
173,98 mm3 (8,43–681,38 mm3, n=29) và ở
Mường Bang (450,04 ± 568,69 mm3 (7,33–
2.409,43 mm3, n=21), khác biệt có ý nghĩa
thống kê (F1,49 = 4,12; P = 0,048).
Về thể tích trung bình của các mẫu thức
ăn trong một dạ dày ếch thu vào tháng V
(445,35 ± 623,67 mm3 (7,33–2.409,43 mm3;
n = 16), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với
mẫu dạ dày ếch thu vào tháng X (220,22 ±
181,54 mm3 (8,43–681,38 mm3; n = 34) (F1, 49
= 7,09; P = 0,011).
Loài L. nguyenorum sử dụng 17 loại thức
ăn với chỉ số đa dạng Simpson (1/D) là 4,15
và chỉ số đồng đều (Shannon’s evenness) là
0,7 (bảng 2).
Nếu xét theo địa điểm, quần thể của ếch
ở Cà Nàng sử dụng 12 loại thức ăn. ít hơn
quần thể ở Mường Bang (13 loại), tuy
nhiên, chỉ số đa dạng Simpson ở Mường

Bang là 4,72 (với chỉ số đồng đều 0,35),
cao hơn Cà Nàng (3,8) (với chỉ số đồng
đều 0,52).
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Bảng 2. Các thông số đa dạng loại thức ăn theo giới tính, địa điểm và thời gian
của loài L. nguyenorum ở tỉnh Sơn La
Chỉ số đa dạng (Simpson’s index 1/D) Chỉ số đồng đều (Shannon’s evenness)
Chung
4,15
0,70
Đực
3,37
0,38
Cái
4,71
0,54
Cà Nàng
3,80
0,52
Mường Bang
4,72
0,35
Tháng 5
5,19
0,30
Tháng 10
3,81
0,55
Xét theo mùa, các mẫu ếch thu vào tháng
V sử dụng 13 loại thức ăn, cao hơn các mẫu
ếch thu vào tháng X (12 loại), đồng thời chỉ số
đa dạng Simpson vào tháng V là 5,19 (với chỉ
số đồng đều 0,3) cũng cao hơn vào tháng X
với chỉ số đa dạng Simpson (3,81) (với chỉ số
đồng đều 0,55).
Xét theo giới tính thì các cá thể cái sử
dụng 14 loại thức ăn ít hơn các cá thể đực (15
loại), tuy nhiên chỉ số đa dạng Simpson (4,71)

a

và chỉ số đồng đều (0,54) ở các cá thể cái lại
cao hơn các cá thể đực với chỉ số đa dạng
Simpson (3,37) và chỉ số đồng đều (0,38).
Kết quả phân tích cho thấy đường cong
tích lũy kỳ vọng loại thức ăn tương ứng với số
lượng mẫu thức ăn trong dạ dày (hình 3a) và
loại thức ăn tương ứng với tần suất xuất hiện
mẫu thức ăn trong dạ dày (hình 3b) ở ếch đực
ít nhiều cao hơn so với ếch cái.

b

Hình 3. Đường cong tích lũy kỳ vọng số lượng mẫu thức ăn (a) và tần số loại thức ăn (b) của
loài L. Nguyenorum
KẾT LUẬN
Đã xác định có 17 loại thức ăn khác nhau
của loài L. nguyenorum. Trong 226 mẫu thức
ăn, có 200 mẫu động vật không xương sống,
10 mẫu thực vật, 2 mẫu lưỡng cư và 14 mẫu
chưa được xác định.

(Hymenoptera), Cánh thẳng (Orthoptera) và
Cánh bằng (Isoptera), chỉ số quan trọng (Ix)
dao động từ 4,27–33,59%. Nhóm cánh màng
(Hymenoptera) là loại thức ăn quan trọng nhất
với chỉ số Ix = 33,59%, với tần số xuất hiện ở
các mẫu dạ dày là 40.

Các loại thức ăn chủ yếu gồm Nhện
(Araneae), Cánh cứng (Coleoptera), Ruồi
(Diptera), Cánh nửa (Hemiptera), Cánh màng
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ABSTRACT
The ability to produce the alginate lyase enzyme of marine bacteria strains was screened by
alginate agar plate stained with gram’s iodine. Among 197 strains of bacteria isolated from
sponges, soft corals and seaweeds, 56% of strains showed alginate - cleavage activity on alginate
from Sargassum mcclurei. Total of eleven active bacterial strains were selected to identify the
characteristic of subspecies. The sequence comparision of 16S rRNA gene showed that nine
strains belong to the genus Bacillus and two strains belong to the genus Fictibacillus.
Keywords: Bacillus, alginate, alginate lyase, gram’s iodine, marine bacteria.
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TIỀM NĂNG SINH ALGINATE LYASE CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN
PHÂN LẬP Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Nguyễn Thị Thuận*, Trần Nguyễn Hà Vy, Võ Thị Diệu Trang, Cao Thị Thúy Hằng,
Võ Mai Nhƣ Hiếu, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đình Thuất, Trần Thị Thanh Vân
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 6-8-2019, ngày chấp nhận 29-9-2019

TÓM TẮT
Khả năng sinh enzyme alginate lyase của các chủng vi khuẩn biển được sàng lọc bằng phương
pháp đĩa thạch alginate nhuộm bởi gram’s iodine. Trong số 197 chủng vi khuẩn phân lập từ bọt
biển, san hô mềm và rong biển, 56% chủng thể hiện hoạt tính phân cắt alginate từ rong
Sargassum mcclurei. 11 chủng vi khuẩn có hoạt tính cao nhất được chọn lọc để xác định đặc
trưng phân loài. Kết quả so sánh trình tự gen 16S rRNA cho thấy có 9 chủng vi khuẩn biển thuộc
chi Bacillus và 2 chủng vi khuẩn biển thuộc chi Fictibacillus.
Từ khóa: Bacillus, alginate, alginate lyase, gram’s iodine, vi khuẩn biển.

*Địa chỉ liên hệ email: nguyenthuan@nitra.vast.vn
MỞ ĐẦU
Alginate là polysaccharide chủ yếu được
chiết xuất từ rong nâu (chiếm đến 40% khối
lượng rong khô), được cấu tạo từ β-Dmannuronate (M) và α-L- guluronate (G). Các
gốc uronate này sắp xếp thành các block khác
nhau: poly β-D- mannuronate (poly M), poly
α-L- guluronate G (poly G) và heteropolymer
(polyMG) (Lee et al., 2013). Alginate đặc biệt
thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu
trong các lĩnh vực thực phẩm, hóa học, y
dược, nông nghiệp bởi trữ lượng lớn (hơn
30.000 tấn/năm) (Hay et al., 2013) và các hoạt
tính sinh học đa dạng của polymer cũng như
oligosaccharide như chống oxy hóa, kích thích
tăng trưởng, kháng viêm,… (Falkeborg et al.,
2014; Salachna et al., 2018; Zhou et al.,
2015). Tuy nhiên, việc ứng dụng alginate
trong y học còn nhiều hạn chế do khối lượng
phân tử lớn và độ nhớt cao. Do đó, nhiều nhà
khoa học đã tập trung nghiên cứu điều chế
alginate trọng lượng phân tử thấp với mục
đích tăng khả năng ứng dụng trong lĩnh vực y
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dược, nghiên cứu cấu trúc cũng như làm tăng
hoạt tính sinh học của chúng (Chen et al.,
2017; Zhu et al., 2016).
Alginate oligosaccharide được điều chế
bằng các phương pháp vật lý, hóa học hoặc
enzyme. Trong đó phương pháp enzyme được
ưu tiên sử dụng do tính đặc hiệu và hiệu suất
cao, thân thiện với môi trường. Alginate lyase
được phân lập từ các nguồn khác nhau như vi
khuẩn biển, động vật biển và một số loại đã
được xác định đặc tính xúc tác (Chen et al.,
2018). Dựa trên tính đặc hiệu cơ chất alginate
lyase được chia thành hai loại chính: enzyme
đặc hiệu block G (polyG lyase EC 4.2.2.11)
và enzyme đặc hiệu block M (polyM lyase EC
4.2.2.3) (Yagi et al., 2016). Hiện nay alginate
lyase thương mại có giá thành cao và tính đặc
hiệu chỉ trên block G (Manns et al., 2016).
Theo các nghiên cứu đã được công bố,
alginate từ rong nâu Việt Nam có cấu trúc
phức tạp bao gồm block M, block G và một
lượng nhỏ block MG (Thien et al., 2017). Tuy
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nhiên, việc nghiên cứu enzyme chuyển hóa
alginate từ rong nâu Việt Nam vẫn còn ít
(Huỳnh Hoàng Như Khánh nnk., 2011). Do
đó việc tìm kiếm alginate lyase mới có hoạt
tính cao trên cơ chất alginate từ rong biển Việt
Nam là vấn đề cần thiết phải nghiên cứu.
Trong nghiên cứu này chúng tôi tìm kiếm
nguồn sinh alginate lyase mới từ vi khuẩn
biển, xác định đặc trưng phân loài của các
chủng có hoạt tính cao.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
197 chủng vi khuẩn biển được phân lập từ
các nguồn khác nhau trong vùng biển Quảng
Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nha Trang vào
tháng 12 năm 2017. Trong đó có 129 chủng
được phân lập từ bọt biển, 48 chủng được
phân lập từ san hô mềm và 19 chủng được
phân lập từ rong biển.
Sàng lọc hoạt tính alginate lyase của vi sinh
vật biển bằng phƣơng pháp đĩa thạch
Các chủng vi khuẩn sau khi phân lập trên
môi trường MB (glucose 1 g/l; pepton 5 g/l;
yeast extract 1 g/l; KH2PO4 0,2 g/l;
MgSO4.7H2O 0,05 g/l; agar 18 g/l, nước biển
500ml, mước máy 500ml; pH= 7,0–7,5) được
cấy trên đĩa thạch chứa 0,5% alginate chiết từ
rong Sargassum mcclurei. Các mẫu thí
nghiệm được ủ ở 30oC trong 24 giờ. Sau đó,
tiến hành loại bỏ sinh khối vi khuẩn và đĩa
thạch được nhuộm bởi gram’s iodine. Chủng
vi khuẩn được xác định là có hoạt tính
alginate lyase khi vùng nuôi cấy chúng không
bị nhuộm màu bởi thuốc nhuộm mà tạo ra
vùng trong suốt (Sawant et al., 2015).
Xác định đặc trƣng phân loài
Các chủng vi khuẩn có hoạt tính cao được
định danh bằng phương pháp so sánh trình tự
gen 16S rRNA. Sử dụng cặp mồi 533F:
5’GTGCCAGCAGCCGCGGTAA3’
và
1496R: 5’GGTTACCTTGTTACGACTT3’
(Rosete-Enríquez & Romero-López, 2017) để
nhân gen mã hóa đoạn 16S rRNA của vi
khuẩn phân lập được. Sản phẩm của phản ứng
PCR được kiểm tra bằng điện di trên gel
agarose 2%, tinh sạch bằng bộ QIA quick
PCR Purification Kit (Qiagen). Trình tự

nucleotide của gen 16S rRNA tinh sạch được
giải bằng phương pháp Sanger trên hệ thống
máy ABI 3130XL (313001R, Thermo Fisher
Scientific, USA) tại Phòng xét nghiệm Công
ty TNHH DV và TM Nam Khoa (thành phố
Hồ Chí Minh). Các trình tự được xử lí bằng
các chương trình BLAST/NCBI và tiến hành
so sánh trình tự gen của các chủng nghiên
cứu với một số chủng khác từ Ngân hàng
gen
thế
giới
(NCBI)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hoạt tính alginate lyase của vi sinh vật biển
Đến nay nhiều loại enzyme alginate lyase
từ vi sinh vật biển, rong biển và động vật thân
mềm biển đã được phân lập và xác định đặc
tính. Trong nghiên cứu này chúng tôi tập
trung nghiên cứu khả năng sinh alginate lyase
từ vi khuẩn biển. Việc sử dụng vi sinh vật có
khả năng sinh enzyme biến đổi polysaccharide
có nhiều ưu điểm như: Vi sinh vật phát triển
nhanh trong môi trường nuôi cấy chứa các
thành phần dinh dưỡng khác nhau, sản xuất
enzyme với số lượng và điều kiện ổn định, dễ
dàng thao tác và có thể sử dụng lâu dài nếu
được bảo quản tốt. So với phương pháp hóa
học thì việc sử dụng alginate lyase để điều
chế alginate trọng lượng phân tử thấp có giá
thành đắt hơn nhưng với tính chất xúc tác đặc
hiệu của enzyme, điều kiện xúc tác nhẹ nhàng
sẽ giúp phản ứng được kiểm soát và tạo ra
những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong
lĩnh vực dược phẩm, y học.
Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy, có
hơn 56% chủng vi khuẩn sàng lọc có khả năng
phân cắt alginate từ rong S. mcclurei. Trong
đó, tỷ lệ chủng vi khuẩn phân lập từ rong biển
có tiềm năng sinh alginate cao nhất (hình 1).
Kết quả này tương tự với công bố trong những
năm gần đây về hoạt tính alginate lyase từ vi
khuẩn biển sống cộng sinh trên rong (Dong et
al., 2012; Wang et al., 2017). Dong và cộng
sự đã sàng lọc hoạt tính alginate lyase của 65
chủng vi khuẩn phân lập từ rong nâu thuộc chi
Laminaria, trong đó 21 chủng (32,3%) có
hoạt hoạt tính cao (Dong et al., 2012). Wang
et al. (2017) đã phân lập được 12 chủng vi
khuẩn sinh alginate lyase từ bề mặt rong nâu.
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a)

b)

Hình 1. Khả năng sinh alginate lyase của các chủng vi khuẩn biển: a) Tỷ lệ chủng vi khuẩn có
khả năng sinh alginate lyase; b) Đĩa thạch alginate nhuộm bởi gram’s iodine, vùng trong suốt
thể hiện hoạt tính alginate lyase
Dựa trên kết quả sàng lọc này, chúng tôi
đã chọn được 11 chủng vi khuẩn biển thể

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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hiện hoạt tính phân cắt alginate mạnh nhất
(bảng 1).

Bảng 1. Hoạt tính alginate lyase của của chủng vi khuẩn biển tuyển chọn
Kí hiệu
Hoạt tính alginate
Nguồn phân lập
Địa điểm thu mẫu
chủng
lyase (mm)
Bọt biển
Cồn Cỏ, Quảng Trị
AlgSm1
21
17 o16711’N; 107 o33806’E
Bọt biển
Cồn Cỏ, Quảng Trị
AlgSm2
12
17 o16711’N; 107 o33806’E
Bọt biển
Cồn Cỏ, Quảng Trị
AlgSm3
32
17 o16711’N; 107 o33806’E
Bọt biển
Cồn Cỏ, Quảng Trị
AlgSm4
17
17 o16711’N; 107 o33806’E
San hô mềm
Cồn Cỏ, Quảng Trị
AlgSm5
27
17 o16711’N; 107 o33806’E
Bọt biển
Cồn Cỏ, Quảng Trị
AlgSm6
12
17 o16711’N; 107 o33806’E
Cù Lao Chàm, Quảng Nam
AlgSm7
San hô mềm
23
15o90300’N; 105o3972’E
Bọt biển
Lý Sơn, Quảng Ngãi
AlgSm8
21
15o36800’N; 109o11382’E
Bọt biển
Lý Sơn, Quảng Ngãi
AlgSm9
28
15o36800’N; 109o11382’E
Bãi Tre, Nha Trang
AlgSm10
San hô mềm
22
12 o60670’N; 109 o33278’E
Bọt biển
Hòn Ngoại, Nha Trang
AlgSm11
20
12o00581’N; 109o32079’E
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Trong hầu hết các nghiên cứu alginate
lyase từ vi khuẩn biển, rong biển được chọn
làm nguồn phân lập vi khuẩn (Dong et al.,
2012). Trong nghiên cứu này của chúng tôi,
các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải
alginate cao lại được phân lập từ bọt biển và
san hô mềm. Do đó có thể thấy rằng các loài
vi khuẩn biển cộng sinh với bọt biển và san
hô mềm đã giúp các sinh vật này phân giải

STT

alginate thành nguồn carbon cho sự sinh
trưởng và phát triển của chúng. Như vậy,
ngoài rong biển chúng tôi đã mở rộng thêm
nguồn phân lập vi sinh vật biển từ các
nguồn bọt biển và san hô mềm nhằm tìm
kiếm các chủng vi khuẩn tiềm năng sinh
alginate lyase.
Xác định đặc trƣng phân loài

Bảng 2. Kết quả định danh của các chủng vi khuẩn biển tuyển chọn
Đặc điểm
Chủng
Mã số trên
hình thái
Chủng tương đồng
phân lập
GenBank
khuẩn lạc

Độ tương
đồng (%)

1

AlgSm1

Bacillus velezensisi

CP021011.1

99

2

AlgSm2

Bacillus aquimaris

KJ575042.1

99

3

AlgSm3

Bacillus indicus

MG651110.1

100

4

AlgSm4

Bacillus aryabhattai

NR 115953.1

100

5

AlgSm5

Fictibacillus macauensis

MH169269.1

100

6

AlgSm6

Bacillus megaterium

CP009920.1

100

7

AlgSm7

Fictibacillus macauensis

MH169330.1

99

8

AlgSm8

Bacillus filamentosus

CP026635.1

99

9

AlgSm9

Bacillus cereus

NR 074540.1

100

10

AlgSm10

Bacillus aryabhattai

NR 115953.1

100

11

AlgSm11

Bacillus velezensis

CP011686.1

100

Các chủng vi khuẩn tuyển chọn được nuôi
trên môi trường phân lập MB, sau 24 h quan
sát hình thái khuẩn lạc (bảng 2). Khuẩn lạc
thuần được nhân sinh khối để tách chiết DNA
tổng số và tiến hành PCR nhân bản đoạn 16S
rRNA. Sản phẩm PCR sạch với kích thước

1.500kb được giải trình tự, phân tích và so
sánh với các trình tự các gen có trong ngân
hàng GenBank qua công cụ Blast. Các chủng
vi khuẩn này có độ tương đồng cao từ 99 –
100% so với một số chủng trong ngân hàng
GenBank (bảng 2). Kết quả định danh trong
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bảng 2 cho thấy, 11 chủng vi khuẩn có tiềm
năng sinh alginate lyase đều có độ tương đồng
cao với các chủng đã công bố trên Genbank
và hầu hết thuộc chi Bacillus, 2 chủng vi
khuẩn thuộc chi Fictibacillus. Khả năng sinh
alginate lyase của vi khuẩn biển thuộc chi
Bacillus cũng đã được công bố bởi Wang và
cộng sự (Wang et al., 2017). Tuy nhiên, trong
hầu hết các nghiên cứu alginate lyase từ vi
khuẩn biển, rong biển được chọn làm nguồn
phân lập vi khuẩn thì các chủng vi khuẩn có
hoạt tính alginate lyase đa dạng, thuộc các chi
Psychrobacter,
Winogradskyella,
Psedoalteromonas,
Psychromonas
và
Polaribacte (Dong et al., 2012). Trong nghiên
cứu này của chúng tôi, các chủng vi khuẩn
phân lập từ (bọt biển và san hô mềm) có khả
năng phân giải alginate chủ yếu thuộc chi
Bacillus. Do đó có thể thấy rằng các loài vi
khuẩn thuộc chi Bacillus cộng sinh chặt chẽ
với bọt biển và san hô mềm giúp các sinh vật
này phân giải alginate thành nguồn carbon
cho sự sống của mình.
KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sàng
lọc được các chủng vi khuẩn biển có khả năng
sinh alginate lyase trong đó có 9 chủng vi
khuẩn đã được định danh tên khoa học thuộc
chi Bacillus, 2 chủng vi khuẩn thuộc chi
Fictibacillus. Kết quả này sẽ cung cấp những
chủng vi khuẩn biển tiềm năng để tiếp tục
nghiên cứu tách chiết, tinh sạch alginate lyase.
Enzyme có nguồn gốc từ các chủng vi khuẩn
này hứa hẹn có khả năng bẻ mạch alginate
chiết xuất từ rong Việt Nam nhằm điều chế ra
những sản phẩm mới có tính ứng dụng cao.
Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin cảm ơn tài trợ
kinh phí của Hợp phần nhánh số 3, thuộc dự
án
VAST.ĐA47.12/16-19
của
Viện
NC&UDCN Nha Trang, Viện HLKH&CN
Việt Nam và Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm
2019,
Phòng
Hóa
PTTKCN,
Viện
NC&UDCNNT.
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ABSTRACT
The local Co pig is one of the main domestic animals raised by several ethnic minorities (Ka-tu,
Van Kieu, Pako, Ta-Oi, Cor, Xo-dang) in mountainous districts of Quang Tri, Thua Thien-Hue
and Quang Nam Provinces of Central Vietnam. This study was conducted 5 communes each in
the districts of Dakrong, Huong Hoa (Quang Tri Province), A Luoi, Nam Dong (Thua Thien-Hue
Province) and Bac Tra My (Quang Nam Province). In The number of pigs per household ranged
from 0.72 to 2.58 with the average numbers of sows, piglets and porkers being 0.6–1.4/hh, 0.63–
1.56/hh and 0.92–5.42/hh, respectively. Co pigs in this region were raised for sale, breeding and
slaughter. The main feed of Co pigs consisted of banana stems, wild taro, cassava roots,
vegetables and rice bran. No households used mixed feed. Temporary pigsties were built with
roofs or without roofs and with no cesspool.
Keywords: Co pig, ethnic minorities, pig raising, practices, Central Vietnam.
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INTRODUCTION
The local pigs (small, thin pigs,), locally
named Co, is one of the main animals raised
by the ethnic minorities (Ka-tu, Van Kieu,
Pako, Ta-Oi, Cor, Xo-dang). In remote,
mountainous and ethnic minoritiy areas, they
are maintained as a breed. In face of economic
pressures, population increase and climate
change, many traditional breeds well-adapted
to the local climatic conditions have been
mixed or become extinct. The local Co pigs in
mountainous districts of Quang Tri, Thua
Thien-Hue and Quang Nam Provinces are
raised by the ethnic minorities (Ka-tu, Van
Kieu, Pako, Ta-Oi, Cor, Xo-dang). It is
necessary to investigate, select and conserve
local Co pigs in the highlands in the central
provinces to develop breed diversity.
MATERIALS AND METHODS
Subject:
pisg of
households
in
mountainous districts in Central Vietnam.
Research content: The scale, feed, seed
sources, housing situation, the purpose of
breeding and the main difficulties of
households.
Research sites: In each district, 5
communes were selected, representing typical
areas (near central, central and remote
regions), including A Bung, A Ngo, A Vao,
Ba Nang and Ta Rut (Dakrong district);

Huong Linh, Huong Phung, Huong Tan,
Huong Loc and Thuan (Huong Hoa district) in
Quang Tri Province; A Roang, Hong Thuy,
Hong Bac, Hong Trung and Bac Son (A Luoi
district); Huong Loc, Thuong Lo, Huong Hoa,
Thuong Quang and Thuong Nhat (Nam Dong
district) in Thua Thien-Hue Province;Tra Bui,
Tra Doc, Tra Tan, Tra Nu, Tra Giac (Bac Tra
My district) in Quang Nam Province.
Research methods
Data was collected primarily through
interviews with households, local informative
sources (veterinary staffs of each commune,
village patriarchs, people experienced in
breeding Co pigs) and group discussion.
Questionnaires for households, group
discussions and in-depth interviews were
prepared and tested before doing research.
All obtained data are managed and
analysed using Excel 2007 and SAS software.
RESULTS AND DISCUSSION
Situation of Co pigs raised by mountainous
households
The scale of pig raising
79 hhs in Dakrong, 42 hhs in Huong Hoa,
54 hhs in A Luoi, 5 hhs in Nam Dong and 49
hhs in Bac Tra My district were investigated.
The results were presented in table 1.

Table 1. The scale of Co pig in the households at the Mid-Central
Huong Hoa
A Luoi
Dakrong
Nam Dong
Bac Tra My
Average
district
district
district
district
district
Group
(n = 229)
(n = 79)
(n = 5)
(n = 49)
(n = 42)
(n = 54)
pig
X ± SD
X ± SD
X ± SD
X ± SD
X ± SD
X
a
a
a
a
b
Sows
1.10 ± 0.57
1.12 ± 0.45
1.12 ± 0.70
1.4 ± 0.89
0.60 ± 0.54
1.00
Porkers
1.56a ± 0.90
1.20b ± 0.98
0.81bc ± 0.62
1.6a ± 0.55
0.63c ± 0.60
1.12
Piglets
4.21b ± 1.40
5.42a ± 2.40
1.15d ± 0.97
2.4c ± 1.14
0.92d ± 0.87
2.94
a
c
b
d
X
2.29a ± 0.96
2.58 ± 1.27
1.03 ± 0.76
1.80 ± 0.86
0.72 ± 0.67
1.69
Note: The different letters (a, b, c, d) in the same row show the significantly different values (p < 0.05),a
is the higest value, d is the lowest value in each line.

There were differences in the number of
pigs per hhs between these districts. The
number of pigs was lowest in Bac Tra My and
highest in Dakrong and Huong Hoa (p <
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0,05). The local Co pigs had long been a
cultural characteristic in the life of ethnic
minorities. In most villages where Co pigs
were raised, means of transportation are
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limited. Only in Nam Dong district, transport
is more convenient due to the low terrains.
The historic flood in 1999 had reduced the
number of local Co pigs in Nam Dong to near
extinction. Most pigs in the region received
little investment, care, and insufficient food
for sows leading to rapid decrease.
Food
Local Co pigs can adapt well to a semiwild lifestyle, with main foods being bananas,

cassava, trees root, wild fruits, etc, which they
can find in the woods by themselves. They
also obtain proteins from earthworms, and
insects in the soil. In recent years, people have
started using additional agricultural products
for feeding. The local feeding practice has
negatively affected the growth and
reproduction of local Co pigs.
Food used to feed Co pigs was presented
in table 2.

Table 2. Food for raising Co pig
STT

1
2
3
4
5
6

Dakrong district
(n = 79)

Location
Hhs
Type food
Banana stem
Wild taro
Cassava root
Planted
Vegetable
Rice bran
Mixed food

Huong Hoa
district
(n = 42)
rate
(hhs)
(%)
42
100a
42
100a
25
59.52c

79
79
71

rate
(%)
100a
100a
89.87a

65

82.28a

33

31
0

67.09a
0

18
0

(hhs)

A Luoi district
(n = 54)

Nam Dong
district
(n = 5)
rate
(hhs)
(%)
5
100a
3
60
5
100a

Bac Tra My
district
(n = 49)
rate
(hhs)
(%)
42
85.71a
39
79.50b
46
94.00a

47
45
54

rate
(%)
87.04a
83.33a
100a

78.57b

41

75.93b

5

100a

37

75.51b

42.86c
0

36
0

66.67a
0

2
0

40c
0

33
0

67.35a
0

(hhs)

Note: The different letters (a, b, c, d) in the same row show the significantly different values (p < 0.05).

Pigsties
Due to obsolete husbandry practices, not
all household have pigsties (Sivilai &

Preston (2016), Silivong & Preston). The
result regarding pigsties was presented in
table 3.

Table 3. Pigsty for breeding of Co pigs in the households at the Mid-Central
Type pigsty

Temporary
covered
Temporary
no roof
No pigsty
Cesspool

Dakrong district
(n = 79)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)

Huong Hoa
district (n = 42)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)

A Luoi district
(n = 54)
Rate
(hhs)
(%)

Nam Dong
district (n = 5)
Hhs use Rate
(hhs)
(%)

Bac Tra My
district (n = 49)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)

15

18.99c

8

19.05c

23

42.59a

1

20

11

22.45c

52

65.82a

30

71.43a

18

33.33c

3

60a

22

44.90b

12
0

15.19c
0d

4
0

9.52d
0d

13
3c

24.07b
5.56a

1
1

20c
20

16
1

32.65a
2.04c

Note: The different letters (a, b, c, d) in the same row show the significantly different values (p < 0.05).

A majority of pigsties were temporary.
Most pigsties do not have roofs (DR: 65.82%;
HH: 71.43%; AL: 33.33%; ND: 60.00%;
BTM: 44.90%) and poorly constructed. They
were often made from trees or bamboos
assembled together to form a box covering an
area of 4–5 m2. The percentage of pigsties
with temporary roofs were low (DR: 18.99%;

HH: 19.05%; AL: 42.59%; ND: 20%; BTM:
22.45%). The pigsties were mainly
constructed by a number of funded programs
and projects. According to the survey results:
15.19% hhs in DR; 9.52 hhs in HH; 24.07%
hhs in AL; 20% hhs in ND; and 32.65% hhs
in BTM district did not have any pigsties. The
pigs were free ranging around the garden and
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went to the forest to feed. They often gather to
sleep under the trees, around their houses, or
under the floor. The lack of pigsties has
reduced the rate of weaning for piglets.
Almost all households have no cesspools,
causing
environmental
pollution.
In
additional, it is easy for the pigs to have
diseases such as: worms, pneumonia, cough,
etc, greatly affecting their growth and
development. In addition, pig feces containing
germs get discharged across the court, under
the floor, in the kitchen, and around the
children’s area, causing problems for the
environment and children’s health.

70.37% of hhs in A Luoi; 100% of hhs in
Nam Dong and 87.76% of hhs in Bac Tra My
district raise local Co pigs for sale (p < 0.05).
Previously, Co pigs were raised only for
family consumption and rituals. The Van kieu,
Pako, Ta Oi, and Cor ethnic minorities used
the pigs for occasions such as seasonal
sacrifices, weddings, house warming…Co
pigs can be the dowry of parents for a newly
married couple. Pigs were mainly sold at
home to traders around the province.
However, due to limited education and lack of
market information, hhs always suffer the
lowest prices.

The purpose of pig raising
The purpose of raising local Co pigs were
presented in table 4. Co pigs are raised for
sale, breeding, and slaughter. 100% of hhs in
Dakrong; 95.23% of hhs in Huong Hoa;

54.43% of hhs in Dakrong, 69.04% of hhs
in Huong Hoa, 77.79% of in A Luoi, 60% in
Nam Dong and 61.22% of hhs in Bac Tra My
district raised Co pigs for breeding.

Table 4. The purpose for breeding of local Co pigs
Target
investigate

Sale
Reproductive
Slaughter

Darong district
(n = 79)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)
79
100a
43
54.43c
25
31.64d

Huong Hoa
district (n = 42)
Hhs use Rate
(hhs)
(%)
40
95.23a
29
69.04a
30
71.43b

A Luoi district
(n = 54)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)
38
70.37b
42
77.78a
54
100a

Nam Dong
district (n = 5)
Hhs use Rate
(hhs)
(%)
5
100a
3
60b
3
60c

Bac Tra My
district (n = 79)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)
43
87.76ab
30
61.22b
42
85.71a

Note: The different letters (a, b, c, d) in the same row show the significantly different values (p < 0.05).

The selling price of local Co pigs
Table 5. The selling price of Co pigs households (thousand Dong/kg)
Kinds of
pigs
The price
of piglets
The price
of boar
The price
of hog
X

Dakrong
district (n = 79)
X ± SD

Huong Hoa
district (n = 42)
X ± SD

86.83c ± 14.44

94.28bc ± 7.07

117.88c ± 14.35
65.38cd ± 10.83
c

90.03 ± 13.21

A Luoi district
(n = 54)
X ± SD
104.54b ±
19.79

Nam Dong
district (n = 5)
X ± SD

Bac Tra My
district (n = 79)
X ± SD

Average
(n = 229)
X

130a ± 12.25

80.61c ± 16.40

91.69

120c ± 28.28

127.41cb ± 17.12

192a ± 16.42

106.83d ± 13.56

119.69

70.35c ± 10.60

73.15c ± 11.82

116a ± 15.17

55.31d ± 12.17

67.36

bc

94.88 ± 15.32

b

101.7 ± 16.24

a

146 ± 14.61

d

80.91 ± 14.04

92.91

Note: The different letters (a, b, c, d) in the same row show the significantly different values (p < 0.05).

Table 5 shows that Co pigs are sold at
considerably high price, especially boars
(approximately 120.000 VND/kg). In recent
years, there is high demand for products from
Co pigs due to its aromatic, firm, low fat, soft,
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delicious meat. Due to difficulties in
travelling, information exchange between
sellers and buyers is not available, and the
service system for selling pigs does not exist.
Therefore, almost pigs are sold at home.
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The main disadvantages of local pig raising
practices
Results showed that 86,08% of hhs in
Dakrong, 78.57% of hhs in Huong Hoa,
88.89% of hhs in A Luoi, 80% of hhs in

Nam Dong and 81.63% of hhs in Bac Tra
My lack targets when raising Co pigs (p <
0.05) (table 6). There are also difficulties
with food, market, pigsties, labor, disease
and breeding techniques.

Table 6. The main disadvantages of households for breeding of Co pigs at the Mid-Central
Target
investigate
Target
Breed
Food
Market
Pigsty
Labour
Disease
Breeding
technique

Dakrong district
(n = 79)
Hhs use
Rate (%)
(hhs)
68
86,08a
58
73.41bc
19
24.05c
35
44.30b
15
18.99c
5
6.33d
8
10.13c
4

5.06d

Huong Hoa
district (n = 42)
Hhs use Rate
(hhs)
(%)
33
78.57a
28
66.67c
17
40.47b
14
33.33c
4
9.52d
6
14.29b
2
4.76d
5

11.90b

A Luoi district
(n = 54)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)
48
88.89a
9
16.67
9
16.67d
33
61.11a
28
51.85a
5
9.26c
4
7.41dc
5

9.26c

Nam Dong
district (n = 5)
Hhs use Rate
(hhs)
(%)
4
80a
5
100a
3
60a
1
20d
2
40b
1
20a
2
40a
2

40a

Darong district
(n = 79)
Hhs use
Rate
(hhs)
(%)
40
81.63a
25
51.02cd
8
16.33d
32
65.31a
9
18.37c
9
18.37a
10
20.40b
3

6.12d

Note: The different letters (a, b, c, d) in the same row show the significantly different values (p < 0.05).

Some sustainable solutions for raising local
pigs
In order to preserve this local pig breed,
more efforts need to be spent on education
and raising awareness on good pig raising
practices, including proper diets which can
be easily obtained from the surroundings,
pigsty construction, environmental hygiene
(reuse of pig fecal matter, clean slaughter
conditions) and vaccination. There should be
more care for the well being of sows and
newborn piglets. A more organized system for
trading pigs and pig products is also essential
for the financial gains of ethnic minorities.
People can also be encouraged to preserve the
breed for its importance in their spiritual
practices. Training for locals and veterinary
staffs is also important for introducing modern
agricultural knowledge. Capital needs to be
raised from national as well as international
programs and projects to support the
vulnerable ethnic minorities.
CONCLUSIONS
The local Co pigs hold valuable potentials
for both commerce and scientific research. As
such, the preliminary results presented above
can provide the basis for further in-depth
studies as well as development projects.

While maintaining and expanding this breed
using up-to-date practices can provide the
local minorities with extra income to improve
their lives, the pigs can also be interesting
subjects for agricultural and molecular
biological investigations.
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ABSTRACT
Aquaculture is largely practiced in Vietnam, thereby making important contribution to the socioeconomic well-being of the country. On the other hand, along with its rapid development, the
potential risks induced by aquacultural activities to environment are getting more concern. This
study aimed to assess the impact of different aquafarming on the meiofaunal community
structure, as this benthic component is one of the best tools for environmental monitoring. The
samples were collected in April 2019 along the central Vietnamese coasts, in three different
farms: an oyster farm (OF), an algae farm (AF) and a fish farm (FF). Control (C) and impacted
(I) stations were established for each farm. Meiofauna was extracted from the sediment using two
methods: extraction by decantation and density extraction. The granulometry and the total
organic matter (TOM) of the sediment were also studied. The enumerated samples showed 11
groups of meiofauna. A decrease of density was observed in the impacted stations of the OF and
the AF, while in the FF, a clear change in the community structure was noticed. The sensitive
group - Copepods decreased drastically in the impacted station in FF. It was explained by the
large increase of TOM in FFI station. In our study, the impact of aquaculture on meiofauna
clearly appears. Nevertheless, this impact is different depending on the kind of farm, among
which the fish farm has the worst impact on meiofauna.
Keywords: Aquaculture, bioindicator, meiofauna, fish farm, oyster farm, algae farm.
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INTRODUCTION
The unbridled growth of human
population has led to an increase of seafood
consumption (Chevassus-au-Louis & Lazard,
2009). Since fish stock does not meet to the
needs anymore and aquaculture is a potential
solution to fisheries depletion (Mirto et al.,
2012). It is in great expansion for the last 30
years and represents around a half of total
seafood production today (AFD et al., 2017).
Rapid expansion of aquaculture causes many
environmental
damages
such
as
eutrophication, pollution or disturbance (AFD
et al., 2017).
Vietnam is an ideal country for
aquaculture with its 3,260 km of coastline
and its maritime territory of 226,000 km²
(Vinh, 2006). Aquaculture has always been a
part of Vietnamese life and its commercial
production for export started in the early
1980s (FAO, 2005). Nowadays, aquaculture
which includes fish, shellfish, mollusk and
seaweed exploitation, is one of the most
important sectors of the national economy
(Vinh, 2006). Although this sector has a
great growth potential, there are many
challenges to overcome before reaching a
sustainable activity (FAO, 2005). Indeed, as
the excessive use of food feeding and
antibiotic in aquafarming can severely affect
water quality, the aquaculture in Vietnam is
an issue for environment, food security and
health (Vinh, 2006).
Benthic organisms represent very useful
bioindicator to assess the good state of an
environment (Mirto et al., 2012). Besides,
the meiofauna is considered as one of the
most important tools in environmental
monitoring (Mazzola et al., 1999). This
group is indeed very sensitive to the
composition of sediment and to the
chemistry of water, as it is in close
association with the sediment matrix
(Vezzulli et al., 2003). Moreover,
meiofauna is well-known to be an abundant
component in benthic communities and to
have a main role in marine ecosystems.
They allow energy transfer to higher trophic
levels, participate to the bioturbation of
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sediment and they degrade organic matters
(Schratzberger & Ingels, 2017).
The main problem of aquaculture on
benthic communities is the organic
enrichment of the sediments due to the
continuous flow of faeces and uneaten food
which can lead to an anoxic environment
(Mirto et al., 2012). The aim of the following
study is to evaluate the impact of aquaculture
on meiofaunal assemblage, using an original
approach. The study will consider three kind
of farms (oyster, algae and fish) in order to
evaluate their respective impact and to
compare them, considering 3 hypotheses: (i)
density, diversity and community structure of
meiofauna are impacted by aquaculture (Mirto
et al., 2012), (ii) fish farm has more impact
than oyster farm because of the feeding of the
fish (Castel et al., 1989; Danovaro et al.,
2004) and (iii) algae farm has a
neutral/positive
impact on
meiofauna
community (Hasselstrom et al., 2018;
Ólafsson et al., 1995).
MATERIALS AND METHODS
Study site and sampling
The samples were collected during one
week field trip (from 21 st to 27th of April
2019) along the central Vietnamese coasts
from Khanh Hoa to Quang Ngai Province, in
the East Sea. The exploited samples come
from 3 different habitats (Fig. 1) and were
collected in 6 stations: one control (C) and
one impacted (I) in each habitat with 3
replicates for each station. The 6 stations
had a muddy substrate. The temperature of
the sites ranged between 29.7 oC and 31.4oC,
nd h
lini y
w n 32.2 ‰ nd 33.7‰
(table 1).
The first habitat was an oyster farm (OF)
pond in Ninh Hoa, where Crassotrea gigas
was cultured using a hanging method. Oysters
were attached to many strings made of nylon
or polyethylene twine with spacers or knots.
These strings were then fastened to a bamboo
framework, which was held close to the
surface by empty plastic drums. The samples
of the control station (OFC) were collected 5
m away from the edge of the framework,
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whereas the ones from the impacted station
(OFI) were collected under it. All takings
were done at 2 m depth. No extra food was
added in the pond, which was directly

connected to the sea via its inlet and outlet.
The water temperature was 31.4oC and the
salinity was 33.7‰ (table 1).

Figure 1. The sampling stations in the central coasts of Vietnam
The second habitat was also a pond, where
an algae farm (AF) of “
g p ” Caulerpa
lentillifera, was established, also in Ninh Hoa.
The cultivation of this edible green seaweed
has been widely practiced recently for its high
economic value. Moreover, Caulerpa
lentillifera is not only nutritious but also wellknown for its environmental friendly aspects,
especially, its abilities to absorb heavy metals
and remove excessive organic matters, etc.
(Chen et al., 2019). In our study, the Caulerpa
lentillifera were clipped in trays and hung on
a bamboo raft, which was submerged in a
brackish water pond for cultivation. The
samples of the control station (AFC) were
collected in the pond, where there were no
algae, neither naturally nor artificially planted,
while the ones from the impacted station
(AFI) were collected from the sediment
beneath the bamboo raft. All of them were
taken at 1 m depth. Water was changed every
day in the pond with sea water. Temperature

in the pond was 31.4oC and salinity was
33.2‰ (table 1).
The last habitat was a bay with a lot of
fish farms (FF), which culture marine fishes in
cages in open waters in Vung Ro. The fish
cage structure comprises of a rigid floating
frame, flexible net materials and mooring
system (synthetic mooring rope, buoys and
anchors) with a square shape floating net pen
to hold and culture a large number of fishes.
The control station samples (FFC) were taken
at 2 m depth in a sheltered cove where there
were different species of algae, soft and hard
corals, and the ones of the impacted station
(FFI) close to the farms, at 4 m depth, where
expectedly experienced the accumulation of
anoxic sediments below the cages due to
build-up of feces and waste feed. The fish
were fed with little fish and shrimp. The water
temperature was 29.7°C and the salinity was
32.2‰ (table 1).
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Table 1. Characteristics and parameters of the stations. For the granulometry
and TOM the values are a mean of the 3 replicates (± standard deviation)
Habitat

Place

Station

Sampling
technique

Latitude

Longitude

T(oC)

Oyster
farm

Xom Qua Xuan My,
Ninh Hoa,
Khanh Hoa

Control

Grab

12o55’29”

109o20’93”

31.4

33.7

7.4

3.5

Impacted

Grab

12o55’29”

109o20’93”

31.4

33.7

7.4

Algae
farm

Kooperative Control
Ninh Hai Ninh Hoa,
Impacted
Khanh Hoa

Corer

12o35’32”

109o13’39”

31.4

33.2

Corer

12o35’32”

109o13’39”

31.4

Fish
farm

Vung Ro Phu Yen

Diving

12o51’2”

109o25’32”

Grab

12o51’32”

109o25’32”
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Control
Impacted

Conductivity
(µ simens)

d50 (µm)

TOM
(%)

0

5.35

4.2 ± 0.4

0.01 ± 0

3.5

0

5.35

0.1 ± 0.0

0.03 ± 0

8.1

4.4

0

5.32

7.1 ± 1.0

33.2

8.1

4.4

0

5.32

13.1 ± 0.5

29.7

32.2

7.3

5

60

5.09

108.6 ± 1.2

0.51 ± 0

29.7

32.2

7.3

5

60

5.09

13.7 ± 0.6

13.09 ±
0.69

(‰)

pH

DO
Turbidity
(mg/L) (mg/L)

2.82 ±
0.05
6.05 ±
0.04
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Samples were collected either by
deploying a small Poner grab (159 x 159 mm)
into the sediment or manually by SCUBAdiving or snorkelling depending on the
characteristics of the seabed. Then a perplex
core of 3.5 cm diameter was used to collect 3
replicates of in each station representing for
10 cm2 of ten first cm depth of the sediment.
Environmental parameters (temperature,
salinity, pH, dissolved oxygen, turbidity and
conductivity) were measured with a DKKTOA multi-parameters probe. Granulometric
samples were frozen and kept in the freezer
until next analysis (table 1).
Processing of the samples
An extraction by decantation was firstly
done to remove sand, big particles,
macrofauna and microfauna. The samples
were then sieved through a 1,000 µm sieve
and water was added in the sample fraction
that passes the sieve. After stirring well, the
supernatant was poured in another bucket.
The last three actions were repeated twice
more with the rest of sediment. The fraction
that was obtained after the three decantations
was sieved through a 40 µm sieve and fixed
with 70% ethanol.
Then, a density extraction with Ludox
HS40 (density: 1.18 g cm3) was done to
extract meiofauna from mud and detritus.
After removal of ethanol with the help of
water, samples were rinsed into a beaker with
Ludox (Somerfield & Warwick, 2013), of
which volume was at least 3 times bigger
than the volume of the sediment. After 45
min, the supernatant was poured in a 40 µm
sieve, rinsed with water and fixed again with
70% ethanol. Those actions were repeated
twice more with the sediment remaining in
the beaker.
Analysis
Several analyses were conducted on the
samples. First, all meiofauna were enumerated
and identified at least to phylum-level in the
taxonomic
hierarchy
under
a
stereomicroscope using a counting chamber
(grid of 10 × 10) after staining with Rose
Bengal.

Then, laser diffraction granulometry was
done with Mastersizer 3000 and only the data
of the d50 (a half of the grains are bigger and
a half of the grains are smaller than this value)
was used. The total organic matter (TOM) in
the sediment was measured using the
hydrogen peroxide (H2O2) digestion method.
After heating the sediments samples for 2
days at 105oC, 50 mL of concentrated
hydrogen peroxide (30%) was added
continually to 10 g of dry sediment until the
sample stopped foaming. To accelerate and
improve the peroxide digestion, samples were
placed in an oven at 90°C while adding
peroxide. After the digestion process was
completed, the samples were dried by heating
at 105°C, cooled in a desiccator, and weighed.
The part of total organic matter was obtained
based on the difference between the initial and
final sample weights and then the percentage
was calculated.
Statistical tests were performed with R
studio for all the tests and with CANOCO for
the
RDA
(Redundancy
Analysis).
Differences between control and impacted
stations and among the three farms were
tested using a two way ANOVA performed
for the densities, the granulometry and the
TOM. The two factors were: 3 types of the
farms (OF, AF and FF) and the 2 states of
sampling station (Control and Impacted).
Normal distribution was checked using
Shapiro W test and the homogeneity of
variances was checked with Bartlett test.
When significant differences were found
f
h ANOVA (α=0.05), posthoc test
(TukeyHSD) was used to identify different
groups. A constrained ordination process the Redundancy Analysis RDA (multivariate
analysis) was performed as data follows a
linear model (the Detrended Correspondence
Analysis - DCA, allows to show that the
longest gradient is shorter than 4).
The Shannon’ di
i y index was
calculated with this formula:
S

H '   pi log 2 pi
i 1
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T ong đó: H’: Shannon’s diversity index; i:
One species of the site of study; S: Total
number of species in the community
(richness); pi: Proportion of the species in S.
The nematode to copepod ratio was
obtained by dividing the nematode density
with the copepods density.
RESULTS
Eleven groups of meiofauna were
encountered:
Amphipoda,
Copepoda,
Cumacea,
Foraminifera,
Gastropoda,
nauplius, Nematoda, Oligochaeta, Ostracoda,
Polychaeta and Turbellaria (Annex 1). All
taxa whose density was lower than 50 ind. 10
cm-² w
g oup d “O h ” (Amphipoda,
Cumacea, Gastropoda, nauplius, Ostracoda
and Polychaeta).
Density

Turbellaria and Oligochaeta, with the mean
densities of 227 ± 238, 119 ± 110, 66 ± 43 and
53 ± 40 ind. 10 cm-², respectively (Annex 1).
The total density was always higher in the
3 control stations than in their respective
impacted ones, regarding the total of
individuals: more than twice in the OF,
around twice in the AF and almost 1.5 times
for the FF (Fig. 2). Using the TukeyHSD test,
the difference was significant for the OF (pvalue = 0.006) and for the AF (p-value =
0.04), but not for the FF (p-value > 0.05).
For each principal group (nematode,
copepod and turbellaria), the density was also
significantly higher (p-value < 0.05) in the
control stations than in the impacted stations
except for the foraminifer and the oligochaete
(Annex 1). Indeed, the foraminifers were
higher in the AFI and in the FFI, around 1.5
and 3 times more, respectively, but it was
statistically significant only for the FF (pvalue = 0.03). Concerning the oligochaete, the
density in the OF only was higher in the
impacted station, more than twice, although it
was statistically not significant (Annex 1).
The density of the other groups followed
the more common trend: higher density in
control stations, but the difference was not
significant (p-value = 0.07) (Annex 1).
Diversity
Th H’ of
h
ion i m n of h H’
of the 3 replicates (± standard deviation).

Figure 2. Variation in meiofaunal total
density in the control (black column) and
impacted (gray column) stations. Lowercase
letters represent differences determined by the
TukeyHSD test. Different letter are significant
at 5%. Data are expressed in ind. 10 cm-2
(± standard deviation). OF = oyster farm; AF
= algae farm; FF = fish farm
The most dominant group in every sample
was Nematoda, with the mean density of
1,040 ± 515 ind. 10 cm-². The other dominant
groups were Copepoda, Foraminifera,
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Table 2. Shannon ind x H’
Habitat
Station
H’
Control
1.1 ± 0
Oyster Farm
Impacted
1.3 ± 0
Control
1.3 ± 0
Algae Farm
Impacted
1.4 ± 0
Control
1.2 ± 0
Fish Farm
Impacted
1.1 ± 0
In terms of the number of taxa, in OF and
FF, the diversity was higher in the control
stations than in the impacted ones (2 more
groups). Ostracoda and Cumacea were absent
in the OFI, while two missing groups in the
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FFI were Amphipoda and Cumacea. In AF,
the number of taxa was equal in the two
stations (Annex 1). However, the Shannon
ind x H’ w low in h on ol
ion
than in the impacted ones excepted for the
wh
H’ w high in h on ol on
(table 2).
Community structure
As mentioned before, the Nematoda was
always the most dominant group. Its

proportion varied from 50 to 80% in every
sample (Fig. 3). However, its contribution to
the total density lower in the impacted stations
than in the control stations. This trend was
also observed for the Copepoda and the
others. However, the contrary tendency was
observed for Foraminifera, Turbellaria, and
Oligochaeta: their contribution to the total
density was higher in the impacted stations
(Fig. 3).

Figure 3. Meiofaunal community structure in the control and impacted stations. The order of
apparition of each group in the bars is the same as in the legend. OF = Oyster Farm;
AF = Algae farm; FF = Fish Farm

Figure 4. Variation of nematodes/copepods
ratio between the different farms (± standard
deviation). OF = Oyster Farm; AF = Algae
farm; FF = Fish Farm

The nematode to copepod ratio (Ne/Co)
was calculated. For the control stations, the
highest ratio was seen at OF (19.5 ± 7.8), then
at FF (9.2± 8.8), and the lowest value at AF
(2.5 ± 2). Regarding the impacted stations, the
Ne/Co ratio was the highest at FF (48.4 ± 9.3)
and the lowest at AF (1.9 ± 0.3). OF had an
intermediate value (15 ± 6.7) (Fig. 4).
Within the OF and AF, the ratio decreased
in the impacted stations: it was 1.3 lower than
that in the control stations although it is
statistically not significant by the Tukey HSD
test (p-value = 0.9 for both). However, in the
FF, in the impacted station, the Ne/Co ratio
was more than 5 times higher compared to
that of the control stations with statistical
significance (p-value = 0.0002) (Fig. 4).
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Environmental parameters
The results of two way ANOVA for the
d50 granulometry showed
significant
differences among the control stations in 3
farms (p-value = 0.0007). Sediment in
impacted stations were characterized with
finer particles compared to the controls in OF
and FF. On the contrary, though large
proportion of fine mud was also found in the
impacted station of AF, it was slightly coarser
in comparison with the control (table 1).
Nevertheless, the differences were not
significant between the impacted and control
stations of the OF and the AF (p-value = 0.9
for both), only 2 stations of the FF (impacted
vs. control one) significant difference was
observed (p-value = 0.001).
Concerning the TOM, the results were:
0.01 ± 0 for the OFC, 0.03 ± 0 for the OFI,
2.82 ± 0.05 for the AFC, 6.05 ± 0.04 for the
AFI, 0.51 ± 0 for the FFC and 13.09 ± 0.69
for the FFI (table 1). Again, the differences
were significant among the 3 farms (p-value
< 0.05). Post hoc test showed that the
difference between OFC and OFI were not
significant (p-value = 0.9), while that of the
impacted and control stations of the AF and
FF were significantly different (p-value = <
0.05 for both).
The RDA test indicated which
environmental parameters influence the most
the variation of meiofaunal community
structure. The results showed that two main
parameters influenced significantly the
variability (Fig. 5). Indeed, the first axis
corresponds to the pH (p-value = 0.004),
which explains 30% of the variability (Table
3). The second axis corresponds to the TOM
(p-value = 0.004), this one explains 18%
(table 3). The figure 5 showed a clear
distinction between three habitats, mainly in
function of their pH: AF has the higher pH
(8.1 - table 1) whereas the pH of OF and FF
are nearly the same and lower (7.4 and 7.3
respectively - table 1). The differences
between impacted and control stations in
each habitat were also observed following
the gradient of TOM, with higher TOM
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content corresponding
stations (Fig. 5).

to

the

impacted

Figure 5. Station-environmental parameters
biplot from RDA summarizing differences
between stations
DISCUSSION
Impact of aquaculture on density, diversity
and community structure of meiofauna
The results showed a significant decrease
of the total density in two of the three farms
(OF and AF - Fig. 2). This phenomenon was
also observed by Ólafsson et al., (1995) and
shows that the aquaculture has a negative
impact on meiofauna density. The reason will
be discussed in specific part of each farms.
Concerning
each
group,
results
demonstrate a significant decrease in the
density of main group (Annex 1) such as
nematodes, copepods and turbellaria, as the
two last groups are sensitive to low oxygen
concentration (Modig & Ólafsson, 1998; De
Troch et al., 2013). Concerning the nematode
group, which is known to have species such as
Sabatieria spp., Terschellingia spp.,… that
are really tolerant to accumulation of organic
matter, the decrease in the density may be due
to the disappearance of the sensitive species
(Ólafsson et al., 1995). Also, the reduction of
meiofaunal density can be explained by the
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g ow h of h
n hi p d o ’ num
which are attracted by the aquaculture wastes
(Dempster et al., 2010, Callier et al., 2018).
We can indeed assume that, by feeding on the
OM of the sediment, these predators, for
example fish or polychaeta, would disturb the
sediment structure, so the nematodes habitats,
but also ingest nematodes at the same time
(Palmer, 1988; Tita et al., 2000, Schückel et
al., 2013).
Otherwise, the results show a significant
increase of foraminifer in the FFI (Annex 1).
Indeed, this group is not much impacted by
aquaculture since they are tolerant to low
oxygen concentration (Scott et al., 1995) and
the increasing rate of OM in the sediment
allows them to proliferate as they feed on its
labile fraction (Balsamo et al., 2012).
Furthermore, their tolerance to low oxygen
concentration makes them good indicator to
asses if a site is moderately or highly
impacted (Balsamo et al., 2012). Therefore, as
their concentration will decrease if the oxygen
rate is too low and tends toward anoxic
condition, we can assume that the farms
considered in this study are moderately
impacted.
Regarding the diversity, it is higher in the
control station of OF and FF, considering the
number of taxa (Annex 1). It shows the
impact of aquaculture on diversity, which
decreases when the site is polluted. It can be
due to the disappearance of sensitive taxa,
such as Amphipoda and Cumacea (Annex 1),
reacting at the increasing rate of OM and
decreasing of oxygen (Modig & Ólafsson,
1998; Vezzulli et al., 2003).
Fish farm has more impact than oyster
farm because of the feeding of the fish
Fish farm impact
No significant difference in the density
was observed between the impacted and
control stations in the FF (Fig. 2). However,
in the Ne/Co ratio (Fig. 4) we can notice a
huge difference in the community structures:
nematodes are less impacted than the copepod
because they are more tolerant to low oxygen
concentration (Ólafsson et al., 1995), whereas

the copepods decrease a lot because of their
sensitiveness (De Troch et al., 2013). It
clearly shows that aquaculture impacted the
meiofaunal community structure. Thus, the
contribution of copepod to the total density
decreased markedly (Fig. 3), as Mazzola et al.
(1999) found, and it is replaced by
foraminifers which take advantage of the
organic enrichment of the sediment (Balsamo
et al., 2012), as the TOM rate rose more than
20 times in the FFI compared to the FFC
(table 1).
Moreover, the Ne/Co ratio increased a lot
in FFI compared with FFC (Fig. 4). This ratio
is an indicator of organic pollution in marine
sediment and the lower it is, the healthier the
environment is (Mirto et al., 2012). Thus, we
can assume that the FF disturbed the
ecosystem.
Therefore, the disturbance on meiofaunal
community due to fish aquaculture is obvious.
Oyster farm impact
In contrast to FF, in OF, the results
indicate a significant decrease in the density
(Fig. 2) and in the number of taxa.
Nevertheless, there is a relatively low Ne/Co
io whi h didn’ h ng
w n h wo
stations (Fig. 4). Besides, the number of
oligocheate increased more than two-fold in
the impacted station (Fig. 3).
Even if the difference in size is not
statistically significant, we observed a larger
grain size in OFC than in OFI (Table 1).
Ogunola & Onada (2016) found also that
oyster culture modifies sediment properties.
They indeed found a higher part of silt in the
sediment beneath the farm, due to the
reduction of the current velocity, which makes
the mean size of the grain smaller. Semprucci
et al. (2009) showed that the size of the grain
coupled with the reduction of the interstitial
space had a real influence on the density and
on the diversity of meiofauna. Cruz et al.
(2015) also obtained a reduction in meiofauna
density and diversity under an oyster farm due
to changes in sediment. Moreover, their study
was carried out in Brazil, in a tropical zone as
our study which may involve similar response
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of meiofauna. Additionally, regarding the
increase in the number of oligocheates, this
can be due to the reproduction activities of the
organisms as many broken cocoons that are
used to hold eggs and sperm of oligocheates
were observed in the samples from OFI.
Therefore, apart from the natural
processes of organism development, we can
assume that the changes in density and
diversity are driven by the modification of the
granule size distribution.
Algae farm has a neutral/positive impact on
meiofauna community
The results demonstrate a significant
decrease of the total density of meiofauna in
the AFI (Fig. 2) which is explained
according to the RDA test, by the increase of
TOM (Fig. 5). This rise in AFI can be related
to the fall-off seaweed on the sediment which
could effectively lead to organic enrichment
(Zhang et al., 2009).
Ólafsson et al. (1995) found also a
decrease in density during field studies, but in
the laboratory experiments they demonstrate
that the density was not influenced by algae
culture. This decrease in AFI can be explained
by an augmentation of the predation in AF as
the seaweed attracts predators, which are
mainly fish, by providing them shelter and
food (Ólafsson et al., 1995). The disturbance
of the sediment when the algae are removed
could be another explanation to the reduction
of the density (Ólafsson et al., 1995).
Furthermore, in this study, no significant
change in the diversity and the community
structure was observed (Fig. 3). Also, the
Ne/Co ratio did not differ between the
stations, and stays low (Fig. 4). It means,
according to Mirto et al., (2012), that the
environment is undisturbed. This concur with
the review of Chen et al. (2018), which
emphasizes the capacity of the Caulerpa
lentillifera as important biofilter in
aquaculture industry.
Besides, the pH in AF was higher than
that in the two other habitats (Fig. 5) which
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can be explained by the photosynthesis of the
seaweed (Duarte et al., 2017), as the sampling
was done during daytime. Thereby, Duarte et
al., (2017) assumed that AF sheltered
calcifiers taxa as crustaceans and mollusks, as
we observed. Higher density of copepods was
indeed observed in AF than in the two other
habitats and an apparition of ostracod was
noticed in the AFI (Annex 1).
Therefore, despite the decrease of the
abundance, which can find explanations, the
study shows a neutral to positive impact of the
seaweed cultivation on the community
structure of meiofauna.
CONCLUSION
In this study, the impact of aquaculture on
meiofauna
was
clearly demonstrated.
Nevertheless, this impact is different
depending on the type of farms. Since the
specific diversity and the community structure
of meiofauna are not impacted in the algae
farm and in the oyster farm, neither would be
the functional diversity, so the ecosystem
would be kept functioning well and the key
role of meiofauna would remain unchanged.
On the other hand, in the fish farm,
community structure is profoundly changed.
According to our results, the fish farm has the
worst impact on meiofauna.
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Effects of aquacultural activities

Annex 1. Density of the groups in ind. 10 cm-2 (± standard deviation). Nema. = Nematoda; Cop. = Copepoda; Foram. = Foraminifera; Turb. =
Turbullaria; Oligo. = Oligochaeta; Poly. = Polychaeta; Ostra. = Ostracoda; Gastro. = Gastropoda; Amphi. = Amphipoda; Cum. = Cumacea; OF = Oyster
Farm; AF = Algae farm; FF = Fish Farm; C = Control; I = Impacted
Nema.
SD
Cop.
SD
Foram.
SD
Turb.
SD
Oligo.
SD
Nauplius
SD
C 1981,67
212,63
113,00
45,03
68,00
1,00
137,33
34,03
58,33
19,66
5,33
0,58
OF
I
718,67
307,82
50,33
12,90
37,67
2,08
89,33
35,56
131,67
68,92
6,67
7,23
C 1139,67
142,06
656,33
405,12
66,00
9,85
73,33
1,53
51,67
17,95
180,00
199,03
AF
I
572,33
151,05
322,67
140,30
87,33
8,08
30,33
3,06
17,00
6,24
71,00
36,51
C 1111,33
77,11
206,33
137,85
121,33
37,22
41,67
24,01
36,00
29,72
9,67
8,96
FF
I
716,33
208,16
14,67
2,08
337,00
175,07
26,33
3,79
25,33
11,15
2,00
1,00
Mean
1040,00
515,46
227,22
237,99
119,56
110,05
66,39
42,72
53,33
41,40
45,78
70,76
Poly.
SD
Ostra.
SD
Gastro.
SD
Amphi.
SD
Cum.
SD
Total
SD
C
88,00
40,78
12,33
6,51
2,33
4,04
10,00
2,00
1,33
0,58
2477,67
366,84
OF
I
2,00
1,00
0,00
0,00
12,00
4,00
3,33
3,06
0,00
0,00
1051,67
442,57
C
1,00
1,00
0,00
0,00
16,33
2,08
0,00
0,00
0,00
0,00
2184,33
778,62
AF
I
0,00
0,00
17,00
12,53
8,67
1,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1126,33
359,31
C
10,00
7,21
29,33
17,93
7,67
5,77
1,67
1,53
0,33
0,58
1575,33
347,88
FF
I
3,67
1,53
4,67
2,31
3,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1133,00
406,09
Mean
17,44
34,75
10,56
11,44
8,33
5,34
2,50
3,91
0,28
0,53
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ABSTRACT
The effects of environmental factors on vinegar fermentation of dragon fruit juice were
determined to produce its vinegar. Factors as soluble dry matter, ethanol concentrations and
initial pH levels affecting the concentrations of acetic acid produced during the fermentation
process were investigated. The results showed that the level of soluble solids corresponding to
the Brix and the ethanol concentration were 6 and 4% producing the highest acetic acid content,
respectively. The optimal pH for the best vinegar fermentation of dragon fruit juice is 5.5. The
fermentation process on the 7th and 8th day produced the highest concentration of acetic acid.
Keywords: Dragon fruit juice, vinegar fermentation.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YÊU TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN
QUÁ TRÌNH LÊN MEN GIẤM NƢỚC QUẢ THANH LONG
Lê Thị Thu Phƣơng*, Nguyễn Thị Hƣơng Bình, Hoàng Anh Vũ
Trường Đại học Quảng Bình
Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

TÓM TẮT
Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá trình lên men giấm nước quả thanh long được
nghiên cứu để sản xuất giấm từ quả thanh long, Hylocereus undatus. Trong quá trình lên men,
các yếu tố như chất khô hòa tan, nồng độ ethanol, pH ban đầu ảnh hưởng đến hàm lượng acid
acetic sinh ra theo thời gian lên men đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng
chất khô hòa tan tương ứng với độ Brix bằng 6, và nồng độ ethanol là 4% cho hàm lượng acid
acetic sinh ra cao nhất trong quá trình lên men. pH thích hợp nhất cho quá trình lên men giấm
nước quả thanh long là 5,5. Thời gian lên men ở ngày thứ 7 và 8 cho hàm lượng acid acetic tạo ra
đạt hiệu suất cao nhất.
Từ khoá: Thanh Long, lên men giấm.

*Địa chỉ email liên hệ: lephuong.qbvn@gmail.com
MỞ ĐẦU
Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhiều nghiên
cứu đế tìm biện pháp hạn chế thất thoát sau
thu hoạch, nâng cao giá trị sử dụng của các
loại rau quả, trong đó có quả thanh long,
Hylocereus undatus. Điển hình như việc đa
dạng sản phẩm được chế biến từ các loại quả:
đóng hộp, sấy khô, làm mứt, nước hoa quả,
các loại rượu vang.
Thanh long, một loại quả được trồng tập
trung ở tỉnh Bình Thuận và vùng đồng bằng
sông Cửu Long do loại cây này thích ứng với
các điều kiện khí hậu ở vùng này.. Quả thanh
long có giá trị vì thành phần dinh dưỡng cao,
trong 100g có 87,6% nước; 1,3% protein; ,
8,7% glucose; 0,11% vitamin C; còn lại là các
chất khoáng Ca, K, Mg (Nguyễn Công Khẩn
& Hà Thị Anh Đào, 2007).
Giấm từ quả thanh long là một trong số sản
phẩm từ quả, được làm qua nhiều công đoạn
như ủ, lắng lọc… và tất cả các công đoạn và
điều kiện trong quá trình sản xuất được kiểm
soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và vệ
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sinh an toàn thực phẩm. Nghiên cứu này của
chúng tôi đề cập đến ảnh hưởng của các yêu tố
môi trường trong quá trình lên men giấm nước
quả thanh long.
Thành công trong việc sản phẩm giấm từ
nước quả thanh long sẽ bổ sung thêm một
cách chế biến mới, góp phần hạn chế thất
thoát sau thu hoạch, nâng cao giá trị sử dụng
của quả thanh long.
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Quả thanh long được mua tại chợ Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình, có xuất xứ từ Bình
Thuận. Chọn quả chín đều, vỏ đỏ hồng, tươi,
không bị hư hỏng, thối hay dập nát. Thanh
long được gọt vỏ, cắt miếng với kích thước 3–
5 cm, cho vào máy ép lấy nước quả và sử
dụng thí nghiệm ngay.
Sử dụng chủng vi khuẩn Acetobacter aceti
lên men giấm được Viện Công nghệ sinh
học, Đại học Huế cung cấp. Dịch giống vi
khuẩn được nuôi cấy tăng sinh trong môi
trường YPDG lỏng ở 30oC đạt nồng độ 105 tế

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường

bào/ml. Nồng độ vi khuẩn được xác định bằng
phương pháp đo mật độ quang ở bước sóng
600 nm (OD600) trên máy Quang phổ U-2900
(Hitachi, Nhật Bản). Môi trường nuôi cấy vi
khuẩn: Môi trường YPDG (5 g/l Yeast extract, 5
g/l Pepton, 5 g/l D- Glucose và 5 g/l Glycerol).
Trong thí nghiệm về ảnh hưởng của chất
khô hoà tan đối với quá trình lên men giấm,
độ Brix của nước ép quả được điều chỉnh ở
các mức 4, 5, 6 và 7. Nước ép được thanh
trùng ở nhiệt độ 85oC trong 2–3 phút rồi để
nguội trong phòng đến 25–30oC. Dung dịch
được bổ sung ethanol (96%) với tỷ lệ 4% (v/v)
và pH được điều chỉnh đến 5,0 bằng acid
acetic 1,0 M. Cấy giống vi khuẩn Acetobacter
aceti với tỷ lệ 1,5–2% (v/v).
Để nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng
ethanol bổ sung trong quá trình lên men giấm,
từ kết quả ở thí nghiệm 1, cố định độ Brix của
dịch quả. Dịch ép được thanh trùng ở nhiệt độ
85oC trong 2–3 phút rồi để nguội về 25–30oC
ở nhiệt độ phòng. Bổ sung ethanol (96%) theo
các tỷ lệ 0%, 2%, 4%, 6%, 8% (v/v). Chỉnh độ
pH của dung dịch đến 5,0 bằng acid acetic 1,0
M. Cấy giống vi khuẩn Acetobacter aceti với
tỷ lệ 1,5–2% (v/v).
Nghiên cứu ảnh hưởng pH ban đầu đối
với quá trình lên men giấm. Từ kết quả của thí
nghiệm 1 và 2, cố định độ Brix của dịch quả.
Dịch ép được thanh trùng ở nhiệt độ 85oC
trong 2-3 phút rồi để nguội trong phòng
đến25–30oC. Bổ sung ethanol (96%) với tỷ lệ
đã xác định ở thí nghiệm 2. Chỉnh pH ở các
mức 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 ; 6,5 và 7,0 bằng acid
acetic 1,0 M. Cấy giống vi khuẩn Acetobacter
aceti với tỷ lệ 1,5–2% (v/v).
Phương pháp vi khuẩn được thực hiện bằng
cách dùng pipet hút 15–20 ml dịch giống vi
khuẩn cho vào 980–985 ml nước ép quả. Các
thí nghiệm tiến hành lên men tĩnh ở nhiệt độ
32oC trong tủ ấm (Memmert, Đức). Theo dõi
hàm lượng acid acetic của dịch lên men theo
thời gian, lấy mẫu phân tích 1 lần/ngày. Thể
tích lên men 1000 ml. Các thí nghiệm được lặp
lại 3 lần.
Sử dụng thiết bị Bx kế (Khúc xạ kế, Nhật
Bản) để đo hàm lượng đường trong dịch quả
lên men.

Sử dụng thiết bị đo HI2210 pH Meter (Hoa
Kỳ) để xác định pH của nước quả lên men.
ác định hàm lượng acid acetic bằng
phương pháp xác định hàm lượng axit tổng số
theo phương pháp trung hòa.
Công thức tính hàm lượng acid acetic
(TCVN 4589:1988).
(%) X = V.k.V2.100/V1.m
Trong đó: V: Thể tích NaOH 0,1 N ml; V1:
thể tích dung dịch hút để chuẩn; V2: Dung
dịch bình định mức; k = 0,0060; m: Lượng
mẫu (g).
Sử dụng phương pháp cho điểm để đánh
giá chất lượng cảm quan của sản phẩm. Tiến
hành đánh giá chất lượng cảm quan qua từ 50
người. Thang điểm cảm quan được xây dựng
theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3215-79).
Các chỉ tiêu bao gồm: Màu sắc, mùi, vị và
trạng thái của giấm.
Số liệu được tổng hợp trung bình, xử lý
trên phần mềm Excel và Minitab version 16.2
(2010). Sự sai khác giữa các giá trị trung bình
được tiến hành phân tích theo phương pháp
Tukey (HSD). Hai giá trị trung bình được cho
là khác nhau khi sự sai khác có ý nghĩa thống
kê p < 0,05.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hƣởng của chất khô hoà tan đối với
quá trình lên men giấm nƣớc quả thanh
long
Quá trình khảo sát ảnh hưởng của chất
khô hòa tan đối với quá trình lên men giấm
nước quả thanh long cho thấy: Quá trình lên
men diễn ra trong các công thức đều có chu
kỳ sinh trưởng khá giống nhau.
Bảng 1 cho thấy, với các công thức Brix 5
và Brix 6 luôn cho nồng độ acid acetic cao từ
ngày lên men thứ nhất đến ngày thứ 7. Ở công
thức Brix 6, nồng độ acid acetic cao nhất là
4,1270% vào ngày thứ 6. Khả năng sinh axit ở
Brix 5 và Brix 6 không có sự sai khác có ý
nghĩa về mặt thống kê.
Nồng độ acid acetic thu được ở Brix 4 là
3,4759% và Brix 7 là 3,5721% vào ngày thứ 5,
thấp hơn so với hai công thức trên và sang
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ngày thứ 6 nồng độ axit bắt đầu giảm do lượng
cơ chất sử dụng để lên men bắt đầu giảm.

ét về hiệu quả lên men, chúng tôi chọn tối
ưu Brix 6 để thực hiện thí nghiệm tiếp theo.

Bảng 1. Nồng độ (%) acid acetic ở các độ Brix khác nhau trong quá trình lên men giấm
Ngày
Brix 4
Brix 5
Brix 6
Brix 7
p
a
a
ab
b
1
0,1452
0,1522
0,1141
0,0807
0,007
2
1,7267a
1,5246b
1,3794bc
1,3378c
0,000
3
2,8470ab
3,1591a
2,9689ab
2,7663b
0,034
b
a
ab
b
4
3,4510
3,9690
3,6611
3,2761
0,004
5
3,4759b
4,1070a
4,0850a
3,5721b
0,002
6
3,3814b
4,0038a
4,1270a
3,4090b
0,001
7
3,3633b
3,9950a
3,9727a
3,2610b
0,001
b
a
ab
c
8
3,1596
3,5963
3,4190
2,8140
0,010
Ghi chú: Các ký tự a, b, c trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Ảnh hƣởng của nồng độ ethanol đến quá
trình lên men giấm nƣớc quả thanh long
Ethanol là một cơ chất cần thiết cho quá
trình lên men giấm. Nồng độ ethanol bổ sung
trong lên men giấm thay đổi từ 2–10% thể tích

tùy theo phương pháp lên men (Nguyễn Phú
Thọ, 2018). Do đó thí nghiệm đã tiến hành
khảo sát ảnh hưởng của nồng độ ethanol bổ
sung đến quá trình lên men và theo dõi nồng
độ acid acetic sinh ra.

Bảng 2. Nồng độ (%) acid acetic ở các nồng độ ethanol bổ sung khác nhau
trong quá trình lên men giấm
Ngày Ethanol 0% Ethanol 2% Ethanol 4% Ethanol 6% Ethanol 8%
p
1
0,2131c
0,2656a
0,2352b
0,2350b
0,0594d
0,001
2
0,4357b
0,6007a
0,6224a
0,6171a
0,2227c
0,000
c
ab
a
b
3
0,5722
0,9524
1,0788
0,9013
0,5772c
0,002
c
ab
a
ab
bc
4
0,6754
1,3069
1,6349
1,3040
1,0670
0,005
5
0,7975c
1,4270b
1,8344a
1,7102a
1,3338b
0,010
6
0,9890c
1,890a
2,0076a
2,0078a
1,5500b
0,002
c
b
a
a
bc
7
1,2927
2,0070
2,8900
2,7880
1,9317
0,003
8
0,9100c
1,8720b
2,6607a
2,7060a
1,8354b
0,001
Ghi chú: Các ký tự a, b, c trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, nồng độ axit
có xu hướng tăng đều từ ngày thứ nhất đến
ngày thứ 7 và bắt đầu giảm từ ngày thứ 8 ở tất
cả các công thức. Nồng độ acid acetic đạt cao
nhất khi bổ sung ethanol 4%, tiếp theo là bổ
sung ethanol 6% đạt nồng độ acid acetic là
2,7880% ở ngày lên men thứ 7. Theo số liệu
thống kê cho thấy nồng độ axit của 2 công
thức này có sai khác rõ rệt với công thức có
nồng độ ethanol 0%, 2% và 8%.
Khi bổ sung ethanol với giá trị 0%, 2% và
8%, quá trình lên men giấm diễn ra chậm và
hiệu quả không cao. Nồng độ acid acetic sinh
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ra ít ở mẫu không bổ sung ethanol và mẫu bổ
sung ethanol 8%. Nguyên nhân do ở mẫu
không bổ sung ethanol, các vi khuẩn acetic
cần một thời gian để thực hiện chuyển hóa
đường thành rượu sau đó mới tiến hành quá
trình chuyển hóa rượu thành axit. Vì vậy,
cùng một thời gian, nồng độ axit sinh ra sẽ ít
hơn so với các mẫu khác.
Khi bổ sung nồng độ ethanol 8%, quá
trình sinh acid acetic ban đầu sẽ bị ức chế, do
ethanol nồng độ cao sẽ ức chế sự sinh trưởng
của tất cả các vi khuẩn nói chung và vi khuẩn
acetic nói riêng. Vì vậy, nồng độ bổ sung

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường

ethanol này cũng không thích hợp cho quá
trình lên men giấm.
Như vậy, quá trình lên men giấm diễn ra tốt
nhất khi bổ sung nồng độ ethanol 4% hoặc 6%.
Để thuận lợi cho quá trình lên men và giảm chi
phí sản xuất, chúng tôi chọn công thức bổ sung
4% để tiến hành tiếp thí nghiệm sau.
Ảnh hƣởng của pH đến quá trình lên men
giấm nƣớc quả thanh long
Số liệu bảng 3 cho thấy, quá trình lên men
giấm từ nước quả thanh long thích hợp nhất
khi pH dịch quả ban đầu giao động trong
khoảng 5,0–6,0. Ở công thức điều chỉnh pH
ban đầu là 5,5, nồng độ acid acetic đạt giá trị
cao nhất bằng 3,1418%. Tiếp theo là các công
thức điều chỉnh pH bằng 6,0 và 5,0.

Đối với pH 4,5; 6,5 và 7,0 nồng độ acid
acetic sau lên men đều thấp hơn. Quá trình lên
men diễn ra bình thường từ ngày thứ nhất đến
ngày thứ 5, nhưng sang ngày thứ 6 nồng độ
axit có dao động. Nồng độ acid acetic đạt giá
trị thấp nhất ở công thức pH 7,0. Điều này có
thể giải thích nguyên nhân bởi vi khuẩn acetic
là nhóm ưa axit, trong môi trường có nồng
độ axit thích hợp, chúng phát triển nhanh,
nhưng lại bị ức chế và kém phát triển trong
môi trường quá axit hoặc kiềm.
Như vậy, xét về điều kiện thuận lợi cho sự
phát triển của vi khuẩn acetic, hiệu quả lên
men giấm và thời gian lên men cho thấy pH
thích hợp cho lên men giấm nước quả thanh
long là 5,5.

Bảng 3. Nồng độ (%) acid acetic ở các điều kiện pH ban đầu khác nhau
trong quá trình lên men giấm
Ngày pH 4,5
pH 5,0
pH 5,5
pH 6,0
pH 6,5
pH 7,0
p
bc
c
a
a
ab
c
1
0,3012
0,2666
0,37028
0,3723
0,3456
0,2421
0,003
c
bc
a
a
ab
c
2
0,6853
0,7385
0,873
0,8623
0,7935
0,6838
0,001
bc
d
a
b
b
cd
3
1,1933
1,0377
1,3936
1,2581
1,2748
1,1224
0,023
b
c
a
b
b
d
4
1,5111
1,4256
1,7378
1,4993
1,5406
1,3043
0,000
5
2,1086b 1,9836b
2,3701a 2,1959ab 2,3722a 1,9855b 0,020
6
2,499a
2,4501a
2,7616a
2,6508a
2,271a
1,807a
0,001
b
ab
a
ab
bc
c
7
2,5066
2,7783
3,0976
2,9173
2,356
2,206
0,001
b
ab
a
a
bc
c
8
2,4812
2,8380
3,1418
3,0046
2,385
2,2374
0,024
Ghi chú: Các ký tự a, b, c, d trong cùng một hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Giấm từ nước quả thanh long sau khi được
lên men 5 ngày được tiến hành đánh giá chất
lượng cảm quan bằng phương pháp cho điểm

theo TCVN 3215:1979. Kết quả thu được chỉ
ra ở bảng 4.

Bảng 4. Bảng điểm cảm quan cho chất lượng sản phẩm giấm thanh long
Điểm hệ số
Điểm trung bình các
Điểm sau khi
Chỉ tiêu
quan trọng
thành viên hội đồng
nhân hệ số
Trạng thái
1,2
4,9
5,88
Màu sắc
1,0
3,6
3,6
Mùi
0,8
3,2
2,56
Vị
1,0
4,1
4,1
Tổng điểm
4,0
15,8
16,14
Đối chiếu với thang điểm đánh giá cảm
quan chất lượng của giấm thu được cho thấy,

tổng điểm 16,14 nằm trong ngưỡng đạt loại
khá (15,2-18,5) (TCVN 3215:1979).
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Giấm từ nước quả thanh long có trạng thái
trong suốt, không có vẩn đục, không có cặn.
Màu sắc của sản phẩm có sự biến đổi từng
ngày trong quá trình lên men giấm. Ban đầu
giấm có màu trong suốt của nước quả, sau 5
ngày lên men giấm có màu vàng nhạt đặc
trưng của sản phẩm. Giấm có mùi thơm nhẹ
và có vị chua nhẹ dễ chịu, hài hòa.
KẾT LUẬN
Quả thanh long có thể sử dụng để tạo ra
sản phẩm giấm có chất lượng tốt, bổ sung thêm
một loại giấm hữu cơ cho người tiêu dùng.
Điều kiện thích hợp nhất để tạo ra được
một sản phẩm giấm có chất lượng là hàm
lượng chất khô hoà tan bằng 6, bổ sung nồng
độ ethanol 4% và điều chỉnh pH 5,5.
Sau thời gian lên men 5 ngày có thể thu
được sản phẩm giấm có chất lượng tốt nhất.
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ABSTRACT
This study aimed to dertermine the effects of using the microbial fermented litter product, Balasa
N01 as flooring materials on chicken coop conditions and the mortality rates the chicken breed
MD2. Broilers aged between 1 day and 16 weeks old were provided by Minh Du Company.
Flooring materials was supplemented with Balasa N01 while only rice hulks were used for the
control group. Results showed that adding Balasa N01reduced the humidity and increased the
temperature inside the coops. The number of disease incidences and the mortality rate of broilers
also decreased considerably. Hence, utilization of Balasa N01 improved air conditions inside
coops as well as poultry growths.
Keywords: Chicken coop, flooring materials, mortality rate.
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TÓM TẮT
Bài báo này đưa ra kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chế phẩm Balasa N01 bổ sung vào lớp
độn chuồng nuôi đến nhiệt độ, ẩm độ và tỷ lệ sống sót của giống gà MD2. Nguồn gà nuôi thịt
một ngày đến 16 tuần tuổi được lấy từ trại giống Minh Dư (Bình Định) và từ được chia thành hai
nhóm: Nhóm gà thí nghiệm trong chuồng với lớp đệm lót trấu có bổ sung Balasa N01; nhóm gà
đối chứng chỉ sử dụng đệm lót trấu thông thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuồng có đệm
lót bổ sung Balasa N01 đã làm tăng nhiệt độ và giảm ẩm độ không khí trong chuồng nuôi. Tỷ lệ
gà mắc bệnh giảm rõ rệt, tỷ lệ sống của gà ở chuồng nuôi có bổ sung Balasa N01 trong đệm lót
cao hơn so với chuồng nuôi đệm lót trấu. Như vậy, việc sử dụng chế phẩm Balasa N01 bổ sung
vào đệm lót chuồng nuôi gà cải thiện rõ rệt vi khí hậu trong chuồng nuôi với không khí trong
chuồng sạch hơn và hiệu quả chăn nuôi cao hơn.
Từ khóa: Chế phẩm Balasa N01, đệm lót chuồng nuôi gà, tỷ lệ chết.

*Địa chỉ email liên hệ: nttvy@pdu.edu.vn
MỞ ĐẦU
Nhiệt độ và ẩm độ không khí chuồng nuôi
được xem như là hai yếu tố chính, có ảnh
hưởng trực tiếp đến bệnh tiêu chảy và tỉ lệ
chết ở gà (Đỗ Võ Anh Khoa & Lưu Hữu
Mãnh, 2012). Ở giai đoạn dưới 3 tuần tuổi,
nếu không đủ ấm, gà sẽ co cụm lại, không ăn
hoặc ăn rất ít dẫn đến gà chậm lớn và chết
nhiều (Bùi Đức Lũng & Lê Hồng Mận, 1992).
Gà trống broiler khối lượng cao có thể bị chết
vì stress ở nhiệt độ 35oC. Trong khi đó, ẩm độ
cao sẽ gây tác hại gián tiếp, tạo điều kiện
thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển các loại
mầm bệnh như vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm
mốc (Võ Bá Thọ, 1996). Ngoài ra, ô nhi m
không kh trong chuồng nuôi g y ra nhiều vấn
đề nghi m trọng Các loại kh độc như NH3,
310

H2S, NO2 ảnh hưởng đến khả năng sinh
trưởng, giảm mi n dịch, làm tăng nguy cơ
mắc các bệnh về đường hô hấp, ti u hóa ở gia
cầm g y thiệt hại về số lượng cũng như chất
lượng sản phẩm (Kigkhorn, 2010). Theo
Dunkley (
các loại kh thải từ chăn nuôi
chiếm 8 tổng lượng kh thải nhà k nh trên
toàn cầu theo MacLeod (
, 8 lượng kh
này xuất phát từ chuồng gà Theo Chiang et
al. (1995), sử dụng chế phẩm có chứa
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
faecium và Bacillus subtilis có thể làm giảm
hàm lượng amoniac trong phân và chất độn
chuồng trong chăn nuôi gà thịt thương phẩm.
Hiện nay, đệm lót sinh học nói riêng hoặc chế
phẩm sinh học nói chung đã được sử dụng rất
phổ biến trong ngành chăn nuôi góp phần giải
quyết vấn đề ô nhi m môi trường, bệnh tật,

Ảnh hưởng của sử dụng chế phẩm

chi phí làm vệ sinh chuồng trại, chi phí xử lí
chất thải. Tuy nhiên, ở các khu vực nông thôn,
khu d n cư, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa
áp dụng được đệm lót sinh học, điều này ảnh
hưởng đến môi trường xung quanh và tỷ lệ
mắc bệnh cao ở gia cầm. Riêng với giống gà
MD2, đến nay vẫn chưa có công trình nghi n
cứu nào về tỷ lệ sống, chế độ ẩm nhiệt của
chuồng nuôi có sử dụng chế phẩm sinh học.
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết
quả nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử
dụng chế phẩm Balasa N01 bổ sung vào lớp
độn chuồng đến nhiệt độ, ẩm độ, trong chuồng
nuôi và tỷ lệ sống của giống gà MD2 từ
mộtngày đến 16 tuần tuổi nuôi tại xã Nghĩa
An, thành phố Quảng Ngãi.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Vật liệu trong nghien cứu này gồm chế
phẩm sinh học Balasa N do cơ sở Minh
Tuấn cung cấp; giống gà Minh Dư 2 (MD2)
một ngày tuổi, được nhập từ cơ sở ấp trứng
của Công ty trách nhiệm hữu hạn Giống Gia
cầm Minh Dư (Bình Định).

Bố trí thí nghiệm
Chuồng nuôi gà thí nghiệm (TN) (hình 1)
gồm 3 lô, mỗi lô 34 gà một ngày tuổi với lớp
độn chuồng là trấu có bổ sung Balasa N01;
chuồng nuôi gà đối chứng (ĐC gồm 3 lô, mỗi
lô 34 gà 1 ngày tuổi với độn chuồng là trấu
thông thường. Thời gian thí nghiệm từ tháng 1
đến tháng 5 năm
8 Các thí nghiệm được
tiến hành 3 lô, lặp lại 3 lần.
Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi được đo
bằng máy đo nhiệt độ- ẩm độHMHTC-1 của
hãng Tiger Direct (USA) tại chuồng nuôi ở
mỗi lô gà TN và gà ĐC và lấy số liệu nhiệt
độ, ẩm độ 3 lần trong ngày (vào thời điểm: 6
giờ; 13 giờ và 19 giờ), tính nhiệt độ, ẩm độ
trung bình ngày và trung bình tuần.
Theo dõi từng cá thể trong suốt quá trình
nuôi, ghi chép tình hình bệnh tật, số con chết
và tính tỉ lệ sống theo tuần bằng công thức
(Bùi Hữu Đoàn và nnk , 2011).
Số gà sống đến cuối kì = Số gà đầu kì – Số gà
chết
Tỉ lệ nuôi sống = Số gà sống đến cuối kì *
100/Số gà đầu kì

Hình 1. Sơ đồ bố trí TN chuồng nuôi
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả theo dõi nhiệt độ chuồng nuôi
giống gà MD2 tại xã Nghĩa An, thành phố
Quảng Ngãi giai đoạn 1–16 tuần tuổi được
trình bày ở hình 2.
Nhìn chung, nhiệt độ trung bình giữa 3 lô
trong chuồng nuôi TN không có sự sai khác

và 3 lô trong chuồng nuôi ĐC cũng không có
sự sai khác. Trong 2 tuần đầu lượng phân còn
ít và Balasa N01 vừa ủ nên nhiệt độ chưa
thay đổi đáng kể giữa các lô TN ĐC Đồng
thời, ở giai đoạn này chúng tôi điều chỉnh
nhiệt độ từ 31,97–32,16oC (tuần 1); từ
30,37–30,61oC (tuần 2) thích hợp với nhiệt
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độ úm gà. Từ tuần đến tuần 16 có sự khác
biệt về nhiệt độ giữa các chuồng nuôi TN và
chuồng nuôi ĐC Ở chuồng nuôi TN nhiệt độ

trung bình chuồng thường cao hơn nhiệt độ
chuồng nuôi ĐC sự sai khác này có ý nghĩa
thống kê (p < 0,05).

Hình 2. Nhiệt độ không khí (oC) trung bình theo tuần tuổi chuồng nuôi gà MD2
giai đoạn 1 tuần đến 16 tuần tuổi
Bảng 1. Nhiệt độ không khí chuồng nuôi gà MD2
Công
thức
Nhiệt
độ (oC)
Thí
nghiệm
Đối
chứng
P
F

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Thời gian
Tuần 6

Tuần 8

Tuần 10

Tuần 12

Tuần 14

Tuần 16

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

M±SE

32,16 ±
0,07
31,97 ±
0,07
0,139
3,395

30,61 ±
0,23
30,37 ±
0,23
0,494
0,565

24,36 ±
0,23
23,37 ±
0,23
0,040
9,037

25,09 ±
0,20
24,20 ±
0,20
0,007
25,67

26,42 ±
0,23
24,97 ±
0,23
0,011
19,92

28,79 ±
0,19
27,45 ±
0,19
0,07
25,62

29,81 ±
0,19
27,92 ±
0,19
0,002
50,55

25,10 ±
0,15
23,49 ±
0,15
0,001
60,49

26,70 ±
0,16
25,14 ±
0,16
0.002
48,16

24,92 ±
0,15
23,23 ±
0,15
0.001
65,20

26,07 ±
0,17
24,97 ±
0,17
0,010
21,26

Ghi chú: *: Sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Sở dĩ có sự khác nhau này do nhiệt tỏa ra
từ lớp đệm lót nền có bổ sung chế phẩm đã
làm không khí chuồng nuôi ấm hơn so với lô
ĐC Vì vậy, để giữ được nhiệt độ ấm vào
những tháng mùa đông, có thể sử dụng chế
phẩm trộn vào lớp trấu. Nhiệt độ quá cao hay
quá thấp đều có thể gây bất lợi cho sự sinh
trưởng và phát triển của gà, đ y là nguyên
nhân gây stress và có ảnh hưởng tiêu cực đến
sức khỏe cũng như giảm hiệu quả trong chăn
nuôi (Yunianto et al., 1997; Aengwanich et
al., 2004).
Theo Nguy n Thị Hồng Nhàn (2015), vào
những tháng có nhiệt độ thấp (tháng 1–4 và
tháng 9–12) nhiệt độ trong chuồng nuôi có sử
dụng Balasa N làm đệm lót luôn cao hơn
2oC so với chuồng không có chế phẩm này.
Vào thời gian các tháng 5–8, nhiệt độ nền
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đệm lót cao hơn từ 1–1,5oC mặc dù các hộ
chăn nuôi đã sử dụng những biện pháp làm
mát cho chuồng nuôi. Nguyên nhân là do hoạt
động của VSV trong nền đệm lót thông
thường, tăng sinh nhiệt. Đ y là điểm khác biệt
giữa chuồng nuôi với lớp đệm có sử dụng
Balasa N và đệm lót thông thường.
Theo Nguy n Đức Hưng (
7 , Nguy n
Minh Hoàn và nnk. (2017), với mức nhiệt
trung bình 32–33oC (tuần 1) và 30–31oC
(tuần 2) là nhiệt độ thích hợp nuôi úm gà
con. Các tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình
trong chuồng nuôi phụ thuộc vào nhiệt độ
của môi trường.
Ẩm độ không khí trong chuồng nuôi
Kết quả nghiên cứu về ẩm độ chuồng nuôi
TN và ĐC được trình bày ở hình 3.

Ảnh hưởng của sử dụng chế phẩm

Kết quả hình 3 cho thấy. ẩm độ chuồng
nuôi gà tại xã Nghĩa An ở giai đoạn 1 và 2
tuần tuổi thấp thích hợp với điều kiện úm gà.
Sở dĩ ẩm độ thấp là do điều chỉnh nhiệt độ
úm gà. Ẩm độ trung bình chuồng nuôi giai
đoạn 1 tuần tuổi ở lô TN 55,
, lô ĐC từ
56,28% sự sai khác không có ý nghĩa thống
kê (p > 0,05). Ở giai đoạn 3 tuần tuổi, ẩm độ
trung bình ở lô TN là 78,15%, ở lô ĐC là
80,15%, sự sai khác có ý nghĩa thống kê
(p < 0,05). Nhìn chung, khi sử dụng Balasa
N làm đệm lót chuồng nuôi ở giai đoạn từ
3 tuần tuổi đến 16 tuần tuổi, ẩm độ trong
chuồng TN luôn thấp hơn so với ĐC, sự khác
biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Ẩm

độ trung bình trong chuồng nuôi không vượt
ngưỡng tối đa cho phép (80%) trong quy
chuẩn QCVN 01-99: 2012/BNNPTNT về
điều kiện vệ sinh thú y chuồng nuôi của Cục
thú y ban hành năm
(Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn) Chuồng nuôi có ẩm
độ dưới 8
là điều kiện thuận lợi cho gà
phát triển, chuồng nuôi không bị nấm mốc,
hạn chế được các dịch bệnh lây lan (Nguy n
Minh Hoàn và nnk., 2017). Còn ẩm độ cao sẽ
gây tác hại gián tiếp, tạo điều kiện thuận lợi
cho sự tồn tại, phát triển các loại mầm bệnh
như vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm mốc (Võ Bá
Thọ, 1996).

Hình 3. Ẩm độ không khí (%) trung bình chuồng nuôi gà MD giai đoạn 1 tuần đến 16 tuần tuổi
Bảng 2. Ẩm độ không trong chuồng nuôi gà MD2
Công
thức
Ẩm độ
(%)
Thí
nghiệm
Đối
chứng
P
F

Thời gian
Tuần 1
M±SE
55,33 ±
0,57
56,28 ±
0,57
0,30
1,39

Tuần 2
M±SE
61,75 ±
0,21
62,19 ±
0,21
0,21
2,28

Tuần 3
M±SE
78,15 ±
0,16
80,15 ±
0,16
0,01
80,02

Tuần 4
M±SE
73,77 ±
0,28
77,73 ±
0,28
0,01
99,87

Tuần 5
M±SE
75,38 ±
0,27
77,68 ±
0,27
0,04
37,06

Theo kết quả nghiên cứu của Trần
Thanh Sơn nnk. (2017), bổ sung chế phẩm
Balasa N vào đệm lót chuồng đã cải thiện
môi trường trong chăn nuôi gà thịt, trong đó
ẩm độ chuồng nuôi có bổ sung chế phẩm
Balasa thấp hơn ẩm độ ở chuồng nuôi không
bổ sung chế phẩm. Kết quả nghiên cứu của
chúng tôi đã khẳng định được điều này.

Tuần 6
M±SE
70,21 ±
0,39
73,42 ±
0,39
0,04
34,38

Tuần 8
M±SE
69,11 ±
0,31
73,15 ±
0,31
0,02
46,80

Tuần 10
M±SE
74,73 ±
0,29
77,29 ±
0,29
0,03
38,12

Tuần 12
M±SE
69,88 ±
0,31
73,15 ±
0,31
0,02
54,84

Tuần 14
M±SE
77,70 ±
0,21
80,15 ±
0,21
0,01
66,93

Tuần 16
M±SE
72,93 ±
0,24
76,49 ±
0,24
0,00
107,89

Tỉ lệ sống của gà MD2 từ 1 ngày tuổi tới 16
tuần tuổi
Kết quả theo dõi về tỷ lệ sống của gà
MD2 nuôi tại xã Nghĩa An, thành phố Quảng
Ngãi được trình bày ở bảng 1.
So sánh lô TN và lô ĐC cho thấy, tỉ lệ
sống ở 2 tuần đầu lô ĐC cao hơn không đáng
kể so với lô TN (p > 0,05). Tuy nhiên, dịch
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bệnh thường xuyên xảy ra ảnh hưởng đến tỷ
lệ sống của đàn gà. Từ tuần đến tuần 8, tỷ
lệ sống ở lô TN cao hơn không đáng kể so
với lô ĐC (p > 0,05). Tuần 9 đến tuần 16, tỷ
lệ sống ở lô ĐC cao hơn rõ rệt lô TN, sai
khác này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Đến
giai đoạn 14–16 tuần tuổi, tỷ lệ sống ở lô TN
và lô ĐC có sự khác biệt rất rõ, điều này đã

chứng tỏ việc sử dụng chế phẩm sinh học
Balasa N01 bổ sung vào đệm lót đã tạo ra
được môi trường trong chuồng nuôi thích
hợp hơp giúp cho gà MD2 có sức khoẻ tốt,
kháng lại dịch bệnh ít xảy ra, hoặc chỉ xảy ra
ở những cá thể ốm yếu, chống chịu kém hơn,
d bị nhi m bệnh.

Bảng 3. Tỷ lệ sống của giống gà MD2 giai đoạn 1 tuần đến 16 tuần tuổi
Công thức
Thí nghiệm
Đối chứng
P
F
Công thức
Thí nghiệm
Đối chứng
P
F

Tuần 1
M±SE
98,04±1,70
99,02±1,70
0,52
0,50

Tuần 2
M±SE
98,04±1,61
99,02±1,70
0,52
0,50

Tuần 3
M±SE
98,04±1,70
97,06±2,94
0,64
0,25

Tuần 9
M±SE
97,06±0,00
91,18±2,94
0,03
12,00

Tuần 10
M±SE
97,06±0,00
91,18±2,94
0,03
12,00

Tuần 11
M±SE
97,06±0,00
91,18±2,94
0,03
12,00

Thời gian
Tuần 4
Tuần 5
M±SE
M±SE
98,04±1,70 98,04±1,70
97,06±2,94 94,12±2,94
0,64
0,12
0,25
4,00
Thời gian
Tuần 12
Tuần 13
M±SE
M±SE
97,06±0,00 97,06±0,00
91,18±2,94 91,18±2,94
0,03
0,03
12,00
12,00

Kết qủa nghiên cứu còn cho thấy, giai
đoạn đầu ở các lô TN và ĐC, gà có tỷ lệ sống
cao, sau đó giảm dần ở giai đoạn trưởng
thành Điều này được giải thích bởi trong
thời kỳ tăng trưởng, gà có nhu cầu cao về
dinh dưỡng và khả năng đồng hoá thức ăn
của gà cao, vì vậy, khối lượng các chất bị
thải ra ngoài t và ngược lại, vào giai đoạn gà
trưởng thành, nhu cầu dinh dưỡng giảm đi,
khả năng đồng hoá thức ăn của chúng thấp
hơn nên chất thải sinh ra nhiều hơn (Bùi Hữu
Đoàn,
Kết quả nghiên cứu của chúng
tôi cũng chỉ ra điều này. Như vậy, để giải
quyết tình trạng ô nhi m, giảm đến mức thấp
nhất tỷ lệ dịch bệnh, việc sử dụng chế phẩm
Balasa N01 đã bước đầu giảm được tỷ lệ mắc
bệnh ở gia cầm.
Theo Nguy n Thị Hồng Nhàn (2015) kết
quả theo dõi 24.000 con gà được thí nghiệm
có sử dụng đệm lót Balasa N01, tỉ lệ nuôi
sống cao hơn so với lô ĐC (94,11% tính
chung ở lô TN và 72,54% ở lô ĐC đến cuối
kỳ). Theo Trần Thanh Sơn (
7 tỷ lệ sống
của gà được nuôi trong chuồng có sử dụng
chế phẩm Balasa N01 cao hơn gà được nuôi
trong chuồng không sử dụng chế phẩm này.
Như vậy, sử dụng lớp đệm lót sinh học
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Tuần 6
M±SE
97,06±0,00
94,12±2,94
0,16
3,00

Tuần 7
M±SE
97,06±0,00
93,14±3,39
0,12
4,00

Tuần 8
M±SE
97,06±0,00
93,14±3,39
0,12
4,00

Tuần 14
M±SE
97,06±0,00
73,53±2,94
0,00
192,16

Tuần 15
M±SE
94,12±2,94
71,57±1,69
0.00
132,36

Tuần 16
M±SE
94,12±2,94
71,57±1,69
0.00
132,36

trong chăn nuôi gà thịt đã cải thiện rõ rệt vi
khí hậu trong chuồng nuôi.
Tỷ lệ mắc bệnh ở giống gà MD2 từ 1 tuần
đến 16 tuần tuổi
Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc bệnh của giống
gà MD trong quá trình TN được trình bày ở
bảng 2. Kết quả ở bảng 2 cho thấy, lô TN với
Balasa N01, gà không mắc bệnh hô hấp, lô
ĐC tỷ lệ mắc bệnh hô hấp là 14,71% và tỷ lệ
chết là 6,86 Đối với bệnh cầu trùng tỷ lệ
mắc bệnh ở lô TN là 3,92% và lô ĐC là
19,61%, sai khác này có ý nghĩa thống kê (p <
0,05). Gà mắc bệnh cầu trùng với các biểu
hiện bệnh lý ủ rũ, ít vận động, lông xù, uống
nhiều nước, lúc đầu có cá thể thải ra phân màu
trắng xanh về sau có lẫn máu và dịch nhầy.
Tỷ lệ gà mắc bệnh tiêu chảy ở lô TN
4,90% và lô ĐC là ,5 , (sai khác này có ý
nghĩa thống kê, p < 0,05). Gà mắc bệnh tiêu
chảy thường đi kèm với một số triệu chứng
chính: gầy ốm, chết rải rác, xác chết gầy.
Nhìn chung, số lượng và tỷ lệ mắc bệnh
hô hấp, tụ cầu trùng, tiêu chảy ở lô ĐC cao
hơn so với lô TN (p < 0,05). Tỷ lệ chết do
bệnh hô hấp và bệnh cầu trùng ở lô ĐC cao

Ảnh hưởng của sử dụng chế phẩm

hơn so với lô TN (p < 0,05). Số lượng chết và
tỷ lệ chết ở lô TN thấp hơn so với lô ĐC ( sai
khác này không có ý nghĩa thống kê, p >
0,05). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương
tự với nhận xét của Dho-Moulin et al. (1999),
trường hợp gà bị nhi m E. coli nặng có thể
dẫn đến nhi m trùng huyết và tử vong. Bệnh
E. coli xảy ra ở mức độ ngày càng tăng và có
thể đe dọa ngành công nghiệp chăn nuôi gia

cầm (Blanco et al., 1997; Altekruse et al.,
2002). Bệnh đường hô hấp, đặc biệt là hen
suy n không thấy trong các thí nghiệm của
chúng tôi đã phần nào cho thấy hiệu quả của
việc sử dụng đệm lót lên men Balasa N01 tron
việc tạo được vi khí hậu tốt cho chuồng nuôi
giúp cho sự sinh trưởng và phát triển của gà,
giảm tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết.

Bảng 4. Tỷ lệ mắc bệnh của giống gà MD2
Công
thức

Thí
nghiệm
Đối
chứng
P
F

Số
lượng
bệnh
(con)
M±
SE

Bệnh hô hấp
Tỷ lệ
Số
mắc
lượng
bệnh
chết
(%)
(con)
M±
M±
SE
SE

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00±
1,00
0,01
75,00

14,71
±2,95
0,01
74,82

2,33±
0,58
0,02
49,00

6,86±
1,70
0,02
49,00

Tỷ lệ
chết
(%)

Số lượng
bệnh
(con)

M±
SE

M ± SE
1,33±
0,58
6,67±
1,53
0,005
32,00

Thời gian
Bệnh cầu trùng
Tỷ lệ
Số lượng
mắc
chết
bệnh
(con)
(%)
M±
M ± SE
SE
3,92±
0,67±
1,70
0,58
19,61
3,33±
±4,49
0,58
0,005
0,005
32,04
32,00

Lớp đệm lót thông thường ở nền chuồng
nuôi của lô ĐC không được bổ sung chế
phẩm vi sinh, vì vậy, phân gia cầm phân hủy
chậm, tích tụ nhiều cùng với các chất thải
khác của khu chuồng trại góp phần tạo điều
kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển,
gà mắc nhiều bệnh và tỷ lệ chết cao hơn
Theo Bùi Đức Lũng và nnk.(1999), tỉ lệ bệnh
hô hấp có thể dao động từ 20–50% phụ
thuộc vào điều kiện vệ sinh chuồng nuôi,
trạng thái stress và tuổi của gà. Tỷ lệ mắc
bệnh hô hấp mãn tính ở các trại gà công
nghiệp khá phổ biến 13,8–97,4%. So với các
kết quả nghiên cứu của các tác giả trên, kết
quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp trong
chuồng nuôi đối với giống gà MD2.
KẾT LUẬN
Sử dụng men Balasa N
làm đệm lót
chuồng nuôi gà đã cải thiện rõ rệt điều kiện vi
khí hậu của chuồng nuôi, không khí sạch hơn,
tỷ lệ gà mắc bệnh giảm và tỷ lệ gà sống tăng
So với chuồng nuôi với đệm lót thông
thường, trong chuồng nuôi có sử dụng Balasa
N01, nhiệt độ luôn cao hơn (khi môi trường
bên ngoài có nhiệt độ thấp); ẩm độ thấp hơn.
Đ y là điều kiện thích hợp cho sự sinh trưởng

Tỷ lệ
chết
(%)
M±
SE
1,96±
1,70
9,80±
1,70
0,005
32,0

Số
lượng
bệnh
(con)
M±
SE
1,67±
0,58
8,00±
1,00
0,01
90,25

Bệnh tiêu chảy
Tỷ lệ
Số
mắc
lượng
bệnh
chết
(%)
(con)
M±
M±
SE
SE
4,90±
1,33±
1,70
0,58
23,53
3,67±
±2,94
1,53
0,01
0,069
90,35
6,13

Tỷ lệ
chết
(%)
M±
SE
3,92±
1,70
10,78
±4,50
0,069
6,12

và phát triển của giống gà MD trong điều
kiện thời tiết từ tháng đến tháng 4.
Ngoài ra, với việc sử dụng Balasa N01
làm đệm lót chuồng nuôi, tỷ lệ sống của gà từ
tuần 9 đến tuần 6 cao hơn; tỷ lệ mắc các
bệnh như hô hấp, tụ cầu trùng, tiêu chảy và tỷ
lệ chết do bệnh hô hấp và bệnh cầu trùng thấp
hơn rõ rệt.
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ABSTRACT
Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological disorder, which is usually diagnosed based on
behavioral criteria without clinical signs and biological characteristics. However, recent scientific
studies have shown that autism is associated with a number of other disorders such as oxidative
stress; decreased methylation capacity; limited production of glutathione; mitochondrial
dysfunction; intestinal dysbiosis; increased absorption of toxic heavy metals; immune
dysregulation, characterized by a unique inflammatory bowel diseases and immune activation of
neuroglial cells; and ongoing brain hypoperfusion. In particular, gastrointestinal abnormalities
are of particular interest because of prevalence and correlation with the severity of behavioral
menifestations in patients. The MUC16 gene encodes the mucin 16 protein, which is expressed at
the intestinal mucosa, and act as an intestinal barrier against intestinal inflammatory agents. Six
novel variants of MUC16 gene were detected by whole exome sequencing in 06 Vietnamese
patients with autism spectrum disorders and verified by Sanger sequencing. The results of this
study contribute to the expansion of potential autism-related variants in biomarkers gene MUC16.
Keyword: ASD, gastrointestinal, next generation sequencing, MUC16 gene, whole-exome
sequencing.
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TÓM TẮT
Tự kỷ là một dạng rối loạn về thần kinh thường được chẩn đoán dựa vào các tiêu chí về hành vi
mà không kiểm tra các đặc điểm sinh học tiềm năng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần
đây đã cho thấy bệnh tự kỷ còn liên quan đến một số rối loạn khác như mất cân bằng oxy hóa,
giảm methyl hóa, hạn chế sản xuất glutathione, rối loạn chức năng ty lạp thể, rối loạn tiêu hóa,
tăng hấp thụ kim loại độc, rối loạn miễn dịch. Trong đó, các bất thường về đường tiêu hóa đang
được quan tâm do tỷ lệ mắc bệnh và sự tương quan với mức độ nghiêm trọng của các biểu hiện
về hành vi ở người bệnh. Gen MUC16 mã hóa cho protein Mucin 16, biểu hiện ở niêm mạc ruột,
đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ ruột chống lại các tác nhân gây viêm ruột. Triệu chứng
viêm ở các lớp niêm mạc của đường dạ dày – ruột đã được chứng minh có liên hệ gián tiếp với
bệnh tự kỷ. Đặc biệt, trong nghiên cứu của Mizejewski et al., 2013, MUC16 nằm trong số 15 chỉ
thị phân tử, thuộc nhóm thứ 3 dùng để đánh giá bệnh tự kỷ. Bằng phương pháp giải trình tự toàn
bộ vùng mã hóa (WES) ở 07 bệnh nhân tự kỷ Việt Nam, 06 biến thể mới trên gen MUC16 được
phát hiện và kiểm chứng bằng phương pháp giải trình tự Sanger. Kết quả của nghiên cứu này góp
phần mở rộng phổ biến thể có liên quan đến bệnh tự kỷ trên gen chỉ thị phân tử - MUC16.
Từ khóa: ASD, gen MUC16, giải trình tự gen thế hệ mới, tự kỷ, rối loạn tiêu hóa, WES.
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MỞ ĐẦU
Tự kỷ (ASD - Autism spectrum disorder)
được đặc trưng bởi sự khiếm khuyết về giao
tiếp, bất thường về tương tác xã hội, có hành
vi rập khuôn, và hiện nay còn một số bệnh
liên quan khác cũng được quan sát thấy ở
bệnh nhân tự kỷ. Trong số này, các bất thường
về đường tiêu hóa đang được quan tâm do tỷ
lệ mắc bệnh và sự tương quan với mức độ
nghiêm trọng của các biểu hiện về hành vi ở
người bệnh (Hsiao, 2014). Những bất thường
về đường tiêu hóa không những có thể ảnh
hưởng đến nhận thức và hành vi của bệnh
nhân tự kỷ, mà còn ảnh hưởng đến những quá
trình khác như rối loạn miễn dịch, tăng
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hyperserotonemia và rối loạn chuyển hóa
(Rossignol & Frye, 2012; Frye & James,
2014). Các nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ
trẻ bị mắc ASD đi kèm với các rối loại chức
năng đường tiêu hóa (GID - Gastrointestinal
dysfunction) có tỷ lệ cao hơn so với nhóm trẻ
chỉ mắc GID (Gorrindo et al., 2012). Tỷ lệ trẻ
bị mắc các vấn đề về tiêu hóa trong nhóm trẻ
bị ASD chiếm 23–70% (Chaidez et al., 2015).
Hsiao et al., ( 2014) đã chứng minh mối liên
hệ mật thiết giữa triệu chứng rối loạn tiêu hóa
và các triệu chứng của bệnh tự kỷ.
Bất thường đường tiêu hóa như tăng khả
năng thẩm thấu đường ruột, thay đổi thành
phần của hệ vi sinh đường ruột, rối loạn chức

Phát hiện sáu biến thể mới trên gen

năng tiêu hóa và rối loạn bài tiết, đều được
tìm thấy ở các bệnh nhân ASD. Thực tế cho
thấy, những biểu hiện đó, đều có thể ảnh
hưởng đến sự biểu hiện các triệu chứng khác
của bệnh tự kỷ. Hơn nữa, các vấn đề tiêu hóa
có thể dẫn đến rối loạn miễn dịch do sự thay
đổi tính thấm của ruột, làm thay đổi nồng độ
các chất trong nước tiểu và huyết thanh của
người bệnh tự kỷ (Hsiao, 2014). Nhìn chung,
những thay đổi trong đường tiêu hóa có thể
ảnh hưởng đến chức năng não và hành vi của
con người thông qua trục kết nối ruột não
(Hsiao, 2014).
Gen MUC16 mã hóa cho protein Mucin16
nằm trên nhiễm sắc thể số 19, ở vị trí 19.1
(19p13.2) bao gồm 83 exon. Gen MUC16 dài
132.499 bp và nằm từ nucleotid 8.848.844 đến
nucleotid 8.981.342 trên nhiễm sắc thể số 19.
MUC16 có 5 bản sao, liên quan đến 8 kiểu
hình. Protein MUC16 có kích thước 14.507
acid amin và có khối lượng phân tử 1.519.175
Da, dài gấp hai lần MUC1 và MUC4. Protein
MUC16 là một glycoptotein được glycosyl
hóa cao, đây là một trong các chất nhày trên
bề mặt tế bào biểu mô, bảo vệ tế bào niêm
mạc ruột chống lại sự viêm ruột do các tác
nhân gây viêm ruột. Các cytokine kích hoạt
quá trình gây viêm như TNF-α có thể tạo ra và
điều chỉnh sự biểu hiện của gen MUC16.
Ngoài ra, trong nghiên cứu của Mizejewski et
al., 2013, MUC16 nằm trong số 15 chỉ thị
phân tử, thuộc nhóm thứ 3 dùng để đánh giá
bệnh tự kỷ (Mizejewski et al., 2013). Trong
nghiên cứu này, bằng phương pháp giải trình
tự toàn bộ vùng mã hóa (WES) từ 07 bệnh
nhân tự kỷ Việt Nam, các biến thể trên gen
MUC16 được tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá
mức độ ảnh hưởng bằng các công cụ tin sinh
chuyên sâu.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Các mẫu máu nghiên cứu được thu thập
từ các bệnh nhân tự kỷ. Các bệnh nhân này
được chẩn đoán mắc rối loạn tự kỷ dựa trên
các tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ DSM-IV của
Hội Tâm thần học Hoa kỳ bởi bác sĩ chuyên
khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội,
Việt Nam.

Theo tiêu chuẩn đánh của DSM_IV, trẻ
được chẩn đoán mắc tự kỷ khi điểm số chẩn
đoán DBC-P trên 17 điểm và điểm CARS trên
40 điểm.
Thủ tục lấy mẫu được tuân theo tiêu chuẩn
của Hội đồng Y đức tại Viện Nghiên cứu hệ
gen số 02/QĐ-NCHG và Tuyên bố Helsinki
của Hội đồng Y khoa thế giới.
Giải trình tự gen thế hệ mới
Đầu tiên, mẫu DNA tổng số được tách từ
máu toàn phần của bệnh nhân được xử lý theo
hướng dẫn của bộ kit SureSelect Target
Enrichment để tạo thư viện DNA đảm bảo
nồng độ và chất lượng (Nguyễn Thu Hiền et
al., 2017). Sau đó, thư viện DNA sẽ được đưa
vào máy giải trình tự thế hệ mới Illumina
Nexseq 500 (USA). Quá trình giải trình tự
trên máy Illumina sẽ cho ra các kết quả ở
dạng thô, được mã hóa dưới dạng file fastq.
Chính vì vậy, để xử lý, phân tích các dữ liệu
này cần sử dụng các phần mềm tin sinh
chuyên sâu như BWA, Picard, GATK, SnpEff
(Nguyễn Thu Hiền et al., 2015). Mục tiêu của
báo cáo này là nghiên cứu các biến thể trên
gen MUC16, do đó, các biến thể trên gen này
ở 7 bệnh nhân được chọn lọc thỏa mãn các
điều kiện MQ > 40, điểm SIFT và
POLYPhen2 được đánh giá là gây bệnh
(Nguyễn Thu Hiền et al., 2017). Các biến thể
này tiếp tục được sàng lọc trong 32 bộ dữ liệu
WES từ 32 đối tượng không mắc bệnh tự kỷ
của phòng Hệ gen học chức năng, Viện
Nghiên cứu hệ gen để chọn lọc những biến thể
không trùng lặp giữa 2 nhóm.
Thiết kế mồi khuếch đại đoạn gen chứa các
biến thể cần kiểm nghiệm
Các cặp mồi khuếch đại gen được thiết kế
dựa trên trình tự gen MUC16 mã số
ENSG00000181143 từ cơ sở dữ liệu Ensembl.
Sử dụng công cụ Primer- Blast để thiết kế các
cặp mồi đảm bảo các yêu cầu: Chiều dài cặp
mồi phù hợp, thường từ 18–30 nucleotide; Tỉ
lệ %GC phù hợp, thường từ 50–60%; Tránh
hình thành dạng xoắn cặp tóc, tránh các cặp
mồi bắt cặp với nhau; Nhiệt độ nóng chảy Tm
của mồi nhỏ hơn nhiệt độ của Taq
polymerase, thường nằm trong khoảng 50–
60oC.
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Tên mồi
M16_1F
M16_1R
M16_2F
M16_2R
M16_3F
M16_3R
M16_4F
M16_4R
M16_5F
M16_5R
M16_6F
M16_6R

Bảng 1. Trình tự các cặp mồi
Trình tự (5’ > 3’)
Kích thước (kb)
GGCACAGCCTCTTCAGCAGGGAC
0,4
GTCACCACAGAATTGCTAGAGGTAGG
ATCCGTCCAAACTAAAGCACCCACC
0,4
TTGGATGAGGTGGGCGTGGCTGGCA
TTCCACCCCAGCTCCAAAGACAGGC
0,4
TTCCTTGCTGTATCCCTTGGGTCTGG
ATGCACCAAGACCTATGCTCAGCC
0,4
GGCTGTAGTTGGTGGAGCTGACAT
AAGCAGTCCAGTACACTCAGGG
0,4
AACCTGCATAGAGAGGGAGGGAGG
AGTACCTTCTTCCCTGATCTGAGG
0,4
ATCCAAGCCTCTCATGGCAGAAAGG

Khuếch đại gen bằng kỹ thuật PCR
Thành phần hỗn hợp phản ứng bao gồm
2,5 µl 10X đệm PCR, 1 µl 10 mM dNTP
mixture, 1 µl 25 mM MgCl2, 1 µl 10 pmol
mỗi mồi, 1–100 ng DNA template, nước cất
vừa đủ 25 µl.
Giải trình tự gen bằng phƣơng pháp
Sanger
Sản phẩm PCR sau khi được tinh sạch
bằng bộ kit Kit GeneJET Gel Extraction của
hãng Thermo Scientific (Mỹ) sẽ được tiến
hành giải trình tự trên máy Sequencer ABI
3500 genetic analyzer. Kết quả giải trình tự
được phân tích bằng phần mềm BioEdit.
Trong nghiên cứu này, các đoạn gen chứa
các biến thể quan tâm được khuếch đại ở cả
bố và mẹ của bệnh nhân để nghiên cứu sự di
truyền của từng biến thể.

Bệnh
nhân
T02
T03
T06
T07
T08
T09
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Biến thể
BT1
BT2
BT3
BT4
BT5
BT6

Phân tích mô hình mô phỏng cấu trúc 3D
của biến thể
Mô hình mô phỏng cấu trúc 3D của từng
biến thể được xây dựng và thiết kế bằng phần
mềm SPDBV_4.10. Với phần mềm này, hình
ảnh trực quan của các biến thể khi xảy ra sẽ
được quan sát, sự khác nhau trong cấu trúc
không gian của từng acid amin và các mối
liên kết giữa 2 acid amin cạnh nhau sẽ được
thể hiện.
KẾT QUẢ
Kết quả giải trình tự toàn bộ vùng gen mã
hóa (WES)
Các biến thể trên gen MUC16 ở 6 bệnh
nhân từ dữ liệu giải trình tự toàn bộ vùng mã
hóa sau khi được tiền xử lý, được thống kê chi
tiết trong bảng 2.

Bảng 2. Tổng hợp các biến thể trên gen MUC16 ở các bệnh nhân tự kỷ
Polyphen2_HDIV_
SIFT_
HGVS.c
HGVS.p
MQ
score
score
c.6670G>T
p.Ala2224Ser
60
1,0
0,001
c.40707G>C
p.Trp13569Cys
60
0,992
0,000
c.39687T>A
p.Asp13229Glu
59,6
0,997
0,006
c.39511C>T
p.Leu13171Phe
60
0,993
0,009
c.38605G>A p.Glu12869Lys
58,9
1,0
0,005
c.39499G>C
p.Val13167Met
59
0,972
0,004
c.40707G>C
p.Trp13569Cys
60
0,989
0,001
c.6670G>T
p.Ala2224Ser
60
1,0
0,000

Ký
hiệu
BT1
BT6
BT5
BT4
BT2
BT3
BT6
BT1
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Kết quả WES cho thấy sự xuất hiện của
biến thể trên gen MUC16 ở các bệnh nhân tự
kỷ trong nghiên cứu này là khá nhiều với 6/7
bệnh nhân mang các biến thể trên gen MUC16
(bảng 2).
Đối với giá trị MQ = 40, xác suất gióng
hàng sai lệch là 1/10.000, tương đương với độ
chính xác là 99,99% (Nguyễn Thu Hiền et al.,
2017). Chỉ số đánh giá chất lượng gióng hàng
- MQ của các biến thể trong bảng 1 đều cao
hơn 40, có thể thấy, mức độ tin cậy của kết
quả rất cao.
Ngoài ra, hai chỉ số đánh giá ảnh hưởng
của biến thể là SIFT và POLYPhen2 đều cho
kết quả tương đồng. Ở các biến thể trên gen
MUC16, chỉ số SIFT đều nhỏ hơn 0,05 và chỉ
số POLYPhen2 lớn hơn 0,957. Vì vậy, theo
tiêu chuẩn của hai công cụ SIFT và
POLYPhen2, các biến thể này được đánh giá
là các biến thể có khả năng gây hại (Nguyễn
Thu Hiền et al., 2017).
Kết quả giải trình tự Sanger kiểm chứng
các biến thể trên gen MUC16
Để kiểm tra mức độ chính xác của kết quả
giải trình tự WES, chúng tôi tiến hành giải
trình tự Sanger tại các vị trí biến thể này trên
gen MUC16.
Mucin là một đại phân tử O-glycosyl hoá
xuyên màng, đóng vai trò quan trọng trong
việc hình thành hàng rào bảo vệ lớp niêm
mạc. Protein MUC16 về mặt cấu trúc, gồm 3
phần: đầu N-terminal có khả năng glycosyl
hoá cao; phần xuyên màng có chứa 156 acid
amin chủ yếu là serine, threonine và proline;
đầu C-terminal chứa nhiều SEA (Sea urchin
sperm protein Enterokinase and Agrin).
Protein MUC16 là một glycoptotein được
glycosyl hóa cao, đây là một trong các chất
nhày trên bề mặt tế bào biểu mô, bảo vệ tế bào
niêm mạc ruột chống lại sự viêm ruột do các
tác nhân gây viêm ruột. Các cytokine kích
hoạt quá trình gây viêm như TNF-α có thể tạo
ra và điều chỉnh sự biểu hiện của gen MUC16.
Chính vì thế, các đột biến trên MUC16 có thể
liên quan đến mức độ biểu hiện của bệnh rối
loạn tiêu hóa. Triệu chứng viêm ở các lớp
niêm mạc của đường dạ dày - ruột đã được
chứng minh có liên hệ gián tiếp với bệnh tự

kỷ. Đặc biệt, trong nghiên cứu của
Mizejewski et al., 2013, MUC16 nằm trong số
15 chỉ thị phân tử, thuộc nhóm thứ 3 dùng để
đánh giá bệnh tự kỷ (Mizejewski et al., 2013).
Trình tự đoạn gen chứa các biến thể quan
tâm trên gen MUC16 được phân tích bằng
phần mềm Bioedit. Kết quả giải trình tự bằng
phương pháp giải trình tự Sanger cho thấy các
biến thể được kiểm chứng hầu hết đều là biến
thể mới phát sinh (de novo), không được di
truyền từ bố mẹ (trừ biến thể ở c.6670G>T
(p.Ala2224Ser)) bệnh nhân T09) (hình 1).
Trong số những bệnh thường thấy ở bệnh
nhân tự kỷ, rối loạn đường tiêu hóa được quan
tâm đặc biệt do tỷ lệ mắc và sự tương quan
với mức độ nghiêm trọng bệnh tự kỷ (Hsiao,
2014). Những triệu chứng rối loạn đường tiêu
hóa thường thấy ở người mắc bệnh tự kỷ rất
đa dạng, như triệu chứng trào ngược dạ dày,
phân lẫn máu, nôn mửa. Ngoài ra, dấu hiệu
của sự viêm nhiễm đường tiêu hóa như tăng
bạch cầu lymphoid, tăng cytokines gây sốt,
các bệnh lý đường ruột như viêm ruột kết,
viêm dạ dày và viêm thực quản cũng đươc ghi
nhận (Coury et al., 2012). Sự tăng thẩm thấu
qua các tế bào ruột, điều này không chỉ ảnh
hưởng lên toàn bộ lớp niêm mạc ruột (de
Magistris et al., 2010) mà còn ảnh hưởng đến
toàn bộ hệ thống chuyển hóa, khả năng
chuyển hóa các chất, hệ vi sinh đường ruột,
miễn dịch đường ruột. Hơn nữa, các bệnh
nhân tự kỷ còn có biểu hiện dị ứng thức ăn,
rối loạn chuyển hóa (Ming et al., 2012), đặc
biệt là rối loạn chuyển hóa carbohydrate
(Williams et al., 2011). Hiểu biết về mối liên
hệ của các rối loạn đường tiêu hóa với mức độ
nghiêm trọng của các triệu chứng ở bệnh nhân
tự kỷ góp phần vào sự hiểu biết chung về sinh
bệnh học của bệnh tự kỷ.
Thống kê cho thấy, tỷ lệ các trẻ bị ASD
mắc các bệnh về đường tiêu hóa ngày càng
tăng. Ba cuộc điều tra trên 1280 đối tượng
ASD từ Arizona (Melmed, 2000), California
(Lightdale et al., 2000), và vùng trung Đại
Tây Dương (Horvath et al., 2000) cho thấy có
đến 20% những trẻ này bị tiêu chảy mãn tính.
Taylor et al., 2002, ghi nhận sự liên quan có ý
nghĩa thống kê giữa các triệu chứng dạ dàyruột và bệnh tự kỷ (Taylor et al., 2002), mối
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liên quan này có thể phù hợp với sự tồn tại
của một kiểu hình cụ thể. Theo tài liệu lâm
sàng trong các nghiên cứu khác, tiêu chảy
hoặc phân lỏng xuất hiện ở nhóm trẻ ASD
chiếm 30% trong khi triệu chứng này ở nhóm

đối chứng là 27% (Wakefield et al., 2005).
Với đặc điểm vai trò và vị trí của protein
MUC16, các biến thể trên gen MUC16 được
đánh giá là có liên quan đến những rối loạn
đường tiêu hóa.

Hình 1. Kết quả giải trình tự Sanger kiểm tra các biến thể
trên gen MUC16 ở các bệnh nhân và gia đình
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Kết quả phân tích các biến thể trên mô
hình cấu trúc 3D
Các biến thể trên gen MUC16 ở các bệnh
nhân tự kỷ được mô phỏng bằng phần mềm
SPDBV_4.10. Kết quả cho thấy rõ sự thay đổi
của các acid amin ảnh hưởng đến cấu trúc
chung của phân tử protein MUC16.
Mỗi một acid amin mang tính chất hóa
học khác nhau, vì thế, sự thay đổi từ acid
amin này sang acid amin khác đều có ảnh
hưởng đến sự liên kết giữa các acid amin với
nhau và ảnh hưởng đến cấu trúc của phân tử
protein. Tính chất của các acid amin thay đổi
càng khác nhau thì mức độ ảnh hưởng đến cấu
trúc và chức năng của protein càng lớn.

Những sự thay đổi đáng chú ý trong các biến
đổi trên như acid amin Glutamic mang tính
acid biến đổi thành Lysine là acid amin mang
tính kiềm (p.Glu12869Lys); acid amin không
phân cực chuyển sang thành acid amin phân
cực (p.Ala2224Ser), acid amin mạch vòng
thành
acid
amin
mạch
thẳng
(p.Trp23569Cys). Ngoài ra, trong các sự thay
đổi trên, biến thể p.Trp23569Cys còn cho thấy
sự xuất hiện thêm liên kết hydro với acid amin
Tyr ở vị trị 13568. Kết quả mô phỏng cấu trúc
không gian của các biến thể góp phần dự đoán
mức độ ảnh hưởng của biến thể đến cấu trúc
cũng như chức năng của protein MUC16
(hình 2).

Hình 2. Mô hình mô phỏng cấu trúc không gian: A: Hình ảnh vị trí acid amin
ban đầu; B: Hình ảnh acid amin bị biến đổi
Trong khi các nghiên cứu về gen trước
đây thường tập trung chủ yếu vào các bệnh di
truyền, khiến cho việc phát hiện nguyên nhân
của các bệnh không di truyền bị hạn chế. Hiện
nay, các kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới
đã cung cấp khả năng phát hiện rất đầy đủ sự

biến đổi di truyền có mặt ở bệnh nhân. Theo
thống kê, trong 5 năm đầu tiên phát triển
WES, đã có hơn 500 bệnh liên quan đến gen
mới đã được xác định, với sự gia tăng sự xuất
hiện của các đột biến de novo (Acuna-Hidalgo
et al., 2016). Đột biến de novo ảnh hưởng đến
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vùng mã hóa được xác định là nguyên nhân
quan trọng gây nên các rối loạn phát triển thần
kinh phổ biến như tự kỷ, động kinh, và khuyết
tật trí tuệ, ảnh hưởng đến 1% dân số nói
chung (Acuna-Hidalgo et al., 2016). Trong
báo cáo này, hầu hết các biến thể trên gen
MUC16 ở bệnh nhân tự kỷ đều là các biến thể
mới phát sinh, không di truyền từ bố mẹ. Tuy
nhiên, các biến thể mới phát sinh hiện nay
được biết đến là có vai trò quan trọng trong
mức độ biểu hiện nhiều bệnh (Acuna-Hidalgo
et al., 2016). Điều này có thể giải thích cho
những kết quả nghiên cứu của chúng tôi, với
các biến thể mới trên gen MUC16 ở các bệnh
nhân tự kỷ trong nghiên cứu này. 6/7 bệnh
nhân tự kỷ mang biến thể dị hợp trên gen
MUC16, các bệnh nhân này khi được kiểm tra
lại lâm sàng đều cho thấy những biểu hiện bất
thường về tiêu hóa. Có thể nói rằng, các biến
thể trên gen này tuy không phải là nguyên
nhân chính gây bệnh tự kỷ, nhưng nó là yếu tố
làm tăng mức độ biểu hiện bệnh ở người bệnh
tự kỷ.
KẾT LUẬN
Bằng cách áp dụng phương pháp giải trình
tự toàn bộ vùng mã hóa, 06 biến thể mới trên
gen MUC16 đã được phát hiện và kiểm chứng
ở 06 bệnh nhân tự kỷ. Kết quả góp phần mở
rộng phổ biến thể có liên quan đến bệnh bệnh
tự kỷ trên gen chỉ thị phân tử MUC16 và mở
ra hướng nghiên cứu sâu hơn về gen này ở
bệnh nhân tự kỷ Việt Nam.
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ABSTRACT
This research aims to evaluate the capacity of two plants, Phragmites australis (reed) and
Ipomoea aquatica (water spinach) in the constructed wetland to treat the piggery wastewater after
biogas process. The results showed that both plants are tolerant to the piggery wastewater. Ph.
australis well grew in condition with pH 5–9, COD 750–1000 mg/l and NH4+ 250 mg/l while
those for I. aquatica were pH 6–8, COD up to 750 mg/l and NH4+ ≤ 100 mg/l. The removal
efficiency of TSS, COD, total N, total P, NH4+ by Ph. australis were 84.6%, 80.1%, 71.9%,
53.5% and 75.7% meanwhile, by I. aquatica were 81%, 62,8%, 60.5%, 60.4% and 63.7%,
respectively. It suggests that Ph. australis could have higher removal rate than I. aquatica. The
quality of treated wastewater met the permitted standard (QCVN62-MT:2016 /BTNMT, column
B) in all experiments, indicating that it is possible to use these two plants in the constructed
wetland for piggery wastewater treatment.
Keywords: Ipomoea aquatic, Phragmites australis, constructed wetland, piggery wastewater.
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÂY SẬY (Phragmites australis) VÀ CÂY RAU
MUỐNG (Ipomoea aquatica) TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN
SAU BIOGAS BẰNG BÃI LỌC TRỒNG CÂY NHÂN TẠO
Bùi Thị Kim Anh1,*, Nguyễn Văn Thành1, Phạm Thƣơng Giang2, Đặng Đình Kim
Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2
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TÓM TẮT
Nghiên cứu trình bày kết quả sử dụng cây sậy (Phragmites australis) và rau muống
(Ipomoea aquatica) trong công nghệ ất ngập nư c nh n tạo ể xử lý nư c thải chăn nuôi
lợn sau biogas. Kết quả ánh giá cho thấy hai loài thực vật này có khả năng chống chịu v i
nư c thải chăn nuôi lợn sau biogas. Cây sậy phát triển tốt v i nư c thải có pH: 5–9, nồng ộ
COD: 750–1.000 mg/l và NH4+ 250 mg/l. Rau muống phát triển tốt ở iều kiện pH: 6–8,
nồng ộ COD khoảng 750 mg/l và NH 4+ ≤ 100 mg/l. Hiệu suất xử lý TSS, COD, tổng N,
tổng P và NH 4+ của sậy tương ứng 84,6%, 80,1%,71,9%, 53,5% và 75,7% trong khi của rau
muống tương ứng 81%, 62,8%, 60,5%, 60,4% và 63,7%. Điều này cho thấy cây sậy có khả
năng chống chịu và xử lý nư c thải chăn nuôi tốt hơn rau muống. Nư c thải sau xử lý bằng
hai loại cây trên ều ạt quy chuẩn cho phép (QCVN62-MT:2016/BTNMT, cột B), chứng tỏ
có thể sử dụng cả cây sậy và rau muống trong bãi lọc trồng cây nhân tạo ể xử lý nư c thải
chăn nuôi lợn sau biogas.
Từ khóa: Cây sậy, rau muống, bãi lọc trồng cây nhân tạo, nư c thải chăn nuôi lợn.
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MỞ ĐẦU
Hiện nay ở Việt Nam, phần l n các trại
chăn nuôi lợn ã có hệ thống xử lý nư c thải
bằng hầm biogas. Tuy nhiên, kết quả khảo sát
cho thấy nư c thải sau biogas có giá trị pH,
TSS, TN, COD, NH4+ lần lượt là 5–7, 200–
400 mg/l, 150–600 mg/l, 500–1.300 mg/l và
60–150mg/l còn khá cao và chưa ạt quy
chuẩn cho phép. Do vậy, cần có công oạn xử
lý nư c thải sau biogas trư c khi xả thải ra
môi trường.
Công nghệ bãi lọc trồng cây nhân tạo ã
ược áp dụng ể xử lý nư c thải chăn nuôi ở
nhiều nơi (Wu et al., 2011, Pongthornpruek,
2017), trong ó, thực vật thủy sinh (TVTS)
óng vai trò quan trọng. Nhiều nghiên cứu
cho thấy TVTS không những làm giảm nồng
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ộ chất lơ lửng, chất hữu cơ mà còn có khả
năng xử lý tốt chất dinh dưỡng, kim loại
nặng (Thao & Tuan, 2014; Liu et al., 2018).
Cây sậy (Phragmites australis) là một loài
cây thuộc họ Hòa thảo (Poaceae) phân bố ở
những vùng ất ngập nư c. Cây sậy có hệ rễ
rất phát triển, khả năng hấp thu cao, nhờ vậy
cây có thể phân hủy chất hữu cơ và hấp thu
kim loại nặng trong nư c thải. Một số nghiên
cứu ã chứng minh khả năng loại bỏ nư c
thải giàu chất hữu cơ, và ; kim loại nặng
bằng cây sậy (Sơn và nnk, 2010; Wu et al.,
2011). Rau muống (Ipomoea aquatica) có
tiềm năng xử lý nư c thải chứa kim loại nặng
và Nitơ, Phốt pho (Thao & Tuan, 2014; Saat,
2017; Liu et al., 2018).
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng
cây sậy và rau muống ể xử lý nư c thải chăn

Nghiên cứu sử dụng

nuôi lợn sau biogas bằng công nghệ bãi lọc
trồng cây nhân tạo. Đồng thời, nghiên cứu
cũng ưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm nư c thải
chăn nuôi theo hư ng chi phí thấp và thân
thiện v i môi trường.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Cây sậy, Phragmites australis, ược thu
từ ven sông Hồng, trong thí nghiệm chỉ sử
dụng cây bánh tẻ, sức sống tốt, không bị
sâu bệnh.

Chất ô nhiễm
pH
COD
NH4+
TSS
TN
TP

Rau muống, Ipomoea aquatica, ược thu
tại các thủy vực thuộc xã Tốt Động, Chương
Mỹ, Hà Nội. Cây ược lựa chọn có sức sống
khoẻ, hệ rễ phát triển, không bị sâu bệnh.
ư c thải chăn nuôi sau biogas ược lấy
tại trang trại chăn nuôi lợn v i quy mô 4000
con tại xóm Trại, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà
Nội. Thông số chất lượng nư c thải ầu vào
ược trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Thông số chất lượng nư c thải ầu vào
Đơn vị
Nồng ộ trong nư c thải
QCVN 62, cột B
5,3 ± 0,2
5,5–9
mg/l
757,8 ± 44,7
300
mg/l
61,75 ± 10,4
mg/l
213,6 ± 12,4
150
mg/l
184,6 ± 16,4
150
mg/l
35,5 ± 5,7
-

Thí nghiệm đánh giá khả năng chống chịu
của Ph. australis và I. aquatic
Thí nghiệm nhằm ánh giá khả năng
chống chịu của cây sậy và rau muống ối v i
các thông số COD, NH4+ và pH khác nhau.
gưỡng chống chịu ược thiết lập dựa trên
kết quả khảo sát nồng ộ các chất ô nhiễm
trong nư c thải chăn nuôi lợn sau biogas. Cây
ược trồng theo phương pháp thủy canh trong
các chậu có dung tích 5 lít. Mỗi công thức
ược lặp lại 3 lần. Hàng ngày bổ sung lượng
nư c bay hơi của các chậu thí nghiệm. Sau 4
tuần cân khối lượng c y ể ánh giá sinh
trưởng của cây ở các công thức khác nhau.
Pha dung dịch mẹ ể iều chỉnh nồng ộ
COD, NH4+, pH khi ặt thí nghiệm: glucose
100.000 mg/l, NH4Cl 10.000 mg/l, HNO3 1M,
NaOH 1M. ăm nghiệm thức v i các dải
nồng ộ của pH từ 5 ến 9; COD từ 250 ến
1000 mg/l và NH4+từ 50 ến 250 mg/l ược
thiết lập.
Cân sinh khối: C y ược v t ra khỏi môi
trường, ể ráo nư c và cân bằng cân kỹ thuật
Sartorius (Đức).

Thiết kế thí nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý
nƣớc thải chăn nuôi lợn sau biogas
Thí nghiệm sử dụng các bình có dung tích
20 lít ược bố trí như sau: mỗi bình chia làm 3
l p, thực vật thủy sinh ược trồng trên l p vật
liệu trên cùng gồm 6 khóm khoảng cách 15
cm × 15 cm (hình 1). Mẫu ối chứng không
trồng cây. Thể tích nư c rỗng của bình là 10
lít. Thí nghiệm ược lặp lại 3 lần. Trong ó,
cây sậy và rau muống ược trồng riêng rẽ trên
hệ vật liệu á, sỏi, cát trong vòng 30 ngày.
Đổ 10 lít nư c thải chăn nuôi lợn sau
biogas vào các chậu thí nghiệm. Lấy mẫu ở
các mốc thời gian khác nhau: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ngày. Mỗi lần lấy 100 ml mẫu nư c ể
phân tích sự thay ổi hàm lượng của pH,
TSS, tổng N, tổng P, COD, NH4+ của các
công thức thí nghiệm.
Phƣơng pháp lấy mẫu và phân tích
hương pháp lấy mẫu theo TCVN 66631:2011 (ISO 5667-1:2006) và TCVN 66633:2008 (ISO 5667-3:2003).
hượng pháp phân tích các thông số
nghiên cứu theo các quy chuẩn hiện hành, cụ
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thể: pH theo TCVN 6492:2011 (ISO
10523:2008); Chất rắn lơ lửng (TSS) theo
SMEWW 2540; COD theo TCVN 6491:1999
(ISO 6060:1989); tổng itơ (theo amoni) qua

TCVN 6638:2000 TCVN 5988:1995 (ISO
5664:1984); tổng Phốt pho theo TCVN
6202:2008 (ISO 6878:2004); Phân tích NH4+
theo TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984).

Hình 1. Sơ ồ bố trí thí nghiệm
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hƣởng của pH lên sinh trƣởng của Ph.
australis và I. Aquatica
Kết quả thí nghiệm cho thấy thấy, có sự
khác biệt giữa khả năng chống chịu pH của
Sậy và Rau muống. Ở dải pH từ 5 ến 8, sinh
khối của cây sậy và rau muống ều tăng, trong
ó sinh khối cây sậy tăng nhiều nhất ở pH = 6
là 91,61 g và ở pH = 7 là 71,38 g. Tương tự, ở
pH từ 6–7, sinh khối rau muống thu ược là
cao nhất, tăng 22,30–27,78 g so v i ban ầu
(hình 2). Ở pH= 9 cây sinh trưởng kém, sinh

khối chỉ tăng 10,91 g ở thí nghiệm v i Sậy
trong khi sinh khối của rau muống giảm 45,29
g so v i ban ầu. Các nghiên cứu trư c y
chỉ ra rằng, I. aquatica có thể sống trong iều
kiện pH lên ến 7,95 (Saat, 2017). Trong khi
ó, Ph. australis có khả năng chống chịu pH
tốt hơn hẳn. Sậy ược sử dụng ể xử lý nư c
thải có pH từ 7,03–7,15 (Liu et al., 2018), pH
= 4 (Bùi Thị Kim Anh, 2016). Trong các
nghiên cứu này, cả hai loài ều có khả năng
sinh trưởng tốt trong các loại nư c thải có pH
khác nhau.

Hình 2. Ảnh hưởng của pH lên sinh trưởng của Ph. australis và I. aquatica
Khả năng chống chịu COD của Ph.
australis và I. Aquatica
Kết quả thí nghiệm cho thấy, cây sậy có
khả năng chống chịu COD lên ến 1.000 mg/l,
rau muống có thể sống ở nồng ộ COD lên
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ến 750 mg/l. Cụ thể, sinh khối của cây sậy
tăng nhiều nhất ở nồng ộ COD là 500 mg/l,
ạt 298,4 g, tăng 93,9 g so v i ban ầu. Khi
tăng nồng ộ COD từ 500 mg/l lên 1.000
mg/l, sinh trưởng của cây sậy giảm dần. Ở
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nồng ộ COD = 1.000 mg/l, sinh khối chỉ tăng
20,5 g. Trong khi ó, rau muống có khả năng
chống chịu COD kém hơn. Ở nồng ộ COD =
250 mg/l, sinh khối ạt 189,99 g, tăng 18,16 g
so v i ban ầu. Khi tăng nồng ộ COD sinh

khối thu ược giảm dần. Khi nồng ộ COD là
1.000 mg/l, sinh khối giảm 54,43 g so v i ban
ầu. Thậm chí ở nồng ộ này, phát hiện nhiều
cây chết trong quá trình thí nghiệm. Tỉ lệ cây
chết chiếm 35% so v i số cây trồng ban ầu.

Hình 3. Ảnh hưởng của COD ến sự sinh trưởng của Ph. australis và I. aquatica
Ở các nồng ộ COD càng cao, cây càng
kém phát triển. Các nghiên cứu trư c y sử
dụng cây sậy và rau muống ể xử lý nư c thải
có nồng ộ COD thậm chí còn cao hơn so v i
nghiên cứu này. Saat (2017) sử dụng rau
muống xử lý nư c thải từ sản xuất dầu cọ có
nồng ộ COD ầu vào lên ến 1292mg/L.
Calheiros et al. (2009) nghiên cứu sử dụng
cây sậy ể xử lý nư c thải công nghiệp có
nồng ộ COD trong nư c thải từ 808 ến
2449mg/l. Mặc dù không có báo cáo về tình

hình sinh trưởng của cây trong các thí nghiệm,
tuy nhiên các kết quả ều cho thấy, cây sậy và
rau muống có thể sử dụng ể xử lý nguồn
nư c thải có nồng ộ COD cao.
Khả năng chống chịu NH4+ của Ph.
australis và I. Aquatica
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng ộ
NH4+ ến sự sinh trưởng của cây sậy và rau
muống ược trình bày tại hình 4.

Hình 4. Ảnh hưởng của NH4+ lên sinh trưởng của Ph. australis và I. aquatica
Kết quả hình 4 cho thấy, sinh khối của cây
sậy tăng trong tất cả thí nghiệm. Sau 4 tuần,
sinh khối thu ược cao nhất ở nồng ộ NH4+ =
150 mg/l, ạt 301,7 g, tăng 98,1 g so v i ban
ầu. Ở nồng ộ NH4+ = 250 mg/l, cây sinh

trưởng chậm, sinh khối chỉ tăng 16,4 g. Thí
nghiệm v i rau muống cho thấy khả năng
chống chịu NH4+ thấp hơn, sinh khối chỉ tăng
khi nồng ộ NH4+ từ 50–100 mg/l. Khi tăng
nồng ộ NH4+ > 100 mg/l, sinh khối thu ược
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thấp hơn từ 12,9–37,4 g so v i ban ầu. Trong
các nghiên cứu trư c y, I. aquatica ược sử
dụng ể xử lý nồng ộ NH4+ thấp chỉ 38,77
mg/l (Yu et al., 2013) và lên ến 121 mg/l
(Saat, 2017). hư vậy, cây sậy có thể phát
triển tốt ở nồng ộ NH4+ từ 50–250 mg/l.
Trong khi ó, rau muống có thể phát triển tốt
ở nồng ộ NH4+ từ 50–100 mg/l. Điều này
chứng tỏ cây sậy chống chịu NH4+ tốt hơn.
Tuy nhiên, cả hai loài ều phù hợp ể xử lý
nư c thải chăn nuôi lợn sau biogas.
Khả năng xử lý pH của Ph. australis và I.
aquatica
Kết quả thí nghiệm cho thấy, pH nư c thải
ầu ra tăng trong cả chậu trồng cây sậy và rau

muống và ạt quy chuẩn cho phép chỉ sau 1
ngày thí nghiệm. Giá trị pH của vùng ngập
nư c bị ảnh hưởng áng kể bởi các hoạt ộng
hô hấp của các vi sinh vật. Trong vùng ngập
nư c, quá trình quang hợp hấp thụ CO2 nhanh
hơn lượng CO2 tạo ra từ quá trình hô hấp nên
vi sinh vật phải lấy CO2 từ dạng HCO3- và
sinh ra nhiều cacbonat làm tăng pH của nư c.
Ngoài ra, thành phần chính của vật liệu lọc là
á, sỏi là các hợp chất cacbonat sẽ làm tăng
ộ kiềm trong nư c (Mayes et al., 2008). Thí
nghiệm chỉ sử dụng vật liệu lọc có thể tăng
pH từ 6,11–7,1. Trong khi ó v i thí nghiệm
có sử dụng thực vật, pH cao hơn một chút và
luôn ổn ịnh nằm trong khoảng 6,24–7,64.

Bảng 3. Khả năng xử lý pH của Ph. australis và I. aquatica theo thời gian
pH
Thời gian
QCVN
(ngày)
62, cột B
Đối chứng
Ph. australis
I. aquatica
Đầu vào
5,3 ± 0,2
5,3 ± 0,2
5,3 ± 1,2
1
6,11 ± 0,7
6,92 ± 0,6
6,24 ± 1,1
2
6,3 ± 0,3
7,41 ± 1,1
6,90 ± 0,5
3
6,41 ± 0,2
7,55 ± 0,8
7,36 ± 0,7
5,5–9
4
6,35 ± 0,3
7,48 ± 1,2
7,63 ± 1,2
5
6,7 ± 0,2
7,32 ± 0,7
7,47 ± 1
6
7,1 ± 0,4
7,64 ± 1,1
7,45 ± 0,8
7
6,94 ± 0,3
7,58 ± 1,3
7,31 ± 0,9
Khả năng xử lý TSS và COD của Ph.
australis và I. aquatic
Trong bãi lọc trồng cây nhân tạo, các
chất lơ lửng bị giữ lại bởi vật liệu lọc và rễ
thực vật. Kết quả thí nghiệm cho thấy, TSS
trong nư c thải ầu vào là 213,6 mg/l cao
hơn quy chuẩn cho phép (hình 6a). Sau khi
i qua các hệ thí nghiệm, nồng ộ TSS ã
giảm áng kể. Chỉ sau 1 ngày TSS trong
nư c thải ã ạt quy chuẩn, nồng ộ TSS là
83,5 ± 11,4 mg/l ối v i rau muống và 73,4
± 13,2 mg/l ối v i cây sậy. Sau 7 ngày,
hiệu suất xử lý TSS của cây sậy và rau
muống tương ứng là 84,6% và 81%. Trong
báo cáo của Saat, 2017, hiệu suất loại bỏ
TSS của rau muống là 90% cao hơn không
áng kể so v i nghiên cứu này, tuy nhiên
thời gian xử lý lên ến 25 ngày. Hiệu suất
xử lý TSS của cây sậy cũng khá cao trong
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các báo cáo trư c y. Hiệu suất xử lý TSS
của cây sậy ạt 84,3% (Vymazal, 2002) và
88% (Calheiros et al., 2009).
Kết quả hình 6b cho thấy, nồng ộ COD
ban ầu là 757,8 mg/l không ạt QCVN62MT:2016/BTNMT cột B. Sau 3 ngày thí
nghiệm v i sậy, nồng ộ COD là 247,3 ± 24,6
mg/l, ạt quy chuẩn cho phép. Trong khi ó, ở
thí nghiệm v i rau muống, cần 7 ngày ể
nồng ộ COD giảm xuống còn 281,6 ± 28,3
mg/l, ạt quy chuẩn cho phép. Sau 7 ngày,
hiệu suất loại bỏ COD là 80,1% ối v i cây
sậy và 62,8% ối v i rau muống cao hơn từ
26–43,3% so v i thí nghiệm không sử dụng
cây (hình 6b). Các nghiên cứu trư c y báo
cáo hiệu suất xử lý COD của Ph. australis khá
tương ồng là 74,9% tại Cộng hòa Séc
(Vymazal, 2002) và 80–92% tại Hugary
(Todorovics et al., 2005).
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a)

b)

Hình 6. Khả năng xử lý TSS và COD của Ph. australis và I. aquatica theo thời gian
(a) TSS; b) COD)
Khả năng xử lý Nitơ, Phốt pho của Ph.
australis và I. aquatic
Kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu xuất
xử lý nitơ, phốt pho của thí nghiệm không
sử dụng cây, chỉ từ 14,5–38,2%, thấp hơn
nhiều so v i thí nghiệm sử dụng thực vật
(hình 7). Hiệu suất loại bỏ phốt pho của I.
aquatica và Ph. australis tương ứng là
61,7% và 55,7%. Nồng ộ phốt pho trong cả
hai thí nghiệm có sự chênh lệch không áng
kể (hình 7c). Trong khi ó, khả năng loại bỏ
itơ của Ph. australis tốt hơn I. aquatica

a)

(hình 7a, 7b). Sau 7 ngày thí nghiệm, hiệu
suất loại bỏ NH4+ của Ph. australis và I.
aquatica tương ứng 75,3% và 63,5%. Nồng
ộ T ban ầu vượt quy chuẩn cho phép.
Chỉ sau 1 ngày thí nghiệm, nồng ộ TN
trong thí nghiệm ối v i rau muống và cây
sậy lần lượt là 140,3 ± 10,2 mg/l và 141,8 ±
13 mg/l, ạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT
cột B. Sau 7 ngày thí nghiệm, itơ bị loại
bỏ áng kể, hiệu suất loại bỏ ạt 60,5% và
71,9% tương ứng v i rau muống và cây sậy.

b)

c)

Hình 7. Khả năng xử lý itơ, hốt pho của Ph. australis và I. aquatica
a) NH4+; b) TN; c) TP theo thời gian
333

Bui Thi Kim Anh et al.

Các loài thực vật có khả năng hấp thu dinh
dưỡng cao như Ph. australis và I. aquatica
ược sử dụng phổ biến ể loại bỏ chất dinh
dưỡng trong nư c thải. Theo Miao Li et al.
(2009) báo cáo hiệu quả loại bỏ nitơ và phốt
pho của rau muống là 51–68% và 54–71%,
tương ồng v i kết quả nghiên cứu. Thí
nghiệm của Saat (2017) thực hiện v i I.
aquatica trong 25 ngày, hiệu quả xử lý chất
dinh dưỡng vượt trội, hiệu suất ạt 99%. Các
thí nghiệm v i cây sậy cũng cho thấy hiệu quả
loại bỏ nitơ, phốt pho cao. Wu et al. (2011) sử
dụng cây sậy trồng trong hệ ất ngập nư c
nhân tạo, hiệu suất loại bỏ TN, NH4-N và
TP lần lượt là 68%, 93% và 67%. Theo tác
giả, sự hấp thu chất dinh dưỡng của thực vật
chỉ loại bỏ 51,89% ối v i itơ và 34,17%
ối v i phốt pho.
KẾT LUẬN
Thử nghiệm khả năng chống chịu cho
thấy, nồng ộ các chất ô nhiễm trong nư c
thải chăn nuôi lợn sau biogas nằm trong dải
chống chịu của cây sậy và rau muống. Sậy
phát triển tốt v i nư c thải có pH 5–9, nồng
ộ COD 750–1000 mg/l và NH4+ 250 mg/l.
Rau muống chịu ược pH = 6–8, nồng ộ
COD khoảng 750 mg/l và NH4+nhỏ hơn 100
mg/l. Đồng thời, cây sậy có hiệu suất xử lý
cao hơn và thời gian xử lý nhanh hơn rau
muống. Mặc dù vậy, các giá trị pH, COD,
TSS, TN ở hai thí nghiệm ều ạt QCVN 62
MT:2016/BTNMT cột B sau 7 ngày thí
nghiệm. Cả hai loài thực vật này ều phù hợp
ể sử dụng trong xử lý nư c thải chăn nuôi
lợn sau biogas bằng công nghệ bãi lọc trồng
cây nhân tạo.
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ABTRACT
The fish Oryzias curvinotus was obtained from the Biotechnology Center of Ho Chi Minh
City, Vietnam, raised and reproduced, the male fish and the female fish were fertilized to
collected the embryos. The one-day-old fish embryos is harvested and exposured to differenct
concentrations of o, p`-DDT as follows: 0.01; 0.03; 0.05; 0.07; 0.1; 0.15; 0.17 µg/L and 0 µg/L
(the control sample). After 24 hours and 48 hours of testing, most of the fish embryos were not
able to survive, in which the concentration of 0.17 µg/L recorded the highest mortality rate of
62.2% and 75% comparing with the control sample has the survival rate of 100%. The LC 50
values at 24 hours and 48 hours were 0.0813 µg/l and 0.0406 µg/l, respectively, and the testing
concentrations all strongly effected the heart rate of fish embryos. The observation of
morphology and structure also found defects malformation in the spine and eyes of fish
embryos. The presence of o, p`-DDT in water has caused disadvantages for the growth and
development of aquatic animals in particular and the water ecosystem in general.
Keywords: Oryzias curvinotus, toxicity, DDT, POPs, pesticide.
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TÓM TẮT
Cá sóc Oryzias curvinotus thu nhận từ Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam, được nuôi trưởng thành và có khả năng sinh sản, cho cá đực và cái thụ tinh để tiến
hành thu phôi. Thu phôi cá sóc một ngày tuổi và cho phơi nhiễm với các nồng độ o,p`- DDT là
0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,15; 0,17 µg/L và 0 µg/L (mẫu đối chứng không bổ sung o,p`- DDT).
Sau 24 và 48 giờ thử nghiệm, hầu hết phôi cá sóc đều không có khả năng sống sót, trong đó nồng
độ 0,17 g/L ghi nhận tỷ lệ chết cao nhất tương ứng là 62,2% và 75% so với mẫu đối chứng có tỷ
lệ sống sót là 100% ở cả hai thời điểm thử nghiệm. Giá trị LC50 (50% Lethal Concentration) ở 24
và 48 giờ tương ứng là 0,0813 µg/L và 0,0406 µg/L và các nồng độ thử nghiệm đều gây tác động
mạnh đến nhịp tim của phôi cá. Quan sát hình thái và cấu trúc cũng phát hiện được các dị tật trên
xương sống và mắt của phôi cá sóc. Sự có mặt của o,p`- DDT trong nước đã gây những bất lợi
cho sự sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sinh nói riêng và hệ sinh thái nước nói chung.
Keywords: Cá sóc, độc tính, DDT, POPs, thuốc bảo vệ thực vật.
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MỞ ĐẦU
Hóa chất bảo vệ thực vật nói chung và hóa
chất bảo vệ thực vật gốc clo nói riêng là
những hợp chất có độc tính, có khả năng tích
tụ cao và khó phân hủy trong môi trường.
Trong số các hóa chất bảo vệ thực vật thuộc
nhóm hữu cơ khó phân hủy gốc clor, DDT
được sử dụng rộng rãi và phố biến hơn cả
(Báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường-TNMT,
2015; Báo cáo Tổng cục môi trường - TCMT,
2014, 2015; Báo cáo Bộ Nông nghiệp phát
triển – Nông thôn - BNNPTNT, 2014). DDT
là hợp chất tan ít trong nước nhưng có khả
năng giữ nước nên DDT có xu hướng bị hấp
phụ trong mô sinh vật, trong cặn bùn, đất đá
và trầm tích. Khi ở trong đất, nó giữ nước và
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chuyển thành dạng rắn, khó phân hủy (EPA,
1986) và được xếp vào danh sách các loại hóa
chất phải kiểm soát vì có nguy cơ gây ung thư
cho người và động vật (Gerberding, 2002).
Hầu hết các đồng phân của DDT bị phân hủy
chậm thành DDD và DDE nhờ hoạt động của
các vi sinh vật. Do sự tích luỹ lâu dài trong
không khí, lòng đất và nguồn nước, vào các
mô động vật - nguồn thực phẩm chính của loài
người nên hiện nay DDTs đã bị cấm sử dụng
ở nhiều nước (Công ước Stockholm, 2011).
Ngưỡng độc của DDT và một số đồng phân
của DDTs đã được xác định thông qua chỉ số
LC50 ở một số loài động vật thí nghiệm như ở
lợn khoảng 1.000 mg DDT/kg (Ben- Dyke et
al., 1970), ở thỏ là 300 mg DDT/kg và 4.000 -
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5.000 mg DDD/kg (Barbara et al., 2002).
Ngưỡng giá trị tối thiểu mà con người có thể
chịu đựng và không gây hại là 285 mg/kg
(Gerberding, 2002).
Cá sóc (Oryzias curvinotus) phân bố ở
Việt Nam (Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng
Trị), Trung Quốc (Hải Nam) và Hồng Kông
(UICN Red List, 2012). Chúng thường sống
thành những đàn nhỏ ở nhiều nơi như cửa
sông, ven biển, ở cả môi trường nước ngọt
và nước lợ (UICN Red List, 2012). Cá sóc
có thân trong suốt, dài từ 2–4 cm khi trưởng
thành. Cá trưởng thành phân tính đực cái.
Có thể được phân biệt đực cái dựa vào đặc
điểm của vây cá. Cá đực có vây lưng, vây
hậu môn và vây tia sậm màu, còn ở cá cái
các loại vây này hầu như trong suốt. Cá sóc
giao phối và đ vào lúc sáng sớm. M i lần
đ khoảng 15–40 trứng. Cá trưởng thành và
sinh sản ở độ tuổi 6–9 tháng sau khi nở. Cá
sóc là loài cá thụ tinh ngoài, tinh trùng cá
được giải phóng ra môi trường nước và xâm
nhập vào trứng qua l noãn trên màng đệm
để tạo thành hợp tử. Trứng thụ tinh phát
triển bình thường sẽ trở nên trong suốt, dễ
quan sát các đặc điểm biến đổi của phôi nên
cá sóc được xem như sinh vật mô hình hữu
ích trong nghiên cứu đánh giá độc tính sinh
thái (UICN Red List, 2012).
Ở Việt Nam, DDT được dùng lần đầu tiên
là năm 1949 để phòng ngừa bệnh sốt rét. Tuy
nhiên, sau khi có lệnh cấm sử dụng từ 1992,
số lượng thuốc DDT đã giảm dần. Tuy nhiên,
ở Việt Nam thuốc này vẫn còn đang được sử
dụng đặc biệt ở vùng châu thổ sông Cửu Long
vì là vùng có nhiều sông rạch và nhiều mu i
(Báo cáo TCMT, 2015). Vì vậy, mục đích của
bài báo này là sử dụng cá sóc (O. curvinotus)
được lấy giống từ Trung tâm Công nghệ Sinh
học Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nuôi
trưởng thành và có khả năng sinh sản, cho cá
đực và cái thụ tinh để tiến hành thu phôi, phôi
được phơi nhiễm với các nồng độ khác nhau
của o,p`- DDT nhằm đánh giá ảnh hưởng độc
tính của o,p`- DDT đến sự phát triển của phôi
cá làm cơ sở để nghiên cứu sâu thêm các ảnh
hưởng về tế bào hay về di truyền trên sinh vật
thủy sinh.

VẬT LIỆU VÀ
NGHIÊN CỨU

PHƢƠNG

PHÁP

Thuốc trừ sâu o,p`- DDT
o,p`- DDT tinh khiết 99% có nguồn gốc từ
Merck, có khả năng tích tụ lâu trong tự nhiên,
khó hòa tan nên được hòa tan trong dung môi
không phân cực dimetylsulfoxide 4h trước khi
thí nghiệm. Theo Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia
về chất lượng nước biển vùng nuôi trồng thủy
sản, bảo tồn thủy sinh (QCVN 10-MT:
2015/BTNMT) và Quy chuẩn kĩ thuật Quốc
gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống
thủy sinh (QCVN 08-MT: 2015/BTNMT) giá
trị DDTs giới hạn trong vùng này là 1,0 µg/L
nên nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 8 nồng
độ o,p`- DDT là 0 (mẫu đối chứng) và 0,01;
0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,15 và 0,17 µg/L (mẫu
thí nghiệm).
Phôi cá sóc Oryzias curvinotus
Cá sóc O. curvinotus thu nhận từ Trung
tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam được nuôi trưởng thành và có
khả năng sinh sản, cho cá đực và cái thụ tinh
để tiến hành thu phôi: Phôi cá 1 ngày tuổi
được thu bằng ống hút nhựa và được cho vào
các đĩa petri (60 mm × 15 mm) để thao tác.
Lần lượt loại bỏ các phôi bị hư và rửa phôi
cho vào các đĩa petri thủy tinh sạch. Phôi tốt
và ấu trùng mới nở được nuôi trong điều kiện
nhiệt độ duy trì là 25–28oC (nhiệt độ phòng).
Điều kiện nuôi: Cho cá sóc bố m ăn ngày
2 lần lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều hàng ngày,
thức ăn chiếm 10% trọng lượng cơ thể, thức
ăn được cho ăn là kết hợp của bo bo, thức ăn
công nghiệp và rtemia. Cho cá ăn một lượng
thức ăn vừa đủ để cá không đói hay dư thức
ăn làm dơ bể, vớt thức ăn ra khỏi bể sau khi
cho ăn 1 giờ. Môi trường nước cá sống cần
sục khí thường xuyên 24/24, thay bể định kì
ngày 1 lần, m i lần thay 10% lượng nước bể.
Sử dụng bóng đ n hu nh quang và ánh sáng
tự nhiên để chiếu sáng các bể, chế độ chiếu
sáng 14 giờ ánh sáng và 10 giờ trong tối.
Nhiệt độ lí tưởng cho cá đ là 24oC.
Thiết kế thí nghiệm
Phôi cá O. curvinotus (1 ngày tuổi) được
lựa chọn ngẫu nhiên và cho phơi nhiễm với
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thuốc trừ sâu o,p`- DDT ở 8 nồng độ khác
nhau (0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,15 và
0,17 µg/L) trong các đĩa 6 giếng SPL (Hàn
Quốc), m i nồng độ 10 phôi cá. Độc tính của
o,p`- DDT được tính bằng tỷ lệ phôi
sống/chết, quan sát dị tật tim sau 24 giờ và 48
giờ và ghi nhận biến đổi hình thái, cấu trúc
phôi nhờ phần mềm RI Viewer kết nối với hệ
thống kính hiển vi soi ngược. Các thí nghiệm
được lặp lại ba lần.
Xử lý số liệu
Tất cả các số liệu được thống kê, tính toán
và vẽ bằng phần mềm JMP Pro 10 với ý nghĩa
thống kê ρ < 0,05. Ước tính giá trị LC50 tại
thời điểm 24 giờ và 48 giờ được tính bằng
phương pháp Probit (Finney, 1971).
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnh hƣởng của o,p`- DDT đến nhịp tim
của phôi cá sóc
Sau 24 giờ thụ tinh, tim bắt đầu được
hình thành và đóng vai trò quan trọng trong
quá trình phát triển của phôi cá. Kết quả
khảo sát ảnh hưởng của o,p`- DDT đến nhịp
tim của phôi cá O. curvinotus sau 24 giờ và
48 giờ được thể hiện trong bảng 1. Sau 24
giờ, nhịp tim trung bình của phôi ở mẫu đối
chứng là 120 ± 1,67 nhịp/phút. Nhịp tim tăng
tuyến tính với sự tăng dần của hầu hết các
nồng độ o,p`- DDT trong môi trường nuôi và
trong cùng một nồng độ nhịp tim phôi cũng
thay đổi qua các ngày nuôi. Từ nồng độ 0,05
đến 0,07, nhịp tim lại giảm xuống vì độc chất
Thời
gian
24 h
48 h

đã xâm nhập vào trong phôi làm chúng yếu
đi và mất dần khả năng sống sót. Nhịp tim
phôi tăng (1–10 nhịp/phút) từ nồng độ 0,01
đến 0,15 so với đối chứng (p < 0,0001).
Tương tự như ngày đầu, sau 48 giờ nhịp tim
của cá sóc đều tăng lên so với ngày đầu tiên
ở tất cả các nồng độ thử nghiệm. Từ nồng độ
0,01 đến 0,05 nhịp tim tăng dần và đến 0,17
lại giảm đi do phôi đã yếu và mất khả năng
phát triển (p < 0,029).
Nhịp tim phôi cá sau hai ngày khảo sát thay
đổi theo nồng độ o,p`- DDT do hàm lượng độc
chất trong môi trường sống của phôi tăng dần
theo thời gian. Ở giai đoạn đầu phôi còn yếu,
nhiều bộ phận chưa hoàn chỉnh và mới tiếp xúc
với môi trường có nhiễm o,p`- DDT nên nhịp
tim còn chậm. Sau đó, o,p`- DDT xâm nhập
vào trong phôi, ngấm vào máu và tim gây ra
các biến đối về sinh lí, có thể gây đột biến gen,
thậm chí làm phôi chết. Kết quả khảo sát phù
hợp với một số dữ liệu đã ghi nhận trước đây
(Brodeur et al., 2001; Barbara et al., 2002;
Lucas et al., 1994). Nghiên cứu của Barbara và
cs (2002) chỉ ra rằng, nhịp tim ở các giai đoạn
khác nhau của phôi tăng cùng với sự phát triển
của phôi và ấu trùng cá trong tất cả các nồng
độ thí nghiệm, do quá trình trao đổi chất tăng
song song với sự phát triển của phôi. Các
nghiên cứu này cũng cho rằng nhịp tim là chỉ
số tin cậy phản ánh quá trình sự trao đổi chất
diễn ra trong phôi. Nếu trong môi trường sống
có chứa độc chất sẽ gây ra các kích thích ở
phôi và làm tăng nhịp tim phôi (Barbara et al.,
2002; Lucas et al., 1994).

Bảng 1. Nhịp tim của phôi cá Sóc sau 24 giờ và 48 giờ khảo sát
Nồng độ (µg/L)
0
0,01
0,03
0,05
0,07
0,1
0,15
120 ±
124 ±
128 ±
127 ±
123 ±
125 ±
126 ±
1,67bc
1,65abc
1,28a
1,68a
1,53abc
0,99ab
1,11a
127 ±
130 ±
131 ±
130 ±
128 ±
130 ±
130 ±
1,67ab
1,13ab
1,65a
1,67ab
1,89ab
1,02ab
1,4ab

0,17
119 ±
1,26c
124 ±
1,75b

Ghi chú: a, b, c, d: Thể hiện sự khác biệt theo hàng ở độ tin cậy 95%.

Ảnh hƣởng của o,p`- DDT đến phát triển
của phôi cá sóc
Phôi cá sóc một ngày tuổi được phơi
nhiễm với các nồng độ thuốc trừ sâu o,p`340

DDT từ 0 μg/L đến 0,17 μg/L, kết quả được
thể hiện trong hình 1. Độc tính của thuốc trừ
sâu ở các nồng độ khác nhau ảnh hưởng đến
phôi cá sóc là khác nhau, nồng độ của o,p`DDT càng cao thì tỷ lệ sống của phôi cá sóc
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càng giảm. Sau 24 giờ và 48 giờ cho thấy, ở
các mẫu có bổ sung thuốc trừ sâu o,p`- DDT
hầu hết các phôi cá sóc thử nghiệm đều có tỷ
lệ sống thấp. Trong đó, nồng độ (0,17 g/L)
thể hiện độc tính mạnh nhất với tỷ lệ chết ghi
nhận tương ứng là 62,2% và 75% sau 24 giờ
và 48 giờ so với mẫu đối chứng có tỷ lệ sống
sót đạt 100% ở cả hai thời điểm phơi nhiễm.
Ở các nồng độ còn lại, tại thời điểm 24 giờ số
70

a

a)a)

lượng phôi chết thay đổi từ 6,7% đến 51,1%
và tại 48 giờ tỷ lệ này tăng lên là 18,3% và
65%. Kết quả trên hình 1 cho thấy, nồng độ
thuốc trừ sâu o,p`- DDT ảnh hưởng khác nhau
đến phôi cá sóc O. curvinotus và giới hạn gây
chết tối thiểu của thuốc trừ sâu được ghi nhận
có giá trị là 0,0813 µg/L và 0,0406 µg/L sau
24 giờ và 48 giờ thí nghiệm.
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Hình 1. Hình
Biếnthái
động
tỷ lệ chết (%) của phôi cá sóc O. curvinotus sau 24 giờ và 48 giờ phơi nhiễm
phôi cá sóc dưới tác động của o,p`- DDT được thể hiện ở hình 3. Những phôi cá sóc
với 0; 0,01;
0,03;
0,05;
0,07;
0,1;o,p`0,15
và 0,17
DDT:
a) có
Tạixuthời điểm
phơi nhiễm với thuốc
trừ sâu
DDT
(hình μg/L
3b-3h)thuốc
không trừ
cònsâu
khả o,p`năng phát
triển
hướng dị dạng bào quan, mắt bị phù nề ngay ở nồng độ thấp (0,01 µg/L) so với phôi cá ở mẫu
đối chứng (hình 3a, mẫu không bổ sung o,p`- DDT). Ở nồng độ 0,07 µg/L xương sống của phôi
giờ;do
b)khi
Tạiphôi
thời
điểm
giờDDT làm chậm quá trình nở
cá bị cong v o ở gần phần đầu24
và đuôi
phát
triển,48
o,p`phôi, làm cho xương sống không tăng trưởng tương ứng với kích thước với cơ thể.
a)

b)

e)

f)

c)

g)

d)

h)

Hình 2. Biến đổi hình thái phôi cá sóc O. curvinotus khi o,p`- DDT xâm nhập vào phôi theo
từng nồng độ qua 24 giờ: a) Mẫu đối chứng, b) 0,01 µg/L, c) 0,03 µg/L, d) 0,05 µg/L,
e) 0,07 µg/L, f) 0,1 µg/L, g) 0,15 µg/L, h) 0,17 µg/L
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Hình thái phôi cá sóc dưới tác động của
o,p`- DDT được thể hiện ở hình 2. Những
phôi cá sóc phơi nhiễm với thuốc trừ sâu o,p`DDT (hình 2b–2h) không còn khả năng phát
triển có xu hướng dị dạng bào quan, mắt bị
phù nề ngay ở nồng độ thấp (0,01 µg/L) so
với phôi cá ở mẫu đối chứng (hình 2a, mẫu
không bổ sung o,p`- DDT). Ở nồng độ 0,07
µg/L xương sống của phôi cá bị cong v o ở
gần phần đầu và đuôi do khi phôi phát triển,
o,p`- DDT làm chậm quá trình nở phôi, làm
cho xương sống không tăng trưởng tương ứng
với kích thước với cơ thể.
Hóa chất bảo vệ thực vật không chỉ gây
ra ảnh hưởng cấp tính, mãn tính mà còn gây
tác động cục bộ lên một số bào quan bị ảnh
hưởng như gan, tim,… và tiềm ẩn nhiều yếu
tố gây hại để lại nhiều hệ lụy về sau và khó
có thể kiểm soát trong môi trường sinh thái
thủy sinh. Biến dị cơ thể gây ảnh hưởng lớn
đến phát triển của phôi cá sóc. Một số nghiên
cứu đã chứng minh rằng, thuốc bảo vệ thực
vật nói chung và o,p`- DDT nói riêng gây ra
một loạt ảnh hưởng ở các loài động vật thủy
sinh như giảm khả năng phát triển, giảm tỷ lệ
sống và gây rối loạn nội tiết (Uchida et al.,
2010; Paul-Prasanth et al., 2011). o,p`- DDT
xâm nhập vào trong phôi, tác động đến hệ
thần kinh ngoại biên gây ra các rối loạn dẫn
đến tê liệt hệ thần kinh. Uchida (2010) chỉ ra
rằng, khi cho phôi cá Medaka Oryzias latipes

(một loài có họ hàng gần với cá sóc O.
curvinotus) phơi nhiễm với 1ppb và 100 ppb
o,p`- DDT thì sau 48 giờ đã gây ra rối loạn
nội tiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá
trình sinh sản, sinh trưởng và được tích tụ
nhiều trong gan, thận cá. Hơn nữa, nghiên
cứu của Paul-Prasanth (2011) cũng ghi nhận
quá trình rách lớp vỏ phôi để thoát nang của
cá nếu diễn ra trong môi trường sinh trưởng
có độc chất sẽ bị cản trở, làm cá nở bị dị
dạng hoặc thậm chí chết phôi.
Ƣớc tính nồng độ gây chết của o,p`- DDT
đối với phôi cá sóc
Kết quả ước tính các nồng độ gây chết phôi
cá sóc O. curvinotus trong bảng 2 và hình 3
cho thấy, tỷ lệ chết của phôi cá tăng tuyến tính
với nồng độ thuốc trừ sâu o,p`- DDT và tăng
khi thời gian phơi nhiễm kéo dài.
Bảng 2. Ước tính giá trị LC50 của o,p`- DDT
tại các thời điểm 24 giờ và 48 giờ
Nồng độ o,p`- DDT (μg/L )
Tỷ lệ chết
24 giờ
48 giờ
Giá trị ước tính
LC10
0,029188
0,005299
LC20
0,047077
0,017448
LC30
0,059977
0,026208
LC40
0,071000
0,033693
LC50
0,081302
0,040690

Hình 3. Ước tính giá trị LC50 của o,p`- DDT tại các thời điểm 24 giờ và 48 giờ:
a) Tại thời điểm 24 giờ; b) Tại thời điểm 48 giờ
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Kết quả nghiên cứu của bài báo đã chỉ ra
ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật trong
môi trường nước đến sự phát triển của các loài
động vật thủy sinh. Giá trị LC50 ghi nhận tại
hai thời điểm phơi nhiễm 24 giờ và 48 giờ lần
lượt là 0,0813; 0,0406 g/L và tỷ lệ chết của
phôi cá tăng dần theo nồng độ thuốc trừ sâu
và theo thời gian phơi nhiễm. Điều này là do
DDT có khả năng tích lũy trong cơ thể người
và động vật, nhất là các mô mỡ, mô sữa, đến
khi đủ lượng gây độc thì DDT sẽ gây ra các
ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt sinh học thậm
chí làm chết sinh vật (Gerberding, 2002).
DDTs có mặt trong môi trường đã làm xáo
trộn điều kiện sống, gây stress cho cơ thể sinh
vật. Khi stress tại vỏ thượng thận tiết ra
cortisol, kích thích chuyển hóa glycogen trong
các cơ quan thành glucose trong huyết tương
làm tăng huyết áp, tăng đường huyết và kháng
miễn dịch (Mai Thế Trạch và Nguyễn Thy
Khuê, 2007). Khi cá bị stress kéo dài dẫn đến
nồng độ cortisol cao và làm ảnh hưởng đến sự
sinh trưởng của cá (Barton et al., 1987).
Kết quả thí nghiệm này cũng phù hợp với
một số nghiên cứu đã công bố trước đây
(Tymothy C. Marrs, 2012; Narahashi, 2010;
Peters, 1986). Tymothy C. Marrs (2012) đã
chứng minh rằng DDT xâm nhập vào cơ thể
sẽ gây ảnh hưởng đến cột sống và thậm chí là
tủy sống, làm v o xương sống của phôi cá.
Nguyên nhân là khi DDT đi vào phôi cá sóc,
chúng sẽ chuyển đổi thành DDE thông qua
việc loại bỏ hydro chloride. DDE ưa béo hơn
DDT và là hợp chất tích tụ sinh học chính
trong nhóm DDT. Các chất này tích tụ nhiều
trong máu, mỡ của cá sóc và gây độc ở gan,
não, thận, mô - tuyến thượng thận, hệ thần
kinh của cá sóc. Chúng làm thay đổi các đặc
tính sinh lý và điện sinh lý của màng tế bào
thần kinh, xâm nhập vào gan và tạo thành các
khối u. o,p`- DDT hấp thụ vào cơ thể, vào
bạch huyết và chuyển thành lipid và các
protein huyết tương. Khi nồng độ hấp thụ đạt
ngưỡng sẽ làm cá tử vong, làm tổn thương não
và hệ thần kinh - yếu tố quan trọng nhất làm
phôi cá mất khả năng sinh sống (Narahashi,
2010). Bên cạnh sự khác nhau về độc tính của
các độc tố môi trường, khả năng gây độc của
hóa chất bảo vệ thực vật cũng có xu hướng

phụ thuộc vào trọng lượng và kích thước của
cá thể nghiên cứu. Những cá thể nhỏ hơn dễ
bị ảnh hưởng khi phơi nhiễm với nồng độ thấp
hơn. Bên cạnh đó, những cá thể nhỏ thường
có độ hô hấp và quá trình tuần hoàn trao đổi
chất cao làm cho lượng hóa chất bảo vệ thực
vật đi vào cơ thể nhanh hơn những cá thể có
kích thước lớn (Peters, 1986).
KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy, với nồng độ
o,p`- DDT phơi nhiễm là 0,01; 0,03; 0,05;
0,07; 0,1; 0,15; 0,17 µg/L và 0 µg/L, sau 24
và 48h hầu hết phôi cá sóc đều không có khả
năng sống sót. Trong đó, nồng độ (0,17 g/L)
ghi nhân tỷ lệ chết cao nhất là 62,2% và 75%
sau 24 giờ và 48 giờ phơi nhiễm so với mẫu
đối chứng có tỷ lệ sống sót là 100% ở cả hai
thời điểm thử nghiệm.
Những phôi cá sóc phơi nhiễm với thuốc
trừ sâu o,p`- DDT có xu hướng dị dạng bào
quan, mắt bị phù nề ngay ở nồng độ thấp
(0,01 µg/L) so với phôi cá ở mẫu đối chứng.
Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận giá trị
LC50 ở 24 giờ và 48 giờ của phôi cá sóc
tương ứng là 0,0813 µg/L và 0,0406 µg/L và
các nồng độ này đều gây tác động mạnh đến
nhịp tim của phôi cá.
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ABSTRACT
The present study was designed to investigate the antidiabetic, antidyslipidemic and
hepatoprotective activities of ethanol extract from leaves and stems of Cayratia trifolia (L.)
Domin (CT extract) in alloxan-induced diabetic mice model. Diabetes was induced in mice by
administration of alloxan monohydrate (135 mg/kg body weight/once a day in three day,
intraperitoneal). Diabetic mice were treated with the extract of CT (200 and 400 mg/kg body
weight/twice a day). Glucophage, diabetic commercial available drug, was used as a possitive
control with dose of 108 mg/kg body weight/twice a day. Mice were administered with both
glucophage and CT extract orally during 21 days. On the 21st day of the experiment, mice blood,
liver and pancreas samples were collected to test biochemical parameters, antioxidant levels and
histopathology. After 21 days of treatment, fasting blood glucose, total cholesterol (TC),
triglyceride (TG), low density lipoprotein cholesterol (LDL_C) levels were significantly
increased, whereas, body weight, high-density lipoprotein cholesterol (HDL_C) were markedly
decreased in diabetic mice. Treatment with CT extract significantly restored these parameter to
the normal level. The protective effect of CT extract was compared with glucophage, a wellknown hypoglycemic drug. Moreover, a significant improved in the liver function markers in
treated mice (decrease in alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST) and
malondialdehyde (MDA); increase in reduced gluthation (GSH)) indicated the protective effect
of the ethanolic CT extract against liver damage. Histopathologic results of CT extract treated
groups revealed marked improvement in the morphology of pancreas compared to the control
diabetic group. These results suggest that Cayratia trifolia extract has potential antidiabetic,
antidyslipidemic and antioxidant activities in alloxan induced diabetic mice.
Keywords: Cayratia trifolia, AST, ALT, diabetic mellitus, GSH, MDA, serum lipid profile.
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i (HDL_C) ên cạnh , c c
ch s ch th cho ch c n ng gan (ALT, AST) và sự peroxyde h a ipid
t ng cao, chất
h ng oxy h a n i sinh S gi
chu t b nh ĐTĐ Sau
ngày
c i u tr b ng d ch
chi t y v c c c ch s g ucose huy t, ipid huy t và c c ch s ch th cho ch c n ng gan c ng
nh t nh trạng stress oxy h a tr v
c b nh th ng và hi u qu t ơng tự nh thu c
g ucophage K t qu ph n t ch
b nh học cho thấy, d ch chi t y v c c h n ng ph c h i
cấu tr c
t y tạng, c bi t à cấu tr c t y n i ti t
ừ khoá: AST, ALT, b nh

i th o

ng, GSH, ipid huy t, MDA.

Địa chỉ email liên hệ: ttmen@ctu.edu.vn
Ở Ầ
nh i th o
ng ĐTĐ à b nh r i
oạn chuy n h a ph bi n
nh ĐTĐ
c
x c nh b i sự t ng g ucose huy t do sự suy
gi
hoạt
ng c a c c t bào s d ng
g ucose trong cơ th (Xue et al., 2007) T ng
g ucose huy t và t ng ipid huy t à hai tri u
ch ng ch nh c a b nh, sự r i oạn này d n n
sự thay i hoạt ng c a c c enzy e chuy n
h a g ucose và ipid (Jayaraman et al., 2018).
nh ĐTĐ c n à nguyên nh n à suy gi
c c cơ ch ch ng oxy h a và g y t n th ơng
mô c a cơ th Sự t n th ơng do stress oxy
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h a b nh ĐTĐ à nguyên nh n c a c c bi n
ch ng nh
c th y tinh th , thận, thần inh
và ti
ạch (Tang et al., 2013) Sự suy gi
h th ng ch ng oxy h a d n n vi c t ng c c
superoxide aninon và hydroxy peroxide, cu i
c ng à sự tạo ra nhi u g c tự do hydroxy
C c g c tự do hydroxy tha gia vào sự
peroxide h a h th ng sinh học Ku the ar
Katyare,
T bào β c a t y tạng à nơi
c h th ng ch ng oxy h a y u nhất, nên c c
t bào này b t n th ơng oxy h a nhi u nhất
Sự t n th ơng t bào β c a t y tạng à nguyên
nh n ch nh c a b nh ĐTĐ (Ho & ray,
Ch nh v vậy, i u quan trọng nhất trong i u

Hiệ q

tr b nh ĐTĐ à trung h a c c g c tự do, duy
tr g ucose huy t và ipid huy t
c b nh
th ng Sadri et a , 2017).
Nhi u thu c hạ g ucose huy t
c s
d ng nh biguanides, su phony ureas và
thiozolidinediones, c c thu c này ch a c
hi u qu i u tr nh
ong u n Su ana
& Suryawashi, 2001), th ng t ti n và c
nhi u t c d ng ph
ow er,
Nhi u
nghiên c u ch ng inh, s d ng cao chi t
t thực vật c th hoạt h a t bào β ti t
insulin và s d ng insu in c c
ngoại
biên (Kalpana et al.,
i thành r , an
toàn và hi u qu à u i
ch nh c a c c
thu c c ngu n g c t thực vật
c quan
tâm (Srinivasan & Subramaniyan, 2014)
Nhi u thực vật c
h n ng hạ g ucose
huy t
c s d ng trong i u tr b nh ĐTĐ
c ch ng inh Rai et al., 2008; Watal
et al., 2014).
Dây v c (Cayratia trifolia (L.) Domin) à
c y ọc hoang dại ph bi n Vi t Na , theo
inh nghi
d n gian y v c
c s d ng
trong ch a tr nhi u b nh, trong
c b nh
ĐTĐ R
y v c c ng
c ch ng inh c
t c d ng h ng b nh ĐTĐ và ch ng oxy h a
in vivo (Mohammed et al., 2017 Trong
nghiên c u này, ch ng t i h o s t hoạt t nh
sinh học c a th n và
y v c ng d ng
trong h tr i u tr b nh ĐTĐ và c c bi n
ch ng do b nh ĐTĐ g y ra bao g
hạ
g ucose huy t, i u h a ipid huy t, ch ng
oxy h a và b o v gan, ph c h i cấu tr c
t y trên chu t b nh ĐTĐ b ng a oxan
monohydrate.
Á

Ê

Dây v c (Cayratia trifolia (L.) Domin)
c thu quận
n, thành ph Cần Thơ
vào bu i s ng. Dây v c
c nh danh dựa
vào h nh th i, gi i ph u cơ quan dinh d ng
và sinh s n c a thực vật theo Phạ
oàng
.
Chu t nh t tr ng Mus musculus var.
bino hỏe ạnh, sạch b nh, tuần tu i c
h i
ng trung b nh t
5–30 g do vi n
Pasteur Thành ph
Ch
inh cung cấp

h

l co e h

Chu t
c cho n th c n dạng viên c a
công ty SmartHeart.
iều h dị h hi t ethanol â vác
và th n y v c (10 kg) sau hi thu v
c r a sạch và sấy h
nhi t
°C
u sau hi h
c xay nhuy n thành b t
nguyên i u (1,58 kg).
t nguyên i u
c
cho vào t i v i và ng dầ trong ethano
gi Phần d ch sau hi ọc sau
ần ng
c ọc qua giấy ọc và cô quay
evaporation d ới p suất thấp
oại bỏ
dung
i thu
c 218,4 g cao ethanol
Nguy n Ki Phi Ph ng,
ch chi t
yv c c c i u h os t à
ng cao
t ơng ng với i u s d ng
c a t ng th nghi . Sau khi cân chính xác
ng cao
cho t ng chu t th nghi ,
200 µ dung d ch n ớc u i sinh
c
thêm vào và nh siêu
h a tan hoàn
toàn c c cao
dạng d ch ỏng, t
y
c
gọi à d ch chi t
i u quả hạ glu ose hu t v iều h a lipid
hu t ủa dị h hi t Dây vá
huột nh
ái tháo
ng
Chu t
c g y b nh ĐTĐ b ng c ch
tiêm vào khoang b ng dung d ch a oxan
monohydrate (Sig a,
tinh sạch %) pha
trong n ớc u i sinh
, % với i u
g g h i
ng chu t. Sau 7 ngày gây
b nh, chu t t ng g ucose huy t
c x c
nh b ng
y o g ucose huy t CCU CHEK® ctive C c chu t b nh c hàm
ng g ucose huy t t
–400 mg/dL
c xe
à b nh ĐTĐ và chọn
a vào
trong nghiên c u Zhao et al., 2013).
Chu t
c chia ng u nhiên thành 6 công
th c th nghi ,
i c ng th c g
con
chu t C c c ng th c th nghi
c b tr
g
chu t b nh th ng T ; chu t T u ng
d ch chi t y v c n ng
và
g g
 ần ngày; chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr ,
chu t b nh ĐTĐ u ng d ch chi t
y v c
n ng
và
g g ần 
ần ngày
và chu t b nh ĐTĐ u ng thu c th ơng ại
glucophage n ng
g g ần  2
lần ngày Đ i Th Xu n Trang et a ,
;
Tirwomwe et al., 2019).
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Trong th nghi
này ch ng t i
s
d ng thu c th ơng ại g ucophage
g,
với thành phần ch nh à
efor ine
chlohydrate
g viên nh thu c i chi u
ucophage
c ch nh trong i u tr b nh
ĐTĐ type , g ucophage c ng
c ch ng
inh c hi u qu gi
cho estero toàn phần,
LDL_C và triglyceride. nh nh n b nh ĐTĐ
s d ng g ucophage với i u
g ng i
(trung b nh ng i c n n ng ho ng
g và
ần ngày ựa trên cơ s này và c ng trình
nghiên c u tr ớc y c a Đoàn Th Nhu et a
6 , i u g ucophage
c t nh to n và
i u tr cho chu t b nh ĐTĐ trong nghiên c u
à
g
t ơng ơng ho ng
–
g g th trọng
ần ngày
Sau 21 ngày h o s t, hà
ng g ucose
huy t và h i
ng
c h o s t. Chu t
c gi i ph u,
u ti
c thu
x t
nghi
ch tiêu ho sinh v hà
ng ipid
huy t g
triglyceride T , cho estero t ng
(TC), lipoprotein c tỷ trọng cao g n với
cholesterol (HDL_C)
c x c nh b ng
ph ơng ph p o h a sinh
c thực hi n
b ng
y b n tự ng Erba CHEM-7 (Erba,
Đ c theo h ớng d n c a nhà s n xuất, tại
trung t
chẩn o n y hoa
Nguy n n
Ninh, TP Cần Thơ Lipoprotein tỷ trọng thấp
c g n cho esterol (LDL_C)
c t nh dựa
trên
c ng
th c
c a
riedewa d s
LDL_C=[(TCHDL_C)TC/5] (Friedewald
et al., 1972).
Khảo sát khả năng h ng o h a v ảo v
gan ủa dị h hi t Dây vá in vivo tr n
huột nh
b i allo an monoh drate
Kh n ng b o v gan
c nh gi b ng
vi c x c nh hoạt
c a enzy e alanine
transaminase (ALT), aspartate transaminase
(AST) trong huy t thanh và hà
ng
malondialdehyd (MDA) và glutathione (GSH)
trong gan
u chu t th nghi
c o hoạt
enzy e ALT và AST b ng
y x t
nghi sinh h a b n tự ng Erba C E - 7.
i u qu ch ng oxy h a
c h o s t trên
gan chu t c a c c nh
th nghi b ng c ch
nh
ng malondialdehyde (MDA) và
(reduced glutathione) GSH theo ph ơng ph p
c a Oh awa et a
và oron et a
(1979) c hi u ch nh. an chu t
c t ch ra
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hỏi cơ th và nghi n ng th trong dung
o
d ch
KC , % nhi t
C
ch
ng th gan g
c tr n với ,
dung d ch
phosphate
mM (pH = 7,4)
o
và
C trong 6 ph t Ph n ng sau hi
t th c b ng ,5 mL acid tricloacetic 10%
c ly tâm 13.
v ng ph t trong
ph t
o
C Phần d ch ỏng sau hi y t
cs
d ng x c nh hà
ng MDA và GSH.
à
ng MDA
c x c nh nh sau:
Ph n ng g
d ch y t cho ph n ng
o
với ,
acid thiobarbituric , %
C
trong
ph t và o ật
quang b ớc
sóng 532 nm. à
ng
n g
c
t nh dựa theo ph ơng tr nh h i quy tuy n t nh
c a chất chuẩn
à
ng GSH
c x c nh nh sau:
d ch y t
c ph n ng với 0,2 mL
thu c th E an và
mL dung d ch
E T phosphate
n h p ph n ng
c
yên ph t nhi t
ph ng và sau
ti n
hành o ật
quang b ớc s ng
n
à
ng S n g
c t nh dựa theo
ph ơng tr nh h i quy tuy n t nh c a chất
chuẩn S
ng pháp thự hi n ti u ản mô nh
ủa tụ tạng huột
Sau hi t th c th nghi , chu t
c
gi i ph u, t y tạng
c thực hi n tiêu b n mô
b nh học
u t y tạng
c c
nh trong
dung d ch for a dehyde % trong th i gian
gi
nhi t
C
u t y tạng sau khi
c
nh
c tẩ paraffin và c t u c chi u
dày 3  Sau ,
u
c nhu
b ng
he atoxy in và eosin
E Cu i c ng,
u
c quan s t d ới nh hi n vi quang học
h

h

h ng k phân t h s li u
S
i u
c tr nh bày b ng
MEANSE
K t qu
c x
th ng ê
theo ph ơng ph p NOV b ng phần
Minitab 16.0.
K
i u quả hạ glu ose hu t ủa dị h hi t
Dây vá tr n huột nh ái tháo
ng
nh h ng c a d ch chi t
y v c n
h i
ng và g ucose huy t c a chu t b nh

Hiệ q

Kh i

ng chu t (g)

th ng
c h o s t b ng c ch cho chu t
b nh th ng u ng d ch chi t
y v c
i u
200 mg/kg và
g g h i
ng chu t
trong
ngày K t qu v sự thay i h i
ng và g ucose huy t c a chu t sau
ngày
h os t
c tr nh bày trong h nh –2.
K t qu thực nghi
cho thấy, sau
ngày chu t
c u ng d ch chi t y v c i u
g g và
g g v n t ng trọng b nh
th ng, tỷ t ng trọng t ơng ơng với c ng
th c i ch ng sinh
chu t b nh th ng ,
trạng th i nhanh nh n,
t s ng, ng
t,
di chuy n nhanh nh n à
ng g ucose
huy t h c bi t h ng c
ngh a th ng ê
(P > ,
và n
trong giới hạn g ucose
huy t c a c ng th c chu t b nh th ng Nh
vậy, d ch chi t y v c h ng nh h ng n
h i
ng và hà
ng g ucose huy t c a
chu t b nh th ng
40
35
30
25
20
15
10
5
0

*

h

l co e h

Kh n ng hạ g ucose huy t c a d ch chi t
yv c
c h o s t b ng c ch cho chu t
b nh ĐTĐ u ng d ch chi t
y v c trong
ngày i u qu hạ g ucose huy t c a y v c
c nh gi dựa trên ch tiêu h i
ng
chu t và hà
ng g ucose huy t K t qu
h os t h i
ng chu t cho thấy, c ng th c
chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr sau
ngày
h i
ng gi
h c bi t c ngh a th ng ê
(P < ,
so với tr ớc hi i u tr , tỷ gi
à , % Trong hi c c c ng th c chu t b nh
ĐTĐ
c i u tr b ng g ucophage, d ch
chi t
yv c i u
mg/kg và
g g,
sau
ngày i u tr chu t t ng trọng ần
t
à , ; , và 6, % so với tr ớc hi i u
tr K t qu cho thấy, d ch chi t
yv c c
h n ng c i thi n h i
ng chu t cao hơn
thu c g ucophage (h nh

*

*

*
*

*

*

BT 0

BT 200

ĐTĐ

BT 400

ĐTĐ
Glucophage

Công th c th nghi m

Hình 1. Kh i

ng chu t sau

ĐTĐ

Tr ớc khi i u tr

ĐTĐ
Sau khi i u tr

ngày h o s t

Ghi chú: BT 0, BT 200, BT 400: Chu t b nh th ng u ng d ch chi t y v c n ng
ần
t ,
và
400 mg/kg; ĐTĐ , ĐTĐ
, ĐTĐ
: Chu t b nh ĐTĐ h ng
c i u tr và
c i u tr b ng
d ch chi t
y v c n ng
và
g g; ĐTĐ ucophage: Chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng
thu c g ucophage i u
g g * : Kh c bi t c
ngh a th ng ê P < ,
gi a chu t t ng g ucose
huy t tr ớc và sau hi i u tr n = 7.

Sau
ngày, chu t b nh ĐTĐ không
c i u tr c hà
ng g ucose huy t
duy tr
c cao, glucose huy t t ng t
372,5 ± 24,73 g d
n 6 , ± 23,69
g d C ng th c chu t b nh ĐTĐ
c
i u tr b ng d ch chi t Dây v c i u
mg/kg và
g g gi
h c bi t c
ngh a th ng ê P < 0,05). Tr ớc hi i u tr ,
hà
ng glucose huy t c a hai c ng th c

chu t
c i u tr b ng d ch chi t
yv c
i u
và
g g ần
t à 19,67 ±
6, và 361,0 ± 24,52 mg/dL. Chu t b nh
ĐTĐ
c i u tr b ng d ch chi t
yv c
gi
g ucose huy t ần
t c n
,
±
, 6 và
, ± 11,01 g d t ơng ng
gi
, % và ,1% C ng th c chu t b nh
ĐTĐ u ng glucophage, g ucose huy t gi
h c bi t c
ngh a th ng ê P < ,
t
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Glucose huy t (mg/dL)

350,5 ±
,
gd c n
,
± ,
g d sau
ngày i u tr gi
, %.
C c t qu trên ph h p với d i u
c
công b tr ớc y c a oha
ed et a ,
(2017) v h n ng hạ g ucose huy t c a
d ch chi t r
y v c trên chu t b nh i
th o
ng g y ra b i streptozotocin Trong
nghiên c u c a oha
ed et a ,
chu t b nh ĐTĐ có hà
ng g ucose huy t
gi
ph thu c vào n ng
cao chi t và
gi
ạnh nhất t
,
g d xu ng còn
, 6 gd
i u
g kg. Trong

nghiên c u c a ch ng t i, chu t b nh i
th o
ng c ng c hà
ng g ucose huy t
gi
dần theo n ng
cao chi t và cho hi u
qu n nhất i u
mg/kg t 361,0 ± 24,52
mg/dL còn 173,0 ± 11,01 mg/dL). K t qu
cho thấy, d ch chi t Dây v c và g ucophage
c h n ng hạ g ucose huy t c a chu t b nh
ĐTĐ v t ơng
ơng g ucose huy t chu t
b nh th ng h nh
Đ ng th i,
t qu
nghiên c u c ng ch ng inh, d ch chi t Dây
v c c h n ng c i thi n h i
ng chu t
sau
ngày i u tr

600



500
*

400

*

*

*

300
200
100
0
BT 0

BT 200

BT 400

ĐTĐ

ĐTĐ
Glucophage
Tr ớc khi

ĐTĐ

i u tr

ĐTĐ
Sau khi

i u tr

Công th c th nghi m

nh

N ng

g ucose huy t c a chu t th nghi

sau

ngày h o s t

Ghi chú: BT 0, BT 200, BT 400: Chu t b nh th ng u ng d ch chi t y v c n ng
ần
t ,
4
g g; ĐTĐ , ĐTĐ
, ĐTĐ
: Chu t b nh ĐTĐ h ng
c i u tr và
c i u tr
d ch chi t
y v c n ng
và
g g; ĐTĐ ucophage: Chu t b nh ĐTĐ
c i u tr
thu c g ucophage i u
mg/kg. (*): Kh c bi t c
ngh a th ng kê (P < ,
gi a chu t ĐTĐ tr
sau hi i u tr ): Kh c bi t c
ngh a th ng ê P < ,
gi a chu t ĐTĐ
c i u tr và
c i u tr n = 7.

Khảo sát khả năng iều h a lipid hu t ủa
dị h hi t â vác
K t qu v c c ch s ipid huy t c a c c
c ng th c th nghi
c tr nh bày trong
b ng
K t qu cho thấy c ng th c chu t
b nh ĐTĐ h ng i u tr c hà
ng c c
ch s ipid h ng c
i nh TC (350,58 ±
49,03 mg/dL), TG (315,93 ± 39,82 mg/dL và
LDL_C (261,78 ± 47,70 mg/dL t ng ần
t
gấp , ; , và , ần so với nh
chu t
b nh th ng Sau
ngày i u tr b ng d ch
chi t
yv c i u
mg/kg và
g g
c c c ch s ipid huy t g
TC và T gi
h c bi t h ng c
ngh a th ng ê
(P > 0,05) so với c ng th c chu t b nh th ng
và thu c g ucophage Đ c bi t, ch s
C
c ng th c chu t b nh ĐTĐ
c i u tr
350

và
b ng
b ng
ớc và
h ng

b ng d ch chi t
y v c i u
g g
(20,85 ± 1,93 và
mg/kg (15,44 ± 2,31
mg/dL thấp h c bi t c
ngh a th ng ê so
với c ng th c chu t b nh th ng 32,43 ±
7,18 mg/dL và chu t b nh ĐTĐ
c i u tr
b ng thu c g ucophage 32,82 ± 5,02 mg/dL).
Đi u này cho thấy, Dây v c c t c d ng gi
hà
ng cho estero h ng c
i à
_C
t t hơn thu c th ơng ại g ucophage
HDL_C à cho estero c
i, c vai tr ấy
cho estero d th a trong thành ạch
u,
sau
c vận chuy n n gan
chuy n
h a Sự hoạt
ng c a
C gi p gi
c nguy cơ tai bi n và nh i
u cơ ti
Ch nh v vậy ch s
C cần
c gi n
nh
c b nh th ng C ng th c chu t
b nh ĐTĐ h ng i u tr c ch s
C

Hiệ q

gi
ng
26,25 ± 5,02 mg/dL) so với
c ng th c chu t b nh th ng
, ± 9,65
mg/dL) Khi chu t b nh ĐTĐ
c i u tr
b ng thu c g ucophage ho c d ch chi t
y
v c c ch s
C c i thi n t ơng ơng
với c ng th c chu t b nh th ng b ng
n
C ng th c
BT 0
BT 200
BT 400
ĐTĐ
ĐTĐ ucophage
ĐTĐ
ĐTĐ

h

l co e h

Nh vậy, vi c s d ng d ch chi t
và th n
y v c trên chu t b nh i th o
ng c
h n ng à gi
TC, TG, LDL_C và làm
t ng
C t ơng ơng nh cao chi t r
y V c
c ch ng inh trong nghiên
c u c a oha
ed et al., (2017).

à

ng c c ch s ipid huy t c a chu t th nghi
gd
Cholesterol
Triglyceride
LDL_C
HDL_C
bc
b
b
126,60 ± 20,92
98,23 ± 18,58
32,43 ± 7,18
74,52abc ± 9,65
124,32bc ± 22,39 125,66b ± 20,35
30,12b ± 5,79
68,73bc ± 5,79
c
b
b
88,80 ± 13,13
110,62 ± 39,97
14,67 ± 7,34
52,12cd ± 5,41
a
a
a
350,58 ± 49,03
315,93 ± 39,82 261,78 ± 47,70
26,25d ± 5,02
b
b
b
137,84 ± 23,94 103,54 ± 20,18
32,82 ± 5,02
84,94ab ± 8,11
133,98bc ± 21,24 113,27b ± 16,81
20,85b ± 1,93
93,44ab ± 4,63
bc
b
b
128,19 ± 32,82
135,40 ± 7,96
15,44 ± 2,31
101,54a ± 8,49

Ghi chú: C c s i u c
u tự theo sau h c nhau trong c ng
t c t th h c bi t c
ngh a th ng
c P < 0,05; BT 0, BT 200, BT 400: Chu t b nh th ng u ng d ch chi t
y v c n ng
ần
và
g g; ĐTĐ , ĐTĐ
, ĐTĐ
: Chu t b nh ĐTĐ h ng
c i u tr và
c i
b ng d ch chi t
y v c n ng
và
g g; ĐTĐ ucophage: Chu t b nh ĐTĐ
c i
b ng thu c g ucophage i u 108 mg/kg.

Khảo sát khả năng h ng o h a v ảo v
gan ủa dich hi t Dây vác
oxan onohydrate
c ch ng inh à
nguyên nh n g y t n th ơng gan cấp t nh,
i u này
c th hi n r trong nghiên c u
này hi sự t ng h c bi t c
ngh a th ng kê
(P < 0,05) c a c c enzy e ch th cho ch c
n ng gan là ALT và AST c ng nh sự thay
i c a c c ar er ch th cho sự t n th ơng
oxy h a à
và S
c ng th c chu t
b nh ĐTĐ h ng i u tr so với c ng th c
chu t b nh th ng C c gi tr sinh h a ph n
nh sự oxy h a và ch c n ng gan
c tr nh
bày trong ng
à
ng ST và
T
c ng th c chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr ần
t à 6 , 0  157,60 U và 460,17 
112,04 U/L cao hơn so với c ng th c chu t
b nh th ng ần
t à
,
và ,
ần
Trong hi
, c ng th c chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng d ch chi t y v c i u
và
g g c c c tr s ST và
T gi
theo chi u h ớng v
c b nh th ng i u
qu à gi
hoạt
enzy e ph thu c vào
i u,
i u
g g hà
ng enzy e
T t ơng ơng với c ng th c chu t b nh
th ng Đ i với c ng th c chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng thu c g ucophage hà

ê
t ,
u tr
u tr

ng enzyme AST (533,20 
, U
và
ALT (110,50  44,68 U/L gi
h c bi t c
ngh a th ng ê P < ,
so với c ng th c
chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr Tuy nhiên,
hà
ng hai enzy e này v n c n
c cao
hơn so với chu t b nh th ng (AST: 42,0 
2,8 U/L; ALT: 51,0  1 , U
và c ng
th c chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng d ch
chi t
yv c i u
ST:
,  129,3
U/L; ALT: 72,33  , U
và
mg/kg
(AST: 175,3  76,4 U/L; ALT: 55,17  9,85
U/L). Trong nghiên c u tr ớc
y c a
Mohammed et al.
, chu t b nh ĐTĐ
b i streptozotocin
c i u tr b ng d ch
chi t r Dây v c
i u
g g c ng à
cho hà
ng
T và ST gi
ần
t
còn 93,12 ± 0,77 U/L và 65,13 ± 0,71 U/L,
cho hi u qu t ơng tự nh d ch chi t y v c
trong nghiên c u c a ch ng t i
Sự thay
i hà
ng
và S
trong gan c ng
c trình bày trong b ng
K t qu b ng cho thấy, c ng th c chu t i
ch ng b nh ĐTĐ h ng i u tr c hà
ng
t ng h c bi t c
ngh a th ng ê trong
hi hà
ng S gi m có ngh a th ng ê
so với c ng th c i ch ng sinh chu t b nh
th ng Sự thay i hà
ng
và S
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là do sự stress oxy h a và peroxyde hóa lipid
x y ra ạnh ẽ gan Ở c c c ng th c chu t
i u tr b ng d ch chi t Dây v c
mg/kg
ho c
g g và g ucophage
c i thi n
trạng th i stress oxy h a và peroxide h a ipid
n 2
C ng th c
BT 0
BT 200
BT 400
ĐTĐ
ĐTĐ ucophage
ĐTĐ
ĐTĐ

gan theo xu h ớng à gi
và à
t ng S Khi i u tr b ng d ch chi t D y v c
i u
g g, t qu ạt
c t t hơn
g ucophage i u
g g

à

ng
T, ST,
và S c a chu t sau th nghi
AST (U/L)
ALT (U/L)
MDA (nM/g)
GSH (nM/g)
b
b
b
42,0  2,8
51,0  13,55
2,10  0,09
1266a  75,3
b
b
b
167,7  43,9
47,67  13,63
2,36  0,57
1231,0a  403
164,2b  50,6
50,0b  16,21
2,31b  0,58
1233,7a  513,5
a
a
a
644,2  157,6 460,17  112,04
4,38  0,70
144,9c  117,5
a
b
b
533,2  238,0
110,5  44,68
2,75  0,23
419,6bc  167,2
231,8b  129,3
72,33b  21,51
3,66a  0,32
388,6bc  85,6
b
b
b
175,3  76,4
55,17  9,85
2,55  0,58
884,6ab  436,7

Ghi chú: C c s i u c
u tự theo sau h c nhau trong c ng
t c t th h c bi t c
ngh a th ng
c P < 0,05; BT 0, BT 200, BT 400: Chu t b nh th ng u ng d ch chi t
y v c n ng
ần
và
g g; ĐTĐ , ĐTĐ
, ĐTĐ
: Chu t b nh ĐTĐ h ng
c i u tr và
c i
b ng d ch chi t
y v c n ng
và
g g; ĐTĐ ucophage: Chu t b nh ĐTĐ
c i
b ng thu c g ucophage i u
g g

ự tha
i u tr mô h
ủa tụ tạng
nh
iều trị
ng dị h hi t
Dây vá
Kh n ng i u tr b nh ĐTĐ c a d ch
chi t
y v c c n
c nh gi th ng qua
vi c quan s t cấu tr c vi th
học t y tạng
chu t Nh n chung, cấu tr c
học t y tạng
c ng th c chu t u ng d ch chi t
y v c và
thu c th ơng ại g ucophage
c c i thi n
r r t so với c ng th c b nh ĐTĐ h ng i u
tr K t qu
b nh học t y tạng chu t
c
trình bày trong hình 3.
Cấu tr c vi th t y ngoại ti t chu t b nh
th ng (h nh 3A)
c iên t ch t chẽ, h
th ng t y ngoại ti t h ng xuất hi n c c
, nh n b t àu ậ , tr n u, gi a nh n và
t bào chất c sự t ơng ph n r r t,
t nang
tuy n b nh th ng c ho ng t bào. T y
ngoại ti t chu t b nh ĐTĐ (h nh 3D) h ng
i u tr c nhi u t bào ất nh n, t bào nh n
ng Khi chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng
glucophage (h nh
ho c
yv c i u
mg/kg (h nh 3J), cấu tr c t y ngoại ti t gần
t ơng ơng chu t b nh th ng.
ng bài xuất chu t b nh th ng h nh 3B)
c ng ng r ng và h c bi t với ạch u do
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ê
t ,
u tr
u tr

ạch u c thành ỏng và d p ng bài xuất
chu t b nh ĐTĐ (h nh 3E) b hoại t ENT
là bi n dạng và to hơn ng bài xuất c a chu t
bình th ng C c t bào bi u
r ir c h p
ng bài xuất, thành ng dày và ng ng h p
hơn so ng bài xuất chu t b nh th ng Ở
chu t b nh u ng cao chi t i u
g g
(hình 3K c bi u hi n c i thi n t nh trạng t n
th ơng so với ng bài xuất chu t b nh ĐTĐ
h ng i u tr nh ng v n c n nhi u
(hình 3 trong cấu tr c
t y tạng chu t.
Chu t u ng thu c th ơng ại g ucophage i u
108 mg/kg (hình 3H c bi u hi n ph c h i t t
C c t bào bi u
ph n b
u, ng ng
r ng, h ng c n hoại t nh
ng bài xuất
chu t b nh ĐTĐ Tuy nhiên, xuất hi n
ts
ạch u b gi n n Ebv và
i ti n
r i r c trong cấu tr c
t y tạng
Ở t y n i ti t chu t b nh th ng (hình 3C)
d dàng ph n bi t
c ba oại t bào n i ti t à
t bào , t bào , t bào và c c ạch u
nhỏ n
xen ẽ trong trong ti u o T y n i
ti t chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr (hình 3F)
c sự h c bi t so với t y n i ti t chu t b nh
th ng V ng ti u o angerhans b xơ h a
dần và hoại t d n n bi n i h nh dạng, h
phân bi t
c c c oại t bào trong ti u o

Hiệ q

Ngoài ra, c c t ch c thực bào xâm nhập tập
trung thành
trong ti u o nh
tiêu h y
c c t bào g y hại, c c t bào già, ch t h ng
c n ch c n ng và oại bỏ c c thành phần hoại
t Nh vậy, a oxan onohydrate g y t n
th ơng n ng i với v ng t y n i ti t, c bi t
à g y t n th ơng t bào β là gi
h n ng

h

l co e h

ti t insu in V ng t y n i ti t c a chu t b nh
u ng cao chi t i u
g g (hình 3L)
h ng c n thấy sự xuất hi n c a c c ạch u
b gi n n và c c t ch c thực bào h ng c n.
T y n i ti t chu t b nh u ng thu c glucophage
i u
g g (hình 3I)
gi
t n th ơng,
h ng c n hoại t , xơ h a

2
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1

6
6
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ENT
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8
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9
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Hình 3. Vi ph u t y c c c ng th c chu t th nghi nhu
e atoxy in
và Eosin
c quan s t d ới nh hi n vi (×400)
Ghi chú:
,
,
,
ần
t à t y ngoại ti t chu t b nh th ng, chu t b nh ĐTĐ, chu t b nh ĐTĐ
i u tr b ng g ucophage, chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng y v c i u
g g
, E,
, K
ần
t à ng bài xuất chu t b nh th ng, chu t b nh ĐTĐ, chu t b nh ĐTĐ i u tr bàng g ucophage,
chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng y v c i u
g g C, , ,
ần
t à t y n i ti t chu t
b nh th ng, chu t b nh ĐTĐ, chu t b nh ĐTĐ i u tr b ng g ucophage, chu t b nh ĐTĐ
c i u tr
b ng d y V c i u
g g; (1): T bào nang tuy n; : T bào trung t nang tuy n; : T bào nh n
tan; (4): T bào nh n ng
: T bào bi u
; 6 : Màng iên t; : Mô
; : T bào ; : T
bào B; (10): T bào
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Alloxan monohydrate à
t chất h a học
g y b nh ĐTĐ
c s d ng r ng r i trên c c
h nh ng vật b ng c ch à t n th ơng t
bào ti t insu in ee et a ,
oxan
monohydrate à
t chất g y c cho t bào β
và gan theo c c cơ ch d n n t ng quá trình
peroxyde h a ipid Nwosu et a ,
, à
suy gi h th ng ch ng oxy h a Soto, et a ,
1994). Trong nghiên c u này, chu t
cg y
b nh ĐTĐ b ng c ch tiê
a oxan
monohydrate i u
g g h i
ng ần
ần ngày trong ngày Chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng d ch chi t y v c i u
g g và
g g h i
ng ần
ần ngày trong
ngày K t qu cho thấy, sau
ngày chu t b nh ĐTĐ
c i u tr c
hà
ng g ucose huy t gi
v giới hạn
g ucose huy t c a chu t b nh th ng
Sự t ng g ucose huy t th ng
theo sự
r i oạn ipid huy t
c bi t à nguyên nh n
c a nh i u cơ ti và xơ v a ng ạch Sự
r i oạn ipid huy t ch y u à sự t ng T ,
TC, LDL_C (Hosseini et al., 2013; ElSabbagh et al., 2014), gi
cho estero c
i
à HDL_C (Hamden et al., 2010). Trong
nghiên c u c a ch ng t i, chu t b nh ĐTĐ
h ng i u tr c c c ch s cho estero ,
trig yceride,
C t ng ần
t à , ;
, ; và , ần so với chu t b nh th ng;
trong hi
-C gi
, ần Khi chu t
b nh ĐTĐ
c i u tr b ng y v c g ucose
huy t gi
t ơng ơng chu t b nh th ng,
th c c ch s ipid huy t c ng
c c i thi n
theo chi u h ớng gi
trig yceride,
cho estero t ng s ,
-C và t ng
C
Đi u này cho thấy, d ch chi t ethano
và
thân Dây v c c h n ng hạ g ucose huy t và
i u h a ipid huy t c a chu t b nh ĐTĐ v
c b nh th ng
Alloxan monohydrate
c bi t à nguyên
nh n g y t n th ơng gan cấp t nh (ElDahshan & Abdel-Daim, 2015) th hi n qua
sự t ng hoạt
enzyme ALT và AST trong
huy t thanh chu t Khi chu t b nh ĐTĐ
c
i u tr b ng d ch chi t y v c th hà
ng
T và ST trong huy t thanh chu t gi
h c bi t c ngh a th ng ê , i u này ch ng
354

inh
c vai tr c a
y v c trong b o v
ch ng ại t n th ơng gan.
Nhi u nghiên c u c ng ch ng inh r ng
b nh ĐTĐ à nguyên nh n c a stress oxy h a
t h c, stress oxy h a ại à nguyên nh n
d n n sự t ng g ucose huy t và t n th ơng
gan i u hi n c a sự stress oxy h a b nh
ĐTĐ
c th hi n t ng sự peroxyde h a ipid
c c
và sự suy gi
c a c c chất ch ng
oxy h a n i sinh (Hamden et al., 2008) Stress
oxy h a à nguyên nh n c a sự peroxyde h a
ipid, hà
ng a ondia dehyde
c xe à ch th sinh học c a sự peroxyde
h a ipid Trong nghiên c u này,
t ng
cao h c bi t c ngh a th ng ê c ng th c
chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr , t ng , ần
so với chu t b nh th ng (b ng
Sự t ng
c ng th c chu t b nh ĐTĐ h ng
i u tr ch nh à sự t n th ơng ipid àng t
bào, t ng sự tạo thành ROS (Farombi et al.,
2015) Chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng
d ch chi t y v c i u
g g h i
ng
c hà
ng
gi
t ơng ơng chu t
b nh th ng, hay n i c ch h c
y v c c
h n ng à gi
sự peroxyde h a ipid
chu t b nh ĐTĐ Ở sinh vật s ng, chất oxy
h a n i sinh S (reduced gluthation)
c
xe
à hàng rào ch ng oxy h a ầu tiên
ch ng ại sự t n th ơng oxy h a Se a uthu
et al., 2013) à
ng S
c ch ng
inh gi
chu t b nh ĐTĐ do sự t ng s
d ng S
ch ng ại c c g c oxy h a
c
tạo ra Ra ar et al., 2012) Trong nghiên c u
c a ch ng t i, hà
ng S
c ng th c
chu t b nh ĐTĐ h ng i u tr gi
h c
bi t c
ngh a th ng ê so với chu t b nh
th ng gi
, ần
à
ng S
c ng th c chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng
d ch chi t
y v c c hà
ng S c i
thi n theo chi u h ớng t ng v
c b nh
th ng, tuy nhiên v n c n thấp hơn so với
chu t b nh th ng K t qu nghiên c u c a
ch ng t i ch ng inh r ng, d ch chi t Dây
v c c h n ng hạ g ucose huy t và i u h a
lipid huy t
chu t b nh ĐTĐ b i a oxan
th ng qua hoạt ng ch ng oxy h a.
Khi chu t b b nh ĐTĐ, cấu tr c t y tạng
c a chu t b ph h y, c bi t à t y n i ti t
Quan s t cấu tr c
học c a t y tạng chu t

Hiệ q

b nh ĐTĐ cho thấy c sự gi
s
ng ti u
o angerhan, t bào β b ph h y ho c gi
s
ng K t qu quan s t này c ng t ơng tự
nghiên c u c a Pashapoor et a
Khi
chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng
yv c
t n th ơng
t y
c ph c h i, s
ng
o t y và t bào β c ng
c c i thi n Sự
ph c h i cấu tr c
t y
c cho à c sự t i
tạo t bào β (Pashapoor et al., 2019) Khi
chu t b nh ĐTĐ
c i u tr b ng d ch chi t
Dây v c, t nh trạng stress oxy h a gan gi
(b ng , i u này cho thấy
y v c ch a
nhi u chất c h n ng ch ng oxy h a, sự
gi stress oxy h a c ng
c ch ng inh c
h n ng ph c h i t n th ơng t y tạng Wang
& Wang,
Nhi u nghiên c u c ng
ch ng inh b sung chất h ng oxy h a c
h n ng ph c h i cấu tr c
t y tạng
(Wang et al., 2014; Chang et al., 2016).
K
C c
t qu trong nghiên c u này
ch ng inh
c d ch chi t Dây vác c h
n ng h tr i u tr b nh i th o
ng th ng
qua vi c hạ g ucose huy t, i u h a ipid
huy t ên cạnh , d ch chi t y v c c c
n ng
h o s t c h n ng à gi
hoạt
c a enzy e
T và ST trong huy t
thanh chu t b nh i th o
ng Đ ng th i,
d ch chi t
y v c c n c i thi n
c t nh
trạng stress oxy h a chu t b nh i th o
ng th ng qua hoạt ng à gi
hà
ng
và à t ng hà
ng chất
ch ng oxy h a n i sinh S
ch chi t y
v c và g ucophage c i thi n
c cấu tr c vi
th
t y tạng chu t b nh ĐTĐ.
K
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ABTRACT
Ancient DNA (aDNA) is the first step material in studying the genetic information of ancient
samples, as such, it is of great significance. A number of methods have been developed
worldwide; however, the contamination of modern human DNA (hDNA) is a problem that causes
difficulties for the laboratories in Vietnam. In this study, we have successfully developed an
effective and economical aDNA extraction/sequencing method. Although contamination of
hDNA has not been fully eliminated, the designed primer pair, which is able to amplify only
animal DNA but not hDNA, allowed us to demonstrate the success of aDNA
extraction/sequencing. The results of successful sequencing of the target gene segment amplified
from aDNA obtained from an ancient sample (18C6F2No23) predicted as a deer tooth revealed
that this ancient sample is from the mainland serow species (Capricornis milneedwardsii).
Keywords: aDNA, DNA, hDNA, mainland serow.
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INTRODUCTION
The genetic data of DNA molecules tell us
all about living organisms’ functions. It also
contains information about the past and the
recent advances allow scientists to extract
ancient DNA from skeletons found at
archaeological sites (Hofreiter et al., 2001)
[1]. The ancient genetic DNA sequences help
us to disclose new information relating to the
ancient world such as how humans migrated
and interacted. In some cases, it has helped to
reverse the theory and resolve long-standing
debates. Research on aDNA is an effective
tool for understanding the evolutionary
history of populations from different regions
of the world. The study on aDNA has been
applied in various fields such as anthropology,
archeology, evolutionary biology, forensic
science and is becoming increasingly popular
(Allentoft et al., 2015; Fabre et al., 2014;
Krause-Kyora et al., 2018; Leonardi et al.,

2017; Rizzi et al., 2012). Genetic data can
reveal the migration history of plants and
animals and the evolutionary relationship
between modern species and their ancestors
(Krause-Kyora et al., 2018). Ancient animal
bone fossils have been used for aDNA
extraction; however, the recovery of aDNA
molecules faces many challenges due to the
problems of long time in the ground and
sample contamination. In most ancient
specimens, DNA exists in low contents and in
various states of damage (Rohland, 2007), so
not all ancient samples can be successfully
analyzed. This is especially true for samples
collected in low latitudes and in tropical
regions, where the climate is hot, high
humidity with existence of large number of
microorganisms, all of which affect adversely
to DNA conservation. Therefore, the optimal
aDNA extraction to yield the high
concentration DNA with good quality is
critical in studying ancient genetic data.

Figure 1. Ancient animal tooth sample used in this study (Sample voucher. 18C6F2No23)
Recently, a preliminary excavation in the
Krong No volcano cave system, Dak Nong,
conducted for the first time by scientists of the
Vietnam National Museum of Nature
(VNMN), in cooperattion with other insitutes,
have discovered the residence relics of
prehistoric people in caves, adding a new type
of residence, a unknown adaptation of
prehistoric inhabitants in the red earth region
of the Central Highlands Tay Nguyen of
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Vietnam. The scientists surmise that these
cultural traces probably began in the early
Neolithic period, followed by inhabitants of
Middle-Neolithic age, about 6,000–7,000
years ago, and eventually people left the cave
in Neolithic rear - early Metal period about
3,000 years ago. The excavation results have
been a turning point for anthropological and
paleontological
research
in
Vietnam,
providing scientific evidence for the

DNA extraction and sequencing

restoration and reconstruction of prehistoric
habitats. This finding is one of ten outstanding
events of science and technology in Vietnam
in 2018. The findings of the ancient human in
the Krong No cave are just the preliminary
discoveries, and it is necessary to continue
expanding the area of excavation and carry
out DNA analysis to identify racial relation of
the owners, and to clarify the cultures here
and determine the exact date of it. These are
challengs to Vietnamese scientists.
Based on the potential values of the
materials from the Krong No cave, we carried
out aDNA extraction under Vietnamese
laboratory conditions. Due to high possibility
of hDNA contamination into aDNA from
many sources such as: sampling, preparation
of equipment and chemicals, we chose ancient
animal bones as the object of this study. The
aim is to establish successful aDNA
extraction/sequencing methods for ancient
animals, thereby the methods will be
developed to isolate and study ancient human
DNA. Sequencing aDNA of ancient animal
samples will validate whether aDNA
extraction/sequencing method employed in
this study is successful.
MATERIALS AND METHODS
Materials
An ancient animal tooth specimen with
voucher 18C6F2No23, which was collected in
the Krong No volcanic cave system and
predicted as a deer teeth, was used for aDNA
extraction. Total DNA isolated from the
muscles of rhinoceros and elephant and
human blood provided by QIAamp DNA
Investigator Kit (QIAGEN, Germany), were
used to check the working of the
unmapHF/unampHR primer pair. The
chemicals include: Master mix 2x (CWBIO,
China). Deionized H2O was used to prepare
chemicals in all experiments. Super DNA
Marker (1kb) was from CWBIO, China.
Methods
aDNA Isolation
aDNA was extracted according to the
method of the Department of Experimental

Taxonomy and Genetic Diversity, VNMN. The
ancient tooth was sharpened with a DREMEL
3000 (Mexico) hand tool, then crushed in the
iron mill and pestle to obtain a fine powder.
For each extraction, 500 mg of bone powder
was dissolved in 10 ml extraction buffer
containing 1% SDS (sodium lauryl sulfate),
EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid) 0.45
M, proteinase K 0.25 mg/ml in 16 hr at 37oC,
and purified by the method of binding to silica.
Total aDNA was dissolved in 100 µl of TE
buffer (10 mM Tris, 1 mM EDTA pH 8.0). We
also used a blank extraction (10 ml extraction
solution without a sample, a negative control
sample) which was carried out in parallel.
Quantity and size of total aDNA was estimated
by analyzing an aliquot on standard agarose gel
electrophoresis 1.2% containing GelRED
(instead of Ethidium Bromide). The
electrophoresis was run at 100 V for 30 min
and the gel was observed and photographed
under UV light.
Check the contamination of hDNA
To test for contamination, total aDNA and
negative control sample were PCR-amplified
using the universal primer pair 16SH1 5'CCGGTCTGAACTCAGATCACGT-3'/16
SL1
5'CGCCTGTTTAACAAAAACAT-3
(Palumbi et al., 1991). The conditions of the
reaction include: denaturation at 94oC for 5
min, followed by 35 cycles including:
denaturation 94oC for 1 min, annealing primer
at 55oC for 1 min and extention at 72oC for 1
min. The reaction ended at 72oC or 10 min.
The volume of the reaction is 25 µl including:
template DNA: 1.5 µl, primer 16SH1 and
16SL1: 1 µl per primer (concentration 10
pmol/µl), 9 µl H2O and master mix 2x: 12.5
µl (CWBIO, China). The size of the PCR
product is 470 bp according to the design.
Design smart primer pairs and amplification
of target gene regions
Total aDNA was used as a template for
PCR reaction with unampHR/unampHF smart
primer pairs to amplify a short 16S rRNA
fragment. The unampHF/unampHR primers
were designed to only amplify animal DNA
but not human DNA because of a mismatch at
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the 3'-end (Fig. 2) (Simsek et al., 2000). The
primer locations were found according to the
alignment image of the 16S rRNA gene
sequences of species including: modern
humans
(Homo
sapiens),
rhinoceros
(Rhinoceros unicornis), elephants (Elephas
maximus), leopard (Panthera pardus), bear
(Ursus thibetanus) and five deer species
(Cervus nippon, Rusa unicolor, Elaphodus
cephalophus, Dama dama, Muntiacus
vuquangensis), corresponding to the genbank
accessions : AP013132, AP008819, X97336,

EF588275, MG932393, EF19667, AB2
KX156946,
DQ873526,
JN632629,
FJ705435. The non-amplified characteristic of
human DNA was deliberately designed by the
researcher so that the 3 'end of the primers
mismatches with human DNA, but matches
with most animal DNA sequences (Fig. 2).
The primer pair unampHR / unampHF was
tested by PCR with total DNA were isolated
from blood of human and muscle of elephant
and rhino; the results show that it works well.

Figure 2. Nucleotide diversity at the designed smart primer locations with the 3’-end
mistachs with human DNA
The PCR product of unampHF/unampHR
primer pair with 18C6F2No23 sample DNA
template was purified by QIAquick PCR
Purification Kit (QIAGEN, Germany), then
used as a template for the second
amplification using the primer pair
16SL1/unampHR. Finally, an achieved PCR
product, sized 130 bp, was sequenced at the
Key Laboratory, Institute of Biotechnology
with primer 16SL1.
RESULTS
DNA extraction
We have extracted successfully aDNA
from an ancient animal tooth. Total 100 µl
solution of aDNA was obtained from 500
mg bone power. The obtained aDNA
solution is not as transparent as expected
and has a pale color. The electrophoresis
result on the agarose gel did not give a clear
DNA band, instead a strip of smeared light
resembling a broken DNA (Fig. 3A). The
negative control sample gave no obvious
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DNA band. The PCR results of aDNA and
negative control samples with universal
primers 16SL1/16SH1 showed that both
aDNAand negative control sample (no
DNA) produced the band at the same
molecular size (Fig. 3B), suggesting
possible contamination of reagents and/or
assay system. The results of sequencing of
the PCR products revealed that the
contaminant is modern human DNA for
both aDNA and negative control sample.
In order to avoid the amplification of the
hDNA, we have designed a smart primer pair
unampHF/unampHR. We tested action of
unampHR/unampHF with good template
DNAs isolated from human blood and the
muscles of elephant and rhinoceros, and the
results showed that unampHR/unampHF
worked well as our expectations at the
following conditions: 94oC for 5 minu, 35
cycles including 94oC-1 min, 65oC-1 min and
72oC -1 min. The reaction ends at 72 oC for
10 min.

DNA extraction and sequencing

A

B

used as the template, the secondary PCR was
run using the primer pair16SL1/unamHR. As
a result, we obtained PCR product with
molecular size of 150 bp with sufficient
concentration for sequencing (Fig. 4B).

A

B

Figure 3. Image of total aDNA
electrophoresis (A) and PCR products with
universal primer pair 16SL1/16SH1 (B) on
agarose gel. The results revealed that aDNA
Figure 3. Image of totalwas
aDNA
electrophoresis
(A) and PCR
products with universal primer pair
contaminated:
1. Anceint
sample;
16SL1/16SH1 (B)
on agarosecontrol
gel. The
result revealed
aDNA was contaminated).
2. Negative
sample;
M: DNAthat
ladder
(1. Anceint sample ; 2. Negative control sample; M: DNA ladder)
Figure
The the
PCRsmart
resultprimer
with the
smart
Figure 4. The PCR
result4.with
pair
unampHF/unampHR
The primer pair unampHR/unampHF
primer pair unampHF/unampHR: A. PCR
(A.
PCR
product
of
primer
pair
unampHF/unampHR;
B.
PCR
product
of primer pair 16SL1
amplified only animal DNA (rhinoceros and
product of primer pair unampHF/unampHR;
1. human
Ancient
bone sample; 2.
3. Rhino;
4. pair
Human; M. DNA size ladder)
the elephant in this case) but not
DNA.
B.Elephant;
PCR product
of primer
Therefore, unampHR/unampHF was used to
16SL1/unampHR; 1. Ancient bone sample;
amplify
aDNA
from
the
sample
2. Elephant; 3. Rhino; 4. Human;
18C6F2No23; the amount of PCR amplicon
M. DNA size ladder)
was not enough for sequencing. Then, this
PCR product of unampHF/unampHR was Sequencing & species identification

Figure 5. Result of sequencing the 16S rRNA short segment
from the ancient sample 18C6F2No23
We have successfully sequenced PCR
product of the primer pair 16SL1/unampHR
with clear nucleotide peak patterns (Fig. 5).
The length of the sequence was approximately
90 bp after cutting off the primer sequences.
Comparing this sequence with Genebank data
(Blast Nucleotide), we have identified that the

ancient tooth sample 18C6F2No23 is from
mainland serow Capricornis milneedwardsii,
with the sequence similarity of 100%. Based
on the distribution area of this species and the
system of recognized taxons, we suggest that
this is the Indochinese serow subspecies with
the full scientific name Capricornis
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milneedwardsii maritimus. With this result,
we conclude that aDNA was isolated
successfully from sample 18C6F2No23.
DISCUSSION
aDNA extraction is a difficult technique
and has not been published in Vietnam yet.
One of the difficulties of aDNA extraction is
the contamination by modern human DNA
from
various
sources.
Our
results
demonstrated that one of the sources of
contamination came from the preparation of
experimental chemicals and equipments.
Therefore, for studying the genetic data of
ancient samples, it is critically necessary to
build a clean laboratory which can eliminate
all contaminant DNA, with a strict standard
protocol and the use of high purity chemicals.
Negative control samples are always
indispensable during aDNA extraction
(Rohland et al., 2007), which will help to
know aDNA was contaminated or not. In this
study, our negative control sample produceed
two bands, the first band (~ 470 bp) was
actually the PCR product of the primer pair
16SL1/16SH1 and the second band (< 100 bp)
could be the products of self-complementarity
primers. The presence of PCR products in the
negative control sample (result of sequencing
confirmed to be human DNA) shows that
aDNA was contaminaned in the laboratory.
We also conducted aDNA extraction using the
QIAGEN kit (QIAamp® DNA Investigator)
to eliminate contaminations from chemicals,
but it was unsuccessful. We speculate that the
contaminations were caused by the laboratory
equipments or from the scientists who
processed aDNA extraction, or the sample
being contaminated during excavation and
sampling. We recommend that in the aDNA
extraction, when DNA was detected in the
negative control sample, the total aDNA
should be discarded and re-isolate. In this
report, the use of smart primer pair
unampHF/unampHR allow to amplify only
animal DNAs in aDNA. This primer set will
not be able to detect aDNA of ancient human
bones or of primates close to humans, so the
detection of aDNA of humans will be more
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difficult than ancient animal samples. The
exogenous DNA in total aDNA is very large;
previous studies estimated that the amount of
exogenous DNA usually exceeds the amount
of endogenous DNA several fold (Rohland N.
et al., 2007). Exogenous DNA sources may be
bacteria and fungi that accumulated on the
sample owing to microorganisms living in the
surrounding sediment, on the sample itself or
that have been introduced during collection or
storage or analysis of the samples. Paabo
(1989), reported that as a matter of fact aDNA
isolated from ancient samples has extremely
low yield, estimated between 1 and 200 µg
per g of ancient bone tissue. Our result also
showed that the concentration of extracted
aDNA from an ancient serow tooth is not
high; the evidence for this is the amount of
PCR product of the primer pair
unampHF/unampHR was not enough for
sequencing (Fig 4A). The fragmentation of
aDNA has also been observed to be quite
large due to its long existence in the ground,
under various geological conditions. As is
reported previously, total aDNA was degraded
to extremely short fragments in the range of
40–500 bp in length (Paabo, 1989), so that
amplification of aDNA would be difficult
with the primers designed for long PCR
products.
Besides
the
primer
pair
unampHF/unampHR used here, we also
designed another primer pair with expected
amplicon sie of -650 bp length but
amplification with this primer set was
unsuccessful.
Although DNA contamination could not
be avoided, we have successfully extracted
aDNA from an ancient tooth of Indochinese
serow. This is an initial result in developing
an aDNA extraction/sequencing protocol to
study genetic DNA of ancient human bones
which were discovered at the Krong No
volcano cave system, Dak Nong Province by
Vietnam National Museum of Nature. The
results of this report are limited due to the
fact that the just one ancient sample was
carried out. In future, we will conduct to
extract aDNA from a number of different

DNA extraction and sequencing

samples which were collected at different
strata to confirm the stability of this method.
By the achieved- 90 bp sequence of the 16S
rRNA gene in this study, this protocol allows
us to design species specific primers in
combination with the universal primers, the
mtDNA of the ancient sample will allow us
to obtain longer sequences. According to
Boyer et al. (2012), the species identification
requires a minimum nucleotide fragment of
at least 100 bp for the mitochondrial 16S
rRNA gene sequences, however, with the
length of 90 base pair, our Nucleotide Blast’s
result was not failed and matched closest to
the serow species with 100% genomic
sequence similarity. Longer sequencing was
not necessary in this case.
CONCLUSION
We have successfully extracted aDNA
from an ancient animal tooth sample. The
primer pair which were designed to amplify
only animal DNA but not human DNA,
allowed to demonstrate the presence of aDNA
in the total DNA solution. The results of
sequencing a short 90 bp fragment lead to
identify the species name for the ancient
sample and confirmed the success of the
aDNA extraction method.
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ABSTRACT
Thai Nguyen Province is a major socio-economic center of the Northeast Vietnam, and is
integrated in the planning of the Hanoi capital region. In Vietnam, Thai Nguyen Province is
considered the 3rd largest human resource training center of the country. With abundant water
resources, the water in this province is a valuable resource as a basis for socio-economic
development and people's life in the province. In recent years, Thai Nguyen has many guidelines
and measures to promote effective economic development. The rapid economic development
with the transition of many industries, the process of urbanization and rapid population growth
have made the increasing demand for water use and waste water discharge, leading to the
degradation of water environment and quite serious water pollution. The content of this article
provides the survey results, assessment of the current state of exploitation, use and water quality
in order to propose solutions to manage and protect the water environment of the province.
Keywords: Water quality, water resources, status, Thai Nguyen.
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐỀ
XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN
Nguyễn Minh Quý*, Nguyễn Thị Bích*, Phan Thị Thanh Hằng
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 29-9-2019

TÓM TẮT
Thái Nguyên, một trong các tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên nước
phong phú và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện trạng và chất lượng nước
toàn tỉnh, trên các dòng chính và phụ lưu sông đang có dấu hiệu bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ
gia tăng và cần có biện pháp xử lý phù hợp.
Từ khóa: Đánh giá hiện trạng, tài nguyên nước, Thái Nguyên.

*Địa chỉ email liên hệ: nguyenminhquydq@gmail.com
MỞ ĐẦU
Tài nguyên nước của tỉnh Thái Nguyên khá
phong phú. Mạng lưới sông suối khá dày, mật
độ sông suối bình quân 1,2 km/km2. Tại tỉnh có
2 con sông lớn là sông Cầu và sông Công cùng
rất nhiều hệ thống sông ngòi nhỏ khác nằm
chung trong lưu vực sông Cầu, với tổng lượng
nước sông Cầu khoảng 4,5 tỷ m3, chiều dài lưu
vực 3480 km2 bắt nguồn từ huyện Chợ Đồn
chảy theo hướng Đông Bắc - Đông Nam.
Sông Công là phụ lưu cấp I của sông Cầu
với chiều dài lưu vực 951 km2, tổng lượng nước
khoảng 0,794.106 m3 chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam và nhập vào sông Cầu tại Hương
Ninh, Bắc Giang.
Trong nhiều năm qua, một số chương
trình, đề tài cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp bộ và
các dự án liên quan đến sử dụng nguồn nước
được triển khai ở Thái Nguyên, bao gồm đề
tài cấp nhà nước “Môi trường lưu vực sông
Cầu (2002); Dự án quốc tế “Quản lý lưu vực
sông Cầu” hợp tác giữa Viện Hàn lâm
KH&CN Việt Nam và Institut National de la
Recherché Scientifique Québec Canada được
tiến hành từ 2007 đến 2013; Đề tài “Đánh
giá tác động của biến đổi khí hậu đến chất
lượng nước khu vực thượng du lưu vực sông
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Cầu thuộc 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên”
(2014); Đề tài cấp nhà nước“Nghiên cứu,
đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường
nước và tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái
Nguyên); đề xuất các giải pháp quản lý tổng
hợp nước hồ”, (2010); Đề tài “Đánh giá hiện
trạng môi trường tài nguyên nước và ứng
dụng GIS & SWAT để quản lý lưu lượng và
chất lượng nước của lưu vực sông Công Tỉnh Thái Nguyên” (2013).
Kết quả của chương trình, đề tài, đề án đã
góp phần không nhỏ cho việc quản lí, khai
thác sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường lưu vực sông ở Thái Nguyên. Tuy
nhiên, những nghiên cứu chủ yếu về quản lý
tài nguyên nước, chưa đi sâu vào chất lượng
và hiện trạng nước của khu vực. Nghiên cứu
này tập trung làm rõ hiện trạng môi trường
nước của tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho
việc định hướng khai thác sử dụng bền vững
tài nguyên nước của tỉnh.
ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Địa điểm và khu vực nghiên cứu khảo sát
bảng 1; bảng 2), bao gồm 6 huyện (Phú Bình,
Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú
Lương), hai thành phố (Thái Nguyên và Sông
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Công) và một thị xã (Phổ Yên), với tổng số
180 xã, phường và thị trấn. Với diện tích tự
nhiên là 3.536,4 km2 nằm cách thủ đô Hà Nội
80 km về phía Bắc, giáp Bắc Kạn ở phía Bắc,
STT

Ký hiệu

1

SCA1-1

2

SCA1-3

3

SCA1-5

4

SCHL26

5
6
7

SCA2-8
SCA2-9
SCA3-`1

8
9
10

SCO1-12
SCO1-14
SCO1-15
SCO 1-17

11
12

SCO1-19

13

SCO2-22

14

SCO 2-23

15

SCO 2-24

Vĩnh Phúc và Tuyên Quang ở phía Tây, Lạng
Sơn, Bắc Giang ở phía Đông và Hà Nội ở
phía Nam.

Bảng 1. Ký hiệu các điểm thu mẫu nước mặt
Địa danh
Đặc điểm vị trí thu mẫu
Sông Cầu (SCA1-1; SCA1-3; SCA1-5; SCHL26)
Văn Lăng
Nước sông Cầu đầu nguồn tỉnh Thái Nguyên
Nước sông Cầu đoạn từ Hoà Bình đến Sơn
Sơn Cầm
Cẩm, sau khi có sự hợp lưu của sông Đu
Nước sông Cầu đoạn cầu Gia Bảy đến đập Thác
Đập Thác Huống
Huống
Sông Cầu sau hợp lưu
Chịu tác động của các hoạt động sinh hoạt, sản
với sông Công
xuất
Phụ lưu sông Cầu (SCA2-8; SCA2-9; SCA3-1)
Sông Chợ Chu
Nước sông Chợ Chu
Sông Đu
Nước sông Đu trước khi nhập lưu với sông Cầu
Suối Cam Giá
Nước thải của khu công nghiệp gang thép
Sông Công (CSO2-12; SCO2-14; SCO2-15; SCO2-17)
Bình Thành - Định Hóa
Nước thượng nguồn sông Công
Cầu Huy Ngạc
Nước đoạn từ Phú Cường đến cầu Huy Ngạc
Hồ Núi Cốc
chất lượng nước hồ
TP Sông Công
Nước sông Công từ Đập Hồ Núi Cốc đến TP/thị
xã sông Công
Cầu Đa Phúc
Nước đoạn từ bến Đẫm đến cầu Đa Phúc
Phụ lưu sông Công (SCO2-22; SCO2-23; SCO2-24)
Nước suối Tiên Hội trước khi nhập lưu với
Tiên Hội
sông Công
Suối Kẻn (Vạn Thọ)
Nước trước khi đổ vào hồ Núi Cốc
Chịu tác động của các hoạt động nông nghiệp,
Suối Hai Huyện
khai thác khoáng sản
[Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên (2011–2018)]

Các phương pháp được sử dụng trong
nghiên cứu:
Sử dụng phương pháp thu thập và tổng
hợp tài liệu số liệu sơ cấp, thứ cấp phục vụ
nghiên cứu của đề tài;
Sử dụng phương pháp thu thập và tổng
hợp tài liệu số liệu sơ cấp, thứ cấp phục vụ
nghiên cứu của đề tài;
Tiến hành khảo sát thực địa nhằm bổ
sung và kiểm tra hiện trạng, lấy mẫu phân tích
các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước;
Sử dụng phương pháp thống kê để phân
tích các số liệu thu thập được đồng thời tổng

hợp số liệu/tài liệu với mục đích so sánh và
đánh giá;
Đánh giá và phân tích chất lượng nước
mặt và nước ngầm từ các nguồn nước khác
nhau như sông Cầu, sông Công, các phụ lưu
và các hồ theo các thông số hóa học, sinh học
theo QCVN 08:2015-BTNMT mức A2, mức
B1 giành cho nước mặt và QCVN 09:
2015/BTNMT giành cho nước ngầm, so sánh
giữa các vùng, giữa hiện tại và trước đây;
Phương pháp tính chỉ số chất lượng nước
(WQI) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Sổ
tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng
nước Ban hành kèm theo Quyết định số
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879/QĐ-TCMT ngày 1 tháng 7 năm 2011 của
Tổng cục Môi trường), bao gồm đánh giá
nhanh và tổng quát chất lượng nước mặt; phân

STT

Ký hiệu

1

NNTP-1

2
3

NNSC-2
NNĐT-3

4

NNVN-4

5
6

NNPL-5
NNĐHY-6

7

NNPB-7

8

NNPY-8

9

NNĐHO-9

loại mục đích sử dụng nước một cách dễ hiểu,
trực quan.

Bảng 2. Vị trí các điểm quan trắc nước ngầm
Địa danh
Đặc điểm vị trí thu mẫu
TP. Thái Nguyên - P. Cam Giá (Giếng nhà dân tại
TP. Thái Nguyên
tổ 17)
TP. Sông Công
Sông Công (P.Mỏ Chè, giếng nhà dân tại tổ 10)
Huyện Đại Từ
Đại Từ - xã Hà Thượng (Giếng nhà dân tại xóm 4)
La Hiên - Võ Nhai (Giếng nhà dân khu vực xóm
Huyện Võ Nhai
Cây Bồng)
Huyện Phú Lương Phú Lương (khu vực xã Phấn Mễ)
Huyện Đồng Hỷ
Đồng Hỷ (vực tổ 9, TT Trại Cau)
Phú Bình (Giếng nhà dân tại khu vực xóm Thuần
Huyện Phú Bình
Pháp, xã Điềm Thụy)
Phổ Yên (Giếng nhà dân tại xóm Giếng, xã Hồng
TX. Phổ Yên
Tiến)
Định Hoá (Giếng nhà dân tại khu vực phố Hợp
Huyện Định Hóa
Thành, thị trấn Chợ Chu)

[Nguồn: Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên (2011–2018)]
Các mẫu nước được quan trắc 6 đợt/năm
vào các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 trên địa bàn
nghiên cứu. Trong đó tổng số mẫu nước mặt
là 15 mẫu được lấy dọc lưu vực sông và hệ
thống phụ lưu sông nguồn cấp nước chính của
thành phố, mẫu nước ngầm được quan trắc tại
9 điểm trong tỉnh Thái Nguyên.

2015–2018, hầu hết pH đều vượt ngưỡng
A2 và đạt mức B1.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt
thời gian từ năm 2011–2018
pH và chất rắn lơ lửng (TSS)
Dựa trên kết quả quan trắc của Trung
tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Thái Nguyên và tính toán trong nghiên cứu.
Chất lượng nước được tính theo trung bình
năm tại các điểm quan trắc từ năm 2011–
2018. Giá trị pH của nước mặt trên lưu vực
sông Cầu và phụ lưu có tính chất trung tính
cho đến axit nhẹ, kiềm nhẹ, dao động trong
khoảng 6,3–8,1 trong các năm 2011–2015.
Trên lưu vực sông Công và phụ lưu, pH
trung bình năm dao động 6,5–8,2 pH của
nước đều nằm trong giới hạn mức A2 của
QCVN 08:2015/BTNMT; giai đoạn từ
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Hình 1. Hàm lượng TSS trên Sông Cầu
2011–2018
Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trung
bình trên sông từ 2011–2018 tại các điểm
quan trắc nhìn chung là khá cao và cao hơn
so với trên các phụ lưu, đặc biệt giai đoạn
2011–2015 trên sông Cầu, hầu như các điểm
quan trắc đều có giá trị vượt ngưỡng cho
phép (hình 1–2), trên sông Công giá trị này
thấp hơn, chỉ có 2/20 các điểm có giá trị vượt
ngưỡng cho phép là điểm SCO1-19 (cầu Đa
Phúc) và SC1-14 (cầu Huy Ngạc).
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Tuy nhiên, tại mỗi điểm, hàm lượng TSS
không tăng theo thời gian từ 2011 đến 2018.
Việc xuất hiện nhiều điểm có giá trị TSS vượt
ngưỡng trên cả hai dòng chính sông Cầu (Văn
Lăng, Sơn Cầm) và sông Công có thể là do
hậu quả của việc tiếp nhận nước thải, nước
chảy tràn từ các khu vực khai thác khoáng
sản, khu dân cư, nông nghiệp và đặc biệt là do
hoạt động khai thác cát lòng sông.

năm đều đạt mức B1 phù hợp dùng cho sản
xuất nông nghiệp (tại một số thời điểm vào
các tháng mưa cao hơn vào các tháng mùa
khô với chỉ khoảng 50% số điểm có chất
lượng nước đạt tiêu chuẩn A2, có thể do
nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất hữu
cơ từ đồng ruộng, đô thị, khu dân cư).

Hình 4. Hàm lượng COD phụ lưu sông Cầu
2011–2018
Hình 2. Hàm lượng TSS trên phụ lưu
sông Cầu 2011–2018
Các thông số thủy lý, thủy hóa (DO, COD,
BOD5), thời gian từ năm 2011-2018
Nhìn chung, hàm lượng DO hòa tan
trung bình tại phần lớn các điểm quan trắc
trên dòng chính sông Cầu, sông Công khá cao
đạt hoặc vượt yêu cầu về chất lượng nguồn
A2 và B1, diễn biến hàm lượng DO không có
sự thay đổi nhiều qua các năm, một số điểm
vượt ngưỡng nằm ở các điểm tiếp nhận nguồn
nước thải từ sản xuất và sinh hoạt.

Trên sông Công và phụ lưu, giá trị hàm
lượng dinh dưỡng trung bình năm hầu hết đạt
hoặc gần đạt chất lượng nước nguồn A2 (trừ
điểm sông Cầu sau hợp lưu với sông Công
vào mùa khô có hàm lượng chất hữu cơ cao
hơn rõ rệt) (hình 5), hàm lượng COD trên
sông Công và phụ lưu đạt quy chuẩn cột B1.

Hình 5. Hàm lượng COD trên sông Công
2011–2018

Hình 3. Hàm lượng COD trên sông Cầu
2011–2018
Hàm lượng COD, BOD5: Trên sông Cầu
và phụ lưu, hàm lượng hữu cơ trung bình

Giá trị BOD5 không có xu hướng tăng
theo thời gian. Trên sông Công một số thời
điểm đã vượt giới hạn cho phép với nguồn
loại A2, tại các phụ lưu mức độ hàm lượng
hữu cơ không cao hơn so với tại dòng chính,
có một số điểm vượt giới hạn cho phép cột B1
(Tiên Hội (SCO2-22)) (hình 7, hình 8).
371

Nguyen Minh Quy et al.

Hình 6. Hàm lượng COD phụ lưu sông Công
2011–2018

Hình 7. Diễn biến BOD5 trên sông Cầu
2011–2018

Thành phần vi sinh vật (Coliform)
Phần lớn các điểm quan trắc điển hình
trên sông Cầu, sông Công và phụ lưu có giá
trị tổng coliform nằm trong giới hạn cho
phép, một số điểm tại một vài năm vượt cục
bộ do nằm tại các điểm tiếp nhận nước thải
sinh hoạt và hợp lưu sông Cầu - sông Công
(SCHL26) và tại Sơn Cẩm (SCA1-3). Giá trị
vi sinh không có xu hướng thay đổi rõ rệt
qua các năm.
Kim loại nặng(KLN)
Trên sông Cầu, sông Công và phụ lưu
tại một số thời điểm có một số điểm quan
trắc hàm lượng KLN như thủy ngân, asen,
cadimi và chì có nồng độ cao vượt giới hạn
tối đa cho phép về chất lượng nước mặt đối
mức A2 và B1. Đặc biệt nồng độ các kim
loại nặng có xu hướng tăng qua các năm.
Đây cũng là vấn đề đáng lo ngại nhất do các
loại KLN có độc tính cao có khả năng gây
hại rất lớn cho con người và thủy sinh.
Nguyên nhân do nước thải, nước mưa chảy
tràn từ các khu khai thác khoáng sản đá kim,
mỏ kim loại màu, các nhà máy thép, các bãi
rác. Vì vậy, ô nhiễm kim loại nặng là vấn đề
cần quan tâm theo dõi, quan trắc tại nguồn
để xác định nguyên nhân và cần có biện
pháp kiểm soát.

Hình 8. Diễn biến BOD5 trên sông Công
2011–2018
Các chất dinh dưỡng
Trên sông Cầu và sông Công và các phụ
lưu, hàm lượng NO3- tại các điểm quan trắc
trên dòng chính và chi lưu đều đạt giới hạn cho
phép loại A2 và B1 và không có sự gia tăng.
Các muối dinh dưỡng NH4+, NO2-, PO43-,
các chất có độc tính cao: CN- , phenol và dầu
mỡ trên sông Cầu, sông Công và các phụ lưu
đều có nồng độ thấp và đạt QCVN
08:2015/BTNMT mức A2 và B1.
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Hình 9. Hàm lượng Hg trên sông Cầu
2011–2018
Các KLN có độc tính cao khác: As, Zn,
Mn, Cr, Ni, Cu, Sn trên sông Cầu, sông Công
và phụ lưu thấp và đạt mức A2. Một số điểm
do khai thác khoáng sản nên thường xuyên bị
ô nhiễm cục bộ bởi asen, mangan, chì,
cadimi, kẽm như: Suối Phục Linh, suối Cát
và khu vực khai thác kẽm chì Làng Hích
(suối Metit).
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Hình 10. Hàm lượng Hg trên sông Công
2011–2018
Đánh giá chất lượng nước mặt dựa vào chỉ
số WQI giai đoạn 2015–2018
Chỉ số chất lượng nước (WQI) là một chỉ
số được tính toán từ các thông số quan trắc
chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về
chất lượng nước và khả năng sử dụng của
nguồn nước đó. Kết quả cho thấy chất lượng
nước sông Công, sông Cầu năm 2017, 2018
chất lượng nước tương đối tốt nhưng thấp hơn
so với năm 2015, 2016.
Trên dòng chính sông Cầu, giai đoạn
2015–2017 hầu hết chất lượng nước chỉ đạt
tiêu chuẩn cấp nước dùng trong thủy lợi, chỉ
số WQI có xu hướng thấp đi ở một số điểm
quan trắc điển hình. Năm 2015 tại các điểm
Văn Lăng SCA1-1, Sơn Cẩm SCA1-3, đập
Thác Huống SCA1-5 đều đạt mục đích sử
dụng cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên chất
lượng lượng ngày càng xấu đi, tại điểm Đập
Thác Huống SCA1-5 năm 2016, 2017, điểm
Sơn Cẩm SCA1-3 năm 2017 chỉ số WQI ở
dưới mức 25, nước bị ô nhiễm nặng.

Hình 11. Diễn biến WQI trên sông Cầu
từ năm 2015–2018
Năm 2018 chất lượng nước nhìn chung
tương đối tốt, sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn

thành phố Thái Nguyên đến Phú Bình có thể
sử dụng cho mục đích sinh hoạt sau khi áp
dụng công nghệ xử lý phù hợp, các khu vực
khác hầu hết đều đạt yêu cầu cho tưới tiêu
nông nghiệp duy có điểm Cầu nước không
đảm bảo mục đích tưới tiêu cột B1 (hình 11).
Phần lớn các phụ lưu có chất lượng nước
xấu hơn trên dòng chính, không đảm bảo cho
mục đích tưới tiêu và các mục đích tương
đương khác: Các điểm suối Nghinh Tường,
suối Pó, đập Khắc Kiệm, điểm 2H77 Khau
Âu, suối Metit, sông Đu, suối Phục Linh, suối
Nà Dàu (tại điểm cầu Cong), suối Phượng
Hoàng, suối Mỏ Bạch, suối Linh Nham (trước
khi đổ ra sông Cầu), suối Xương Rồng, suối
Loàng, suối Cam Giá, suối Thác Lạc, suối
Phố Hương và suối Văn Dương). Một số phụ
lưu thường xuyên bị ô nhiễm cục bộ: phụ lưu
chảy qua địa bàn xã Thần Sa chỉ số WQI rất
thấp, nước ô nhiễm cao bởi TSS, chịu ảnh
hưởng lớn từ hoạt động khai thác khoáng sản
đa kim quanh khu vực (hình 12).

Hình 12. Diễn biến WQI trên phụ lưu
sông Cầu từ năm 2015–2018
Nhìn chung chất lượng nước sông Công tốt
hơn so với chất lượng nước sông Cầu. Năm
2017, 2018 chất lượng nước tương đối tốt
nhưng thấp hơn so với năm 2015, 2016. Sông
Công từ cầu Phú Thịnh đến cầu Thác Nhái năm
2018 chất lượng nước có thể sử dụng cho mục
đích sinh hoạt sau khi áp dụng công nghệ xử lý
phù hợp, các khu vực khác hầu hết đáp ứng
được mục đích tưới tiêu thủy lợi (trừ điểm Phú
Cường) (hình 13).
Tại các điểm hồ Núi Cốc, điểm cấp nước
nhà máy Tích Lương, cấp nước nhà máy nước
sông Công đạt mức A2 cấp nước cho sinh
373

Nguyen Minh Quy et al.
hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp. Phần
hạ nguồn (điểm từ cầu Thác Nhái đến điểm
hợp lưu sông Cầu) chất lượng nước đạt mức
cấp nước cho tưới tiêu thủy lợi.

Hình 16. Diễn biến WQI trên sông Công
2015–2018
Trên phụ lưu sông Công: Suối Na Trầm,
Na Mao đạt chất lượng mức tương đối tốt, đảm
bảo cho tưới tiêu thủy lợi và mục đích khác.
Điểm suối Tiên Hội, suối Kẻn, suối Mỹ Yên
chất lượng tốt có thể sử dụng cho mục đích cấp
nước sinh hoạt nhưng áp dụng biện pháp xử lý
phù hợp. Một số phụ lưu suối chất lượng kém,
không sử dụng được cho mục đích tưới tiêu
thủy lợi như suối tiếp nhận nước thải TP Sông
Công, suối Hai Huyện, suối Ngòi Mà, suối Đắc
Sơn, Thác Lạc, suối Cam Giá (hình 14).

thường xuyên, liên tục; nguyên nhân vượt
tiêu chuẩn cục bộ chưa xác định được. Giai
đoạn 2015–2018 tại các điểm quan trắc hầu
hết các chỉ tiêu đều trong ngưỡng cho phép
chỉ có một số chỉ tiêu như pH, Độ cứng,
Pemanganat tại một số điểm không đạt (TP.
Thái Nguyên( Phường Cam Giá), Sông Công
(phường Mỏ Chè), Đại Từ (Xã Hà Thượng),
La Hiên (Võ Nhai), Phú Lương (Giang Tiên),
Đồng Hỷ (TT Trại Cau), Phú Bình (Điềm
Thụy), Phổ Yên (Xã Hồng Tiến), Định Hoá
(Hợp Thành, Thị trấn Chợ Chu), Phường Tân
Lập). Một số điểm chỉ tiêu NO3- vượt
ngưỡng cho phép (phường Cam Giá năm
2017 chỉ tiêu NO3- vượt 2,2 lần; điểm sông
Công (phường Mỏ Chè năm 2017 vượt 1,08
lần). Năm 2018, chất lượng nước ngầm ở các
điểm quan trắc tương đối ổn định, các chỉ
tiêu đa phần nằm trong giới hạn cho phép của
quy chuẩn 09:2015-MT/BTNMT.

Hình 15. Diễn biến độ cứng trong nước ngầm
giai đoạn 2011–2018

Hình 14. Diễn biến WQI trên phụ lưu
sông Công 2015–2018
Chất lượng nước ngầm trên sông Cầu, sông
Công và các phụ lưu dựa vào Quy chuẩn
Việt Nam
Tại 9 vị trí quan trắc trên địa bàn 9 huyện
hầu hết chất lượng nước ngầm đạt tiêu chuẩn
cho phép. Cục bộ một số thời điểm có chỉ
tiêu vượt tiêu chuẩn nhưng không kéo dài
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Hình 16. Diễn biến Coliform trong nước ngầm
giai đoạn 2011–2018
Một số mẫu nước ở thành phố Thái
Nguyên và các huyện Phú Lương, Đại Từ,
Định Hóa, Phú Bình, coliform tại vượt ngưỡng
cho phép từ 3–5 lần so với quy chuẩn).

Đánh giá hiện trạng

Nhìn chung, chất lượng nước sông Cầu,
sông Công giai đoạn 2011–2018 có nhiều biến
động, chất lượng nước năm 2017, 2018 tương
đối tốt nhưng thấp hơn so với giai đoạn trước.
Do việc xây dựng các hồ chứa thủy lợi, thủy
điện (hồ Núi Cốc, hồ Hợp Nhất).
Đề xuất các giải pháp
Xây dựng và ban hành chính sách chung
về nhiệm vụ phát triển bền vững, khai thác, sử
dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
nhằm phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao
trình độ và năng lực quản lý cho cán bộ địa
phương ;thiết lập hành lang bảo vệ nguồn
nước mặt.
Áp dụng Nghị định 25/2013/NĐ-CP về
việc thu phí nước thải các tổ chức, cá nhân có
hoạt động xả thải vào nguồn nước Tăng ngân
sách cho công tác bảo vệ và khai thác tài
nguyên nước; xã hội hóa đầu tư vào các công
trình xử lý nước thải tập trung và cấp nước
sạch ở địa phương.
Sử dụng tốt các hình thúc truyền thông,
giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm
về bảo vệ nguồn nước và môi trường.
Tiến hành nghiên cứu khoa học, quan trắc
môi trường và tiếp nhận và chuyển giao công
nghệ mới trong cấp nước sinh hoạt và xử lý
nước thải.
KẾT LUẬN
Nguyên có xu hướng gia tăng mức độ suy
giảm về chất lượng và số lượng các điểm ô
nhiễm cục bộ theo thời gian. Giai đoạn 2011–
2014 có chất lượng nước tốt hơn với các chỉ
tiêu và hàm lượng chất ô nhiễm ít hơn so với
với giai đoạn 2015–2018.
Trên các dòng chính sông Cầu giai đoạn
2015–2018 chất lượng nước hầu hết chỉ đạt
tiêu chuẩn cấp nước dùng cho thủy lợi, tại phụ
lưu chất lượng nước xấu hơn trên dòng chính,
các điểm ô nhiễm cục bộ đa số nằm gần các
khu công nghiệp, khai thác chế biến khoáng
sản đa kim hoặc nguồn tiếp nhận nước thải
của thành phố. Chất lượng nước sông Công và
phụ lưu tốt hơn so với trên sông Cầu, nhiều
điểm có thể dùng cấp nước sinh hoạt khi qua
xử lý thích hợp. Chất lượng nước ngầm tương
đối ổn định và hầu hết đều nằm trong ngưỡng
cho phép của quy chuẩn.

Lời cảm ơn: Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến
Trung tâm Quan trắc Môi trường Thái Nguyên;
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái
Nguyên đã cung cấp chuỗi số liệu 2011–2018
quan trắc các chỉ tiêu quan trắc hàng năm của
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Thái Nguyên và các báo cáo đánh giá tổng hợp
về hiện trạng môi trường nước của sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
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ABSTRACT
This article presents the results of the monitoring on carbon absorption of Can Gio mangrove
ecosystem based on the approach of Eddy-Covariance technique through the system of CO 2
fluxes observation tower. During the two years period (from May 2017 to April 2019), the
results of processing and analysis of the database obtained from specialized monitoring
instruments showed that CO 2 content was absorbed/discharged between mangrove ecosystem
and the atmosphere depended on the day and night time due to photosynthesis of vegetation.
The strongest absorption time of CO 2 is from 11:00 am to 12:00 pm. From 06:00 pm to 08:00
am next morning, a small amount of CO 2 is released into the atmosphere. The monthly average
carbon absorption capacity was 108.835 gC/m2, the lowest was 62.88 gC/m2 (12/2017), the
highest was 167.16 gC/m2 (4/2018). The total amount of carbon absorbed in the first 12
months was 1,321 gC/m2 and 1,293 gC/m2 for the next period (equivalent to ~48 tCO 2/ha). In
summary, Can Gio mangrove Biosphere Reserve is considered a significant carbon sink in the
tropics.
Keywords: Net ecosystem exchange of CO2, eddy covariance, mangrove forest, Can Gio.
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ƯỚC TÍNH KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI CO2 CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP
MẶN CẦN GIỜ BẰNG PHƯƠNG PHÁP EDDY-COVARIANCE
Đỗ Phong Lưu*, Vitaly K. Avilov, Nguyễn Văn Thịnh
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam
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TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần
Giờ trên cơ sở tiếp cận phương pháp phương sai rối Eddy-Covariance qua hệ thống Tháp quan trắc
dòng CO2. Trong khoảng thời gian 2 năm (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2019), kết quả xử lý, phân
tích các số liệu thu được từ thiết bị quan trắc chuyên dụng cho thấy: Hàm lượng CO2 trao đổi (hấp
thụ và phát thải) giữa rừng ngập mặn với khí quyển phụ thuộc vào yếu tố thời gian ngày và đêm do
quá trình quang hợp của thực vật. Thời điểm CO2 hấp thụ mạnh nhất vào khoảng 11 giờ đến 12 giờ.
Một phần hàm lượng CO2 bị phát thải vào khí quyển trong thời gian 18 giờ h m trước tới giờ
h m sau Khả năng hấp thụ carbon trung bình tháng là 108,835 gC/m2, thấp nhất là 62,88 gC/m2
(12/2017), cao nhất 167,16 gC/m2 (4/2018). Tổng lượng carbon hấp thụ trong 12 tháng đầu là 1.321
gC/m2 và 1.293 cho 12 tháng kế tiếp (tương đương ~48 tấn CO2/ha năm) Khu Dự trữ sinh quyển
rừng ngập mặn Cần Giờ được xác định là “bể” chứa carbon quan trọng ở vùng nhiệt đới.
Từ khóa: Hấp thụ carbon, phương pháp Eddy Covariance, rừng ngập mặn, Cần Giờ.

*Địa chỉ liên hệ email: dophongluu@gmail.com
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đ y, việc xác định
lượng carbon C) t ch tụ của các iểu thảm
thực vật rừng được các nhà nghiên cứu trong
nước thực hiện chủ yếu theo phương pháp
điều tra sinh khối Biometric) trên cơ sở chia
rừng, lấy m u thực vật, ph n t ch carbon
Phương pháp này ch cho ph p ước t nh lượng
carbon trên một diện tích rừng trong một thời
điểm nhất định và c thể cần đến việc chặt hạ
cây rừng để xác định sinh khối của chúng.
Ngoài ra, sử dụng phương pháp sinh hối để
xác định lượng carbon trong các loài thực vật
nghiên cứu thường mang t nh đại diện, không
thể tính toán hết các loài thực vật khác trong
quần xã, cũng như chưa t nh đến hàm lượng
carbon trong các thành phần khác tham gia hệ
sinh thái như trong đất, trầm tích, thủy vực...
(Bảo Huy, 2009; Viên Ngọc Nam, 2011).
Để xác định lượng CO2 và một số thông
số h tượng tại bất kỳ thời điểm nào trong
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ngày của một hệ sinh thái rừng, nhiều nghiên
cứu đã sử dụng phương pháp t nh toán hác
được phát triển ở những năm 90 của thế kỷ
trước, đ là phương pháp Eddy Covariance
(EC) Phương pháp này được đánh giá c cơ
sở khoa học rõ ràng, với độ tin cậy cao
(Burba, 2013; Trần Công Huấn và nnk.,
2012). Hiện nay, phương pháp EC đang được
sử dụng rộng rãi tại các khu rừng n đới
(Kominami et al., 2008; Elbers et al., 2011),
các khu rừng nhiệt đới (Đinh Bá Duy, 2015;
Saigusa et al., 2008) và tại rừng ngập mặn
(Barr et al., 2012).
Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu
kết quả bước đầu ước tính trao đổi thực CO2
của hệ sinh thái (Net ecosystem exchange of
CO2 - NEE) ở rừng ngập mặn (RNM) Cần Giờ
thông qua phương pháp Eddy Covariance trên
hệ thống Tháp quan trắc khí hậu của Trung
tâm Nhiệt đới Việt - Nga, trong thời gian 2
năm (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2019).

Ước tính khả năng trao đổi CO2

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2017, tháp
quan trắc khí hậu Cần Giờ đặt tại Trạm Nghiên
cứu, ứng dụng và thử nghiệm Cần Giờ/Trung
tâm Nhiệt đới Việt - Nga (xã Long Hòa) được
xây dựng với mục đ ch quan trắc dòng nhiệt,
hơi nước, khí CO2 và một số thông số khí

tượng khác của RNM Cần Giờ. Tọa độ:
10o27’15,2” vĩ Bắc và 106o53’32,4” inh Đ ng
(hình 1) Đ y là hu vực RNM đặc trưng với
loài thực vật chiếm ưu thế là Đước đ i
(Rhizophora apiculata) và Mấm trắng
(Avicennia alba) có chiều cao khoảng 10–15 m
xen l n các c y con, c y chưa trưởng thành và
một số loài thực vật ngập mặn khác.

Hình 1. Vị tr địa lý Tháp quan trắc khí hậu Cần Giờ
Phương pháp EC được sử dụng để ước
tính NEE thông qua việc giám sát liên tục quá
trình trao đổi khí CO2 của thực vật với môi
trường xung quanh. Trên một tháp quan trắc
cao vượt tán rừng, thiết bị phân tích CO2 được
lắp đặt để đo liên tục quá trình trao đổi khí.
Mật độ của dòng khí CO2 xác định lượng CO2
đi vào và đi ra từ tán rừng (trên một đơn vị
diện tích, trong một đơn vị thời gian).
Các dòng nhiệt hiện (sensible heat), hơi
nước và CO2 đã được đo liên tục từ tháng
5/2017 bằng phương pháp EC th ng qua việc
sử dụng máy đo gi siêu m ba chiều (3-Axis
Anemometer
WindMaster
Pro,
Gill
Instruments Limited, Hampshire, UK) và
máy phân tích khí hồng ngoại (LI-7500 RS
Open Path CO2/H2O Gas Analyzer, LI-COR,
Utah) lắp đặt trên Tháp ở độ cao 32 m

(hình 1). Mật độ dòng photon quang hợpPhotosynthetic photon flux density (PPFD)
đo bởi cảm biến lượng tử (LI ‐ 190SB, LI ‐
COR, Inc., Lincoln, Nebraska). Nhiệt độ
h ng h , độ ẩm và lượng mưa được ghi
nhận bằng thiết bị HMP45C và thiết bị
TE525WS-L (Campbell Scientific, Inc.,
Logan, Utah) nhằm khảo sát xu hướng biến
động của quá trình trao đổi CO2 tại khu vực
nghiên cứu theo các biến khí hậu.
Do hô hấp của hệ sinh thái (Reco) có liên
quan mật thiết với nhiệt độ không khí, mối
quan hệ theo hàm mũ giữa trao đổi sinh thái
ròng về đêm và nhiệt độ h ng h thường
được sử dụng để mô hình hóa Reco trong thời
gian khi tổng năng suất của hệ sinh thái GEP
(Gross ecosystem production) là 0. Phương
trình (1) là một công thức thực nghiệm thể
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hiện mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí T
(oC) và hô hấp của hệ sinh thái (Reco) tại vị trí
đo bằng phương pháp EC Trong điều kiện
tĩnh lặng của dòng h ng h , để tránh sự
đánh giá sai th ng lượng trao đổi vào những
đêm c độ nhiễu loạn không khí thấp (u* <
0,2 m/s) giá trị của NEE được thay thế bằng
phương trình 1) Saigusa et al., 2002).
Reco  A.QT 10 10

(1)

(Q = 2,57; A = 0,17 mol/m2/day).
Trong báo cáo của chúng tôi, các giá trị
hàng ngày (24 giờ) của các thành phần trong
quỹ carbon được ước tính gồm sản lượng thực
hệ sinh thái NEP (Net ecosystem production)
và tổng sản lượng sơ cấp GPP (gross primary
production) dựa trên hàm lượng CO2 trao đổi
thuần hàng ngày (NEE). NEP và NEE là các
thuật ngữ tương đương đề cập đến sự cân
bằng giữa hấp thụ và giải phóng carbon. Tuy
nhiên, các giá trị NEP thường mang dấu
dương để ch sự t ch lũy carbon của hệ thống
quan điểm của nhà sinh vật học) trong khi
các giá trị NEE thường có dấu m để ch sự
hấp thụ carbon từ khí quyển quan điểm của
nhà h tượng học).
và:

NEP   NEE

(2)

GPP  NEP  Reco

(3)

Giá trị Reco hàng ngày được tính bằng phương
trình (1) với T = Tair_32m (oC) (Saigusa et al.,
2005).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Sự biến động NEE trong ngày
Trong quá trình xử lý, phân tích số liệu,
chúng tôi nhận thấy lượng CO2 trao đổi phụ
thuộc vào thời gian ngày, đêm Ở những thời
điểm c ánh sáng mạnh (ban ngày), qua quá
trình quang hợp của thực vật, dòng CO2 di
chuyển từ h quyển xuống RNM, đ y ch nh
là lượng đã được t ch lũy sinh thái Ngược lại
trong thời điểm ánh sáng mặt trời quá yếu
hoặc h ng c ban đêm), cơ chế h hấp của
thực vật thay đổi từ hấp thụ sang phát thải
CO2 hiến cho dòng CO2 di chuyển ngược trở
lại từ hệ sinh thái vào h quyển
Quá trình biến động trong ngày của lượng
CO2 trao đổi giữa RNM Cần Giờ và h quyển
được minh họa trong hình 2 tổng hợp dữ liệu
của tháng 04/2019).
Hình 2 cho thấy, trong tháng /2019 lượng
CO2 được hệ sinh thái hấp thụ trong khoảng
thời gian từ giờ sáng tới giờ chiều, biểu
hiện là NEE < 0. Thời điểm hấp thu nhiều nhất
là từ 12 giờ đến 13 giờ hi mà cường độ bức xạ
mặt trời mạnh nhất Còn hi vào ban đêm, một
lượng CO2 được phát thải từ hệ sinh thái vào
khí quyển (NEE > 0), khoảng thời gian hoạt
động mạnh từ 18 giờ h m trước tới giờ h m
sau và mạnh nhất tại l c giờ đến 7 giờ sáng.
Tuy nhiên, tính chung trong ngày thì hệ sinh
thái v n đ ng vai trò hấp thụ carbon với ước
lượng trung bình ngày là 3,367 gC/m².24 h
(tháng 4/2019).

Hình 2. Dao động của NEE trong ngày tại RNM Cần Giờ (tháng 4/2019)
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Sự biến động các thành phần NEE, GPP và
Reco theo các thời điểm trong năm
Trong thời gian từ 5/2017 đến tháng
4/2019, các giá trị NEE, GPP và Reco ghi nhận
tại RNM Cần Giờ được trình bày tại bảng 1 và
hình 3.
Bảng 1: Các thành phần NEE, GPP, Reco tại
RNM Cần Giờ
NEE
Reco
GPP
Thời
gian
gC/m².mon gC/m².mon gC/m².mon
May-17
-107,52
361,56
469,08
Jun-17
-109,44
335,16
444,60
Jul-17
-139,20
323,88
463,20
Aug-17
-90,36
347,16
437,52
Sep-17
-72,24
348,12
420,48
Oct-17
-109,08
324,48
433,56
Nov-17
-71,04
319,44
390,48
Dec-17
-62,88
296,04
358,92
Jan-18
-102,12
294,0
396,12
Feb-18
-132,72
257,64
390,36
Mar-18
-157,80
316,32
474,12
Apr-18
-167,16
333,60
500,76
May-18
-68,76
375,0
443,76
Jun-18
-104,76
327,12
431,88
Jul-18
-103,44
333,36
436,92
Aug-18
-103,56
330,60
434,16
Sep-18
-84,72
308,64
393,36
Oct-18
-107,40
343,32
450,60
Nov-18
-107,64
323,52
431,16
Dec-18
-95,28
329,52
424,92
Jan-19
-127,08
309,60
436,68
Feb-19
-161,28
268,56
429,72
Mar-19
-136,20
347,64
483,72
Apr-19
-90,36
374,04
464,40
Trung bình -108,835
326,18
435,02
[Nguồn: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga].

Các kết quả trên bảng 1 và hình 3 cho thấy
trao đổi thực CO2 của hệ sinh thái NEE tại
RNM Cần Giờ thường có giá trị cao hơn mức
trung bình tháng (108,835 gC/m²) vào những
khoảng thời điểm hi mà cường độ nắng
mạnh và thời gian nắng trong ngày dài vào
mùa khô (từ tháng 1 tới tháng ) Do đặc thù
RNM là một hệ sinh thái đất ướt (wetland) với
chế độ ẩm dồi dào, bức xạ lớn và đều đặn, đặc
biệt trong những tháng h ng c mưa, năng

lượng cho quá trình quang hợp phát xạ từ mặt
trời không bị mây mù che phủ đạt giá trị cực
đại. GPP và NEE biến động tương đồng nhau
và cùng đạt mức cực đại trong mùa khô và
cực tiểu trong mùa mưa.
Tuy có sự biến động theo mùa nhưng theo
quan sát của chúng tôi RNM Cần Giờ hấp thụ
mạnh CO2 từ khí quyển Vào ban đêm. CO2
phát tán vào khí quyển, song khối lượng
không lớn Vai trò “bể - nguồn” của RNM
thay đổi liên tục từ ngày sang đêm, nhưng
NEE có giá trị âm ở tất cả các tháng cho thấy
RNM đã đ ng vai trò như một “bể” chứa
carbon khi tiếp nhận lượng CO2 từ khí quyển
thông qua hô hấp (chủ yếu nhất là quang hợp
của thực vật). Giá trị t ch lũy của tháng đạt
cao nhất là 167,16 gC/m2 vào tháng 4/2018,
thấp nhất là 62,88 gC/m2 vào tháng 12/2017,
giá trị trung bình đạt 108,835 gC/m². Tổng
lượng carbon hấp thụ trong 12 tháng đầu là
1.321 gC/m2 và 1.293 cho 12 tháng kế tiếp
tương đương ~ tấn CO2/ha năm).
Theo thống kê của Kato và Tang (2008),
GPP hàng năm tổng NEP và Reco) được báo
cáo cho các hệ sinh thái nhiệt đới thường vượt
quá 3.000 gC/m2 năm, với giá trị trung bình
toàn cầu là 3.551 ± 160 gC/m2 năm Luyssaert
et al., 2007). Các giá trị GPP này thấp hơn so
với ước tính của chúng tôi tại RNM Cần Giờ.
Đối quá trình hô hấp của hệ sinh thái, ở khu
vực nhiệt đới và cận nhiệt đới khác có giá trị
Reco là 3.061 ± 162 gC/m2 năm Luyssaert et
al., 2007), giá trị này cũng thấp hơn so với kết
quả nghiên cứu của chúng tôi là 3.857,4
gC/m2 (từ tháng 05/2017 đến tháng 4/2018) và
3.970,9 gC/m2(từ tháng 5/201 đến tháng
4/2019).
Tổng lượng NEE đo được trong quan sát
của chúng tôi (~1.300 gC/m2/năm) cao hơn
so với NEE đo được bằng phương pháp EC
đối với các hệ sinh thái trên cạn (upland
ecosystem) vùng nhiệt đới. Ở rừng nhiệt đới
Brazil, ước t nh NEE dao động từ -560 ÷ 1190 gC/m2 năm Carswell et al , 2002;
Malhi et al., 2004; Malhi et al., 2009). Ở các
khu rừng trên cạn của Thái Lan, Malaysia và
Indonesia giá trị NEE dao động từ - 0 đến
+180 gC/m2 năm Hirata et al , 200 ) Tại
rừng ẩm thường xanh Nam Cát Tiên (t nh
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Đồng Nai), giá trị NEE xác định được là 401, -453, -513 gC/m2 năm lần lượt vào các
năm 2012, 2013 và 2014 (Đinh Bá Duy,
2015). NEE tương đối cao của RNM có thể
được giải th ch do quá trình t ch lũy sinh
khối cao trong khi quá trình hô hấp dị dưỡng
lại thấp, đặc biệt với các khu vực rừng non
đang phát triển mạnh như trong báo cáo của
Alongi (2011). Một lý do khác làm ảnh
hưởng đến ch số NEE trong RNM là chế độ
thủy triều ở các vùng ven biển. Không giống
như các hu rừng trên cạn, RNM liên tục
chịu ảnh hưởng bởi hoạt động thủy triều.
Hoạt động này đem đến một nguồn carbon
đáng ể gồm carbon hữu cơ hạt (POC),
carbon hữu cơ hòa tan DOC) và carbon v
cơ hòa tan DIC) Barr et al , 2010) Tổng
hợp các nghiên cứu trước đ của Barr ch ra
quá trình phát thải của các nguồn carbon này

sẽ c xu hướng hạ thấp ước tính hô hấp của
hệ sinh thái xuất phát từ các ph p đo EC Thí
dụ, vi sinh vật đáy ph n hủy POC và DOC sẽ
phát thải CO2 trực tiếp vào rừng ngập mặn
(Souza et al., 2009) và từ các khu rừng nhiệt
đới trên mặt đất (Mayorga et al., 2005) d n
đến làm tăng giá trị th ng lượng hô hấp đo
được từ ph p đo EC Tương tự, carbon v cơ
hòa tan DIC), thường được tìm thấy trong
nồng độ cao trong vùng nước cửa sông
(Bouillon et al., 2007a; Miyajima et al.,
2009) Đối với nghiên cứu của chúng tôi, ch
số NEE có thể chịu tác động bởi yếu tố vị trí
Tháp quan trắc nằm gần các cửa s ng Đồng
Tranh, Lòng Tàu và Xoài Rạp. Do yếu tố địa
lý này, khu vực quan trắc liên tục tiếp nhận
nguồn carbon dồi dào do thủy triều tập trung
các dòng POC, DOC và DIC dọc theo các
con s ng đổ về khu vực cửa sông.

Hình 3: Giá trị NEE, GPP và Reco tại RNM Cần Giờ
KẾT LUẬN
Trong giai đoạn từ tháng 5/2017 đến tháng
4/2019, các kết quả nghiên cứu, tính toán cho
thấy RNM Cần Giờ hấp thụ carbon ở tất cả
các tháng. Giá trị trung bình tháng ghi nhận
được là -108,835 gC/m2, giá trị thấp nhất là
-62,88 gC/m2 (12/2017), cao nhất -167,16
gC/m2 (4/2018).
Có thể coi RNM Cần Giờ là một “bể”
chứa carbon thu nhận từ khí quyển. Hàm
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lượng carbon hấp thụ trung bình ngày (tính
riêng trong tháng 4/2019) là 3,367 gC/m².
Tổng hàm lượng carbon đã hấp thụ từ khí
quyển trung bình trong 12 tháng đạt ~1.300
gC/m2 tương đương
tấn CO2/ha). Giá trị
này cao hơn so với các kết quả nghiên cứu ghi
nhận được ở một số khu rừng nhiệt đới trên
cạn với cùng phương pháp nghiên cứu.
Do thời gian quan trắc còn ít, cần tiếp tục
các nghiên cứu với kế hoạch l u dài trong đ
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có xem xét các yếu tố h tượng liên quan cụ
thể là tác động của hoạt động thủy triều tại
khu vực nghiên cứu và ảnh hưởng của n đến
giá trị th ng lượng hô hấp đo được từ phép
đo EC để có thể đánh giá khả năng hấp thụ
CO2 của RNM Cần Giờ một cách đầy đủ
nhất.
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ABSTRACT
The fruits of ghost hand are harvested in September–October, the best seed quality when they
ripe. We have used 8 experiment recipes with the methods of handling of different seeds, each
experiment is repeated 3 times with 90 seeds. Fresh seed are processed by soaking in water 24
hours at 40oC for high germination rate up to 78,88%. With this temperature, the highest
germination rate is in 50–60 days. At the high temperature, the speed of germination is quick and
eariler than the seed not treated and soaking in the common temperature. The humidity had lots
of effect to the seed ability. When seeds dry (humidity = 0), the germination rate is 0%, so seeds
should be processed immediately after harvesting, or finding a preserve reasonable method to
retain the moisture of the seeds.
Keywords: Heliciopsis lobata, germination rate, vegetative propogation.
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THỬ NGHIỆM NHÂN GIỐNG CÂY BÀN TAY MA
(Heliciopcis lobata (Merr.) Sleum. BẰNG HẠT
Nguyễn Thị Vân Anh*, Bùi Văn Thanh
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
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TÓM TẲT
Thử nghiệm nhân giống cây Bàn tay ma Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum. bằng hạt được tiến
hành tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh. Để có chất lượng hạt tốt nhất, quả chín được thu hái
vào tháng 9, 10. Thực nghiệm đã tiến hành 8 công thức thí nghiệm với 3 lần lặp lại, bằng các
biện pháp xử lý hạt giống khác nhau. Kết quả cho thấy, hạt tươi được xử lý bằng cách ngâm
trong nước 24 giờ ở nhiệt độ 40ºC có tỷ lệ nẩy mầm cao nhất, lên tới 78,88%. Với nhiệt độ này,
tỷ lệ nẩy mầm cao nhất trong khoảng thời gian 50–60 ngày. Ở nhiệt độ 40ºC hoặc 60ºC, tốc độ
nảy mầm của hạt nhanh hơn và quá trình nẩy mầm kết thúc sớm hơn so với hạt không qua xử lý
và hạt ngâm ở nhiệt 20–25ºC. Độ ẩm hạt có ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng nảy mầm, hạt có độ
ẩm 15,88% tỷ lệ nẩy mầm là 0%, vì vậy, hạt sau khi thu hái cần được xử lý nhân giống ngay.
Từ khóa: Cây Bàn tay ma, nhân giống bằng hạt, khả năng nảy mầm.

*Địa chỉ email liên hệ: vananh0804@gmail.com
MỞ ĐẦU
Cây Bàn tay ma, Heliciopsis lobata
(Merr.) Sleum., thuộc họ Quắn hoa
(Proteaceae) (Phạm Hoàng Hộ, 2000), còn
có tên gọi khác là Co mừ phi (tiếng Tày) là
một loài cây mọc hoang trong rừng. Cây này
thường dùng để chữa các bệnh lý về gan,
thận, lao hạch (Viện dược liệu, 2003). Đặc
biệt, cây Bàn tay ma là vị thuốc chính trong
hầu hết các các đơn thuốc chữa bệnh về gan
của các lương y nổi tiếng ở các tỉnh Cao
Bằng, Bắc Kạn (Nguyễn Thị Phương Lan,
2010). Trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở
các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn,
Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn, cây Bàn tay ma
được sử dụng khá phổ biến để chữa các
bệnh về gan với các dấu hiệu như chướng
bụng, vàng da bằng cách đun uống hay tắm.
Hiện nay, có nhiều loại dược liệu không rõ
nguồn gốc đang bán trên thị trường, dùng
làm thuốc với tên gọi bàn tay ma. Trên thực
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tế số lượng cá thể loài này đang giảm mạnh
do việc khai thác không hợp lý. Cho đến
nay chưa có nghiên cứu nào đề cập đến về
ươm, trồng hay nhân giống về loài cây này.
Bài báo này đưa ra kết quả thử nghiệm nhân
giống bàn tay ma từ hạt, góp phần làm cơ sở
cho việc bảo tồn một trong những cây dược
liệu có giá trị.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Vật liệu được sử dụng trong trồng thử
nghiệm là hạt thu từ quả chín của loài Bàn
tay ma (Heliciopsis lobata) được thu trong
tự nhiên trên cây khỏe mạnh, không nhiễm
sâu bệnh tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vào tháng
10 năm 2018.
Địa điểm trồng thử nghiệm tại Trạm Đa
dạng sinh học Mê Linh, thời gian thực hiện từ
tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

Thử nghiệm nhân giống cây

Phƣơng pháp nhân giống
Sử dụng phương pháp nhân giống cây
rừng, cây thuốc theo Dương Mộng Hùng
(2005), Nguyễn Duy Minh (2009) và Nguyễn
Hoàng Nghĩa (2001).
Thử nghiệm nhân giống được tiến hành
với 2 lô thí nghiệm:
Thí nghiệm 1 (TN1) với hạt tươi, chia
thành 4 công thức thí nghiệm, 30 hạt/1 công
thức x 3 lần lặp lại, tổng số gồm 360 hạt được
trồng thử nghiệm. Hạt được thử nghiệm theo
các biện pháp xử lý khác nhau.
CT 1: Hạt tươi nguyên, không qua xử lý, ủ
trong cát ẩm ở nhiệt độ phòng 20 ± 5oC;
CT 2: Ngâm hạt trong nước có nhiệt độ
phòng 20 ± 5oC trong thời gian 24 h, sau đó ủ
trong cát ẩm ở nhiệt độ phòng 20 ± 5oC;
CT 3: Ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt
độ 40ºC trong thời gian 24 h, sau đó ủ trong
cát ẩm ở nhiệt độ phòng 20 ± 5oC;
CT 4: Ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt
độ 60oC trong thời gian 24 giờ, sau đó ủ trong
cát ẩm ở nhiệt độ phòng 20 ± 5oC.
Thí nghiệm 2 (TN2): Ảnh hưởng của
độ ẩm hạt và giá thể đến sự nảy mầm của
hạt theo 4 công thức thí nghiệm, với 30
hạt/1 công thức × 3 lần lặp lại, tổng số gồm
360 hạt được trồng thử nghiệm. Hạt được
thử nghiệm theo các biện pháp xử lý
khác nhau.
CT 5: Ngâm hạt tươi (độ ẩm trung bình
50,19% với nước có nhiệt độ phòng trong 24
h sau đó ủ trong đất vườn;

ThÕ h¹t n¶y mÇm % 

CT 6: Ngâm hạt tươi (độ ẩm trung bình
50,19%) trong nước có nhiệt độ phòng trong
24 h sau đó ủ trong cát sạch;
CT 7: Ngâm hạt khô (độ ẩm trung bình
15,88%) với nước có nhiệt độ phòng trong 24
h sau đó ủ trong đất vườn;
CT 8: Ngâm hạt khô (độ ẩm trung bình
15,88%) với nước ở nhiệt độ phòng trong 24 h
sau đó ủ trong cát sạch.
Hạt sau khi nảy mầm được đưa vào bầu
có kích thước 15 cm × 25 cm với thành
phần ruột bầu là đất lấy ở vườn cây thuốc
của Trạm có thành phần cơ giới nhẹ, tơi
xốp, tính năng giữ nước và độ phì tốt, không
có cỏ dại và sâu bệnh trộn với phân hữu cơ
vi sinh với tỷ lệ 80% đất màu + 20% phân
hữu cơ vi sinh.
Xử lý số liệu
Để xác định độ ẩm của hạt, lấy ngẫu nhiên
10 hạt trong tổng số hạt mẫu, tách vỏ hạt lấy
nhân hạt để mang sấy. Mỗi hạt lấy khoảng
5,00 g sấy ở nhiệt độ 70ºC, cân khối lượng hạt
sấy sau 2 h/lần cho đến khi khối lượng hạt
không đổi ở 3 lần liên tiếp.
Sau khi sấy và cân, sự hao hụt khối lượng
hạt ban đầu so với hạt sau sấy chính là lượng
nước tự do trong hạt bị mất đi trong quá trình
sấy khô. Độ ẩm trung bình trong hạt tươi
50,19%; độ ẩm hạt khô trong thí nghiệm còn
15,88%.
Thế nảy mầm của hạt được tính theo công
thức:

Tæng sè h¹t n¶y mÇm trong 1/3 thêi gian ®Çu cña thêi kú n¶y mÇm
Tæng sè h¹t kiÓm nghiÖm
 100

Chỉ số nảy mầm của hạt tính theo công thức:
Chỉ số nảy mầm = tỷ lệ nảy mầm × thế nẩy mầm
Độ ẩm của hạt được tính theo công thức:
§é Èm % 

Khèi lîng h¹t ban ®Çu  Khèi lîng h¹t sau sÊy
 100
Khèi lîng h¹t ban ®Çu
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KẾT QUẢ
Thử nghiệm nhân giống
Tỷ lệ nảy mầm
Hạt của cây bàn tay ma (H. lobata) bắt
đầu nảy mầm vào ngày thứ 50 sau khi ươm,
nảy mầm mạnh trong khoảng 10 ngày từ ngày
thứ 50 đến ngày thứ 60. Sau khi gieo hạt được
50 ngày, ở CT3 số lượng hạt nẩy mầm cao
nhất với tổng số 38 hạt trên 90 hạt nghiên cứu
(hình 1). Trong CT1 và 2, số hạt nảy mầm ở
thời điểm 60 ngày cao hơn thời điểm 50 ngày,
tuy nhiên, với CTTN3 và 4, kết quả ngược lại.

Điều này cho thấy khi xử lý hạt ở nhiệt độ cao
hơn, tốc độ nẩy mầm nhanh hơn. Ngoài ra, tốc
độ nảy mầm của hạt nhanh sẽ tránh được
những rủi ro trong môi trường ươm trồng như
nấm mốc gây thối hạt, vì vậy ở CT3. tỷ lệ nảy
mầm lớn nhất; ở CT 4, hiệu quả nẩy mầm
thấp nhất. Như vậy, nhiệt độ cao có tác động
tổn thương đến phôi điều này dẫn tới việc làm
giảm khả năng nẩy mầm của hạt (bảng 1–2,
hình 1). Theo kết quả thí nghiệm sau 90 ngày
theo dõi hạt cho đến ngày thứ 100 cho thây
thấy các hạt đã ngừng nảy mầm.

Hình 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý hạt bàn tay ma đến khả năng nảy mầm
Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý hạt bàn tay ma đến khả năng nảy mầm
Thời gian
(ngày)

40
50
60
70
80
90
Tổng

CT1
Lần
1
0
5
9
2
1
0
17

Lần
2
0
6
11
3
0
0
20

TB
Lần 3
(Hạt)
0
0,00
4
5,00
11
10,33
3
2,66
0
0,33
0
0,00
18
18,33

CT2
Lần
1
0
8
11
2
1
0
21

Lần
2
0
7
12
3
0
0
22

Lần
3
0
4
9
5
1
0
19

CT 3
TB
(Hạt)
0,00
3,33
10,66
3,33
0,66
0,00
18

Lần
1
0
13
8
3
0
0
24

Lần
2
0
12
10
2
0
0
24

Lần
3
0
12
10
1
0
0
23

CT 4
TB
(Hạt)
0,00
12,33
9,33
2,00
0,00
0,00
23,66

Lần
1
0
12
5
1
0
0
18

Lần
2
0
12
4
0
0
0
16

Lần
3
0
10
6
2
0
0
18

TB
(Hạt)
00
7,66
4,99
1,00
0,00
0,00
17,66

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý hạt đến thế nảy mầm và chỉ số nảy mầm
Công thức thí nghiệm
Tỷ lệ nảy mầm (%)
Thế nảy mầm (%) Chỉ số nảy mầm
CT 1
61,11
26,00
1588,86
CT 2
68,88
29,33
2020,25
CT 3
78,88
50,44
3978,70
CT 4
57,77
42,22
2439,05
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Bảng 3. Ảnh hưởng của độ ẩm hạt và giá thể đến hiệu quả nảy mầm
Thời gian
(ngày)

40
50
60
70
80
90
Tổng

CT 5
Lần
1
0
1
5
9
5
0
20

Lần
2
0
1
3
9
5
0
18

Lần
3
0
2
5
10
5
0
22

CT 6
TB
(Hạt)
0,00
1,33
4,32
9,33
4,99
0,00
20,00

Lần
1
0
5
14
2
1
0
22

Lần
2
0
4
12
6
0
0
22

Lần
3
0
5
11
3
1
0
20

CT 7
TB
(Hạt)
0,00
5,66
12,32
3,66
0,33
0,00
21,33

Lần
1
0
0
0
0
0
0
0

Lần
2
0
0
0
0
0
0
0

Lần
3
0
0
0
0
0
0
0

CT 8
TB
(Hạt)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Lần
1
0
0
0
0
0
0
0

Lần
2
0
0
0
0
0
0
0

Lần
3
0
0
0
0
0
0
0

TB
(Hạt)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bảng 4. Ảnh hưởng của độ ẩm hạt và giá thể đến thế nảy mầm và chỉ số nảy mầm
Công thức thí nghiệm Tỷ lệ nảy mầm (%) Thế nảy mầm (%) Chỉ số nảy mầm
CT 5
66,66
13,55
903,24
CT 6
71,11
26,0
1.848,86
CT 7
0,00
0,00
0,00
CT 8
0,00
0,00
0,00

Hình 2. Ảnh hưởng của độ ẩm hạt và giá thể đến hiệu quả nảy mầm
Sau 90 ngày hạt nảy mầm tiếp tục theo dõi
hạt đến ngày thứ 100 thấy các hạt đã ngừng
nảy mầm, cho thấy hạt cây kết thúc nảy mầm
sau 90 ngày.
Trong các công thức thí nghiệm với giá
thể và độ ẩm của hạt khác nhau, tỷ lệ nảy
mầm, thế nảy mầm và chỉ số nảy mầm khác
nhau. Ở CT 5 và CT 6 tiến hành với hạt tươi
cho ra kết quả tỷ lệ nảy mầm tương đối cao và
tốc độ nảy mầm khác nhau. Hạt được xử lý ủ
vào cát cho tỷ mầm lệ nảy mầm cao nhất ở CT
6 đạt 71,11%, tốc độ nảy mầm nhanh với thế
nảy mầm đạt 26,0% và chỉ số nảy mầm đạt
1.848,86, hạt nảy mầm chủ yếu vào vào ngày
thứ 50–60, nảy mầm mạnh ở ngày thứ 60. Ở

CT 5 giá thể là đất vườn ươm cho tỷ lệ nảy
mầm là 66,66%, tốc độ nảy mầm chậm hơn so
với CT 6 với thế nảy mầm đạt 13,55% và chỉ
số nảy mầm đạt 903,24, hạt nảy mầm tập
trung vào ngày thứ 60–70, nảy mầm mạnh vào
ngày thứ 70. Điều này cho thấy, trong môi
trường cát ẩm hạt ít bị những tác động xấu từ
môi trường như nấm mốc, vi khuẩn so với
môi trường đât vườn, từ đó tạo điều kiện cho
hạt nẩy mầm với tỷ lệ cao hơn (bảng 3–4,
hình 2).
Ở CT7 và CT8 hạt khô được tiến hành thí
nghiệm với hiệu quả nảy mầm và tỷ lệ nảy
mầm đều bằng 0 cho thấy độ ẩm của hạt đã
ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng nảy mầm của
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hạt. Hạt khô có thủy phần thấp dù vẫn được
xử lý nhưng đã mất đi khả năng nảy mầm do
phôi bị chết.
Như vậy, để đạt được hiệu quả cao trong
nhân giống cây Bàn tay ma, xử lý và gieo hạt
ngay khi hạt còn tươi nguyên sẽ cho kết quả
nhân giống đạt cao.
Đánh giá hiệu quả nhân giống
Sự biến thiên tỷ lệ nảy mầm của các công
thức trong cả 2 thí nghiệm được thể hiện ở
hình 3. Có thể thấy, trong cả 8 công thức thí
nghiệm, CT 3 cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất, đạt
78,88%, như vậy, phương pháp xử lý hạt ở
công thức thí ngiệm này phù hợp trong nhân
giống cây Bàn tay ma bằng hạt.

quản hạt tươi bằng các phương pháp bảo quản
để giữ độ ẩm cho hạt, không làm hạt bị giảm
khả năng nảy mầm hoặc bị chết phôi.
Với các hạt đã qua xử lý, hạt nảy mầm có
mầm rễ trắng và dài từ 5–7 cm, lúc này, hạt
mới bắt đầu nảy mầm thành cây non, hạt ủ
trong đất vườn có mầm rễ chuyển sang màu
vàng ngà, mầm còn ngắn, chỉ từ 2–4 cm và
mầm cây con bắt đầu mọc.

Hình 5. Hạt ủ trong cát ẩm

Hình 3. Tỷ lệ nảy mầm của các công thức
thí nghiệm
Ở thí nghiệm 1 (TN1), phương pháp xử
lý hạt khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến
khả năng nảy mầm của hạt, ở CT 3 hạt được
ngâm ở nhiệt độ 40ºC cho tỷ lệ nảy mầm,
thế nảy mầm và chỉ số nảy mầm cao nhất
với các giá trị tương ứng 78,88%, 50,44%
và 3.978,70.
Ở thí nghiệm 2 (TN2), trong CT 5, hạt
tươi được ngâm với nước có nhiệt độ phòng, ủ
trong đất vườn và trong CT 6 hạt tươi được
ngâm trong nước có nhiệt độ phòng, ủ trong
cát sạch với tỷ lệ nảy mầm, thế nảy mầm và
chỉ số nảy mầm đạt lần lượt là 66,66%;
13,55%; 903,24 và 71,11%; 26,00%;
1.848,86.
Như vậy, để đạt được hiệu quả cao trong
nhân giống cây Bàn tay ma, khi hạt còn tươi
nguyên nên xử lý và gieo hạt ngay để hiệu quả
nhân giống đạt cao. Hoặc trong trường hợp
chưa đủ điều kiện nhân giống ngay, nên bảo
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Hình 6. Hạt ủ trong đất vườn

Hình 7. Nhân hạt khô

Thử nghiệm nhân giống cây

Theo dõi quá trình tăng trƣởng của cây con
trong vƣờn ƣơm
Bảng 6 cho thấy, cây con trong vườn
ươm có tỷ lệ sống cao, đạt 100% sau 90 ngày
theo dõi và phát triển bình thường đồng đều
qua quá trình chăm bón trong vườn. Trong
30 ngày đầu khi mới vào đất, chưa nhận rõ
được sự phát triển về chiều cao của cây do
trong thời gian này, cây chưa thích nghi với

môi trường mới. Sau 60 ngày, cây đã có sự
phát triển rõ rệt, chiều cao trung bình của
cây từ 4,01–5,4 cm, đường kính tăng thêm
0,65 mm trong 90 ngày, sau thời gian này,
cây tiếp tục phát triển bình thường. Kết quả
này cho thấy cây con nhanh thích nghi khi
chuyển từ bầu ra vườn ươm, đặc biệt môi
trường vườn ươm có điều kiện đất, nhiệt độ
và độ ẩm phù hợp.

Bảng 6. Tỷ lệ sống và tăng trưởng của cây con trong vườn ươm
Tỷ lệ cây Tỷ lệ cây
Tổng số
sống khi sống khi
cây trồng
vào bầu ra vườn
(cây)
(%)
(%)
50

100

100

Chiều cao trung bình (cm)
Khi mới
đưa vào
trồng

30
ngày

60
ngày

25,21

26,90

32,30 36,31

90
ngày

Đường kính trung bình (mm)
Khi mới
30
60
đưa vào
ngày ngày
trồng
5,62

5,73

6,01

90
ngày
6,27

Ghi chú: Chiều cao cây được đo từ phần sát mặt đất tới ngọn; đường kính phần cổ rễ.

Hình 8. Cây con còn trong bầu

Hình 10. Cây con sau 15 ngày
KẾT LUẬN

Hình 9. Kiểm tra kích thước cây

Phương pháp xử lý hạt tươi cây Bàn tày
ma (H. lobata) bằng cách ngâm trong nước có
nhiệt độ 40ºC trong 24 giờ, ủ trong cát ẩm là
phương pháp cho tỷ lệ nảy mầm, thế nảy mầm
và chỉ số nảy mầm cao nhất trong các thí
nghiệm, giá trị tương ứng là 78,88%, 50,44%
và 3978,70.
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Hạt khô mất hoàn toàn khả năng nảy
mầm, vì vậy, nhân giống tốt nhất cây Bàn tày
ma bằng hạt ngay sau khi thu hoạch quả, để
giữ lâu được khả năng này mầm của hạt cần
có biện pháp bảo quản tốt nhằm giữ được độ
ẩm của hạt.
Để cây sinh trưởng và phát triển tốt khi
đưa cây con từ bầu ra vườn ươm cần tạo điều
kiện về thổ nhưỡng và khí hậu của vườn ươm
phù hợp.
Lời cảm ơn: Tác giả bài báo xin trân thành
cảm ơn đề tài “Thử nghiệm nhân giống loài
Bàn tay ma (Heliciopsis lobata (Merr.)
Sleum.) tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh”.
Mã số IEBR.ThST.1-19.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Như Khanh,1979.
Phương pháp nghiên cứu thực vật, tập 1,
Nxb. Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội. (Tài
liệu dịch dịch từ tiếng Nga).
Nông Phúc Chinh,2009. Cây bàn tay ma – cây
thuốc chữa gan thận độc đáo của đồng bào
các dân tộc Bắc Kạn. Tạp chí Dược liệu
và cuộc sống, (8): 142.

392

Võ Văn Chi,1999. Từ điển cây thuốc Việt
Nam. Nxb Y học, TP HCM: 70.
Nguyễn Thị Phương Lan, 2010. Nghiên cứu
các thành phần hóa học của lá cây Bàn tay
ma (Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum) họ
Proteaceae ở Cao Bằng. Luận văn Th.S
Hóa học, Trường Đại học Sư Phạm - Đại
học Thái Nguyên.
Dương Mộng Hùng 2005. Kỹ thuật nhân
giống cây rừng, Nxb Nông nghiệp,
Hà Nội.
Duy Minh 2009, Cẩm nang Kỹ thuật nhân
giống cây (Gieo hạt, chiết cành, giâm cành,
ghép cành). Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
Nguyễn Hoàng Nghĩa 2001. Nhân giống vô
tính và trồng rừng vô tính. Nxb Nông
nghiệp, Hà Nội.
Huaxing Qui, Peter H.Weston, 2003.
Proteace, In:Wu Z.Y, Raven P.H. & Hong
D.Y (eds), Flora of China, 5, pp. 192–199,
Science Press, Beijing & Missouri
Botanical Gaden Press, Louis.
Orchard A. E., 1995. Flora of Autralia,
CSIRO publishing, 16.

TAP CHI SINH HOC 2019, 41(2se1&2se2): 393–407
DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14185

SUPPLEMENTARY DATA OF INSECTIVORES
(Mammalia, Eulipotyphla) IN VIETNAM
Bui Tuan Hai1,2,*, Ly Ngoc Tu3, Vu Thuy Duong3, Le Duc Minh4,
Nguyen Thi Tham4, Nguyen Truong Son2,3
1

Vietnam National Museum of Nature, VAST, Vietnam
Graduate University of Science and Technology, VAST, Vietnam
3
Institute of Ecology and Biological Resources, VAST, Vietnam
4
VNU University of Science, Ha Noi, Vietnam

2

Receive 12 August 2019, accepted 28 September 2019

ABSTRACT
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information on distribution, measurements, chromosomes and taxonomy, is provided. Our new
checklist consists of 36 species belonging to 13 genera in three families, such as Erinaceidae,
Talpidae and Soricidae, in the order Eulipotyphla known to occur in Vietnam. The list
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Chimarrogale varennei, Crocidura annamitensis, C. guy, C. kegoensis, C. phuquocensis, C.
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INTRODUCTION
Vietnam is located on the eastern margin
of the Indochinese Peninsula characterized by
complex topographies, including numerous
streams, rivers, and high mountain ranges.
Topographic complexity and different climate
regimes have resulted in a high level of
biodiversity, including mammals (Dang Ngoc
Can et al., 2008). According to the latest
checklist, Vietnam is a home to 295 species
and subspecies of 114 genera, 37 families, and
13 orders of mammals (exclusive of marine
mammals) (Dang Ngoc Can et al., 2008).
The order Eulipotyphla has four families
Erinaceidae, Soricidae, Talpidae, and
Solenodontidae, containing a total of 530
species in 55 genera (Kryštufek and
Motokawa, 2018). It is the third largest order
of mammals in the world, and distributed
across the globe. The eulipotyphlan
mammals occur in all continents except
Antarctica (Wilson, 2018). The species
richness of Eulipotyphla in Vietnam has long
been debated. Dang Huy Huynh et al. (1994)
listed 14 species in eight genera. Kuznetsov
(2006) suggested that Vietnam has 15
insectivore species (eight genera) (Abramov
et al., 2013). Dang Ngoc Can et al. (2008)
recorded 22 species (12 genera) in the
country. The latest checklist of Vietnam’s
insectivores consists of 32 species in 12
genera (Abramov et al., 2013).
The previous studies on Eulipotyphla in
Southeast Asia and South China focused on
discovering new species and improving
phylogenetic analyses of its members. Since
2013, a great deal of new data on insectivores
have been published; e.g., three new species
(Euroscaptor kuznetsovi, E. orlovi, and
Chodsigoa hoffmanni) and four new records
(Chimarrogale
varennei,
Episoriculus
umbrinus, Blarinella cf. quadraticauda,
Neohylomys hainanensis) (Abramov et al.,
2015, 2017a, 2017b; Zemlemerova et al.,
2016; Chen et al., 2017; He et al., 2018;
Abramov et al., 2018). As a result of the new
discoveries, a total of 36 species of
insectivores (in order Eulipotyphla) has been
recorded in Vietnam.
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However, knowledge on taxonomy,
geographical distribution, ecology, and natural
history of a majority of Vietnam’s
eulipotyphlan species is still limited even with
these recent studies (see also in Abramov et
al., 2013). In this study, based on the new
collections of insectivores, we aim to provide
an updated checklist of Eulipotyphla in
Vietnam, including additional references to
distribution, measurements, taxonomy along
with other notes.
MATERIALS AND METHODS
Collecting specimens
Fieldwork surveys were conducted from
1999 to 2019 in 53 areas of 35 provinces and
cities (Fig. 1): Ha Giang (1. Quan Ba, 2. Vi
Xuyen, 3. Bac Me), Tuyen Quang (4. Ham
Yen, 5. Na Hang), Cao Bang (6. Nguyen
Binh), Lao Cai (7. Sa Pa), Lai Chau (8. Sin
Ho), Dien Bien (9. Muong Nhe), Son La (10.
Muong La, 11. Thuan Chau, 12. Phu Yen, 13.
Moc Chau), Hoa Binh (14. Lac Son), Yen Bai
(15. Van Yen), Lang Son (16. Loc Binh), Bac
Giang (17. Son Dong), Phu Tho (18. Tan Son),
Vinh Phuc (19. Tam Dao, 20. Me Linh), Ha
Noi (21. Ba Vi, 22. Hoang Mai, 23. Dong
Anh), Hung Yen (24. Van Giang), Quang
Ninh (25. Bai Tu Long National Park), Hai
Phong (26. Bach Long Vi island) Ninh Binh
(27. Cuc Phuong National Park), Thanh Hoa
(28. Thuong Xuan), Nghe An (29. Que Phong,
30. Quy Hop, 31. Con Cuong), Ha Tinh (32.
Huong Son), Quang Binh (33. Phong Nha –
Ke Bang National Park), Quang Tri (34.
Huong Hoa, 35. Da Krong), Thua Thien –
Hue (36. A Luoi), Quang Nam (37. Nam
Giang), Quang Ngai (38. Ly Son island, 39.
Ba To), Kon Tum (40. Dak Glei, 41. Chu
Mon Ray National Park), Gia Lai (42. Mang
Yang), Dak Lak (43. Chu Yang Sin National
Park, 44. Krong Ana), Dak Nong (45. Krong
No), Lam Dong (46. Lac Duong, 47. Da Lat,
48. Duc Trong,), Khanh Hoa (49. Cam Lam),
Ba Ria-Vung Tau (50. Tan Thanh), Ca Mau
(51. Hon Khoai island), Kien Giang (52. Phu
Quoc island, 53. Tho Chu island).
Four types of trap were used. Sherman
traps were set up, each with bait consisting of
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cereals and raisins. The traps were
expropriated every day. Pitfall traps (i.e.,
plastic cups 15–20 cm deep and 7 cm in
diameter) were buried under the ground
surface. Wired cage traps for water shrews
were set up on the river surface with fishes
and crabs used as bait. Sherman traps, pitfall

traps and cage traps were set where small
mammals were likely to occur such as on
stone breaches, stools, in dense vegetation,
and along animal pathways. In addition to
these traps, mole traps were placed on the two
sides of underground mole tunnels.

Figure 1. Studied localities map
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Measurements of the specimens
A total of 779 specimens of moles,
shews, water shrews, and gymnure were
used in this study. Specimens, whose skulls
were not extracted, were fixed and
preserved in 70% ethanol. Measurements of
the external morphology included: HB
(Head and body length); T (Tail length); E
(Ear length); HF (Hind foot length). Skull
characters were measured using four cranial
and dental measurements. We partly
followed Jenkins et al. (2009) by using a
Mitsutoyo (Kawasaki, Kanagawa, Japan)
digital caliper with an accuracy of 0.01 mm
to perform the following measurements:
Condyloincisive length (CIL), Braincase
breadth (BB), Braincase height (BH),
Mandible length (ML). All measurements
were in millimeters. Comparative specimens
used in this study were deposited in
mammal collections at the following
museums: Department of Vertebrate
Zoology, Institute of Ecology and
Biological Resources (Vietnam); Biological
Museum of Vietnam National University;
Vietnam National Museum of Nature; The
Zoological Institute of the Russian
Academy of Sciences (Saint Petersburg,
Russia); National Museum of Nature and
Science (Japan), American Museum of
Natural History (USA).

Identification and distribution
The present work relied on Lunde et al.
(2003; 2004), Hutterer (2005), Dang Ngoc
Can et al. (2008), Jenkins et al. (2007; 2009;
2010; 2013), Abramov et al. (2008; 2013;
2017a,b), Bannikova et al. (2011), Kawada et
al. (2012), Bui Tuan Hai et al. (2015; 2017),
Zemlemerova et al. (2016), and He et al.
(2018). Scientific names and distribution
ranges were followed Abramov et al. (2013;
2017; 2018), Zemlemerova et al. (2016), He et
al. (2018), Burgin and He (2018), and
Kryštufek and Motokawa (2018). Distribution
in Vietnam was reanalyzed based on the
information of collection.
RESULTS
A total of 36 species of insectivore
mammals belonging to 13 genera in three
families has been recorded from Vietnam
(listed below). The family Erinaceidae
consists of three species in three genera
(Hylomys, Neotetracus and Neohylomys) and
the family Talpidae includes six species in
three genera (Euroscaptor, Scaptornyx and
Mogera). The family Soricidae is represented
by 30 species in seven genera (Anourosorex,
Blarinella,
Chimarrogale,
Chodsigoa,
Crocidura, Episoriculus and Suncus). Almost
all
information
of
distribution
and
chromosomes was compiled from Abramov et
al. (2013; 2018), Burgin and He (2018), and
Kryštufek and Motokawa (2018).

SUBORDER ERINACEOMORPHA Gregory, 1910
A. Family ERINACEIDAE G. Fischer, 1814
I. Subfamily Galericinae Pomel, 1848
1. Hylomys suillus
Type locality: Indonesia, (“Java en het andere van Sumantra”).
Distribution: China, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos, Malaysia, and
Indonesia.
Distribution in VN: Wide distribution, from Ha Giang to Dong Nai.
Dental formula: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3 × 2 = 44.
Chromosomes: 2n = 48.
External measurements: HB: 109–149, T: 22–29, E: 14.9–22.7, HF: 22–24.3.
Skull measurements: CIL:30.49–34.76, BB: 12.60–14.29, BH: 11.2–13.1, ML: 21.94–25.33.
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2. Neotetracus sinensis Trouessart, 1909
Type locality: China (Kanding, Sichuan Sheng) (see Frost et al., 1991).
Distribution: China, Myanmar, and Vietnam.
Distribution in VN: Cao Bang and Lao Cai.
Dental formula: 3/3, 1/1, 3/3, 3/3 × 2 = 40.
Chromosomes: 2n = 32.
External measurements: HB: 103–113, T: 56–69, E: 14.0–23.69, HF: 27.3–24.9.
Skull measurements: CIL: 32.04–35.44, BB: 13.54–14.23, BH: 10.9–13.5, ML: 23.37–27.07.
3. Neohylomys hainanensis Shaw and Wong, 1959
Type locality: China (Hainan island).
Distribution: China and Vietnam.
Distribution in VN: Cao Bang.
Dental formula: 3/3, 1/1, 4/3, 3/3 × 2 = 42.
Chromosomes: 2n = 32.
External measurements: HB: 120–142, T: 30–40 (Abramov et al., 2018).
SUBORDER TALPOMORPHA Bugge, 1974
B. Family TALPIDAE G. Fischer, 1814
II. Subfamily Talpinae G. Fischer, 1814
4. Euroscaptor kuznetsovi Zemlemerova, Bannikova, Lebedev, Rozhnov, and Abramov,
2016
Type locality: Vietnam (Tam Dao).
Distribution: China and Vietnam.
Distribution in VN: Cao Bang, Ha Giang, and Vinh Phuc.
Dental formula: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3 × 2 = 44.
Chromosomes: 2n = 34.
External measurements: HB: 116–120, T: 13–17, HF: 14.3–16.2.
Skull measurements: CIL:30.94–34.59, BB: 14.24–15.6, ML: 19.5–22.72.
5. Euroscaptor orlovi Zemlemerova, Bannikova, Lebedev, Rozhnov, and Abramov,
2016
Type locality: Vietnam (Sa Pa).
Distribution: China, Vietnam and possibly Laos.
Distribution in VN: Lao Cai, Ha Giang, and Tuyen Quang.
Dental formula: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3 × 2 = 44.
Chromosomes: 2n = 34.
External measurements: HB: 104–121, T: 15.2–17.9, HF: 14.7–16.1.
Skull measurements: CIL: 32.46–33.73, BB: 14.18–15.28, ML: 20.66–22.00.
6. Euroscaptor parvidens (Miller, 1940)
Type locality: Vietnam (Lam Dong).
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Distribution in the world: Vietnam.
Distribution in VN: Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Kon Tum, Dak
Lak, Dak Nong, Gia Lai, Lam Dong, and Khanh Hoa.
Dental formula: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3 × 2 = 44.
Chromosomes: 2n = 36.
External measurements: HB: 104–121, T: 15.2–17.9, HF: 14.7–16.1.
Skull measurements: CIL: 30.46–34.70, BB: 13.32–15.27, ML: 19.19–22.58.
7. Euroscaptor subanura Kawada, Son and Can, 2012
Type locality: Vietnam (Vinh Phuc).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Son La, Phu Tho, Tuyen Quang, Vinh Phuc and Ha Noi.
Dental formula: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3 × 2 = 44.
Chromosomes: 2n = 38.
External measurements: HB: 113–131.5, T: 2.5–5.0, HF: 13.0–14.5.
Skull measurements: CIL:29.59–32.81, BB: 13.20–14.42, ML: 18.30–22.63.
8. Mogera latouchei Thomas, 1907
Type locality: China (Fujien).
Distribution: China and Vietnam.
Distribution in VN: Lai Chau, Son La, Lao Cai, and Cao Bang.
Dental formula: 3/2, 1/1, 4/4, 3/3 × 2 = 42.
Chromosomes: 2n = 30.
External measurements: HB: 103–115, T: 12–15.5, HF: 13.5–15.5.
Skull measurements: CIL: 29.48–31.32, BB: 13.57–14.2, ML: 18.64–20.1.
9. Scaptonyx fusicaudus Milne-Edwards, 1872
Type locality: China (Qinghai).
Distribution: China, Myanmar, and Vietnam.
Distribution in VN: Ha Giang (Lunde et al., 2003).
Dental formula: 3/2, 1/1, 4/4, 3/3 x 2 = 42.
Chromosomes: 2n = 34.
External measurements: HB: 80, T: 31, HF: 17 (Lunde et al., 2003).
Skull measurements: CBL: 22.5, BB: 10.3, Palitoincisor length: 9.9, M2–M2 breadth: 5.8
(Lunde et al., 2003).
SUBORDER SORICOMORPHA Gregory, 1910
C. Family SORICIDAE G. Fischer, 1814
III. Subfamily Soricinae G. Fischer, 1814
10. Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872
Type locality: China (Sichuan).
Distribution: China, Myanmar, Thailand, Laos, and Vietnam.
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Distribution in VN: Lai Chau, Son La, Lao Cai, Ha Giang, and Cao Bang.
Dental formula: 3/2, 0/0, 1/1, 3/3 × 2 = 26.
Chromosomes: 2n = 48.
External measurements: HB: 97–111.5, T: 8.5–11.5, HF: 15.13–16.29.
Skull measurements: CIL: 24.23–25.65, BB: 13.66–14.21, ML: 16.02–17.06.
11. Blarinella cf. quadraticauda Milne-Edwards, 1872
Type locality: China (Sichuan).
Distribution: China and Vietnam.
Distribution in VN: Lao Cai and Ha Giang.
Dental formula: 3/1, 1/1, 3/1, 3/3 x 2 = 32.
External measurements: HB: 66–76, T: 32–37.5, HF: 10.94–11.87.
Skull measurements: CIL: 19.97–20.49, BB: 9.09–9.24, BH: 4.94–5.22, ML: 12.37–12.51.
12. Chimarrogale himalayica (Gray, 1842)
Type locality: India (Punjab)
Distribution: India, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Laos, and Vietnam.
Distribution in VN: Dien Bien, Lai Chau, Son La, Phu Tho, Tuyen Quang, Vinh Phuc, Lang
Son, Bac Giang, Thanh Hoa, and Nghe An.
Dental formula: 3/2, 1/0, 1/1, 3/3 x 2 = 28.
Chromosomes: 2n = 52.
External measurements: HB: 114–121, T: 76–96, E: 8.5–11.88, HF: 21.54–23.98.
Skull measurements: CIL: 26.52–28.49, BB: 13.13–14.21, ML: 16.49–17.98.
13. Chimarrogale varennei Thomas, 1927
Type locality: Vietnam (Kon Tum).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Thua Thien-Hue, Kon Tum, Dak Lak, and Lam Dong.
Dental formula: 3/2, 1/0, 1/1, 3/3 x 2 = 28.
Chromosomes: 2n = 52.
External measurements: HB: 108–115, T: 87–94, E: 7.85–8.63, HF: 23.21–24.30.
Skull measurements: CIL: 26.69–28.12, BB: 12.87–14.29, ML: 16.82–18.08.
14. Chodsigoa caovansunga Lunde, Musser and Son, 2003
Type locality: Vietnam (Ha Giang).
Distribution: China and Vietnam.
Distribution in VN: Ha Giang.
Dental formula: 3/2, 1/0, 1/1, 3/3 × 2 = 28.
External measurements: HB: 68–76, T: 60–73, E: 8.19–8.79, HF: 13.48–15.16.
Skull measurements: CIL: 17.44–17.84, BB: 8.28–8.61, BH: 4.30–4.71, ML: 10.57–11.05.
15. Chodsigoa hoffmanni Chen, He, Huang, Wan, Lin, Liu and Jiang, 2017
Type locality: China (Yunnan).
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Distribution: China and Vietnam.
Distribution in VN: Ha Giang (Chen et al., 2017).
Dental formula: 3/2, 1/0, 1/1, 3/3 x 2 = 28.
External measurements: HB: 58–75, T: 74–88, E: 7–11, HF: 14–17. (Chen et al., 2017).
Skull measurements: CIL: 18.31–19.57, BB: 8.45–9.39, BH: 5.30–5.87, ML: 10.31–10.96
(Chen et al., 2017).
16. Chodsigoa parca Allen, 1923
Type locality: China (Yunnan).
Distribution: China, Myanmar, Thailand and Vietnam.
Distribution in VN: Ha Giang.
Dental formula: 3/2, 1/0, 1/1, 3/3 × 2 = 28.
External measurements: HB: 69.5–86, T: 68–84, E: 7.68–8.60, HF: 14.72–16.94.
Skull measurements: CIL: 18.93–19.33, BB: 8.82–9.17, BH: 5.05–5.56, ML: 11.63–11.86.
17. Episoriculus baileyi (Thomas, 1914)
Type locality: India (Arunachal Pradesh).
Distribution: India, Myanmar, China, and Vietnam.
Distribution in VN: Lao Cai.
Dental formula: 3/2, 1/0, 2/1, 3/3 × 2 = 30.
Chromosomes: 2n = 64.
External measurements: HB: 74–76, T: 72–76, E: 7.26–8.78, HF: 14.94–15.48.
Skull measurements: CIL: 18.93–20.33, BB: 8.82–10.17, BH: 5.15–54.6, ML: 11.73–11.89.
18. Episoriculus macrurus (Horsfield, 1851)
Type locality: India (“Darjeling”).
Distribution: India, Nepal, Myanmar, China, and Vietnam.
Distribution in VN: Lao Cai (Abramov et al., 2013).
Dental formula: 3/2, 1/0, 2/1, 3/3 x 2 = 30.
Chromosomes: 2n = 64.
External measurements: HB: 48–73, T: 76–101, E: 8–10.5, HF: 13.5–18 (Kryštufek and
Motokawa, 2018).
Skull measurements: CIL: 16.9–18.3, BB: 8.3–8.9 (Kryštufek and Motokawa, 2018).
19. Episoriculus umbrinus (Allen, 1923)
Type locality: China (Yunnan).
Distribution: India, China, Myanmar, and Vietnam.
Distribution in VN: Only in Lao Cai (Abramov et al., 2017a).
Dental formula: 3/2, 1/0, 2/1, 3/3 x 2 = 30.
Chromosomes: 2n = 60.
External measurements: HB: 44–74, T: 42–58, HF: 10–14 (Kryštufek and Motokawa, 2018).
Skull measurements: CIL: 16.8–18.5, BB: 8.2–9.1 (Kryštufek and Motokawa, 2018).
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IV. Subfamily Crocidurinae Milne-Edwards, 1872
20. Crocidura annamitensis Jenkins, Lunde and Moncrieff, 2009
Type locality: Vietnam (Ha Tinh).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Ha Tinh (Jenkins et al., 2009).
Dental formula: 3/2, 1/0, 1/1, 3/3 × 2 = 28 (For all species of genus).
External measurements: HB: 49–58, T: 30–33, E: 5–8, HF: 9–10 (Jenkins et al., 2009).
Skull measurements: CIL: 15.1–15.4, BB: 7.2 (Jenkins et al., 2009).
21. Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872
Type locality: China (Sichuan).
Distribution: India, Nepal, China, Myanmar, Thailand, Laos and Vietnam
Distribution in VN: Yen Bai, Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Tuyen Quang, Vinh Phuc, Hai
Phong, and Quang Ninh.
Chromosomes: 2n = 35, 36, 38.
External measurements: HB: 67.5–86.9, T: 41.2–60.8, E: 7.9–9.6, HF: 11.6–14.5.
Skull measurements: CIL: 17.66–21.27, BB: 9.02–9.78, BH: 4.09–5.91, ML: 10.64–13.52.
22. Crocidura dracula Thomas, 1912
Type locality: China (Yunnan).
Distribution: India, Myanmar, Laos, China, and Vietnam.
Distribution in VN: Dien Bien, Lai Chau, Son La, Lao Cai, Hoa Binh, Ha Giang, Phu Tho,
Vinh Phuc, Thanh Hoa, and Nghe An.
Chromosomes: 2n = 40.
External measurements: HB: 75–98, T: 62–79, E: 9–11, HF: 16–20.
Skull measurements: CIL: 23.95–26.69, BB: 8.82–10.31, BH: 5.32–6.18, ML: 15.33–17.99.
23. Crocidura fuliginosa (Blyth, 1855)
Type locality: Myanmar (Schwegyin).
Distribution: Myanmar, Cambodia, Malaysia, and Vietnam.
Distribution in VN: Especially in the islands from southernmost: Con Dao (Ba Ria-Vung
Tau province), Hon Khoai (Ca Mau province), and Tho Chu (Kien Giang Province).
Chromosomes: 2n = 40.
External measurements: HB: 75–98, T: 62–79, E: 9–11, HF: 16–20.
Skull measurements: CIL: 23.95–26.69, BB: 8.82–10.31, BH: 5.32–6.18, ML: 15.33–17.99.
24. Crocidura guy Jenkins, Lunde and Moncrieff, 2009
Type locality: Vietnam (Tuyen Quang).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Tuyen Quang (Jenkins et al., 2009).
External measurements: HB: 47–52.5, T: 34–37.4, E: 6–7, HF: 9–10 (Jenkins et al., 2009).
Skull measurements: CIL: 15.3–17.4, BB: 7–7.4, BH: 3.5–3.8, ML: 9.3–9.6 (Jenkins et al.,
2009).
401

Bui Tuan Hai et al.

25. Crocidura indochinensis Robinson and Kloss, 1922
Type locality: Vietnam (Lam Dong).
Distribution: China, Myanmar, Thailand, and Vietnam.
Distribution in VN: Only in Lam Dong (Jenkins et al., 2013).
External measurements: HB: 53–61, T: 40–50, HF: 10–13 (Jenkins et al., 2013).
Skull measurements: CIL: 17–17.6, BB: 7.9–8.41 (Jenkins et al., 2013).
26. Crocidura kegoensis Lunde, Musser and Ziegler, 2004
Type locality: Vietnam (Ha Tinh).
Distribution: Vietnam (Lunde et al., 2004).
Distribution in VN: Ha Tinh.
External measurements: HB: 48, T: 27, HF: 10 (Lunde et al., 2004).
Skull measurements: CIL: 15.89–16.65, BB: 7.25–8.14, BH: 4.23–5.23, ML: 9.45–9.95.
27. Crocidura phanluongi Jenkins, Abramov, Rozhnov and Olsson, 2010
Type locality: Vietnam (Dak Lak).
Distribution: Cambodia and Vietnam.
Distribution in VN: Dak Lak, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau and Binh Phuoc (Jenkins et al.,
2010).
External measurements: HB: 54–66, T: 40–48, HF: 10–12 (Jenkins et al., 2010).
Skull measurements: CIL: 17.1–19.4, BB: 7.5–8.2 (Jenkins et al., 2010).
28. Crocidura phuquocensis Abramov, Jenkins, Rozhnov and Kalinin, 2008
Type locality: Vietnam (Phu Quoc).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Kieng Giang (Phu Quoc island) (Abramov et al., 2008).
External measurements: HB: 68–72, T: 49–59, HF: 12–12.5 (Abramov et al., 2008).
Skull measurements: CIL: 18.2–18.9, BB: 8–8.5 (Abramov et al., 2008).
29. Crocidura rapax Allen, 1923
Type locality: China (Yunnan).
Distribution: China, Taiwan, and Vietnam.
Distribution in VN: Gia Lai and Lam Dong (Jenkins et al., 2009).
Chromosomes: 2n = 40.
External measurements: HB: 55–72, T: 38–45, HF: 11–13 (Jenkins et al., 2009).
Skull measurements: CIL: 17.8–18.8, BB: 7.9–8.4 (Jenkins et al., 2009).
30. Crocidura sapaensis Jenkins, Abramov, Bannikova and Rozhnov, 2013
Type locality: Vietnam (Lao Cai).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Lao Cai (also in Jenkins et al., 2013).
External measurements: HB: 50–65, T: 37–47, E: 7–8, HF: 10–12 (Jenkins et al., 2013).
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Skull measurements: CIL: 15.6–17.2, BB: 7.4–8.1 (Jenkins et al., 2013), BH: 4.23; ML:
9.76.
31. Crocidura sokolovi Jenkins, Abramov, Rozhnov and Makarova, 2007
Type locality: Vietnam (Kon Tum).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Kon Tum.
External measurements: HB: 71, T: 63, E: 6.67, HF: 11.03.
Skull measurements: CIL: 20.31, BB: 9.49, BH: 4.82, ML: 12.48.
32. Crocidura tanakae Kuroda, 1938
Type locality: Taiwan (Taichusiu).
Distribution: Laos, Cambodia, China, Taiwan, Vietnam, and Philippines.
Distribution in VN: Wide distribution: Phu Tho, Lao Cai, Hoa Binh, Ha Giang, Tuyen
Quang, Cao Bang, Vinh Phuc, Ha Noi, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri,
Thua Thien-Hue, Quang Nam, Kon Tum, Lam Dong, Khanh Hoa, Binh Phuoc, Quang Ngai,
and Dong Nai.
Chromosomes: 2n = 40.
External measurements: HB: 75–85, T: 43–57, E: 8.25–9.47, HF: 12.19–13.95.
Skull measurements: CIL: 18.4–20.96, BB: 8.33–9.53, BH: 4.54–5.26, ML: 11–13.07.
33. Crocidura wuchiensis Shaw, Wang, Lu and Chang, 1966
Type locality: China (Hainan Island).
Distribution: Laos, China, and Vietnam.
Distribution in VN: Dien Bien, Lai Chau, Son La, Lao Cai, Ha Giang, Vinh Phuc, Ha Tinh,
Thua Thien-Hue, and Ba Ria-Vung Tau.
External measurements: HB: 46–70.5, T: 35.9–52.5, E: 4–9.56, HF: 8.9–12.48.
Skull measurements: CIL: 15.93–17.69, BB: 7.28–7.97, BH: 3.82–4.29, ML: 9.75–10.82.
34. Crocidura zaitsevi Jenkins, Abramov, Rozhnov and Makarova, 2007
Type locality: Vietnam (Kon Tum).
Distribution: Vietnam.
Distribution in VN: Ha Tinh, Quang Binh, Thua Thien-Hue, Kon Tum, Dak Lak, Lam Dong,
and Khanh Hoa.
External measurements: HB: 58–62.5, T: 33–40, E: 6.13–7.69, HF: 9.39–10.36.
Skull measurements: CIL: 15.87–16.57, BB: 7.34–7.73, BH: 3.9–4.16, ML: 9.61–9.92.
35. Suncus etruscus (Savi, 1832)
Type locality: Italia (Pisa)
Distribution: Widely distributed across Eurasia.
Distribution in VN: Lang Son, Nghe An, Dak Lak, and Ba Ria-Vung Tau.
Dental formula: 3/2, 1/0, 2/1, 3/3 × 2 = 30 (For all species of genus).
Chromosomes: 2n = 42.
External measurements: HB: 43.05–47.87, T: 26.94–27.39, E: 6–6.03, HF: 7.41–7.99.
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Skull measurements: CIL: 13.56–13.84, BB: 5.72–6.13, BH: 2.94–3.16, ML: 7.61–8.12.
36. Suncus murinus (Linnaeus, 1766)
Type locality: Indonesia (Java).
Distribution: Widely distributed from Madagascar, Tanzania though Iran, Indomalayan
region, and has been widely introduced in the Philippines, Japan.
Distribution in VN: Whole country.
Chromosomes: 2n = 30–40.
External measurements: HB: 83–157; T: 58–92; E: 11–20; HF: 18–26.
Skull measurements: CIL: 28–35, BB: 12–15, BH: 6–9, ML: 20–23.
DISCUSSION
Vietnam has a very rich fauna of
insectivore mammals. In deed, Eulipotyphla
accounts for more than 10% of the mammal
richness
in
Vietnam.
Vietnamese
Eulipotyphla species also make up of 6.8%
of the world Eulipotyphlan diversity,
although Vietnam covers only 0.22% of the
continent area in the world. Out of 36
insectivores reported from Vietnam, 10
species (27.78%) are endemic to Vietnam,
including two moles (E. parvidens and E.
subanura), 1 water shrew (Chimarrogale
varennei), and 7 species of white-toothed
shrews (Crocidura annamitensis, C. guy, C.
kegoensis, C. phuquocensis, C. sapaensis, C.
sokolovi and C. zaitsevi).
Our study shows that the updated
checklist of insectivore mammals contains
five new and one revised records (compared
to Abramov et al., 2013). We also provide
additional information on distribution,
chromosomes, and measurements. However,
as a number of studies has been undertaken in
this group, new taxa is likely to be described
in future. In addition, taxonomic status and
distribution ranges of some species/subspecies
remain unclear and poorly understood.
Several cases are highlighted below:
Before the study of He et al. (2018),
Blarinella griselda was a valid species and
distributed in Vietnam (e.g., Dang Ngoc Can
et al., 2008; Abramov et al., 2013). However,
the relationship and distribution between B.
quadraticauda and B. griselda are still under a
debate (He et al., 2018). Therefore, additional
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morphological and molecular data are
important to clarify the taxonomic status of
these two species.
Chen et al. (2017) suggested to include C.
hoffmanni in C. parca (Lunde et al., 2003; He
et al., 2010). These species were proposed to
be separated by Mekong River as a
geographic barrier. The populations of C.
hoffmanni in China and Vietnam are
geographically isolated by the Red River. This
species, however, has been known from only
two sites in China and Vietnam. Based on He
et al. (2010) and Chen et al. (2017), the
taxonomic status of this species needs to be
re-evaluated.
Shinohara et al. (2014, 2015) and
Zemlemerova et al. (2016) demonstrated
interesting phylogenetic relationships of M.
latouchei with other moles in Southeast Asia.
Simultaneously,
our
morphological
comparison among different geographic
populations also suggested significant
differences
among
the
populations.
Taxonomic status of the geographically
isolated populations of this species needs to
be reconsidered.
Based on our Euroscaptor orlovi
specimens collected in Ha Giang and Tuyen
Quang, the hypothesis that Red River serves
as the biogeographical barrier of E. kuznetsovi
and E. orlovi (Zemlemerova et al., 2016)
should be reexamined.
Based on the results of molecular
phylogenetic analyses, Zemlemerova et al.
(2016) reported that E. parvidens in Vietnam
contain at least two lineages, E. p. parvidens
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and E. p. ngoclinhensis. They also noted that
the morphological differences between the
two subspecies were evaluated from a limited
number of specimens. Our analyses of
morphologies and distribution pattern between
populations from central and southern
Vietnam suggest that these subspecies are
likely to be two separate species.
Many authors claimed C. fuliginosa is
distributed in the mainland of Vietnam
(possibly Laos) (Abramov et al., 2013), but
the distribution of this species should be
restricted to the islands listed in Bannikova et
al. (2011), Abramov et al. (2013), and Bui
Tuan Hai et al. (2017). In Southeast Asia, C.
fuliginosa seems to occur from Myanmar
through Thailand, Cambodia to Malaysia, and
probably Indonesia and the Philippines. The
distribution pattern may be related to the
Sunda Shelf.
Crocidura rapax shows a strongly
fragmented distribution pattern in Asia. Few
specimens collected from central and southern
Vietnam were deposited in the Natural
History Museum (London, UK), American
Museum of Natural History (New York,
USA), and Museum of Comparative Anatomy,
Harvard University (Boston, USA).
Crocidura wuchihensis and C. zaitsevi
from central to southern Truong Son range
may contain much variation in morphology,
phylogenetic relationships, and taxonomic
information among geographical populations.
Neohylomys hainanensis is listed in the
IUCN Redlist as an Endangered (EN) because
of the ongoing population decline due to
habitat loss (Abramov et al., 2018). The
record of this species in Vietnam supports the
hypothesis that Hainan Island could have been
split from northern Vietnam due to sea level
fluctuations. Moreover, the distribution of N.
hainanensis in Vietnam will provide
additional opportunities for conserving the
highly threatened species in this country.
At the moment, only type specimens of E.
subanura were deposited in Vietnam while
others described by foreign researchers were
deposited in collections outside of Vietnam.

This situation has been causing difficulties for
research on Eulipotyphla by Vietnamese
scientists. Thus, exchanging specimens,
sharing information, and collaborating
between domestic and foreign researchers is
very important. Extended collaborations will
greatly
benefit
future
research
on
morphological
variation,
phylogenetic
relationships, biogeography, ecology, and
evolution of Vietnam’s insectivore mammals.
International cooperation can also support
efforts in conserving this threatened group of
mammals from impacts of climate change,
habitat
loss
and
degradation,
and
overexploitation.
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ABSTRACT
Marine fungi are considered as a potential source of natural compounds such as antibiotics, antiinflammatory, anti-cancer and anti-oxidants. In the present study, crude ethyl acetate extracts of
117 fungal strains isolated from Nha Trang Bay were evaluated for antimicrobial activity, DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic
acid)) radical scavenging activities. The results showed that there were 63.2% (n = 74) fungal
strains exhibited inhibitory activity against at least one test microorganism strain with the
diameter of of inhibition zone from 7 mm to 31 mm. The study also indicated that crude extracts
from the collected marine fungi were able to reduce DPPH and ABTS free radicals with the rate
of 61.5% (n = 72) and 80.3% (n = 111), respectively. The strains with high antibiotic and
antioxidant activity were classified based on sequence analysis of the ITS (Internal transcribed
spacer) region. This screening is the basis for further studies on isolation and obtaination of
bioactive natural metabolites from promising marine fungal strains.
Keywords: ABTS, antimicrobial activity, DPPH, marine fungi, natural compounds.
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ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG SINH VÀ CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ
CHỦNG VI NẤM PHÂN LẬP Ở VÙNG BIỂN NHA TRANG
Phan Thị Hoài Trinh*, Trần Thị Thanh Vân, Ngô Thị Duy Ngọc, Cao Thị Thúy Hằng,
Lê Thị Hoa, Đinh Thành Trung, Huỳnh Hoàng Như Khánh, Lê Đình Hùng
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 28-9-2019

TÓM TẮT
Vi nấm biển được xem là nguồn tiềm năng sinh các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học như
kháng sinh, kháng viêm, kháng ung thư và chống oxy hóa. Trong nghiên cứu này, cặn chiết ethyl
acetate thô của 117 chủng vi nấm phân lập từ vùng biển Nha Trang đã được đánh giá hoạt tính
kháng sinh và khả năng khử gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) và ABTS (2,2’azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)). Kết quả cho thấy có 63,2% (n = 74) chủng
vi nấm thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của ít nhất một chủng vi sinh vật kiểm định với
đường kính vòng vô khuẩn từ 7–31 mm. Nghiên cứu đồng thời cho thấy dịch chiết thô từ các
chủng vi nấm biển thu nhận có khả năng khử gốc tự do DPPH và ABTS với tỷ lệ lần lượt 61,5%
(n = 72) và 80,3% (n = 111). Chủng vi nấm có hoạt tính kháng sinh và chống oxy hóa cao được
định danh dựa trên giải trình tự gen vùng ITS (Internal transcribed spacer, 600–800 bp). Kết quả
khảo sát này là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về phân lập và thu nhận các hợp chất chuyển
hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học từ các chủng vi nấm biển tuyển chọn.
Từ khóa: ABTS, DPPH, hoạt tính kháng sinh, hợp chất tự nhiên, vi nấm biển.

*Địa chỉ email liên hệ: phanhoaitrinh84@gmail.com
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, các nhà khoa
học đã khẳng định vi nấm biển là một nguồn
vi sinh vật quan trọng cho các sản phẩm tự
nhiên mới do liên quan đến sự đa dạng loài
và có nguồn chất chuyển hóa thứ cấp phong
phú. Các nhà khoa học ước tính rằng có
khoảng 1.500 loài vi nấm biển tồn tại. Tuy
nhiên, tiềm năng sinh học của vi nấm biển
chưa được điều tra đầy đủ (Amend, 2014).
Cho đến nay, có ít hơn 10% sự đa dạng sinh
học vi nấm biển được phát hiện và đang
trong tiến trình nghiên cứu (Saravanan &
Sivakumar, 2013).
Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng
minh tiềm năng hoạt tính kháng sinh của các
chủng vi nấm có nguồn gốc từ vùng biển Việt
Nam. Cụ thể, nhóm nghiên cứu của Cao Ngọc
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Điệp đã đánh giá hoạt tính kháng sinh của 33
chủng vi nấm có nguồn gốc từ hai loài hải
miên Leucosolenia sp. và Hexactinosa sp. thu
nhận từ vùng biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Kết quả có 28 chủng vi nấm thể hiện hoạt tính
kháng sinh đối với các vi sinh vật kiểm định
gồm Salmonella enterica, Edwardsiella
ictaluri, Escherichia coli, Bacillus cereus và
Candida albicans (Diep et al., 2016). Năm
2018, Nguyễn Tấn Bình và cộng sự (2018) đã
phân lập được chủng Penicillium citrinum
ND7a từ mẫu hải miên thu ở vùng biển Hải
Tiên, tỉnh Kiên Giang thể hiện hoạt tính
kháng sinh cao đối với Salmonella
typhymurium, E. coli, B. cereus và C. albicans
(Binh et al., 2018). Gần đây, chủng vi nấm
Penicillium sp. M30 được thu nhận từ đảo Cô
Tô có khả năng sinh tổng hợp các hợp chất
kháng lại vi khuẩn Enterococus faecalis và E.

Đánh giá hoạt tính kháng sinh

coli với nồng độ ức chế tối thiểu 8–64 µM
(Minh et al., 2019).
Các nghiên cứu đã thống kê có từ 38%
đến 59% các hợp chất chiết xuất từ vi nấm
biển thể hiện hoạt tính kháng sinh (Zhang et
al., 2013). Bên cạnh đó, khả năng sinh tổng
hợp các chất chống oxy hóa cũng được ghi
nhận từ nguồn vi nấm biển (Samanthi et al.,
2015). Các nhà khoa học cho rằng việc sàng
lọc hoạt tính sinh học là bước cần thiết để
tuyển chọn chủng vi nấm có hoạt tính cao cho
các nghiên cứu phát hiện hợp chất tự nhiên có
giá trị trong y dược. Ngoài ra, các thông tin về
tên loài và so sánh với các tài liệu đã công bố
cũng góp phần quan trọng cho việc sàng lọc
hiệu quả các chủng vi nấm biển tiềm năng
(Wang et al., 2014). Vì vậy, nghiên cứu này
được thực hiện nhằm đánh giá hoạt tính kháng
sinh và chống oxy hóa của các chủng vi nấm
phân lập từ các mẫu sinh vật ở vùng biển Nha
Trang đồng thời tuyển chọn chủng cho các
nghiên cứu tiếp theo về tách chiết các hoạt
chất sinh học.

sung 40% glycerol ở -80oC tại Bộ sưu tập vi
sinh vật biển thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng
dụng công nghệ Nha Trang.
Thu nhận cặn chiết ethyl acetate thô
Các chủng vi nấm biển được nuôi cấy trên
các ống thạch nghiêng chứa môi trường
Sabouraud ở 28oC (Kanoh et al., 2008). Sau 2
tuần, bổ sung ethyl acetate ngập mặt thạch và
giữ ở nhiệt độ phòng trong 48 h. Cuối cùng,
dịch chiết ethyl acetate được thu nhận và cô
quay chân không ở 40oC để thu nhận cặn chiết
thô (Xu et al., 2015).

Phân lập vi nấm biển

Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm
định
Các chủng vi nấm biển được xác định hoạt
tính kháng vi sinh vật kiểm định gồm Bacillus
cereus ATCC 11778, Streptococcus faecalis
ATCC 19433, Staphylococcus aureus ATCC
25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Klebsiella pneumonia ATCC 700603 và
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 do
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha
Trang cung cấp theo phương pháp khuếch tán
trên đĩa thạch (Becerro et al., 1994). Cặn chiết
ethyl aceate thô được tẩm lên đĩa giấy
(Whatman, đường kính 6 mm) với nồng độ
100 μg/đĩa giấy và được đặt lên đĩa môi
trường Muller Hinton Agar đã cấy vi sinh vật
thử nghiệm. Đĩa giấy tẩm ethyl acetate không
chứa dịch chiết được sử dụng làm đối chứng
âm. Sau đó, các đĩa được ủ ở 37oC và tiến
hành đo đường kính vòng vô khuẩn (D, mm)
sau 24 giờ.

Các mẫu sinh vật biển được rửa với nước
biển vô trùng để loại bỏ vi sinh vật ngoại
nhiễm. Một gam mẫu được đồng nhất với 1
mL nước biển vô trùng và cấy trang 100 µL
dịch lên đĩa thạch chứa môi trường thạch
Sabouraud có bổ sung kháng sinh gồm 10 g
pepton, 20 g glucose, 18–20 g agar, 1.000 mL
nước biển tự nhiên, 1,5 g penicillin, 1,5 g
streptomycin, pH 6,0–7,0 (Handayani &
Ornando, 2016). Hình thái khuẩn lạc vi nấm
được bắt đầu quan sát sau 3–5 ngày nuôi cấy
ở 28oC. Các chủng vi nấm biển thuần được
lưu giữ trong môi trường canh Sabouraud bổ

Khả năng bắt gốc tự do DPPH
Các dịch chiết (500 µg/mL) lần lượt được
cho vào các giếng trên đĩa 96 giếng với thể
tích 100 µL, tiếp tục bổ sung 100 µL thuốc
thử DPPH 0,1 mM và lắc đều. Chứng dương
được sử dụng là axit ascorbic (200 µg/mL) và
chứng âm là MeOH. Ủ 30 phút trong điều
kiện không có ánh sáng, và tiến hành đo mật
độ quang OD ở bước sóng 517 nm trên máy
ELISA (Biotek, Hoa Kỳ). Thử nghiệm được
lặp lại ít nhất 3 lần. Khả năng bắt gốc tự do
DPPH (Scavenging capacity %) được tính
theo công thức sau:

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Các mẫu biển bao gồm 34 mẫu hải miên,
2 mẫu san hô mềm và 3 mẫu rong biển được
thu nhận ở vùng biển Nha Trang (12o10’58”B;
109o16’46”Đ) ở độ sâu 8–10 m vào tháng
01/2019. Các mẫu biển (200 g/mẫu) được thu
nhận riêng vào các túi nhựa vô trùng, giữ lạnh
ở 8–10oC và vận chuyển về phòng thí nghiệm.
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SC % = (AC – AS) × 100/AC
Trong đó: AC là mật độ quang của đối chứng
âm, AS là mật độ quang của mẫu thí nghiệm
(Lee et al., 2015).
Khả năng bắt gốc tự do ABTS
Các dịch chiết (500 µg/mL) lần lượt được
cho vào các giếng trên đĩa 96 giếng với thể
tích 100 µL, tiếp tục bổ sung 100 µL thuốc
thử ABTS và lắc đều. Chứng dương được sử
dụng là axit ascorbic (200 µg/mL) và chứng
âm là MeOH. Giữ hỗn hợp trong tối ở nhiệt
độ phòng, sau 6 phút tiến hành đo ở bước
sóng 734 nm trên máy ELISA (Biotek, Mỹ)
(Lee et al., 2015). Thử nghiệm được lặp lại ít
nhất 3 lần. Khả năng bắt gốc tự do ABTS
(Scavenging capacity %) được tính toán tương
tự như ở phép thử DPPH.
Định danh vi nấm biển
DNA tổng số của các chủng vi nấm tuyển
chọn được dùng làm khuôn để nhân đoạn gen
mã hóa cho vùng ITS (600-800 bp) bằng cặp
mồi ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG
-3’) và ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATA
TGC-3’) (White et al., 1990). Phản ứng PCR
được thực hiện trong tổng thể tích 50 µL có
chứa 1 µL mẫu DNA của bộ gen (10 ng/µL),
5 µL của 10 x Taq buffer, 1 µL dNTP (200
µM), 1 µL mồi xuôi và mồi ngược (0,5 µM)
và Taq DNA polymerase (0,05 U/µL) (MBI,
Fermentas, Lithuania). Các trình tự của các
chủng vi nấm được so sánh với các trình tự
gen tương ứng của các chủng vi nấm trên
ngân hàng gen NCBI sử dụng công cụ
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Quá
trình định danh được thực hiện bởi Công ty
TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa,
Thành phố Hồ Chí Minh.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Phân lập vi nấm biển
Nghiên cứu đã phân lập được 117 chủng
vi nấm biển, trong đó có 106 chủng được thu
nhận từ 34 mẫu hải miên, 2 chủng từ 1 mẫu
san hô mềm và 9 chủng từ 3 mẫu rong biển
thu ở vùng biển Nha Trang. Các chủng vi nấm
thu nhận có màu sắc và các đặc điểm hình thái
đa dạng, đặc biệt là khả năng sinh các sắc tố
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hòa tan trên môi trường. Theo các tài liệu
công bố, các sắc tố thu nhận từ vi nấm mang
lại nhiều ứng dụng tiềm năng trong các lĩnh
vực khác nhau như y tế, dược phẩm, mỹ phẩm
và thực phẩm (Mani et al., 2015).
Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của
vi nấm biển
Các mẫu cặn chiết ethyl acetate từ 117
chủng vi nấm biển được đánh giá hoạt tính
kháng vi sinh vật kiểm định gồm 3 chủng vi
khuẩn Gram âm và 3 chủng vi khuẩn Gram
dương. Khảo sát cho thấy có đến 63,2% (n=74)
chủng vi nấm có khả năng kháng ít nhất một
chủng vi sinh vật kiểm định. Kết quả này phù
hợp với khẳng định của các nhà khoa học về
khả năng của vi nấm biển tạo ra các kháng sinh
mới chống lại các vi sinh vật gây bệnh đang
bùng phát hiện nay (Blunt et al., 2013). Trong
đó, khả năng kháng sinh của các chủng vi nấm
phân lập từ hải miên chiếm 55,6% (n = 65).
Ở nghiên cứu của Henríquez và cộng sự
(2014), 101 chủng vi nấm được phân lập từ các
mẫu hải miên thu nhận ở vùng Nam Cực đã
được đánh giá hoạt tính kháng các chủng vi
sinh vật kiểm định gồm P. aeruginosa, S.
aureus
ATCC
25922,
Clavibacter
michiganensis 807 và Xanthomonas campestris
833. Kết quả cho thấy có 51% (n = 52) chủng
thể hiện hoạt tính đối với ít nhất một chủng vi
khuẩn thử nghiệm. Ở một số nghiên cứu khác
cũng kết luận có khoảng 45% số chủng vi nấm
thu nhận từ các mẫu hải miên thể hiện hoạt tính
kháng sinh. Chính vì vậy, các chủng vi nấm có
nguồn gốc từ hải miên được xem là nguồn hứa
hẹn để phân lập các hợp chất kháng sinh có cấu
trúc mới và hoạt tính cao (Ding et al., 2011;
Zhou et al., 2011).
Trong số 117 chủng vi nấm thử nghiệm,
có 46,2% chủng (n = 54) kháng B. cereus,
37,6% (n = 44) kháng S. faecalis và 39,6% (n
= 46) kháng S. aureus (hình 2). Kết quả đồng
thời cho thấy hoạt tính kháng các chủng E.
coli, P. aeruginosa và K. pneumonia có tỷ lệ
thấp lần lượt 9,4% (n = 11), 8,5% (n = 10) và
19,7% (n = 23). Tương tự các nghiên cứu đã
công bố, khảo sát này cũng cho thấy các
chủng vi nấm biển thu nhận từ vùng biển Nha
Trang có khả năng kháng vi khuẩn Gram
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dương mạnh hơn so với vi khuẩn Gram âm.
Sự khác biệt về độ nhạy của các hợp chất
kháng sinh đối với các chủng vi khuẩn thử

nghiệm được cho là do sự khác biệt cấu trúc tế
bào của vi khuẩn Gram dương so với vi khuẩn
Gram âm (Hawkey, 1998).

Hình 2. Hoạt tính kháng S. aureus ATCC 25923 của một số chủng vi nấm biển
Ở nghiên cứu đánh giá hoạt tính kháng
sinh của các chủng vi nấm phân lập từ bán
đảo Sơn Trà, Đà Nẵng cũng cho thấy có 43%
chủng có khả năng kháng ít nhất 1 chủng vi
sinh vật kiểm định. Kết quả cũng chỉ ra có

STT
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17

khoảng 3–7% chủng kháng lại vi khuẩn Gram
âm, trong khi có đến 42% chủng vi nấm
kháng các vi khuẩn Gram dương được thử
nghiệm (Trinh et al., 2017).

Bảng 1. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của một số chủng vi nấm biển
Đường kính vòng vô khuẩn (D, mm)
Vi khuẩn Gram dương
Vi khuẩn Gram âm
Chủng vi nấm
B.
S.
S.
E.
P.
K.
cereus faecalis aureus coli
aeruginosa pneumonia
1901NT-1.2.2
18
15
21
10
8
17
1901NT-1.4.4
13
14
16
9
8
19
1901NT-1.6.3
11
12
31
14
25
1901NT-1.6.4
8
7
25
15
1901NT-1.8.3
9
11
7
16
1901NT-1.11.1
30
24
30
9
11
1901NT-1.11.3
17
14
16
22
8
19
1901NT-1.13.3
10
10
11
12
1901NT-1.20.1
18
17
18
9
1901NT-1.23.2
14
11
16
19
1901NT-1.25.2
8
8
10
12
1901NT-1.26.3
14
10
30
7
27
1901NT-1.40.2
15
16
19
7
9
18
1901NT-1.44.2
17
14
16
22
8
19
1901NT-1.45.1
15
18
20
15
1901NT-1.49.2
15
10
8
10
1901NT-1.51.2
18
16
15
7
12
14

Ghi chú: “-”: Không có hoạt tính.

Số chủng vi nấm có phổ kháng khuẩn
rộng (kháng từ 4/6 chủng vi khuẩn kiểm định)

chiếm tỷ lệ 14,5% (n=17). Trong đó, các
chủng 1901NT-1.6.3, 1901NT-1.11.1 và
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1901NT-1.26.3 có khả năng kháng S. aureus
với đường kính vòng vô khuẩn lên đến 30– 31
mm được thể hiện ở bảng 1. Điều đáng lưu ý
là các chủng này đều có khả năng sinh các sắc
tố hòa tan trên môi trường. Sibero và cộng sự
(2016) đã khẳng định phần lớn các chủng vi
nấm có hoạt tính kháng sinh cao đều có khả
năng sinh tổng hợp các chất màu trong quá
trình phát triển. Nghiên cứu cũng cho thấy
một số lượng lớn các chủng vi nấm được phân
lập từ hải miên sản sinh các hợp chất màu
trong quá trình lên men (Mani et al., 2015;
Sibero et al., 2016).
Hoạt tính chống oxy hóa của vi nấm biển
Nghiên cứu cho thấy các chủng vi nấm
phân lập từ vùng biển Nha Trang có hoạt tính
chống oxy hóa cao. Cụ thể, có 72/117 (61,5%)
chủng vi nấm thể hiện khả năng bắt gốc tự do
DPPH với giá trị SC% > 50%. Trong khi khả
năng bắt gốc tự do ABTS được ghi nhận cao
hơn với 80,3% (n=111) số chủng vi nấm khảo
sát. Một số chủng vi nấm thể hiện hoạt tính
chống oxy hóa hiệu quả đối với cả gốc tự do
DPPH và ABTS (Bảng 2). Kết quả nghiên cứu

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bảng 2. Hoạt tính chống oxy hóa của các chủng vi nấm biển
Khả năng bắt gốc tự do (SC%) (500 µg/mL)
Chủng vi nấm
DPPH
ABTS
1901NT-1.2.2
69,32 ± 1,25
79,83 ± 1,03
1901NT-1.2.4
71,37 ± 0,55
79,27 ± 0,34
1901NT-1.4.4
70,98 ± 0,83
80,24 ± 0,34
1901NT-1.7.1
71,86 ± 0,86
79,51 ± 1,03
1901NT-1.8.3
71,57 ± 0,28
78,78 ± 1,03
1901NT-1.11.3
70,39 ± 0,83
80,73 ± 0,34
1901NT-1.21.2
70,65 ± 0,29
79,27 ± 0,34
1901NT-1.26.3
70,78 ± 0,83
78,05 ± 0,69
1901NT-1.39.1
71,96 ± 0,28
80,49 ± 0,69
1901NT-1.40.2
58,82 ± 4,44
78,05 ± 2,07
1901NT-1.45.1
69,41 ± 0,55
78,78 ± 0,34
1901NT-1.51.2
66,08 ± 0,28
79,02 ± 0,69
1901NT-1.59.2
75,29 ± 2,22
79,27 ± 1,03
Axit ascorbic
80,51 ± 0,29
82, 04 ± 0,55

Định danh chủng vi nấm tuyển chọn
Kết quả sàng lọc cho thấy 7 chủng vi nấm
gồm 1901NT-1.2.2, 1901NT-1.4.4, 1901NT1.11.3,
1901NT-1.26.3,
1901NT-1.40.2,
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phù hợp với công bố của Zhou và cộng sự
(2018) về khả năng khử gốc tự do DPPH và
ABTS của 46 chủng vi nấm nội sinh được
phân lập từ rừng ngập mặn ở đảo Hải Nam,
Trung Quốc. Công bố cho thấy có đến 84,8%
(n=39) chủng vi nấm thể hiện hoạt tính chống
oxy hóa. Trong khi ở một nghiên cứu khác chỉ
có 12,8% (13/101) chủng vi nấm có nguồn
gốc từ các mẫu hải miên thu nhận ở Nam Cực
thể hiện hoạt tính chống oxy hóa. Điều này
được các nhà khoa học dự đoán hoạt tính sinh
học của vi nấm có liên quan đến đặc điểm hệ
sinh thái của khu vực thu mẫu phân lập
(Henríquez et al., 2014).
Ở công bố của Phan Thị Thu Trang và
cộng sự (2019), nhóm nghiên cứu đã thu nhận
được 5 hợp chất gồm ochraceopone F,
aspertetranone
D,
cycloechinulin,
wasabidienone E và mactanamide có hoạt tính
chống oxy hóa hiệu quả từ chủng vi nấm biển
Aspergillus flocculosus 01NT.1.1.5. Cho đến
nay, hầu như chưa có nhiều nghiên cứu đánh
giá hoạt tính chống oxy của nguồn vi nấm từ
vùng biển Việt Nam.

1901NT-1.45.1 và 1901NT-1.51.2 có hoạt
tính kháng vi sinh vật kiểm định phổ rộng
đồng thời chống oxy hóa hiệu quả. Trong đó,
ba chủng 1901NT-1.2.2, 1901NT-1.4.4, và
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1901NT-1.40.2 được định danh dựa trên giải
trình tự vùng ITS cho kết quả lần lượt
Aspergillus europaeus, A. niger, và A.

subramanianii với độ tương đồng 99–100%
(bảng 3).

Bảng 3. Định danh 3 chủng vi nấm biển dựa trên phân tích trình tự gen vùng ITS
Chủng vi
nấm
1901NT1.2.2

Tên loài (Mã số đăng ký
Ngân hàng Gen)
Aspergillus europaeus
(MN585897)

2

1901NT1.4.4

Aspergillus niger
(MN585763)

3

1901NT1.40.2

Aspergillus subramanianii
(MN577309)

STT
1

Kết quả thu được phù hợp với các tài liệu
công bố về một số lượng lớn các chủng vi
nấm biển có hoạt tính kháng sinh và chống
oxy hóa cao thuộc chi Aspergillus (Imhoff,
2016). Như vậy, nghiên cứu đã định danh đến
loài ba chủng vi nấm có hoạt tính sinh học cao
có nguồn gốc từ hải miên gồm A. europaeus
1901NT-1.2.2, A. niger 1901NT-1.4.4, A.
subramanianii 1901NT-1.40.2 và được đăng
ký trình tự trên Ngân hàng Gen với mã số lần
lượt MN585897, MN585763 và MN577309.
Các chủng vi nấm còn lại được tiếp tục định

Tên chủng so sánh (Mã số đăng ký
Ngân hàng Gen)
Aspergillus europaeus DTO 099-H9
(LT220220)
Aspergillus europaeus DTO 067-E5
(LT220216)
Aspergillus europaeus DTO 118-G4
(LT220221)
Aspergillus europaeus CCF 4408
(LN908995)
Aspergillus europaeus CCF 5089
(LN909003)
Aspergillus niger NRRL 3
(EF661185)
Aspergillus niger SMP2
(MG675233)
Aspergillus niger NRRL 6411
(GQ259131)
Aspergillus niger NRRL 35172
(EF634375)
Aspergillus niger ANE1
(KY566164)
Aspergillus subramanianii
NRRL 5170 (EF661402)
Aspergillus subramanianii
DTO:129-E6 (KP329614)
Aspergillus subramanianii
DTO:129-G4 (KP329626)
Aspergillus subramanianii
NRRL 6161 (NR_135385)
Aspergillus subramanianii
DTO:266-I5 (KP329839)

Độ tương
đồng
704/706 bp
(99,72%)
699/701 bp
(99,71%)
681/630 bp
(99,71%)
668/670 bp
(99,70%)
733/737 bp
(99,46%)
776/776 bp
(100%)
937/942 bp
(99,47%)
780/781 bp
(99,87%)
788/788 bp
(100%)
937/942 bp
(99,47%)
720/720 bp
(100%)
604/604 bp
(100%)
603/604 bp
(99,83%)
566/566 bp
(100%)
602/604 bp
(99,67%)

danh và so sánh với các công trình nghiên cứu
đã công bố để tuyển chọn chủng vi nấm tiềm
năng cho phân tách các hoạt chất sinh học.
Hiện nay, việc đánh giá hoạt tính sinh học
của vi nấm biển đang được nhiều nhà khoa
học trong nước quan tâm nghiên cứu (Diep et
al., 2016; Binh et al., 2018; Minh et al., 2019).
Tuy nhiên, theo tài liệu công bố cho thấy chưa
có công bố nào đề cập đến hoạt tính sinh học
của 3 loài vi nấm trên. Ở nghiên cứu trước,
chúng tôi đã tuyển chọn được 5/100 chủng vi
nấm thể hiện hoạt tính kháng sinh cao phân
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lập từ vùng biển Nha Trang. Trong đó, có ba
chủng vi nấm tuyển chọn được định danh đều
thuộc chi Aspergillus (Trinh et al., 2018a).
Dựa trên kết quả sàng lọc, nhóm nghiên cứu
đã thu nhận được 4 hợp chất gồm phomaligol
A2, wasabidienone E, aspertetranone D và
mactanamide từ chủng vi nấm Aspergillus
flocculosus 01NT.1.1.5 thể hiện hoạt tính
kháng sinh hiệu quả đối với P. aeruginosa và
S. faecalis với giá trị nồng độ ức chế tối thiểu
16-32 µg/mL (Trinh et al., 2018b). Các kết
quả nghiên cứu bước đầu khẳng định tiềm
năng sinh hoạt chất sinh học của nguồn vi
nấm ở vùng biển Nha Trang.
KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy các chủng vi nấm
phân lập từ các mẫu hải miên, san hô mềm và
rong biển ở vịnh Nha Trang có hoạt tính
kháng sinh và chống oxy hóa cao. Cụ thể, có
63,2% chủng vi nấm kháng ít nhất một chủng
vi sinh vật kiểm định và khả năng khử gốc tự
do DPPH và ABTS lần lượt 61,5% và 80,3%.
Ba chủng vi nấm 1901NT-1.2.2, 1901NT1.4.4 và 1901NT-1.40.2 có hoạt tính kháng
sinh và chống oxy hóa cao được định danh
đến loài đều thuộc chi Aspergillus. Kết quả
nghiên cứu chỉ ra rằng các chủng vi nấm thu
nhận từ vùng biển Nha Trang là nguồn tiềm
năng cho các nghiên cứu sâu hơn về các hoạt
chất sinh học.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hỗ trợ kinh phí
từ Chương trình hợp tác quốc tế giữa Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
với Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga (VASTRFBR) (Mã số QTRU01.03/19-20) và đề tài
KHCN thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo
chức năng của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng
công nghệ Nha Trang năm 2019.
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GENETIC DIVERSITY OF Michelia tonkinensis A.Chev. (Magnoliaceae)
AT THE EXPERIMENTAL FOREST, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
OF FORESTRY BASED ON RAPD MARKERS
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ABSTRACT
Twenty two samples of Michelia tonkinensis at 5, 8, 18 years old, originated from Ha Noi (Ba
Vi), Hoa Binh and Ninh Bình provinces, and were introduced into Experimental Forest,
Vietnam National University of Forestry (VNUF) were used to study genetic diversity based on
09 RAPD primers (OPAC14, OPF9, OPA7, OPA20, OPB10, RA142, RA159, OPD11 and
RA46). The results showed that the total 1138 bands generated, 786 of which were found to be
polymorphic. The number of amplification products ranged from 5 to 11 for different primers.
Polymorphic Information Content (PIC) of these primers are low from 0.183 (OPA7 primer) to
0.571 (OPAC14 primer) with average of 0.329. Genetic similarity coefficients are ranged from
0.57 to 0.94 with average of 0.876. This shows the degree of genetic similarity of the Michelia
tonkinensis samples in the experimental forest of VNUF is high. Thus it is created to be heterotic
in sexual reproduction, but it is difficult to make the genetic disversity in the group of Michelia
tonkinensis in VNUF. UPGMA cluster analysis place these samples into two main groups, of
which group I had only G6 sample, group II consisted of remain 21 samples and further
devided into two subgroups with subgroup 1 including G1 and G16, and subgroup 2 with the
remaining 19 samples and further devided into 2 clusters (cluster 1: G2, G3, G4, G5, G19 and
cluster 2: G8, G10, G13, G14, G7, G9, G11, G12, G15, G17 G18, G20, G21, G22). The study
reveals the limitation of genetic basis of the current Michelia tonkinensis in VNUF and the need
to genetically diversity by using new sources from different germplasm/origins.
Keywords: Michelia tonkinensis, genetic diversity, RAPD.
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ĐA DẠNG DI TRUYỀN LOÀI GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis)
TẠI KHU RỪNG THỰC NGHIỆM, TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
DỰA TRÊN CHỈ THỊ PHÂN TỬ RAPD
Vũ Quang Nam*, Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Văn Đáng
Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp
Ngày nhận bài 12-8-2019, ngày chấp nhận 29-9-2019

TÓM TẮT
Với 22 mẫu giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A. Chev.) ở các tuổi 5, 8, 18 có xuất xứ từ Hà Nội
(Ba Vì), Hòa Bình và Ninh Bình được đánh giá tính đa dạng di truyền với 9 mồi RAPD
(OPAC14, OPF9, OPA7, OPA20, OPB10, RA142, RA159, OPD11 và RA46). Kết quả cho thấy
trong tổng số 1138 băng thu được có 786 băng là đa hình. Số phân đoạn ADN được nhân bản dao
động từ 5 đến 11 đối với các mồi khác nhau. Các mồi này có hệ số đa dạng PIC thấp, trong
khoảng 0,183 (mồi OPA7) đến 0,571 (mồi OPAC14) và trung bình đạt 0,329. Các mẫu giổi ăn
hạt có hệ số tương đồng di truyền từng cặp nằm trong khoảng 0,57 đến 0,94 và trung bình là
0,876. Điều này cho thấy mức độ tương đồng di truyền của các mẫu giổi ăn hạt ở khu rừng thực
nghiệm, trường Đại học Lâm nghiệp là khá cao, cho thấy khả năng tạo ưu thế lai khi sinh sản hữu
tính nhưng khó tạo nên sự đa dạng di truyền trong tập đoàn mẫu. Trên sơ đồ hình cây, 22 mẫu
giổi ăn hạt được chia làm 2 nhóm chính, trong đó nhóm I chỉ có duy nhất 01 mẫu (G6); nhóm II
bao gồm 21 mẫu còn lại và tiếp tục phân thành 2 nhánh phụ (N1 và N2): Nhánh phụ 1 (G1 và
G16) và nhánh phụ 2 (N2) gồm 19 mẫu còn lại và tiếp tục chia thành 2 cụm, cụm 1 (G2, G3, G4,
G5, G19) và cụm 2 (G8, G10, G13, G14, G7, G9, G11, G12, G15, G17 G18, G20, G21, G22).
Nghiên cứu này đã cho thấy những giới hạn về mặt di truyền của các cá thể giổi ăn hạt và sự cần
thiết phải làm đa dạng nó bằng cách sử dụng thêm nguồn giống với các xuất xứ khác nhau.
Từ khóa: Michelia tonkinensis, đa dạng di truyền, RAPD.

*Địa chỉ email liên hệ: namvq@vnuf.edu.vn/namvq1975@gmail.com
MỞ ĐẦU
Giổi ăn hạt, Michelia tonkinensis A.Chev.,
thuộc họ Ngọc Lan (Magnoliaceae) đặc trưng
với các đặc điểm: lá không có sẹo lá kèm trên
cuống lá, các lá noãn ít (thường dưới 10), các
đại trưởng thành hình thuôn dài, có cuống quả
và có các eo thắt hình củ lạc (Hình 1). Giổi ăn
hạt là loài cây gỗ đa tác dụng, có giá trị kinh
tế và bảo tồn cao. Tại Việt Nam, loài cây này
phân bố từ Lào Cai đến các tỉnh Bắc Trung
Bộ và Tây Nguyên (Vũ Quang Nam & Đào
Ngọc Chương, 2017). Gỗ giổi ăn hạt là một
trong những loài gỗ được ưa chuộng trong xây
dựng nhà cửa, đóng đồ đạc. Hạt có tinh dầu là
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loại gia vị truyền thống của nhân dân vùng núi
phía Bắc, hạt dùng làm thuốc chữa đau bụng,
ăn uống không tiêu, xoa bóp khi đau nhức, tê
thấp. Vỏ cây dùng làm thuốc chữa sốt, ăn
uống không tiêu (Đỗ Tất Lợi, 2006; Vu & Xia,
2011). Hiện nay các quần thể giổi ăn hạt trong
rừng tự nhiên đang bị suy giảm nghiêm trọng
do bị khai thác cạn kiệt và số lượng cây tái
sinh tự nhiên thấp do hạt bị thu hái quá mức.
Mặc dù cây giổi ăn hạt là loài cây mang
lại rất nhiều giá trị, nhưng cho đến nay các
nghiên cứu về loài cây này còn hạn chế, nhất
là trong lĩnh vực di truyền phân tử. Bài viết
này là kết quả nghiên cứu về đa dạng di
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truyền của Michelia tonkinensis bằng chỉ thị
RAPD - một kỹ thuật cho phép phát hiện
nhanh tính đa dạng di truyền của loài/quần thể.
Phương pháp này khá đơn giản, không đòi hỏi
kỹ thuật cao, không phải sử dụng đồng vị
phóng xạ, có thể phát hiện ra nhiều locus một
lúc, nên được sử dụng rộng rãi trong việc
đánh giá đa dạng di truyền ngày nay. Các mẫu
vật của loài giổi ăn hạt được thu từ khu rừng

thực nghiệm, trường Đại học Lâm nghiệp –
nơi lưu giữ và bảo tồn hơn 200 loài cây gỗ
bản địa của Việt Nam và là nơi được thiết kế
để trở thành Vườn thực vật của Việt Nam
trong tương lai không xa. Kết quả của nghiên
cứu sẽ góp phần quan trọng trong lĩnh vực bảo
tồn và sử dụng nguồn gen hiệu quả bởi những
giá trị kinh tế mà loài cây này mang lại.

Hình 1. Cành lá mang hoa với bộ nhụy mang ít lá noãn (bên trái) và quả trưởng thành với các
đại mang cuống ngắn và eo thắt (bên phải) của Michelia tonkinensis [Ảnh: Vũ Quang Nam]
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
22 mẫu lá bánh tẻ loài M. tonkinensis
được lấy từ 3 nhóm tuổi, trồng ở 3 khu vực
(KV) khác nhau trong khu rừng thực nghiệm,
trường Đại học Lâm nghiệp. Chiều cao, độ

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

tuổi và nguồn gốc giống của các cá thể M.
tonkinensis ở KV1, KV2, KV3 lần lượt là
1,5–3 m, 5 tuổi, Hà Nội (Ba Vì); 7–10 m, 8
tuổi, Hòa Bình; 18–25 m, 18 tuổi, Ninh Bình.
Tất cả các cây đều được nhân giống từ hạt. Ký
hiệu các mẫu được thể hiện trong bảng 1.

Bảng 1. Bảng ký hiệu các mẫu M. tonkinensis sử dụng trong nghiên cứu
Ký hiệu mẫu Địa điểm tu mẫu STT
Ký hiệu mẫu
Địa điểm thu mẫu
G1
KV1
12
G12
KV3
G2
KV1
13
G13
KV3
G3
KV1
14
G14
KV3
G4
KV1
15
G15
KV3
G5
KV1
16
G16
KV3
G6
KV1
17
G17
KV3
G7
KV2
18
G18
KV3
G8
KV2
19
G19
KV3
G9
KV2
20
G20
KV3
G10
KV2
21
G21
KV3
G11
KV3
22
G22
KV3
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Phương pháp tách chiết AND
ADN được tách chiết bằng phương pháp
CTAB theo Doyle & Doyle (1990) có cải tiến
theo điều kiện phòng thí nghiệm.
Phương pháp PCR
Phản ứng PCR với các mồi RAPD được
thực hiện trên máy System 9700 (Appied
Biosystem, Hoa Kỳ) với tổng thể tích là 25
µl/mẫu gồm những thành phần sau: nước
khử ion vô trùng (3 µl), 2 x PCR Master

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng 2. Trình tự các cặp mồi RAPD sử dụng trong nghiên cứu
Tên mồi
Trình tự (5’-3’)
Nhiệt độ gắn mồi (oC)
OPAC14
GTCGGTTGTC
32,8
OPF9
CCAAGCTTCC
32,3
OPA7
GAAACGGGTG
33,2
OPA20
AACGGTGACC
33,5
OPB10
CTGCTGGGAC
36,6
RA142
CAATCGCCGT
36,7
RA159
GTCCACACGG
37,3
OPD11
AGCGCCATTG
37,1
RA46
CCAGACCCTG
35,1

Phương pháp phân tích số liệu RAPD
Kiểm tra ADN tổng số và sản phẩm PCR
bằng phương pháp điện di trên gel agarose 1%
(đối với ADN tổng số) và agarose 1,2% (đối
với sản phẩm PCR), sử dụng đệm TAE 1X,
nhuộm gel bằng RedsafeTM Nucleic acid gel
stain, thực hiện trên thiết bị điện di của hãng
Bio-Rad (USA). Sản phẩm PCR được nhuộm
và chụp ảnh để phân tích.
Việc xác định băng đơn hình và đa hình
dựa vào sự xuất hiện và không xuất hiện của
băng đó giữa các dòng mẫu nghiên cứu theo
ADN thang chuẩn (ADN marker). Nếu một
phân đoạn ADN (có kích thước cụ thể) xuất
hiện ở mẫu i nhưng không xuất hiện ở mẫu j
hoặc xuất hiện đồng thời ở cả 2 mẫu i và j
nhưng không xuất hiện ở mẫu khác thì phân
đoạn ADN này gọi là phân đoạn đa hình.
Ngược lại, nếu phân đoạn ADN nào xuất hiện
ở tất cả các mẫu nghiên cứu thì gọi là phân
đoạn đơn hình. Các đoạn được mã hóa bằng
số tự nhiên 0 và 1, khi đó mẫu nào xuất hiện
đoạn ADN thì ký hiệu là 1, còn không xuất
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mix solution (10 µl), mồi RAPD (1 µl),
ADN (1 µl).
Trộn đều các thành phần hỗn hợp rồi
chuyển vào máy PCR sau đó chạy theo
chương trình đã cài sẵn với 35 chu kỳ, gồm
các bước: 1. 94oC trong 3 phút; 2. 94oC trong
45 giây; 3. 34oC trong 45 giây; 4. 72oC trong
1 phút; 5. 72oC trong 7 phút. Lặp lại 35 chu kỳ
từ bước 2 đến bước 4; 6. Giữ nhiệt độ 4oC.
Trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử dụng 9
mồi RAPD được trình bày ở bảng 2.

hiện ký hiệu là 0. Các số liệu nhị phân này
được đưa vào xử lý theo chương trình
NTSYSpc 2.11X (Rohlf, 2000) để tính ma
trận tương đồng (Similarity matrix) hoặc ma
trận khoảng cách (Distance matrix) giữa các
cặp mẫu (Nei & Li, 1979). Dij = 2nij/(ni+nj).
Trong đó, nij là số băng chung của cả hai cá
thể, ni và nj là số băng của cá thể i và j, Dij là
hệ số tương đồng di truyền giữa 2 cá thể i và j.
Ngoài ra, mức độ đa dạng gen (allen) còn
được đánh giá dựa vào mức độ cho đa hình ở
các chỉ thị phân tử và được thể hiện bằng Hàm
lượng thông tin đa hình (PIC - Polymorphic
Information Content) hay Hệ số đa hình di
truyền cho mỗi locus (i), được tính theo công
thức của Saal & Wricke (1999): PICi =1 ΣPij2. Trong đó, Pij là tần số xuất hiện của
allen thứ j của kiểu gen i được kiểm tra. Tổng
số các băng ADN có cùng kích thước (được
coi là cùng một alllen) được nhập vào phần
mềm này và sẽ đưa ra được hệ số PIC. Phạm
vi giá trị PIC từ 0 (không đa hình) tới 1 (đa
hình hoàn toàn).
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gẫy. Kết quả đo OD cho chỉ số OD260/OD280
của các mẫu luôn nằm trong khoảng 1,8 đến
Kết quả tách chiết ADN tổng số các mẫu
2,0. Vì vậy, ADN tổng số thu được có độ
M. tonkinensis như hình 2 sau đây.
sạch và nguyên vẹn cao hoàn toàn đáp ứng
Hình 2 cho thấy, ADN của các mẫu để thực hiện phản ứng PCR-RAPD tiếp theo.
nghiên cứu đã được tách chiết thành công với AD N được pha loãng để sử dụng cho phản
các băng vạch thu được đều gọn và khá rõ ứng PCR-RAPD với nồng độ sau pha loãng
nét, không xuất hiện băng phụ, không bị đứt là 25 ng/µl.
Kết quả tách chiết ADN tổng số các mẫu M. tonkinensis như Hình 2 sau đây:
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21 22

Hình 2.
2. Ảnh
Ảnh điện
điện di
di sản
sản phẩm
phẩm tách
tách chiết
chiết ADN
ADN tổng
tổng số
số của
của các
các mẫu
mẫu giổi
giổi ăn
ăn hạt
hạt
Hình
Ghi chú:
1–22 tương
với ứng
22 mẫu
nghiên cứu nghiên
trong bảng
GhiGiếng
chú: Giếng
1-22ứng
tương
vớiM.
22tonkinensis
mẫu M. tonkinensis
cứu1.trong bảng 1.
cho tích
thấy,đa
ADN
của
mẫu nghiên cứu đãTiến
được hành
tách chiết
các 9 mồi
KếtHình
quả 2phân
dạng
dicác
truyền
phảnthành
ứngcông
PCRvớivới
Hiệu quả sử dụng các mồi RAPD trong RAPD. Sản phẩm PCR được kiểm tra trên gel
phân tích sự đa dạng di truyền các mẫu M. agarose cho thấy các phân đoạn ADN thu
được có sự đa hình cao (ví dụ ở hình 3).
tonkinensis:

Hình 3. Ảnh điện di sản phẩm PCR các mồi RAPD 22 các mẫu M. tonkinensis. Mồi OPAC14
(ảnh bên trái), Mồi RA142 (ảnh bên phải); MK: Marker - thang ADN chuẩn 1 kb; Giếng 1–22:
22 mẫu giổi ăn hạt theo thứ tự trên bảng 1
Phân tích ảnh điện di qua việc nhị phân
hóa sự xuất hiện của các phân đoạn ADN và
xử lý thống kê được tổng hợp và đánh giá ở
bảng 3.
Bảng 3 cho thấy trong tổng số 1138 băng
ADN được nhân bản có 786 băng ADN đa
hình, trung bình đạt 7,7%. Tương tự, trong
tổng số 66 phân đoạn ADN thu được có 50
phân đoạn ADN đa hình, trung bình đạt 8,4%.
Tỷ lệ phân đoạn đa hình nằm trong khoảng
42,9% (với mồi RA159) đến 100% (với các
mồi OPAC14, OPF9, OPA7 và RA46). Hàm
lượng thông tin đa hình (PIC) của mồi thấp

nhất là 0,183 (mồi OPA7), cao nhất là 0,571
(mồi OPAC14) và trung bình đạt 0,329. Qua
đây thấy rằng các mồi cho sự đa hình với 22
mẫu giổi ăn hạt là không cao. Tuy nhiên, sự
đa hình của các mồi không tỷ lệ với số lượng
các phân đoạn ADN được nhân bản. Chẳng
hạn đối với mồi OPF9 chỉ có 7 phân đoạn
nhưng cho giá trị PIC là 0,428, còn mồi
RA142 có tới 11 phân đoạn nhưng cho giá trị
PIC chỉ 0,271.
Qua số liệu ở bảng trên cũng cho thấy,
hầu hết các mồi đều cho tính đa hình thấp
(PIC < 0,5). Trong 09 mồi thể hiện tính đa
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hình về phân đoạn ADN được nhân bản chỉ
có mồi OPAC14 là thể hiện tính đa hình cao

(PIC > 0,5).

Bảng 3. Số phân đoạn, băng đa hình, hệ số PIC của 09 mồi RAPD
trong phân tích các mẫu M. tonkinensis
Băng đa hình
Số loại phân Phân đoạn đa hình
Số băng
STT
Tên mồi
đoạn được
được
Số
Tỷ lệ
Số
Tỷ lệ
nhân bản
nhân bản lượng (%)
lượng
(%)
1
OPAC14
10
10
100
134
134
100
2
OPF9
7
7
100
111
111
100
3
OPA7
8
8
100
159
159
100
4
OPA20
5
2
40
81
37
45,7
5
OPB10
5
3
60
91
25
27,5
6
RA142
11
6
54,5
200
90
45
7
RA159
7
3
42,9
130
42
32,3
8
OPD11
7
5
71,42
129
85
65,9
9
RA46
6
6
100
103
103
100
Tổng
66
50
75,8
1138
786
69,1
Trung bình
8,4
7,7
Mối quan hệ di truyền và đa dạng di truyền
của các mẫu M. tonkinensis nghiên cứu
Số liệu nhị phân tiếp tục được sử lý
bằng phần mềm NTSYSpc 2.11X để tính hệ

PIC
0,571
0,428
0,183
0,386
0,254
0,271
0,237
0,281
0,354
0,329

số tương đồng di truyền và xây dựng sơ đồ
hình cây thể hiện mối quan hệ di truyền
giữa các mẫu nghiên cứu như bảng 4
sau đây:

Bảng 4. Hệ số tương đồng của 22 mẫu M. tonkinensis nghiên cứu

Trên bảng 4 cho thấy hệ số di truyền tương
đồng từng cặp từ 0,57 đến 0,94. Hệ số tương
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đồng di truyền thấp nhất là cặp mẫu G1 - G6
(0,57) và cao nhất là cặp mẫu G21 - G22 (0,94).
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Hệ số tương đồng trung bình là 0,876, điều này
cho thấy mức độ tương đồng di truyền của các
mẫu giổi ăn hạt ở khu rừng thực nghiệm,
Trường Đại học Lâm nghiệp là khá cao; hay
nói cách khác độ đa dạng di truyền giữa các
mẫu nghiên cứu tương đối thấp. Điều này có

thể do nguồn cây giống được di thực về trồng
là khá đồng đều nguồn gốc.
Xử lý bằng phần mềm trên cũng thu được
kết quả phân nhóm các mẫu nghiên cứu theo
dạng sơ đồ hình cây (hình 4).

Hình 4. Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ di truyền giữa các mẫu M. tonkinensis
Sơ đồ hình cây biểu diễn mối quan hệ di
truyền ở hình 4 được tạo ra khi phân tích 22
mẫu giổi ăn hạt với 09 mồi RAPD ngẫu nhiên
được chia làm 2 nhóm chính: Nhóm I: Chỉ có
duy nhất mẫu G6 có hệ số di truyền sai khác so
với các mẫu khác thuộc nhóm II là 31% (1 0,69). Nhóm II: bao gồm 21 mẫu còn lại và
tiếp tục phân thành 2 nhánh phụ (N1 và N2):
Nhánh phụ 1 (N1) gồm 2 mẫu G1 và G16 có
hệ số tương đồng là 0,82, nhánh phụ 1 có hệ số
di truyền sai khác với các mẫu ở nhánh phụ 2
là 28,6% (1 - 0,71). Nhánh phụ 2 (N2) gồm 19
mẫu còn lại và chia thành 2 cụm, cụm 1 (G2,
G3, G4, G5, G19) và cụm 2 (G8, G10, G13,
G14, G7, G9, G11, G12, G15, G17 G18, G20,
G21, G22) có hệ số di truyền sai khác với nhau
là 26.2% (1 - 0,738); đáng chú ý trong cụm 2
có cặp G21-G22 tương đối giống nhau, hệ số
sai khác giữa chúng là 6% (1 - 0,94).
KẾT LUẬN
Chín mồi RAPD đã được sử dụng hiệu
quả trong đánh giá mối qua hệ di truyền của
22 mẫu M. tonkinensis ở khu rừng thực

nghiệm, Trường Đại học Lâm nghiệp. Các
mồi này có hệ số đa dạng PIC thấp, trong
khoảng 0,183 (mồi OPA7) đến 0,571 (mồi
OPAC14) và trung bình đạt 0,329.
22 mẫu M. tonkinensis có hệ số tương
đồng di truyền từng cặp nằm trong khoảng
0,57 đến 0,94. Hệ số tương đồng trung bình là
0,876, điều này cho thấy mức độ tương đồng
di truyền khá cao của các mẫu M. tonkinensis
ở Khu rừng thực nghiệm, Trường Đại học
Lâm nghiệp, và cho thấy khả năng tạo ưu thế
lai khi sinh sản hữu tính nhưng khó tạo nên sự
đa dạng di truyền trong tập đoàn mẫu.
Trên sơ đồ hình cây, 22 mẫu giổi ăn hạt
với 9 mồi ngẫu nhiên được chia làm 2 nhóm
chính, trong đó nhóm I chỉ có duy nhất mẫu
G6; nhóm II bao gồm 21 mẫu còn lại và tiếp
tục phân thành 2 nhánh phụ (N1 và N2):
Nhánh phụ 1 (G1 và G16) và nhánh phụ 2
(N2) gồm 19 mẫu còn lại và tiếp tục chia
thành 2 cụm, cụm 1 (G2, G3, G4, G5, G19) và
cụm 2 (G8, G10, G13, G14, G7, G9, G11,
G12, G15, G17 G18, G20, G21, G22).
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Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc
gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.032017.16. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn
Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp,
Trường Đại học Lâm nghiệp đã tạo điều kiện
về cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm cho sự
thành công của nghiên cứu này.
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ABSTRACT
Lycopodiaceae Mirbel, an ancient group of plants was found in forests, meadows, rock crevices,
shrubs, roadsides in some mountainous areas of North and Central highlands of Vietnam.
Because of over-exploitation as well as habitat loss, populations of several species of the
Lycopodiaceae are seriously declining. This family has not been studied extensively in Vietnam.
This study provided the morphological characters of Lycopodiaceae in Vietnam. A key to twelve
already known species of this family was also given.
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INTRODUCTION
Thach tung is the local name of the
Lycopodiaceae Mirbel in Vietnam. This
family
is an ancient group of plants
distributed mainly in China, the Americas and
Europe (Zhang & Kunio, 2013).
In Vietnam, the Lycopodiaceae was first
recorded by Ashton (1951) and then
taxonomically studied by Alston (1951);
Pham-hoàng Hộ (1991). The aim of this study
is to define the morphological characteristics,
based on which a key to all the already known
species of this family from Vietnam is given.
MATERIALS AND METHODS
Field surveys were conducted in Ha Giang,
Cao Bang, Lao Cai, Lai Chau, Dien Bien, Vinh
Phuc, Thua Thien Hue, Kon Tum, Gia Lai,
Dak Lak, Lam Dong, toobverve habitats and
collect specimens. Morphological characters of
all collected samples were checked comparing
with specimens deposited in the herbaria of
following Institutions: Institute of Ecology and
Biological Resources (HN), South China
Botanical Garden (IBSC), Images from the
website of Royal Botanic Gardens Kew (K),
Kunming Institute of Botany (KUN), Muséum
National d’Histoire Naturelle Paris (P),
Singapore Botanic Garden (SING) and Institute
of Tropical Biology (VMN), Vietnam
University of Science (VNUH).
RESULTS AND DISCUSSION
Lycopodiaceae
P.
Beauv.
exMirb. Vietnamese name: Thạch tùng
Alston A.H.G. Lycopodiaceae: 548-555.
In: Tardieu-Blot & C.Chr., Fl. Gén. IndoChine (eds.) Tome 7, Part. 2, Fasc. 10. Paris,
Masson & Cie Edt. 1951;Davidse, G., M.
Sousa Sánchez & S. Knapp. 1995. Psilotaceae
a Salviniaceae. 1: i–xxi, 1–470. In G. Davidse,
M. Sousa Sánchez & A.O. Chater (eds.) Fl.
Mesoamer. Universidad Nacional Autónoma
de México, México, D. F.; IdárragaPiedrahita, A., R. D. C. Ortiz, R. Callejas
Posada & M. Merello. (eds.) 2011. Fl.
Antioquia: Cat. 2: 9–939. Universidad de
Antioquia, Medellín; Sundue, M. A. 2011.
Licófitas y helechos de la región del Parque
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Nacional Amboró, Bolivia. 1: 37–368. In M.
H. Nee (ed.) Fl. Reg. Parque Nac. Amboró
Bolivia. Fundación Amigos de la Naturaleza,
Santa Cruz.; Flora of China Editorial
Committee.
2013.
Flora
of
China
(Lycopodiaceae through Polypodiaceae). 2–3:
In C. Y. Wu, P. H. Raven & D. Y. Hong
(eds.) Fl. China. Science Press & Missouri
Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.;
Jørgensen, P. M., M. H. Nee & S. G. Beck.
(eds.) 2014. Cat. Pl. Vasc. Bolivia, Monogr.
Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 127(1–2): i–
viii, 1–1744. Missouri Botanical Garden
Press, St. Louis; Jørgensen, P. M., M. H. Nee
& S. G. Beck.(eds.) 2015 en adelante.
Catalogo de las plantas vasculares de Bolivia
(adiciones);Gómez Dominguez, H., M. Á.
Pérez-Farrera, J. A. Espinoza Jiménez & M. I.
Marquez
Reynoso.
2015.
ListadoflorísticodelParqueNacional Palenque,
Chiapas, México. Bot. Sci. 93(3): 559–578.
Type: Lycopodium L. Sp. Pl. 2: 1100
(1753).
Plants terrestrial, on rock, or epiphytic,
small to large. Stems erect pendent, creeping
or scandent, dichotomously branched, rarely
with lateral branching, protostelic or
sometimes partly solenostelic, usually with a
few fleshy dichotomously-branched roots.
Leaves asmicrophylls, small,eligulate, simple,
with a single medial vein, arranged in
alternating spirals or irregular whorls, or
appearing decussate, linear, needlelike to
lanceolate to ovate, not lustrous or lustrous,
remote to dense and imbricate, papery,
leathery, or thinly leathery, base truncate,
margin entire or serrate. Sporophylls like the
foliage leaves, or modified, sometimes
specialized and aggregated into distinct
strobili. Strobili terminal on branchlets or
main stem, smaller than or similar to sterile
branches or branchlets in size, solitary, erect,
nodding, sessile or stalked, upright, nodding,
or pendent. Sporangia solitary in leaf axils or
on the upper side of sporophyll bases,
unilocular, subglobular to reniform, yellow,
reniform,
thick-walled,
dehiscing
by
transverse slits that divide each sporangium
into two valves.outer walls variously

Species composition of Lycopodiaceae

modified. Spores yellow, trilete, subglobose to
tetrahedral, thick-walled, surfaces pitted to
small-grooved, variously reticulate or
sculptured.
Gametophyte
monoecious,
tuberous, subterranean and holosaprophytic or
terrestrial,
photosynthetic
and
hemisaprophytic.

Ecology
and
medicinal
uses
Lycopodiaceae species in Vietnam

of

Ecology: Lycopodiaceae species mostly
grow on moist soil, near streams or under the
canopy in evergreen forests; elevation 300–
2,000 m.

Table 1. Comparative morphological characters between Lycopodiaceae species in Vietnam
No

Species

1

Huperzia serrata
(Thunberg)
Trevisan

2

Huperzia
chinensis (Herter
ex Nessel) Ching

3

Phlegmariurus
carinatus
(Desvaux ex
Poiret) Ching

4

Phlegmariurus
phlegmaria
(Linnaeus)
Holub

5

6

7

8

Phlegmariurus
squarrosus (G.
Forster) Á.
Löve&D.Löve
Phlegmariurus
lancifolius V.T.
Tran & N.V.
Duy
Phlegmariurus
hamiltonii
(Sprengel ex
Greville &
Hooker)
Li Bing Zhang
Phlegmariurus
obovalifolius
(Bonap.) V.T.
Tran & N.V.
Duy

Morphological characters
Leaves
Sporophylls
elliptic, straight, thinly leathery midrib
homomorphic with
conspicuously raised, base cuneate, apex
trophophylls
acute or acuminate
lanceolate, widest at base, papery,
glabrous on both surfaces, midrib
homomorphic with
indistinct, base truncate, decurrent, margin trophophylls
entire
ovate, midrib
lustrous, acicular, midrib indistinct, hard,
indistinct, base
raised abaxially and keeled, base cuneate,
cuneate, margin
margin entire, apex acuminate
entire, apex acute
ovate-triangular,
Sparsely arranged,
leathery, abaxially flat, midrib distinct,
ovate, midrib distinct,
base cordate or subcordate, decurrent,
margin entire,
conspicuously, margin entire, apex
apex acute
acuminate

Sporangia
yellowish,
reniform
yellow,
reniform
yellowish,
reniform,
vertically
bisected
yellowish,
reniform,
vertically
bisected

lanceolate, thinly leathery, midrib
distinct, base cuneate, sessile, margin
entire, apex acute

ovate-lanceolate,
midrib distinct

yellowish,
reniform,
vertically
bisected

lanceolate, recurved or reflexed, abaxially
prominent and decurrent veins; apex with
tip apiculate; base narrow or slightly
narrow, twisted at the base

cuneiform or broadly
ovate, apex
acuminate with
apiculate tip

reniform,
slightly flat,

ellipticlanceolate, base cuneate, mature
leaves inconspicuously stipitate, lustrous,
midrib distinct, margin entire, apex
obtuse.

Sparsely arranged,
elliptic-lanceolate,
midrib distinct

yellowish,
reniform,
vertically
bisected

obovate, erected or slightly reflexed,
abaxially slightly concave veins; apex
with tip obtuse; base narrow to acute, not
twisted at the base

oval-orbicular, long,
apex with
short apiculate tip

orbicular, not
flat

9

Lycopodiastrum
casuarinoides
(Spring) Holub
ex R. D.Dixit

leaves spirally arranged, adnate, ovate lanceolate to subulate, base raised, arcshaped, apex acuminate

10

Lycopodium
cernuum
Linnaeus

Spare subulate to linear, papery,
longitudinally furrowed on surface,
glabrous, midrib indistinct, base decurrent,
margin entire, apex acuminate.

broadly ovate,
imbricate, thickly
membranous, with
irregular
teeth on margin,
ovate-rhombic,
imbricate, margin
membranous, with
irregular teeth, apex

enclosed,
yellowish
reniform

enclosed.
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11

Lycopodium
clavatum
Linnaeus

lanceolate, leathery, with transparent
hairs, midrib visible on both surfaces, base
cuneate, margin entire, apex acuminate

12

Lycopodium
complanatum
Linnaeus

arranged in 4 rows, dense, triangular,
midrib indistinct, base appressed on
branches, margin slightly involute, entire,
apex acute.

acute, caudate.
broadly ovate, papery,
margin membranous,
erose, with short
acute tip.
Broadly ovate,
imbricate, margin
membranous, with
irregular teeth, apex
acute, caudate

slightly exposed

enclosed.

Figure 1. Morphological characters Lycopodiaceae species in Vietnam: 1. Huperzia serrata; 2.
Huperzia chinensis; 3. Phlegmariurus carinatus; 4. Phlegmariurus phlegmaria;
5. Phlegmariurus squarrosus; 6. Phlegmariurus lancifolius; 7. Phlegmariurus hamiltonii;
8. Phlegmariurus obovalifolius; 9. Lycopodiastrum casuarinoides; 10. Lycopodium cernuum;
11. Lycopodium clavatum; 12. Lycopodium complanatum
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Distribution: Lycopodiaceae species in
Vietnam-Huperzia
serrata
(Thunberg)
Trevisan: Kon Tum prov. (Dak Glei), Lam
Dong prov. (Lac Duong), Lao Cai prov.
(Sapa), Thua Thien Hue prov. (Bach Ma);
Huperzia chinensis (Herter ex Nessel) Ching:
Lao Cai prov. (Sapa); Phlegmariurus
carinatus (Desvaux ex Poiret) Ching: Dak
Lak prov., Lam Dong prov. (Bao Loc);
Phlegmariurus phlegmaria (Linnaeus) Holub:
Dak Lak prov., Gia Lai prov., Kon Tum prov.
(Ngoc Hoi, Sa Thay), Lam Dong prov. (Lac
Duong, Bao Lam); Phlegmariurus squarrosus
(G. Forster) Á. Löve&D.Löve: Cao Bang
prov. (Tra Linh), Gia Lai prov., Lai Chau
prov., Lam Dong prov. (Cat Tien, Lac
Duong); Phlegmariurus lancifoliusV.T. Tran
& N.V. Duy: Lam Dong prov. (Langbiang);
Phlegmariurushamiltonii
(Sprengel
ex
Greville& Hooker)Li Bing Zhang: Lam Dong
prov. (Da Lat, Lac Duong); Phlegmariurus
obovalifolius (Bonap.) V.T. Tran & N.V.
Duy: Lam Dong prov. (Da Lat, Lac Duong);
Lycopodiastrum
casuarinoides
(Spring)
Holub ex R. D. Dixit: Lam Dong prov. (Da
Lat, Lac Duong), Lao Cai prov. (Sapa, O Quy
Ho),Vinh Phuc prov. (Tam Dao); Lycopodium

cernuum Linnaeus: Gia Lai prov., Kon Tum
prov., Lam Dong prov.; Lycopodium clavatum
Linnaeus: Lam Dong prov. (Da Lat, Lac
Duong), Lao Cai prov. (Sapa, O Quy Ho);
Lycopodium complanatum Linnaeus: Hoa
Binh prov., Lam Dong prov. (Da Lat, Lac
Duong), Lao Cai prov.
Medicinal uses: many plants of this family
is said to be used as traditional medicine to
treat
many
diseases,
such
as
neurodegenerative
disease,
cystitis,
rheumatism (Vo Van Chi, 1997). Up to now,
there are about 33 species of the
Lycopodiaceae used for medicinal purposes.
Some species contain alkaloids, particularly
huperzine A that have a wide range of
biological activities particularly towards
neurodegenerative disease (Ma et at., 2016).
Key to species of the
Vietnam

Lycopodiaceae in

Based on the personal observation and the
identification key of Zhang and Kunio (2013),
a taxonomic key was constructed for the
Lycopodiaceae in Vietnam. It is presented
hereunder:

1A. Stems dichotomously branching, without main axis and branches, sporophylls very
similar to vegetative trophophylls or smaller and paleate……………………………....2
2A. Terrestrial plans; stems erect…………………………………………….........................3
3A. Leaves serrate………………………………………………………...1. Huperzia serrata
3B. Levesmargin entire…………………………………........................2. Huperzia chinense
2B. Epiphytes plans, stems of older plans usually pendent…………………........................4
4A. Branches and leaves cordlike; leaves up to 8 mm, ca. 4 mm wide, hard, imbricate, raised
abaxially and/or keeled………………………………………3. Phlegmariurus carinatus
4B. Branches and leaves flat or nearly flat; leaves normally larger, flat abaxially..…………5
5A. Mature branches pendulous; leaves dimorphic, strobili linear…………………………….
...........................................................................................4. Phlegmariurus phlegmaria
5B. Mature branches suberect; sporophyllshomomorphic with trophophylls or gradually
smaller towardrachis apex, strobili not linear……………………………………………6
6A. Plants robust, up to 1 m tall; leaves lanceolate, thinly leathery, angled straight with rachis
or angled slightly upward……………………………………5. Phlegmariurus squarrosa
6B. Plants relatively thin, much shorter than 1 m; leaves of various shapes, textures, and
pointing in various directions…………………………………………………………….7
7A. Apex with tip apiculate……………………………………..6.Phlegmariurus lancifolius
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7B. Apex with tip obtuse………………………………………………………………………8
8A. Sporophylls sparsely arranged, elliptic-lanceolate, midrib distinct, base cuneate, margin
entire, apex blunt……………………………………………7. Phlegmariurus hamiltonii
8B. Sporophyll oval-orbicular, apex with short apiculate tip...8. Phlegmariurus obovalifolius
1B. Stems monopodial, with main axis and branches, sporophylls very different from
vegetative trophophylls…………………………………………………………………..9
9A. Aerial shoots climbing; strobili 6–26 per peduncle and terminal on multi-dichotomously
branched peduncle…………………………………….9. Lycopodiastrum casuarinoides
9B. Aerial shoots creeping or erect; strobili solitary or aggregated at apex of fertile
branches…………………………………………………………………………………10
10A.Sterileleaves very narrow, sublate, spiral, strobili 4–9 mm long………….
…………………………………………………........................10. Lycopodium cernuun
10B.Sterileleaves flat or scalelike; strobili longer than 1 cm………………………………..11
11A.Lateral branches erect, 20–25 cm tall, 3–5 times forked,….....11. Lycopodium clavatum
11B.Lateral branches suberect, up to 15 cm tall, dichotomously branched with welldifferentiated lateral branchlets much branched...............12. Lycopodium complanatum
CONCLUSION
The total twelve species of the
Lycopodiaceae
from
Vietnam
were
inventoried,
including
one
species,
Phlegmariurus lancifolius V.T. Tran & N.V.
Duy was already described as a new for
science recently, additionally a redescription
of Phlegmariurus obovalifolius (Bonap.) V.T.
Tran & N.V. Duy was also given.
Lycopodiaceae species are recorded in the
wide different habitats, ranging from
evergreen closed evergreen forests to
grassland with altitudes ranging from 300 m
to 2,000 m.
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ABSTRACT
My Son sanctuary area is located in Duy Xuyen district, Quang Nam province, central Vietnam.
The sanctuary area was recognized as the World Cultural Heritage by UNESCO in 1999. It
contains a wide range of habitats which would be home to high diversity of plants and animals.
However, its biodiversity was poorly studied. Between 2015 and 2016, we conducted two field
surveys on biodiversity with an emphasis on bats. Mist nets, harp traps and a bat detector were
employed to capture bats and record their echolocation calls. Results from the surveys include 15
bat species belonging to 8 genera, 5 families. Of these, echolocation calls of seven species of two
families: Rhinolophidae (Rhinolophus affinis, R. pusillus, R. pearsonii, R. marshalli, R.
siamensis) and Hipposideridae (Hipposideros pomona, H. grandis) are distinguishable for field
identification and monitoring. Prior to the present study, only localities in northern and northcentral regions of Vietnam were included in the native distribution range of Rhinolophus
marshalli. This paper provides the first record of Rhinolophus marshalli in south-central region
of the country.
Keywords: Chiroptera, diversity, echolocation, Rhinolophus, Hipposideros.
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INTRODUCTION
My Son sanctuary is one of the famous
areas in Vietnam for its special values in
architecture, artistic relics and natural features.
It was recognized as “World Cultural Heritage”
by
UNESCO
in
1999
(http://mysonsanctuary.com.vn). The whole
area is located in a valley surrounded by
mountain ranges with altitude of 120-350m
above sea level (m a.s.l.). Although religion,
culture and history of My Son were well
studied, biodiversity of the area had received
very little attention from scientists and
authorities. Having recognized the need for
biodiversity research and conservation in this
area, we conducted field surveys on bats for an
initial understanding of mammals inhabiting its
habitats. The surveys were aimed at diversity
and echolocation of bat species inhabiting the
area. Pictures, morphological measurements,
and echolocation calls of every captured bat
were respectively taken and recorded in the
field. This paper provides a confirmed species
composition with reference to taxonomic
features. Echolocation calls of every species of
two “CF-bat” families (Hipposideridae and
Rhinolophidae) are also given in comparison
with those from other areas.
MATERIALS AND METHODS
Materials
Fifty-five individuals of bats were
collected over the field surveys between 2015
and 2016. Hundreds of echolocation
recordings of the two families: Hipposideridae
and Rhinolophidae.
Bat capture
Bats were captured by harp traps (1.6 m ×
1.8 m) and mist nets of various sizes (3.0 m ×
4.0 m; 3.0 m × 9.0 m; 3.0 m × 12.0 m)
following Francis (2008), Kunz & Parsons
(eds.) (2009). Traps and nets are set up across
forest trails, foot paths and narrow streams
under forest canopy. Harp traps were
regularly checked between ca. 18:00 PM and
22:00 PM, then opened overnight for
checking at 5:00 AM of the following day.
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The nets were only open and continuously
checked between 18:00 PM and 22:00 PM.
Captured bats from traps and nets were
carefully removed then kept individually in
cloth bag. Their weight, morphological
measurements and photograph were taken in
the field. Almost all captured bats were
released immediately after identification,
taking photos and recording their echolocation
calls. Selected adult males were kept as
samples for taxonomic examination at the
Biological Museum of the VNU University of
Science, Vietnam National University, Ha Noi.
Morphological measurements
Morphological measurements including
HB (head-body length), T (tail length), HF
(hind foot length), E (ear height), FA (forearm
length), TIB (tibia length) were taken in the
field using a digital callipers with an accuracy
of 0.1 mm. These measurements were
illustrated in Bates & Harrison (1997). Bats
were identified in the field following Bates &
Harrison (1997), Csorba et al. (2003), Francis
(2008), Kruskop (2013). Common name of
every species was referred to the current
IUCN Redlist of the Threatened Species
(www.iucnredlist.org).
Sound recordings and analyses
Echolocation calls of every captured
echolocating bat was recorded while flying in
flight tent using a Song Meter SM2BAT
(Wildlife Acoustics Inc, USA). The recodings
was saved as “*.wav” files then analysed by
Avisoft SASLab Pro 5.2 software (Avisoft
Bioacoustics, Germany). Frequency of the
calls was measured (in kHz) at the constant
component with the maximum energy of each
signal (CF).
RESULTS
Diversity of bat species
Results from the field surveys indicated
that at least 15 bat species belonging to 8
genera, 5 families inhabiting the habitats of
My Son area (table 1). Of which, one species
(Megaderma spasma) of the family
Magedermatidae was uncaptured over the
surveys. However, pictures taken at roosting
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sites exhibited clearly its occurrence within
the My Son area (Fig. 1). Identification of all
14 remaining species was based on both
morphological and acoustic characteristics of
captured individuals (table 1 and table 2).

Numbers of captured individuals of each
species, which are given in the table 1,
indicated that Rhinolophidae is the most
common bat family within My Son area.

Figure 1. Megaderma spasma at roosting site in My Son area
Echolocation call frequency of horseshoe
and leaf-nosed bats
Among the 15 bat species obtained over
the field surveys, we recorded echolocation
calls of 11 species. However, only recordings
of 7 species were merit enough for analyses
and identification: 5 species of Rhinolophidae

and 2 species of Hipposideridae (table 2).
Their calls comprise typical signal structure of
respective families with three components in
Rhinolophidae (iFM-CF-tFM) and two
components in Hipposideridae (CF-tFM). The
CF values of each species are specific and
distinguishable for field identification within
My Son area.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Table 1. External measurements of bats from My Son area, Quang Nam province. Values are given as mean ± standard deviation.
Abbreviations (HB, T, HF, E, FA, TIB) are defined in the “Materials and Methods”
Common name
Scientific name
n
HB
T
HF
E
FA
TIB
Fruit bats
Pteropodidae
Greater Shortnosed Fruit Bat
Cynopterus sphinx
5 81.0 ± 2.6 12.6 ± 1.7 14.2 ± 1.4 19.2 ± 1.7 68.2 ± 2.7 26.8 ± 0.8
Horsfield’s Fruit Bat
C. horsfieldi
3 82.3 ± 5.4 11.3 ± 0.8 15.3 ± 0.9 20.1 ± 0.8 68.6 ± 0.8 26.2 ± 0.2
Hill Long-tongued Fruit Bat
Macroglossus sobrinus
3
Ratanaworabhan’s Fruit Bat
Megaerops niphanae
4 72.7 ± 0.6
10.9 ± 0.5 16.5 ± 1.6 57.2 ± 2.7 22.8 ± 1.7
False Vampire bats
Megadermatidae
Lesser False Vampire
Megaderma spasma**
2
Horseshoe bats
Rhinolophidae
Intermediate Horseshoe Bat
Rhinolophus affinis
7 49.9 ± 2.6 25.6 ± 3.2
9.9 ± 0.3 20.6 ± 1.3 50.0 ± 0.8 24.1 ± 0.5
Least Horseshoe Bat
R. pusillus
9 36.4 ± 2.1 18.4 ± 2.3 6.9 ± 0.7 15.4 ± 1.3 37.3 ± 0.9 15.7 ± 0.8
Pearson’s Horseshoe Bat
R. pearsonii
4 54.1 ± 2.6 22.0 ± 2.9 11.6 ± 0.9 24.8 ± 1.8 51.0 ± 0.5 27.2 ± 1.1
Thai Horseshoe Bat
R. siamensis
3 41.6 ± 1.0 20.2 ± 0.7 7.2 ± 0.3 23.0 ± 0.7 40.9 ± 1.0 16.9 ± 0.4
Marshall’s Horseshoe Bat
R. marshalli
1
46.7
23.5
8.1
26.3
46.6
19.4
Leaf-nosed bats
Hipposideridae
Grand Leaf-nosed Bat
Hipposideros grandis
4 64.3 ± 3.0 34.4 ± 1.7 10.7 ± 0.6 21.3 ± 1.4 63.4 ± 2.4 25.3 ± 1.1
Great Himalayan Leaf-nosed Bat
H. armiger
1
77.7
54.1
15
29
86.3
37.3
Andersen’s Leaf-nosed Bat
H. pomona
3 42.4 ± 1.5 31.0 ± 3.7
6.6 ± 0.5 21.1 ± 1.5 41.7 ± 0.6 18.5 ± 0.8
Cantor’s Leaf-nosed Bat
H. galeritus
7 43.4 ± 2.3 35.8 ± 2.6
6.1 ± 0.3 13.7 ± 0.7 46.7 ± 0.9 19.2 ± 0.4
Evening bats
Vespertilionidae
Taiwan broad-muzzled myotis
Myotis muricola
1
34.8
37.5
6.8
11.1
35.2
15.6

Note: ** = The species was recorded from observation with photos taken at its roosting site in My Son area.

436

First record of bats and their echolocation

Table 2. Frequency of the CF component (in kHz) of Rhinolophus and Hipposideros
from the My Son in comparison with other areas
Localities
My Son***
Tam Dao(1)
Cat Tien(2)
Other areas
Rhinolophus affinis
79.8–80.2
85.9–88.2
83.1; 83.5
69.5–73.4 (Kim Hỷ)(3)
R. siamensis
61.8–63.3
78
75.1 (Cu Lao Cham)(4)
R. pusillus
98.6–99.3
103.9–110.7
114.6–119.0
102.3–106.1 (Kim Hy)(3)
R. pearsonii
65.6
53.7–56.1
51.1–55.4 (Kim Hy)(3)
R. marshalli
45.3
42–45.4 (Cat Ba)(5)
Hipposideros pomona
126.3–127.8
128.2–129.1
122.5; 127.9
122.0–127.7 (Kim Hy)(3)
H. grandis
93.0
94.1–98.2
98 (India)(6)
***
(1)
(2)
(3)
Note: : present study; : Vu Dinh Thong (2014a); : Vu Dinh Thong (2015); : Furey et al. (2009);
(4)
: Vu Dinh Thong et al. (2018); (5): Vu Dinh Thong (2012); (6): Thabah et al. (2006).
Species

DISCUSSION
The numbers of bat species from the My
Son area were remarkably increased over the
recent surveys. The obtained results suggested
that bats of My Son would be more diverse
than the currently known data. Further studies
are required to determine the diversity and
conservation status of each species. Of the 15
species currently known from My Son area,
11
species
(Macroglossus
sobrinus,
Megaerops niphanae, Megaderma spasma,
Rhinolophus affinis, R. pusillus, R. pearsonii,
R. marshalli, Hipposideros armiger, H.
pomona, H. galeritus, Myotis muricola) are
solidly confirmed because morphological and
acoustic
characteristics
of
captured
individuals are fully identical to diagnoses of
respective ones. The four remaining species
(Cynopterus
sphinx,
C.
horsfieldi,
Rhinolophus
siamensis,
Hipposideros
grandis) are unconfirmed because of their
morphological characteristics are quite
unusual with wide variation through the
known distribution ranges.
Without doubt, Cynopterus sphinx and C.
horsfieldi from Vietnam are indistinguishable
in morphology (Francis, 2008; Vu Dinh
Thong, in litt.). To date, these two species are
only distinguished by dental characteristics:
the second and third lower molars of C.
horsfieldii have “distinct cusps or ridges” on
their surface while the surface of those molars
of C. sphinx is smooth (Lekagul & McNeely
1988; Vu Dinh Thong, 2014b). Kruskop
(2013) suggested that these two species can be

distinguished by their body weight: C.
horsfieldii is heavier and C. sphinx. However,
it is difficult to rely on this index because the
weight of individuals depends on different
factors (e.g. age, sex, reproductive status, and
nutritional status). Extensive investigation
into both morphometrics and phylogenetics of
these two species is required for proper
confirmation of their taxonomy from Vietnam
and surrounding countries.
Rhinolophus siamensis belongs to the R.
macrotis species complex. In the past, all
materials of this complex were identified as
one species R. macrotis (Dang Huy Huynh et
al., 1994; Dang Ngoc Can et al., 2008).
Kruskop (2013) indicated that the complex
consists of at least two species: R. macrotis
and R. siamensis. Based on the results from
examination of morphology, echolocation and
genetics, Hoang Trung Thanh (2018)
suggested that almost all previous records of
R. macrotis in Vietnam should be regarded to
R. siamensis, which is characterized by a
forearm of 38-42 mm and an CF value of ca.
63.0 - 71.7 kHz. It is likely that R. siamensis
is rather common in Vietnam although its
materials have been commonly misidentified
as R. macrotis.
Hipposideros grandis was misidentified as
H. lavartus over the past decades (Koopman,
1994). However, recent studies showed that
these two species are clearly different in all
morphology, echolocation and molecular
aspects (Kitchener & Maryanto, 1993; Thabah
et al., 2006). Francis (2008) suggested that H.
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grandis and H. larvatus in Southeast Asia
belong to two distinct species. A number of
recent publications included records of both
H. larvatus and H. grandis species in Vietnam
(Kruskop, 2015; Vu Dinh Thong, 2015,
2016). Of which, H. grandis consists of
different subspecies including a recently
described one, H. grandis consonensis, from
Con Dao National Park of Vietnam (Kruskop,
2015). However, more comprehensive studies
on morphology, echolocation and genetics of
these two species are needed for clear
determination of their taxonomic status and
distribution ranges.
Prior to the present study, the native
distribution range of Rhinolophus marshalli
only included localities within northern
Vietnam (Hill & Topal, 1990; Francis, 2008;
Vu Dinh Thong, 2012; Kruskop, 2013). Vu
Dinh Thong (2012) cited a personal but
unpublished record of this species from Quang
nam province by Glenn Hoye. Therefore, this
study officially confirmed the distribution of R.
marshalli in Quang Nam province based on
morphological and acoustic characteristics of
the single captured individual which are quite
identical to descriptions in previous
publications (Thonglongya 1973, Hill & Topal,
1990; Francis, 2008; Vu Dinh Thong, 2012;
Kruskop, 2013; Hoang Trung Thanh, 2018). It
also means that the distribution range of R.
marshalli is extended to south central region of
the country.
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ABSTRACT
Krong Trai Nature Reserve is located in Phu Yen Province, Central Vietnam. With a large area of
natural forest, Krong Trai is recognised as an ideal home to many different species of plants and
animals. However, mammals of this area received very little attention from scientists and
authorities. Between 2014 and 2018, we conducted a series of field surveys and gathered existing
information sources for assessment of taxonomic status and diversity of mammals in the reserve.
Results from our study showed that: Krong Trai Nature Reserve is an ideal home to at least 85
species of 61 genera, 29 families, 10 orders. This paper provides an updated species composition
of mammals from Krong Trai according to the current taxonomic system with comments on
previously published records.
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ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÂN LOẠI CỦA CÁC LOÀI
THÚ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KRÔNG TRAI, TỈNH PHÚ YÊN, MIỀN
TRUNG VIỆT NAM
Đặng Huy Huỳnh1, Vũ Đình Thống1,2,*
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Học Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 27-9-2019

TÓM TẮT
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Krông Trai thuộc địa phận tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam. Với
diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, Krông Trai đƣợc đánh giá là nơi có sinh sống thích hợp cho
nhiều loài động, thực vật khác nhau. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu về các loài thú ở khu
vực này còn rất hạn chế. Từ 2014 đến 2018, chúng tôi đã điều tra thực địa và tập hợp những
nguồn thông tin hiện có nhằm đánh giá tính đa dạng của các loài thú ở Krông Trai. Kết quả
nghiên cứu cho thấy: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Krông Trai là nơi sinh sống của ít nhất 85 loài
thuộc 61 giống, 29 họ, 10 bộ. Bài báo này cung cấp thành phần loài thú ở Krông Trai theo hệ
thống phân loại hiện hành và so sánh với những ghi nhận đã công bố trƣớc đây.
Từ khóa: Bảo tồn, đa dạng sinh học, mammalia, phân loại học.

*Địa chỉ email liên hệ: thongvudinh@gmail.com
MỞ ĐẦU
Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Krông
Trai thuộc huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Với
tổng diện tích 22290 ha, Khu BTTN Krông
Trai hiện có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh
Phú Yên; là khu vực chuyển tiếp giữa vùng
cao nguyên và vùng đồng bằng ven biển Miền
Trung (BirdLife, 2004). Diện tích rừng tự
nhiên rộng lớn cung với sự đa dạng về thành
phần loài thực vật đã cung cấp môi trƣờng
sống thuận lợi cho nhiều loài động vật hoang
dã. Mặc dù Krông Trai đã đƣợc ghi trong hệ
thống khu rừng đặc dụng của Việt Nam từ
năm 1980 nhƣng khu vực này hầu nhƣ chƣa
đƣợc quan tâm nghiên cứu. Trong những năm
từ 1979 đến 2012, chỉ có một số kết quả điều
tra sơ bộ (chƣa đƣợc công bố) bởi các chuyên
gia của Viện Sinh vật học thuộc Viện Khoa
học Việt Nam (nay là Viện Sinh thái và Tài
nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam) và Viện Điều tra
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Quy hoạch rừng thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (Trần Ngọc Ninh, 2012).
Tài liệu chính thức đầu tiên về thành phần loài
thú ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Krông Trai
Năm đƣợc công bố bởi Đồng Thanh Hải và
Dƣơng Tiến Đức (2016). Tuy nhiên, phần lớn
nội dung của tài liệu này “trùng lặp kỳ lạ” với
báo cáo điều tra thực địa của chúng tôi năm
2012 (mặc dù báo cáo thực địa năm 2012 của
chúng tôi không đƣợc trích dẫn). Thực tế,
nhiều nội dung trong báo cáo thực địa năm
2012 của chúng tôi mới xử lý sơ bộ làm cơ
sở định hƣớng cho những phân tích, đánh giá
và bổ sung vật liệu nghiên cứu trong những
năm tiếp theo. Bài báo này phân tích cụ thể
những kết quả nghiên cứu dựa kết quả điều
tra thực địa, cập nhật nguồn vật liệu nghiên
cứu và tài liệu tham khảo từ năm 2015 đến
2019. Một số so sánh và nhận định giữa kết
quả nghiên cứu này với những ghi nhận đã
công bố nêu trên cùng đƣợc trình bày trong
bài báo này.

Đánh giá tính đa dạng và hiện trạng phân loại

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Vật liệu nghiên cứu thuộc 53 loài thú đã
đƣợc thu qua điều tra thực địa. Đó là những cá
thể thú nhỏ bẫy bắt đƣợc trong sinh cảnh tự
nhiên hoặc những di vật hay dấu vết còn lại
trong khu vực nghiên cứu nhƣ dấu chân, sừng,
xƣơng, lông, da. Đồng thời, thông tin qua
phỏng vẫn cũng đƣợc phân tích cụ thể, chi tiết
trên cơ sở đánh giá sự thích hợp của sinh cảnh
với các loài thú lớn và tình trạng bảo tồn của
chúng ở khu vực nghiên cứu.
Phƣơng pháp đƣợc áp dụng trong nghiên
cứu này bao gồm phỏng vấn, quan sát và bẫy
bắt những loài đƣợc phép thu mẫu. Trong đó,
phƣơng pháp phỏng vấn đƣợc thực hiện đối
với những cƣ dân cao tuổi, sống định cƣ liên
tục ở khu vực nghiên cứu từ trƣớc năm 1979
(thời điểm bắt đầu có kết quả điều tra đầu
tiên) đến thời gian thực hiện nghiên cứu này.
Ảnh màu minh họa đặc điểm của từng loài thú
lớn với những bộ câu hỏi trắc nghiệm đã đƣợc
sử dụng cho quá trình phỏng vấn để đảm bảo

tình khách quan và chính xác của kết quả ghi
nhận đƣợc. Quá trình điều tra thực địa đƣợc
thực hiện theo các tuyến nhằm quan sát, thu
thập di vật, dấu vết và đặt bẫy thu những loài
thú nhỏ. Cụ thể, quá trình điều tra thực địa
đƣợc tập trung thực hiên ở 6 tuyến, bao gồm:
Tuyến 1 và tuyến 2 thuộc tiểu khu Ea Chà
Rang, với độ dài toàn tuyến lần lƣợt trong
khoảng 10,5 km và 8,0 km; tuyến 3 thuộc các
tiểu khu Suối Trai, Suối Nhông, Hòn Dung
với độ dài tuyến khoảng 6,0 km; tuyến 4
thuộc các tiểu khu Sơn Phƣớc, Hòn Ó, Hòn
Cà Te với độ dài toàn tuyến khoảng 5,0 km;
tuyến 5 thuộc các tiểu khu Suối Bạc, Hòn
Táo, Hòn Đất với chiều tài toán tuyền khoảng
9,0 km; tuyến 6 thuộc phạm vi các tiểu khu
Krông pa, Cà Lúi, Núi Tà Cam, Núi Hà Gia
với chiều dài toàn tuyến khoảng 10,0 km. Các
loài thú nhỏ và dơi đƣợc bẫy bắt bằng những
thiết bị chuyên dụng nhằm tránh sát thƣơng
hoặc ảnh hƣởng đến đặc điểm định loại.
Trong đó, các loại bẫy hộp đƣợc sử dụng để
bẫy bắt thú nhỏ; các loài dơi đƣợc bẫy bắt
bằng lƣới mờ và bầy Thụ cầm (hình 1).

Hình 1. Bẫy bắt dơi bằng lƣới mờ (trái) và bẫy Thụ cầm (phải)
Tất cả những ghi nhận qua quan sát, ảnh
chụp, mẫu vật và tiếng kêu siêu âm đƣợc kiểm
tra kích thƣớc, đặc điểm hình thái, phân tích
và so sánh với những nguồn dẫn liệu hiện có
để khẳng định tính đa dạng của khu hệ thú ở

khu vực nghiên cứu, đánh giá tình trạng bảo
tồn của mỗi loài. Việc định loại các mẫu vật
thu đƣợc theo những tài liệu khác nhau:
Lekagul & McNeel (1977), Corbet & Hill
(1992), Bates & Harrison (1997), Đặng Huy
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Huỳnh và cộng sự (1994), Đặng Huy Huỳnh
và cộng sự (1997), Csorba et al. (2003), Đặng
Huy Huỳnh và Vũ Đình Thống (2005),
Francis (2008), MOST & VAST (2008),
Francis (2019). Trong phạm vi của bài báo
này, chúng tôi chỉ trung đánh giá tính đa dạng
của các loài thú ở khu vực nghiên cứu theo hệ
thống phân loại hiện hành.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần các loài thú hiện biết
STT
I
(1)
1
II
(2)
2
(3)
3
(4)
4
III
(5)
5
6
IV
(6)
7
V
(7)
8
9
10
(8)
11
(9)
12
13
14
15
16
(10)
17
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Kết quả nghiên cứu có thấy: Khu Bảo tồn
Thiên nhiên Krông Trai là nơi sinh sống của ít
nhất 85 loài thú thuộc 61 giống, 29 họ, 10 bộ.
Trong đó, có 53 loài đƣợc ghi nhận trên cơ sở
phân tích và định loại mẫu vật; 31 loài thú lớn
chỉ ghi nhận đƣợc qua phòng vấn; 2 loài đƣợc
ghi nhận trên tất cả các nguồn thông tin: mẫu
vật, phỏng vẫn và quan sát; 9 loài đƣợc ghi
nhận dựa trên thông tin kết hợp phỏng vẫn
hoặc quan sát với mẫu vật thu đƣợc qua điều
tra thực địa (bảng 1).

Bảng 1. Thành phần loài thú hiện biết ở khu vực nghiên cứu
Tên khoa học
Tên Việt Nam
Nguồn dữ liệu
PHOLIDOTA
BỘ TÊ TÊ
Manidae
Họ Tê tê
Manis pentadactyla
Tê tê vàng
p
INSECTIVORA**
BỘ THÚ ĂN SÂU BỌ
Erinaceidae
Họ Chuột voi
Hylomys sullus
Chuột voi đồi
m
Talpidae
Họ Chuột chũi
Euroscaptor parvidens
Chuột chũi răng nhỏ
m
Soricidae
Họ Chuột chù
Suncus murinus
Chuột chù nhà
m
SCANDENTIA
BỘ NHIỀU RĂNG
Tupaiidea
Họ Đồi
Tupaia belangeri
Đồi
m
Dendrogale murina
Nhen
m
DERMOPTERA
BỘ CÁNH DA
Cynocepphalidae
Họ Chồn dơi
Galeopterus variegatus
Cầy bay
p
CHIROPTERA
BỘ DƠI
Pteropodidae
Họ Dơi quả
Rousettus leschenaulti
Dơi cáo nâu
m
Cynopterus brachyotis
Dơi chó tai ngắn
m
Cynopterus sphinx
Dơi chó tai dài
m
Megadermatidae
Họ Dơi ma
Megaderma spasma
Dơi ma nam
m
Rhinolophidae
Họ Dơi lá mũi
Rhinolophus macrotis
Dơi lá tai dài
m
Rhinolophus pusillus
Dơi lá mũi nhỏ
m
Rhinolophus affnis
Dơi lá đuôi
m
Rhinolophus thomasi
Dơi lá tô ma
m
Rhinolophus pearsonii
Dơi lá pécxôn
m
Hipposideridae
Dơi nếp mũi
Hipposideros pomona
Dơi nếp mũi xinh
m
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18
19
20
(11)
21
22
VI
(12)
23
24
(13)
25
26
27
28
29
30
(14)
31
VII
(15)
32
33
(16)
34
35
36
37
38
(17)
39
40
41
42
43
(18)
44
45
(19)
46
(20)
47
48
49
50

Hipposideros larvatus
Hipposideros armiger
Aselliscus stoliczkanus
Vespertilionidae
Pipistrellus abramus
Murina cyclotis
PRIMATES
Loricidae
Nycticebus benganlensis
Nycticebus pygmaeus
Cercopithecidae
Trachypithecus germaini**
Pygathrix nigripes
Macaca leonina
Macaca artoides
Macaca fascicularis
Macaca mulatta
Hylobatidae
Nomascus gabriellae
CARNIVORA
Ursidae
Helarctos malayanus
Ursus thibetanus
Mustelidae
Mates flavigula
Mustela kathiah
Melogale personata
Arctonyx collaris
Lutra lutra
Viverridae
Viverra zibetha
Viverricula indica
Paradoxurus hemaphroditus
Paguma larvata
Hemigalus owstoni
Herpestidae
Urva javanica
Urva urva
Prionodontidae**
Prionodon pardicolor
Felidae
Panthera tigris
Neofelis nebulosa
Catopuma temminckii
Prionailurus bengalensis

Dơi nếp mũi xám
Dơi nếp mũi quạ
Dơi thùy ba lá
Họ Dơi muỗi
Dơi muỗi nhật bản
Dơi mũi ống tai tròn
BỘ LINH TRƢỞNG
Họ Cu li
Cu li lớn
Cu li nhỏ
Họ Khỉ
Voọc bạc Đông Dƣơng
Chà vá chân đen
Khỉ đuôi lợn
Khỉ mặt đỏ
Khỉ đuôi dài
Khỉ vàng
Họ Vƣợn
Vƣợn đen má hung
BỘ ĂN THỊT
Họ gấu
Gấu chó
Gấu ngựa
Họ chồn
Chồn vàng
Triết bụng vàng
Chồn bạc má nam
Lửng lợn
Rái cá thƣờng
Họ cầy
Cầy giông
Cầy hƣơng
Cầy vòi đốm
Cầy vòi mốc
Cầy vằn nam
Họ cầy lỏn
Cầy lỏn tranh
Cầy móc cua
Họ Cầy gấm
Cầy gấm
Họ mèo
Hổ đông dƣơng
Báo gấm
Beo lửa
Mèo rừng

m
m
m
m
m

p
p
p
p
p
m, qs, p
m, qs, p
p
p

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
m, p
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VIII
(21)
51
(22)
52
(23)
53
54
55
56
57
(24)
58
59
60
IX
(25)
61
62
63
64
65
66
67
68
69
(26)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
(27)
82
(28)
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ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa
Tragulidae
Tragulus kanchil
Cervidae
Cervus unicolor**
Cervus eldii**
Axis porcinus**
Muntiacus muntjak
Muntiacus vuquangensis
Bividae
Bos javanicus
Bos gaurus**
Capricornis milneedwardsi
RODENTIA
Sciuridae
Ratufa bicolor
Callosciurus finlaysonii
Callosciurus inornatus
Tamiops rodolphii
Dremomys rufigensis
Dremomys pernyi
Menetes berdmorei
Petaurista philippensis
Hylopetes alponiger
Muridae
Rattus rattus**
Rattus argentiventer
Rattus exulans
Rattus norvegicus
Rattus andamanensis
Rattus nitidus
Rattus losea
Bandicota indica
Niviventer fulvescens
Leopoldamys sabanus
Leopoldamys edwardsi
Mus musculus
Spalacidea
Rhizomys pruinosus
Hystricidae

BỘ GUỐC CHẴN
Họ lợn
Lợn rừng
Họ cheo cheo
Cheo cheo nam dƣơng
Họ hƣơu nai
Nai
Nai cà toong
Hƣơu vàng
Mang thƣờng
Mang lớn
Họ Trâu bò
Bò rừng
Bò tót
Sơn dƣơng
Bộ Gặm nhấm
Họ Sóc
Sóc đen
Sóc chân vàng
Sóc bụng xám
Sóc chuột lửa
Sóc mõm hung
Sóc má đào
Sóc vằn lƣng
Sóc bay trâu
Sóc bay đen trắng
Họ Chuột
Chuột nhà
Chuột bụng bạc
Chuột lắt
Chuột cống
Chuột rừng đông lƣng
Chuột bóng
Chuột đồng bé
Chuột đất lớn
Chuột hƣơu bé
Chuột núi
Chuột hƣơu lớn
Chuột nhắt nhà
Họ Dúi
Dúi mốc lớn
Họ Nhím

m, qs
m, p
m, p
p
p
m
m, p
m, p
m, p
m, p

m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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83
84
X
(29)
85

Hystrix brachyura
Atherurus macrourus
LAGOMORPHA
Leporidae
Lepus peguensis

Nhím đuôi ngắn
Đon
BỘ THỎ
Họ Thỏ
Thỏ rừng

m, p
p

p

Ghi chú: m = Mẫu vật (cá thể thú nhỏ bẫy bắt đƣợc qua điều tra thực địa hoặc di vật còn lại nhƣ sừng, da,
lông, xƣơng của những loài thú lớn), qs = Quan sát, p = Phỏng vấn, ** = Đơn vị phân loại có vị
trí thay đổi so với công bố trƣớc đây.

Một số nhận định về vị trí phân loại
Sau tài liệu đầu tiên kiểm kê thành phần
loài thú của Việt Nam bới tác giả Đặng Huy
Huỳnh và cộng sự (1994), số lƣợng công trình
nghiên cứu về khu hệ thú của Việt Nam ngày
càng tăng nhanh. Đáng chú ý, kết quả của
nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh sự
thay đổi vị trí phân loại của một số đơn vị
phân loại trong lớp thú.
Trong thành phần loài thú hiện biết ở Khu
Bảo tồn Thiên nhiên Krông Trai, vị trí phân
loại của 1 bộ, 1 họ và 6 loài thay đổi so với
những ghi nhận đã công bố trƣớc đây, bao
gồm: bộ Thú ăn sâu bọ (Insectivora); Họ Cầy
gấm (Prionodontidae); các loài Voọc bạc
(Trachypithecus germaini), Nai (Cervus
unicolor), Nai cà toong (Cervus eldii), Hƣơu
vàng (Axis porcinus), Bò tót (Bos gaurus) và
Chuột nhà (Rattus rattus). Thực tế, có nhiều

quan điểm và nhận định về vị trí phân loại của
chúng nhƣng tất cả những kết quả nghiên cứu
từ năm 2008 đến 2018 chƣa hoàn toàn thống
nhất (Francis, 2019). Cụ thể, những kết quả
nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều họ thuộc
bộ Thú ăn sâu bọ (Insectivora) cần tiếp tục
nghiên cứu kỹ hơn. Một số tác giả đề xuất
tách các họ thuộc bộ này thành một số bộ
khác. Trong đó, họ Erinaceidae đƣợc một số
tác giả xác định thuộc bộ Erinaceomorpha; họ
Talpidae và họ Soricidae đƣợc nhiều tác giả
xác định thuộc bộ Soricomorpha. Tuy nhiên,
cho đến nay, chƣa có đủ dẫn liệu thuyết phục
và thống nhất nên kết quả nghiên cứu này xác
định tất cả các loài trong Chuột voi
(Erinaceidae), Chuột chũi (Talpidae) và Chuột
chù (Soricidae) thuộc bộ Thú ăn thịt
(Insectivora) cho thống nhất với hệ thống
phân loại thú hiện hành ở khu vực Đông Nam
Á (Francis, 2019).

Hình 2. Dơi chó tai dài (trái) và Dơi cáo nâu (phải) ở khu vực nghiên cứu
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Vị trí phân loại của họ Cầy gấm
(Prionodontidae) cũng có những thay đổi đáng
chú ý. Một số tác giả nhận định các loài cầy
gấm thuộc họ Cầy (Viverridae). Tuy nhiên,
những kết quả nghiên cứu về sinh học phân từ
trong những năm gần đây xác định các loài
cầy gấm không có quan hệ gần với các loài
thuộc họ Cầy và hoàn toàn thuộc họ độc lập họ Cầy gấm (Prionodontidae).
Trong số 6 loài thú ở khu vực nghiên cứu
có vị trí phân loại thay đổi nêu trên, có 1 loài
(Trachypithecus germaini) thuộc bộ Linh
trƣởng, 4 loài (Cervus unicolor, Cervus eldii,
Axis porcinus, Bos gaurus) thuộc bộ Guốc
chẵn và 1 loài (Rattus rattus) thuộc bộ Gặm
nhấm. Mặt khác, những cá thể thuộc loài Dơi
chó tai dài và Dơi cáo nâu (hình 2) thu đƣợc ở
khu vực nghiên cứu có nhiều đặc điểm hình
thái khác lạ so với những mô tả trƣớc đây và
khác với những quần thể thu đƣợc ở khu vực
khác của Việt Nam. Do vậy, cần có những
nghiên cứu kỹ hơn để xác định rõ vị trí phân
loại của chúng trong thời gian tới.

Có thể nhận thấy rằng: những loài thú nhỏ và
dơi không thể định loại qua quan quan sát mà
phải định loại theo đặc điểm của mẫu vật. Tuy
nhiên, trong báo cáo thực địa chúng tôi ghi
nguồn “m, qs” (= mẫu vật, quan sát) để chỉ
dẫn loài đã có mẫu vật thu đƣợc ở một số địa
điểm bẫy bắt và quan sát đƣợc một số nơi ở để
tiếp tục nghiên cứu trong thời gian sau. Tuy
nhiên, những chú thích đó trong báo cáo của
thực địa của chúng tôi cũng bị “tƣơng đồng”
chú thích với bài báo nêu trên.

Một số nhận định và so sánh với những ghi
nhận đã công bố trước
So với những ghi nhận công bố trƣớc,
thành phần loài thú hiện biết ở Krông Trai
không thay đổi về số lƣợng loài nhƣng thay
đổi đáng kêt về số lƣợng giống, họ và bộ. Cụ
thể, kết quả nghiên cứu này bao gồm 85 loài
thuộc 61 giống, 29 họ, 10 bộ so với “85 loài
thuộc 27 họ, 9 bộ” trong Đồng Thanh Hải và
Dƣơng Tiến Đức (2016). Sự khác nhau một
phần do sự thay đổi về vị trí phân loại của các
bộ, họ, loài (nhƣ trình bày ở trên) và những
yếu tố khác. Đáng chú ý, nhƣ chúng tôi đã
trình bày trong phần “Mở đầu”, có sự “trùng
lặp kỳ lạ” giữa phần lớn nội dung của bảng
thành phần loài trong bài báo của Đồng Thanh
Hải và Dƣơng Tiến Đức (2016) với báo cáo
thực địa chúng của chúng tôi hiên còn lƣu trên
hệ thống email gửi Viện Nghiên cứu và Phát
triển Lâm nghiệp Nhiệt đới. Thực tế, nhiều
nguồn dữ liệu chúng tôi ghi trong báo cáo chỉ
có tính chất định hƣơng cho việc bổ sung vật
liệu nghiên cứu hoặc tập hợp thông tin cho
thời gian nghiên cứu tiếp theo chứ không phải
dẫn liệu chắc chắn cho công bố chính thức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bates P. J. J., D. L. Harrison, 1997. Bats of
the Indian Subcontinent. Harrison
Zoological Museum, Sevenoaks, Kent,
United Kingdom.
BirdLife (BirdLife International - Indochina
Programme), 2001. Sourcebook of
existing and proposed protected areas in
Vietnam, 2nd edition, Hanoi, Vietnam.
Corbet G. B. and J. E. Hill, 1994. The
Mammals of the Indomalayan Region: A
ssystematic review. Oxford Univerrsity
Presss.
Csorba G., Ujhelyi P., Thomas N., 2003.
Horseshoe Bats of the World (Chiroptera:
Rhinolophidae). Alana Books, Shropshire,
United Kingdom.
Đặng Huy Huỳnh (chủ biên), Đào Văn Tiến,
Cao Văn Sung, Phạm Trọng Ảnh, Hoàng
Minh Khiên, 1994. Danh lục các loài thú
(Mammamlia) Việt Nam. NXB Khoa học
và kỹ thuật, Hà Nội.
Đặng Huy Huỳnh (chủ biên), Hoàng Minh
Khiên, Lê Xuân Cảnh, Phạm Trọng Ảnh,

448

KẾT LUẬN
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Krông Trai là
nơi sinh sống của ít nhất 85 loài thú thuộc
61 giống, 29 họ, 10 bộ. Trong đó, vị trí phân
loại của 1 bộ, 1 họ và 6 loài thay đổi so với
những ghi nhận đã công bố trƣớc đây.
Đặc điểm hình thái của Dơi chó tai dài,
Dơi cáo nâu và một số loài thú nhỏ khác
khác lạ so với những mô tả trƣớc đây nên
cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu để khẳng định
chắc chắn vị trí phân loại của chúng.

Đánh giá tính đa dạng và hiện trạng phân loại

Nguyễn Xuân Đặng, Vũ Đình Thống,
Đặng Huy Phƣơng, 2007 (tập I) 2010 (tập
II) thú rừng (Mammalia) Việt Nam. Hình
thái sinh học sinh thái, một số loài. NXB
KHTN&CN.
Đặng Huy Huỳnh, Vũ Đình Thống, 2005. Khu
hệ thú tỉnh Bình Định. Tuyển tập công
trình nghiên cứu Sinh thái và Tài nguyên
sinh vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
Đồng Thanh Hải, Dƣơng Tiến Đức, 2016. Đa
dạng thành phần loài thú (Mammalia) và
đề xuất các giải pháp bảo tồn tại Khu Bảo
tồn Thiên nhiên Krông Trai, tỉnh Phú Yên.
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông
Thôn, 5/2016: 110-118.

Francis C.M., 2008. A field guide to the
mammals of South-east Asia, 1st edition.
New Holland Publishers Ltd, UK.
Francis C.M., 2019. Field guide to the
mammals of South-east Asia, 2nd edition.
Bloomsbury Publishing Plc, London, UK.
Lekagul B, and J.A. McNeel, 1977. Mammals
of Thái Lan: 43 - 267. Association for the
Conservation of Wildlife, Bangkok.
MOST & VAST (Bộ Khoa học và Công nghệ,
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam),
2008: Động vật chí Việt Nam. Tập 25.
Lớp thú - Mammalia. Nxb Khoa học và
Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

449

TAP CHI SINH HOC 2019, 41(2se1&2se2): 451–459
DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14124

DETERMINATION OF HEAVY METALS LEVELS (Fe, Cd, Pb, Zn and
Cu) IN Mugil cephalus FROM QUANG BINH, VIETNAM
Thiep Vo Van1,2,*, Tam Huynh Ngoc1, Phuong Le Thi Thu1
1

Quang Binh University
Pedagogical University of Cracow

2

Received 12 August 2019, accepted 29 September 2019

ABSTRACT
It is well known that fish plays an important role in the human diet. It provides one of the best
sources of protein and the consumption of fish provides polyunsaturated fatty acids and essential
minerals for human health. However contrary to their known benefits, fish may pose potential
risks to human health since they can accumulate substantial concentrations of heavy metals in
their tissues. Mugil cephalus were randomly collected in commercial catches at local markets in
Quang Binh from July to October 2018. Liver, gills and the dorsal muscle were dissected and
analyzed for Lead (Pb), Cadmium (Cd), Iron (Fe), Copper (Cu) and Zinc (Zn) contents by the
flame atomic absorption spectrometer by PerkinElmer AAnalyst 800 at Institute Biology of
University Pedagogical of Cracow, Poland. The concentrations of metals were detected in all
investigated samples. The mean concentration of Fe, Cd, Pb, Zn, and Cu was recorded in gills,
liver and muscle was recorded 5.093, 4.660 and 2.906; 0.022, 0.048 and 0.030; 0.151, 0.122 and
0.111; 1.175, 0.827 and 1.422; 0.915, 1.180 and 1.172 µg/g dry weight, respectively. A health
risk analysis based on target hazard quotient (THQ) estimated for consumptions. Total THQ
values of heavy metals in muscle of Mugil cephalus for men and women were 0.245 and 0.288.
Total THQ values over 1 were not observed, showing that the health risk associated with
exposure to these 5 heavy metals was insignificant.
Keywords: Mugil cephalus, health risk, heavy metals, Quang Binh.
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XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG (Fe, Cd, Pb, Zn và Cu) TRONG
CÁ ĐỐI MỤC (Mugil cephalus) Ở QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM
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TÓM TẮT
Cá không những cung cấp một trong những nguồn protein tốt nhất mà còn cung cấp các axit béo
không bão hòa và các khoáng chất cần thiết cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, trái với những
lợi ích đã biết, tiêu thụ cá có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe vì chúng có thể tích
lũy đáng kể các kim loại nặng trong các mô của chúng. Cá Đối mục (Mugil cephalus) là một loài
cá kinh tế vì chất lượng thịt ngon, giá cả phải chăng hơn so với các loài cá đắt tiền khác như cá
Mú, cá Chẽm và được tiêu thụ ngay tại địa phương. Các mẫu cá Đối mục được thu thập ngẫu
nhiên thông qua các ngư dân và các chợ cá ở tỉnh Quảng Bình, từ tháng 7 đến tháng 10 năm
2018. Gan, mang và cơ được mổ xẻ và phân tích các hàm lượng Chì (Pb), Cadimi (Cd), Sắt (Fe),
Đồng (Cu) và Kẽm (Zn) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử bởi máy quang phổ
PerkinElmer AAnalyst 800 tại Viện Sinh học, trường Đại học Sư phạm Cracow, Ba Lan. Hàm
lượng của kim loại đã được phát hiện trong tất cả các mẫu nghiên cứu. Hàm lượng trung bình của
Fe, Cd, Pb, Zn và Cu được phát hiện trong mang, gan và cơ lần lượt như sau: 5,093, 4,660 và
2,906 (Fe); 0,022, 0,048 và 0,030 (Cd); 0,151, 0,122 và 0,111 (Pb); 1,175, 0,827 và 1,422 (Zn);
0,915, 1,180 và 1,172 (Cu) µg/g khối lượng khô. Phân tích rủi ro sức khỏe dựa trên chỉ số nguy
hại (THQ) đã được thiết lập. Tổng giá trị THQ của kim loại nặng trong cơ của Mugil cephalus ở
nam và nữ là 0,245 và 0,288. Tổng giá trị THQ được phát hiện đều nhỏ hơn 1. Cho thấy nguy cơ
sức khỏe liên quan đến việc tiếp xúc với 5 kim loại nặng này khi tiêu thụ loài cá Đối mục là
không đáng kể.
Từ khóa: Kim loại nặng, Mugil cephalus, nguy cơ sức khỏe, Quảng Bình.

Địa chỉ liên hệ email: vovanthiepqbu@gmail.com

*

MỞ ĐẦU
Ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Bình
trong những năm gần đây đã có những bước
chuyển mình đáng kể. Tỉnh đã tập trung đầu
tư, hình thành và phát triển các khu công
nghiệp, thu hút nhiều nhà máy, xí nghiệp có
công nghệ mới, thiết bị hiện đại, với các sản
phẩm có thương hiệu trên thị trường (UBND
tỉnh Quảng Bình, 2011). Cùng với sự phát
triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp,
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thì một lượng đáng kể kim loại nặng được thải
ra môi trường, chúng xâm nhập vào các chuỗi
thức ăn, tích lũy trong cơ thể động vật, như cá
(Gulf et al., 2014). Cá đóng một vai trò quan
trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta.
Chúng cung cấp một nguồn protein quan
trọng, các khoáng chất, vitamin và axit béo
không bão hòa, đặc biệt là omega-3
(Mohamed et al., 2009; Pieniak et al., 2010;
Taweel et al., 2013). Tuy nhiên, cá được xem
là nguy cơ rủi ro ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Xác định hàm lượng kim loại nặng trong cá

của người tiêu thụ, vì chúng có thể tích lũy
sinh học các chất gây ô nhiễm từ môi trường
nước và trong các chuỗi thức ăn (Türkmen et
al., 2009; Medeiros et al., 2012). Theo
Florence (2007), khi xâm nhập vào cơ thể,
kim loại nặng có khả năng làm thay đổi hoạt
tính của enzyme và gây rối loạn quá trình
chuyển hóa trong cơ thể sinh vật và gây nên
những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe của
sinh vật và con người.
Cá Đối mục (Mugil cephalus) là loài rộng
muối, chúng có thể sống và sinh trưởng tốt
trong môi trường nước lợ, lợ mặn và nước
mặn (có thể lên tới trên 70ppt), chúng chịu
được nhiệt độ thấp nhất 10oC, cao nhất đến
40oC… Môi trường sống của chúng thay đổi
tuỳ theo mùa và liên quan tới quá trình di cư
sinh sản (Trần Thị Việt Thanh và Phan Kế
Long, 2015). Với các đặc điểm đó, chúng
thường phân bố lớn ở các vùng cửa sông, ven
biển. Đây là loài cá có giá trị kinh tế cao và là
đối tượng tiềm năng được phát triển nuôi ở
một số nước trên thế giới (Trần Thị Việt
Thanh và Phan Kế Long, 2015). Việc giám sát
hàm lượng kim loại nặng trong các mô của cá
cho phép chúng ta có thể đánh giá được các
tác động ô nhiễm của môi trường lên cơ thể
chúng, đồng thời kịp thời phát hiện và đánh
giá rủi ro sức khỏe tiềm ẩn đối với việc tiêu
thụ cá. Trên thế giới, việc đánh giá hàm lượng
lim loại nặng trong loài cá này đã được nhiều
nhà khoa học tiến hành (Chen, 2002;
Maheswari et al., 2006; Dural et al., 2007;
Stancheva et al. 2013; Vasanthi et al., 2013;
Bahhari et al., 2017), tuy nhiên số liệu lại
khan hiếm ở Việt Nam. Chính vì vậy, vấn đề
đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong loài
cá này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.
Mục tiêu của nghiên cứu này là làm rõ
nồng độ và mức độ tích lũy của kim loại nặng
(Fe, Cd, Pb, Zn và Cu) trong các mô của
Mugil cephalus được chọn từ ven biển Quảng
Bình. Đồng thời, đánh giá mức độ phơi nhiễm
hàng ngày và nguy cơ ảnh hưởng đến sức
khỏe của người tiêu thụ loài cá này ở khu vực
Quảng Bình. Nghiên cứu cung cấp một cái
nhìn tổng quan về tình trạng kim loại nặng ở
Cá Đối, tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý

thực hiện giám sát ô nhiễm môi trường và
thực hiện các biện pháp hiệu quả để giảm rủi
ro sức khỏe tiềm ẩn cho người tiêu thụ.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Chuẩn bị mẫu cá
50 mẫu cá Đối mục - Mugil cephalus được
thu thập ngẫu nhiên từ ngư dân và các chợ cá
tại 3 khu vực chính ở tỉnh Quảng Bình (Cửa
sông Roòn; cửa sông Gianh và cửa sông Nhật
Lệ) từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2018. Các
mô của cá bao gồm cơ ở phần cơ lưng, gan và
mang đã được thu thập, đặt trong túi nilon có
dán nhãn và được bảo quản ở -20 đến -18°C
cho đến khi phân tích. Tất cả các quy trình lấy
mẫu được thực hiện theo các hướng dẫn được
Quốc tế công nhận (UNEP, 1991).
Xác định nồng độ kim loại
Việc xác định nồng độ kim loại trong các
mô của Mugil cephalus được tiến hành tại
phòng thí nghiệm của Viện Sinh học, trường
Đại học Sư phạm Cracow, Ba Lan. Sau khi
các mẫu được rã đông, tất cả các mẫu được
sấy khô ở nhiệt độ 60oC bằng tủ sấy Memmert
BE 500 cho đến khi đạt được trọng lượng khô
không đổi. Tiến hành cân khối lượng 2g mỗi
mẫu đã sấy khô (cân có độ chính xác đến
0,0001 g, loại cân Metler AE240) và đưa vào
các ống nghiệm đã đánh dấu sẵn. Sau đó, các
mẫu được khoáng hóa cùng với axit nitric
(Ultranal 65%, POCH) trong hệ thống khoáng
hóa Velp Scientifica DK20, thời gian khoáng
hóa là 3-5 tiếng. Các dung dịch được lọc và
chuyển sang bình định mức 10 ml (Bổ sung
bằng nước khử ion 18.2 nếu dung dịch của các
mẫu không đạt được 10 ml). Xác định hàm
lượng kim loại (Sắt (Fe), Chì (Pb), Cadimi
(Cd), Kẽm (Zn) và Đồng (Cu)) bằng phương
pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) bởi
máy quang phổ ET-AA 800 (PerkinElmer
AAnalyst 800) trong 10 ml dung dịch được
làm từ các mẫu khoáng.
Đánh giá rủi ro sức khỏe
Ước tính lượng kim loại tiêu thụ hàng
ngày (Estimated Daily Intake (EDI)).
Lượng kim loại hấp thụ hàng ngày vào cơ
thể người thông qua việc tiêu thụ cá có hai
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yếu tố chính, bao gồm nồng độ kim loại nặng
trong các mô của cá và lượng tiêu thụ cá hàng
ngày (Giri & Singh, 2015). Theo đó, EDI của
mỗi kim loại nặng tính theo công thức sau:
Cm  Cons
(1)
Bw
Trong đó: EDI là lượng tiêu thụ kim loại ước
tính hàng ngày (g/ngày); Cm là hàm lượng
kim loại trong cơ cá (µg/g); Cons là tỉ lệ tiêu
thụ cá hàng ngày, trung bình 30g/ngày (Han
et al., 1998). Bw là trọng lượng trung bình của
người trưởng thành (58,4 kg đối với nam và
50,8 kg đối với nữ, theo Worlddata (2019)).
Ước tính chỉ số nguy hại (Target hazard
quotients (THQ))
THQ đã được sử dụng để ước tính nguy
cơ không gây ung thư của các chất ô nhiễm
tích lũy trong các mô của cá. Đó là tỉ lệ của
EDI và tỉ lệ tham chiếu (reference dose (RfD))
được đặt ra bởi USEPA (2009). Theo đó, RfD
của Cd, Pb, Zn, Fe và Cu lần lượt là 0,001;
0,004; 0,3; 0,6 và 0,04 µg/g/ngày.
EDI 

THQ 

EDI
 103
RfD

(2)

Tổng THQ (HI) được tính bằng tổng của
từng THQ kim loại riêng lẻ cho từng loài cá.
Nếu HI <1 có nghĩa là người tiêu thụ được coi
là an toàn (USEPA, 2011).
Phân tích thống kê
Phân tích phương sai một chiều
(ANOVA) được sử dụng để so sánh mức sai
khác của hàm lượng kim loại giữa các mô
trong cùng loài. Kết quả thống kê có ý nghĩa
khi giá trị p bằng hoặc nhỏ hơn 0,05. Tất cả
các tính toán thống kê đã được thực hiện với
Minitab 16,0.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Tích lũy kim loại nặng trong các mô của cá
Đối mục (Mugil cephalus)
Hàm lượng trung bình của các kim loại nặng
có trong gan, mang và cơ của Mugil cephalus
được trình bày với phân tích thống kê trong
bảng 1.
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Fe là yếu tố vi lượng có vai trò quan trọng
trong hầu hết các tổ chức của cơ thể như:
Trong hemoglobin (Hb), myoglobin và một số
enzyme, tham gia vào các quá trình chuyển hoá
như vận chuyển oxy. Một khi thiếu Fe sẽ dẫn
đến bệnh thiếu máu (còn gọi là bệnh thiếu máu
thiếu sắt) (Biswas et al., 2012). Tuy nhiên, một
lượng lớn Fe trên mức sinh lý có thể dẫn đến
các nguy hiểm cho sinh vật sống (Stancheva et
al., 2014). Kết quả của nghiên cứu này cho
thấy hàm lượng của Fe được phát hiện trong
Mugil cephalus theo thứ tự: mang > gan > cơ
(p < 0,05). Kết quả này tương tự với báo cáo
của Vasanthi et al. (2013) tại Chennai, Ấn Độ;
Trước đó, Chen (2002) cũng đã phát hiện nồng
độ Fe ở trong gan của Mugil cephalus cao gấp
nhiều lần so với hàm lượng trong cơ tại đầm
phá Chiku, Đài Loan. Mặc dù trong Quy định
giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học
trong thực phẩm của Bộ Y tế (BYT, 2007)
không quy định mức tối đa của Fe, tuy nhiên
mức độ Fe thu được trong nghiên cứu này thấp
hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép theo
FAO/WHO (1989).
Cd là một kim loại không thiết yếu, có độc
tính cao (Stancheva et al., 2013). Theo Ahmed
et al. (2016) Cd gây ra những ảnh hưởng xấu
đến gan, quá trình sinh sản và thậm chí là ung
thư với một liều lượng tiếp xúc rất thấp.
FAO/WHO (1989) đã khuyến nghị mức tiêu
thụ hàng tuần có thể chấp nhận được là 0,007
mg/kg/trọng lượng cơ thể. Trong nghiên cứu
này, sự phân bố Cd ở trong Mugil cephalus
theo thứ tự: gan > cơ > mang (p <0,05). Kết
quả này giống với nghiên cứu trước đó được
công bố bởi Dural et al. (2007) ở Tuzla, Thổ
Nhĩ Kỳ và Vasanthi et al. (2013) ở Chennai,
Ấn Độ. Tuy nhiên kết quả này trái ngược với
công bố của Maheswari et al. (2006) tại
Cochin, Ấn Độ (mang > cơ > gan). So với
Quy chuẩn của Bộ Y tế (BYT, 2011) đối với
giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực
phẩm, thì các mẫu trong nghiên cứu này đều
nằm dưới ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, kết
quả phân tích cho thấy nhiều mẫu gan và
mang vượt quá giới hạn cho phép, cụ thể giá
trị nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt phát hiện ở
trong mang, gan và cơ lần lượt là 0,003–
0,390; 0,003–0,900 và 0,004–0,078 µg/g khối
lượng khô.
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Bảng 1. Nồng độ của các kim loại nặng (Trung bình ± Độ lệch chuẩn)
trong các mô của Mugil cephalus (µg/g khối lượng khô)
Hàm lượng kim loại
Cd
Pb
Zn
Cu
M ± SD
M ± SD
M ± SD
M ± SD
0,022 ±
0,151 ±
1,175 ±
0,915 ±
Mang
0,015
0,086
0,782
0,540
Mugil
0,048 ±
0,122 ±
0,827 ±
1,180 ±
cephalus
Gan
0,040
0,118
0,508
0,599
(n = 50)
0,030 ±
0,111 ±
1,422 ±
1,172 ±
Cơ
0,037
0,088
0,754
0,852
0,1*
0,4*
BYT (2007)
0,05
0,2
30
100
BYT (2011)
0,1
0,3
Ghi chú: *: Áp dụng cho các loài cá ngừ, cá vền, cá nuôi châu Âu, cá đối, cá thu, cá mòi, cá bơn.
Loài

Mô

Fe
M ± SD
5,093 ±
2,395
4,660 ±
2,029
2,906 ±
1,648

Pb là một yếu tố không thiết yếu đối với
cơ thể sống và đã được báo cáo là yếu tố gây
độc cho hệ thần kinh, thận, gan và nhiều tác
dụng phụ có hại cho sức khỏe của con người
(Garcia-Leston et al., 2010). Bộ Y tế đưa ra
khuyến cáo rằng Pb trong chế độ ăn uống
không được vượt quá 0,025 mg/kg thể
trọng/tuần (BYT, 2011). Kết quả nghiên cứu
cho thấy hàm lượng Pb trong các mô của
Mugil cephalus theo thứ tự mang > gan> cơ,
tuy nhiên theo phân tích ANOVA thì không
có sự khác biệt đáng kể giữa các cơ quan này
(p = 0,108). Kết quả này cao hơn so với công
bố trước đó của Stancheva et al. (2013) ở hồ
Varna, Bulgaria (0,08 µg/g và 0,07 µg/g khối
lượng khô lần lượt ở trong mang và cơ);
nhưng lại thấp hơn nhiều lần so với các công
bố của Maheswari et al. (2006), Dural et al.
(2007), Vasanthi et al. (2013). Nhìn chung,
kết quả trong nghiên cứu này nằm dưới
ngưỡng cho phép của Bộ Y tế.
Zn là một kim loại thiết yếu trong đời
sống của sinh vật nói chung và con người nói
riêng. Cơ thể cần một lượng Zn nhất định để
thực hiện các chức năng trao đổi chất, quá
trình tổng hợp, phân giải acid nucleic,
protein, là thành phần của các enzyme, tuy
nhiên khi vượt quá giới hạn có thể gây độc
cho tất cả các sinh vật sống bao gồm cả con
người (Ardakani & Jafari, 2014). Kết quả
nghiên cứu này cho thấy, nồng độ Zn trong
Mugil cephalus theo thứ tự: cơ > mang > gan
(p < 0,05). Nồng độ trung bình của Zn trong

báo cáo của chúng tôi thấp hơn so với kết
quả của Maheswari et al. (2006) (42,7; 65,1
và 111,45 µg/g khối lượng khô, tương ứng
trong cơ, mang và gan), Chen (2002) (2,31
và 46,8 µg/g khối lượng khô, tương ứng
trong cơ và gan), Vasanthi et al. (2013)
(4,132; 8,058 và 7,467 µg/g khối lượng khô,
tương ứng trong cơ, mang và gan), nhưng
cao hơn nghiên cứu của Bahhari et al. (2017)
(2,891 và 6,873 µg/g khối lượng khô, tương
ứng trong cơ và mang). So với Quy định giới
hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong
thực phẩm của Bộ Y tế (BYT, 2007), tất cả
đều nằm dưới ngưỡng cho phép.
Cu là một yếu tố thiết yếu, đóng vai trò
quan trọng trong hoạt động của enzyme và
cần thiết cho quá trình tổng hợp hemoglobin
(Sivaperumal et al., 2007). Tuy nhiên, một khi
tích lũy với số lượng lớn, cao hơn ngưỡng cho
phép có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe cho
cả động vật và con người (Bajc et al., 2005).
Nghiên cứu này cho thấy sự tích lũy của Cu
trong Mugil cephalus theo thứ tự gan > cơ >
mang (p < 0,05). Báo cáo trước đây của Chen
(2002), Dural et al. (2007) và Vasanthi et al.
(2013) cũng đã cho thấy sự tích lũy Cu ở
trong gan cao hơn các cơ quan khác.
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, cùng
một loài cá nhưng ở các địa điểm khác nhau
thì sự tích lũy kim loại trong cơ thể là không
giống nhau. Sự tích lũy của kim loại nặng
trong cá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh học
và phi sinh học bao gồm môi trường sinh học
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của cá, dạng hóa học của kim loại trong nước,
nhiệt độ nước và giá trị pH, nồng độ oxy hòa
tan, độ trong của nước, ngoài ra các yếu tố
như tuổi, giới tính, khối lượng cơ thể cũng
ảnh hưởng đến quá trình tích lũy kim loại
(Putri et al., 2017). Theo Yi et al. (2017), có
ba đường chính ảnh hưởng đến sự tích lũy
kim loại nặng trong cá: (1) tiếp xúc với nước
qua bề mặt, (2) thông qua hệ thống hô hấp (cụ
thể là mang), (3) thông qua chuỗi thức ăn.
Mặc dù kết quả của bài báo cho thấy hàm
lượng của một số kịm loại nặng trong Mugil
cephalus không vượt quá ngưỡng Quy chuẩn

kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm
kim loại nặng trong thực phẩm của Bộ Y tế
(BYT, 2011). Tuy nhiên, việc tiêu thụ cá
nhiễm các kim loại nặng (với hàm lượng nhỏ)
cũng có thể gây ra các rủi ro tiềm ẩn đến sức
khỏe của người tiêu thụ (Burak et al., 2009;
Cai et al., 2015).
Đánh giá rủi ro ảnh hƣởng đến sức khỏe
của ngƣời tiêu thụ cá
Kết quả EDI và THQ đối với nam giới và
phụ nữ khi tiêu thụ Mugil cephalus thể hiện ở
bảng 2.

Bảng 2. Ước tính lượng kim loại tiêu thụ hàng hàng (EDI), chỉ số nguy hại (THQ) và tổng chỉ
số nguy hại (HI) đối với việc tiêu thụ Mugil cephalus ở Quảng Bình
Kim loại nặng
Giới tính
HI
Fe
Cd
Pb
Zn
Cu
Nam
1,493
0,015
0,057
0,73
0,602
EDI
Nữ
1,716
0,018
0,066
0,84
0,692
Nam
0,012
0,075
0,071
0,012
0,075
0,245
THQ
Nữ
0,014
0,09
0,083
0,014
0,087
0,288
Giá trị EDI cao nhất ở cả nam giới và phụ
nữ được phát hiện ở Fe, tiếp đến là Zn, Cu, Pb
và thấp nhất là Cd. Chỉ số THQ và HI cho các
kim loại là nhỏ hơn 1. Điều này có nghĩa rằng
việc tiêu thụ Mugil cephalus ở Quảng Bình
không nguy hại đến sức khỏe của người tiêu
dùng (USEPA, 2011). Trong nghiên cứu trước
đó của Khan et al (2009) và Harmanescu et al
(2011) chỉ ra rằng, mặc dù chỉ số THQ không
đánh giá bất kỳ rủi ro nào nhưng nó tạo ra một
mức độ báo động cần thận trọng về việc tiếp
xúc với các chất gây ô nhiễm. Bên cạnh đó,
hàng này con người tiếp xúc cùng lúc với
nhiều nguồn ô nhiễm kim loại khác nhau (Li
et al., 2013), do đó việc tiến hành nghiên cứu
sâu hơn, tổng hợp nhiều loài hơn, nhiều kim
loại hơn để đưa ra được dự báo tổng hợp là
cần thiết.
KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã cung cấp dữ liệu cơ bản về
tích lũy kim loại trong cơ, mang và gan của
Mugil cephalus ở Quảng Bình. Kết quả cho
thấy hàm lượng của 5 kim loại được điều tra
đều nằm dưới ngưỡng quy định của Bộ Y tế
(2011), tuy nhiên vẫn có một số nhỏ mẫu hàm
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lượng Cd vượt quá ngưỡng an toàn đượt đặt ra
này (giá trị cao nhất được phát hiện cơ là 0,28
µg/g khối lượng khô, trong gan là 0,21 µg/g
khối lượng khô. Báo cáo về EDI, THQ và HI
cho thấy không có rủi ro tiềm ẩn nào đến sức
khỏe con người khi tiêu thụ loài cá này. Nhóm
tác giả cũng đề nghị cần theo dõi liên tục các
kim loại nặng trong nhiều loài cá khác nhau,
nhằm đánh giá các rủi ro tiềm ẩn từ việc tiếp
xúc với các nguồn kim loại khác nhau này.
Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành
cảm ơn GS. TSKH Robert Stawarz - Hiệu phó
trường Đại học Sư phạm Cracow; GS. TSKH.
Grzegorz Formicki - Trưởng khoa Địa lý và
Sinh học; GS. TSKH Angieszka Greń Trưởng viện Sinh học, cùng các cán bộ phòng
thực hành Viện Sinh học, Trường Đại học Sư
phạm Cracow, Ba Lan đã tạo điều kiện để
chúng tôi hoàn thành các kết quả phân tích.
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ABSTRACT
Marine bacteria are one of the potential sources for searching antibiotic compounds with broadspectrum antimicrobial activities. In this study, the ability to produce antibiotics of 246 aerobic
marine bacteriaisolated from marine organisms in Nha Trang Bay, Khanh Hoa has been screened
by disc diffusion assay. The results showed 44% of isolates exhibited antimicrobial activity
against tested pathogens Bacillus cereus ATCC 11778, Escherichia coli ATCC 25922,
Straphylococcus aureus ATCC 25923, Streptococcus faecalis ATCC 19433 and Candida
albicans ATCC 10231 with the ratio of 29.67, 2, 5.69, 23.17 and 8.54%, respectively. Among
them, five bacterial strains with highest antimicrobial activities are Bacillus stratosphericus
B175-22.2, B. zhangzhouensis B175-32.3, B. megaterium B175-34.9, B. koreensis B175-48.7, B.
luciferensis B175-51.2. Therefore, the results of this study provided potential strains of
Bacillusfor searching antibiotics.
Keywords: Bacillus, antimicrobial activity, antibiotic compounds.
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TIỀM NĂNG SINH CÁC CHẤT KHÁNG VI SINH VẬT CỦA VI KHUẨN BIỂN
HIẾU KHÍ PHÂN LẬP TỪ VÙNG BIỂN NHA TRANG, VIỆT NAM
Cao Thị Thúy Hằng*, Trần Nguyễn Hà Vy, Nguyễn Thị Thuận, Võ Thị Diệu Trang,
Phan Thị Hoài Trinh, Phạm Đức Thịnh, Bùi Minh Lý, Trần Thị Thanh Vân
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàm lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
Ngày nhận bài 10-8-2019, ngày chấp nhận 27-9-2019

TÓM TẮT
Vi khuẩn biển là một trong những nguồn vật liệu tiềm năng cung cấp các hợp chất kháng sinh với
phổ kháng khuẩn rộng. Trong nghiên cứu này, khả năng sinh các chất kháng sinh của 246 chủng
vi khuẩn biển hiếu khí được phân lập từ các mẫu sinh vật biển thuộc vùng biển Nha Trang,
Khánh Hòa và được sàng lọc bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. Kết quả cho thấy, có tới
44% các chủng vi khuẩn hiếu khí biển phân lập được thể hiện hoạt tính kháng các chủng vi sinh
vật (VSV) kiểm định như Bacillus cereus ATCC 11778, Escherichia coli ATCC 25922,
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Streptococcus faecalis ATCC19433 và Candida albicans
ATCC 10231 với tỉ lệ tương ứng là 29,67%; 2,0%; 5,69%; 23,17% và 8,54%. Ngoài ra, năm
chủng vi khuẩn thể hiện hoạt tính kháng VSV kiểm định mạnh và phổ kháng khuẩn rộng nhất đã
được định danh qua trình tự gen 16S rRNA bao gồm Bacillus stratosphericus B175-22.2, B.
zhangzhouensis B175-32.3, B. megaterium B175-34.9, B. koreensis B175-48.7 và B. luciferensis
B175-51.2.
Từ khóa: Bacillus, kháng vi sinh vật, vi khuẩn biển, vi khuẩn hiếu khí.
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MỞ ĐẦU
Việc nghiên cứu các hoạt chất sinh học có
nguồn gốc từ biển, đặc biệt là vi khuẩn biển
đang được sự quan tâm chú ý của các nhà
khoa học trong và ngoài nước. Tìm kiếm và
phát hiện các hợp chất kháng sinh mới càng
trở nên cấp bách hiện nay do sự xuất hiện
nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh có khả năng
kháng kháng sinh, đe dọa đến hiệu quả điều trị
cũng như sinh mạng của con người
(McKenna, 2013). Trong nhiều công bố quốc
tế gần đây, vi khuẩn biển được xem là một
trong những nguồn tìm kiếm các hợp chất
kháng sinh tiềm năng (López et al., 2018).
Việt Nam có đường bờ biển kéo dài với
tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng,
trong đó nguồn tài nguyên vi khuẩn biển chỉ
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mới được tập trung nghiên cứu trong những
năm gần đây nhưng còn rất khiêm tốn. Một số
hoạt tính sinh học của vi khuẩn biển đã được
nghiên cứu và công bố về khả năng sinh
enzyme chuyển hóa polysaccharide từ rong
biển nhằm điều chế oligosaccharide biển
(Nguyễn Thị Thuận et al., 2016a), khả năng
tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học định hướng
ứng dụng trong công nghiệp dầu khí và xử lý
môi trường (Lại Thúy Hiền et al., 2003;
Vương Thị Nga et al., 2013), vi khuẩn sinh
bacteriocin tiềm năng ứng dụng trong phát
triển thuốc đa năng phục vụ nuôi trồng thủy
sản ở Việt Nam (Nguyen et.al., 2014). Đối với
khả năng sinh kháng sinh, gần đây các nhà
khoa học chủ yếu tập trung đến vi nấm biển
(Ngô Thị Duy Ngọc et. al, 2016; Phan Thị
Hoài Trinh et al., 2017), rất ít công trình về vi
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khuẩn biển được công bố (Nguyễn Thị Thuận
et al., 2016b). Trong nghiên cứu này, chúng
tôi công bố một số chủng vi khuẩn phân lập
được ở vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa,
Việt Nam có khả năng sinh các hợp chất
kháng VSV kiểm định nhằm bổ sung thêm
nguồn vật liệu trong tìm kiếm các hoạt chất
kháng sinh mới.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Phân lập vi khuẩn hiếu khí từ các nguồn
sinh vật biển
Mẫu sinh vật biển bao gồm 2 mẫu rong
biển, 36 mẫu động vật biển (hải miên, cầu gai,
ốc biển), 2 mẫu nước và 2 mẫu trầm tích biển
thu ở độ sâu 5–10 m tại Vịnh Nha Trang,
Khánh Hòa, Việt Nam (12o00581’N;
109o3207’E) vào tháng 12 năm 2016. Mẫu
rong biển và động vật biển được thu vào các
túi plastic vô trùng, các mẫu nước biển và
trầm tích biển được thu trong các bình fancol
vô trùng. Các mẫu vật được giữ ở 4oC trong
thùng đá, sau đó vận chuyển về phòng thí
nghiệm trong ngày để định danh bởi các
chuyên gia phân loài rong biển của Viện
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha
Trang (NITRA) và động vật biển của Viện
Hải dương học Nha Trang. Các mẫu này được
sử dụng để phân lập vi khuẩn hiếu khí trên
môi trường Marine broth (MB) rắn chứa
glucose 1 g/l; pepton 5 g/l; yeast extract 1 g/l;
KH2PO4 0,2 g/l; MgSO4.7H2O 0,05 g/l; agar
18 g/l, nước biển 500ml, mước máy 500ml;
pH= 7,0–7,5, ủ ở 30oC (Nguyễn Thị Thuận et
al., 2016b). Các khuẩn lạc thuần với hình thái
khác nhau được lưu giữ trong môi trường
nước biển lỏng bổ sung glycerol 20% ở -80oC
thuộc bộ sưu tập vi sinh vật biển của Viện
Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha
Trang (NCMM).
Nuôi cấy và chiết các chất chuyển hóa từ vi
khuẩn biển phân lập được
Các chủng vi khuẩn được lên men trong
môi trường MB với tốc độ lắc 150 rpm ở
30oC. Sau 24 giờ, li tâm loại bỏ sinh khối,
dịch nuôi cấy được chiết bằng dung môi ethyl
acetate với tỉ lệ 1:1 (v/v). Pha tan trong ethyl

acetate được thu bằng bình chiết, loại dung
môi và cô đặc bằng máy cô quay ở 45oC. Sử
dụng cao chiết ethyl acetate thu được để thử
nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật (VSV)
kiểm định (Nguyễn Thị Thuận et al., 2016b).
Sàng lọc hoạt tính kháng khuẩn của vi
khuẩn biển
Hoạt tính kháng VSV của cao thô chiết từ
các chủng vi khuẩn biển được xác định theo
phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch (Bauer
et al., 1966). Dùng 100 µg chất chiết thô được
tẩm lên đĩa giấy Whatman (đường kính 6 mm)
để kiểm tra khả năng kháng lại 7 chủng vi
khuẩn gây bệnh ở người, bao gồm B. cereus
ATCC 11778, E. coli ATCC 25922, S. aureus
ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, L.
monocytogenes ATCC 19111, S. faecalis
ATCC 1911 và C.albicans ATCC 10231 được
cung cấp bởi Phòng Công nghệ Sinh học biển
(NITRA). Đối chứng âm là cao chiết
ethylacetate môi trường lỏng MB không chứa
vi khuẩn biển. Hoạt tính kháng khuẩn được
tính bằng đường kính vòng vô khuẩn (mm).
Định danh chủng vi khuẩn tuyển chọn
Các chủng vi khuẩn biển tuyển chọn được
định danh bằng phương pháp so sánh trình
tựgen 16S rRNA.DNA tổng số của các dòng
vi khuẩn được chiết xuất bằng DNeasy Blood
& Tissue Kit theo hướng dẫn của nhà sản
xuất. Đoạn gen 16S rRNA có kích thước
1.500 kb được khuếch đại bằng cặp mồi
(533F: 5’GTGCCAGCAGCCGCGGTAA3’
(Weisburg et al. 1999) và 1492R:
5’GGTTACCTTGTTACGACTT3’) (Lane et
al. 1991). Sản phẩm phản ứng PCR tinh chế
bằng bộ QIA quick PCR Purification Kit
(Quiagen). Trình tự nucleotide của đoạn gen
16SrRNA được giải bằng phương pháp mao
quản Sanger trên hệ thống máy ABI3130XL
(313001R, Thermo Fisher Scientific, USA) tại
Phòng xét nghiệm Công ty TNHH DV và TM
Nam Khoa (Thành phố Hồ Chí Minh). Để
định danh chủng vi khuẩn nghiên cứu, trình tự
gene vùng 16S rRNA của các chủng này được
so sánh với trình tự gene của các chủng vi
khuẩn trên ngân hàng dữ liệu NCBI RefSeq
(National
Center
for
Biotechnology
Information;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
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Tiềm năng sinh các chất kháng vi sinh vật

bằng chương trình Blastn và định danh theo
loài có độ tương đồng cao nhất.

ốc biển, 4 mẫu động vật hai mảnh vỏ, 12 mẫu
bọt biển).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả sàng lọc hoạt tính kháng khuẩn
của vi khuẩn biển
Trong tổng số 246 chủng vi khuẩn hiếu
khí phân lập được, có 44% chủng thể hiện
hoạt tính kháng các VSV kiểm định. Có 5
trong số 7 VSV kiểm định, bao gồm B.cereus,
S.aureus, S.faecalis, E.coli và C.albicans bị
ức chế bởi cao chiết ethylacetate với tỉ lệ
tương ứng 30,0; 5,69; 23,17; 2,0 và 8,54%.
Hai vi khuẩn kiểm định là P. Aeruginosa và L.
Monocytogenes không bị ức chế bởi cao chiết
ethyacetate trong nghiên cứu này (hình 1).

Kết quả phân lập vi khuẩn biển hiếu khí
Tổng cộng đã phân lập được 246 chủng vi
khuẩn hiếu khí trong tổng số 42 mẫu sinh vật
biển dựa trên đặc điểm khuẩn lạc trên môi
trường MB sau 24 h nuôi cấy trong đó: 5
chủng từ mẫu rong biển Sargassum mcclurei;
4 chủng từ mẫu rong biển Turbinaria ornata;
19 chủng từ 2 mẫu trầm tích biển; 12 chủng từ
2 mẫu nước biển; 206 chủng từ 36 động vật
biển (3 mẫu hải sâm, 10 mẫu cầu gai, 7 mẫu

A - Tỉ lệ kháng các chủng vi sinh vật kiểm định

B - Hoạt tính kháng B.cereuscủa cao chiết ethylacete
từ vi khuẩn biển

Hình 1. Khả năng kháng VSV kiểm định của các chủng vi khuẩn biển của một số chủng vi
khuẩn
biển:
140,kháng
141, VSV
142, 143,
146,chủng
147, vi
148;
trong
hình
lần số
lượt
là B175-34.9,
Hình 1:
KhảSố
năng
kiểm 144,
định 145,
của các
khuẩn
biển
củaBmột
chủng
vi khuẩn
B175-48.7,
B175-40.2,
B175-1.2,
B175-51.2,
B175-13.4,
B175-34.6,
175-20.7
và
đối
chứng
âm
biển: số 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 trong hình B lần lượt là B175-34.9; B175-48.7;
B175-40.2,
B175-51.2;
B175-13.4;
B175-34.6;
và đốivà
chứng
Kết quả B175-1.2;
nghiên cứu
cũng cho
thấy, khả
kiểm175-20.7
định mạnh
phổâmkháng khuẩn rộng
năng kháng lại các vi khuẩn gây bệnh gram nhất được chọn để xác định danh loài
dương ở vi khuẩn biển phân lập được tốt hơn (bảng 1). Khuẩn lạc thuần của các chủng vi
so với vi khuẩn gram âm và nấm. Điều này có khuẩn này được nhân sinh khối để tách chiết
thể được giải thích bởi cấu tạo thành tế bào DNA tổng số và tiến hành PCR nhân bản
phức tạp của vi khuẩn gram âm với sự hiện đoạn 16S rRNA. Sản phẩm PCR sạch của 5
diện của màng ngoài và chu chất (Periplasmic chủng này được kiểm tra trên gel agarose 1%,
space) làm cho khả năng chống lại kháng sinh kết quả cho thấy chúng đều có kích thước
của nhóm vi khuẩn này cao hơn vi khuẩn 1.500 kb. Kết quả giải trình tự và xác định đặc
trưng phân loài bằng phương pháp so sánh
Gram dương (Basile et al., 1998).
trình tự nucleotide của đoạn gen 16S rRNA
Kết quả định danh các chủng vi khuẩn biển với các chủng tương đồng trên NCBI bằng
tuyển chọn
công cụ Blastn cho thấy các trình tự
Dựa vào kết quả sàng lọc, năm chủng vi nucleotide của đoạn gen 16S rRNA của các
khuẩn biển thể hiện hoạt tính kháng VSV chủng B175-22.2, B175-32.3, B175-34.9,
A - Tỉ lệ kháng các chủng vi sinh vật kiểm định

B - Hoạt tính kháng B.cereuscủa cao chiết ethylacete
từ vi khuẩn biển
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Hình 1: Khả năng kháng VSV kiểm định của các chủng vi khuẩn biển của một số chủng vi khuẩn
biển: số 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 trong hình B lần lượt là B175-34.9; B175-48.7;
B175-40.2, B175-1.2; B175-51.2; B175-13.4; B175-34.6; 175-20.7 và đối chứng âm

Cao Thi Thuy Hang et al.

B175-48.7, B175-51.2 có độ bao phủ với các
chủng
Bacillus
stratosphericus,
B.zhangzhouensis,
B.megaterium,
B.koreensisvà B.luciferensis là 100% và độ

tương đồng tương ứng 100, 100, 100; 99 và
100%. Kết quả định danh và hoạt tính kháng
khuẩn của các chủng này được tổng hợp trong
bảng 1.

Bảng 1. Các chủng vi khuẩn biển và khả năng kháng vi sinh vật kiểm định
STT

Kí hiệu

Nguồn phân lập

Hoạt tính kháng khuẩn,
Đường kính vòng ức chế vi khuẩn (mm)
P.a. E.c. S.f. S.a. B.c. L.m. С.a.

Bacillus stratosphericus Hải sâm Strichobus
28
9
16
B175-22.2
japonicus
Bacillus zhangzhouensis Cầu gai Echinothrix
2
18
9
11
B175-32.3
sp.
Bacillus megaterium
Cầu gai Tripneustes
3
20
11
14
B175-34.9
sp.
Bacillus koreensis
Ốc biển Turbo
4
12
10
10
7
B175-48.7
setosus
Bacillus luciferensis
Bọt biển Stylissa
5
28
9
16
B175-51.2
sp.
Ghi chú: P.a.: Pseudomonas aeruginosa; E.c.: Escherichia coli; S.f.: Streptococcus faecalis;
Staphylococcus aureus; B.c.: Bacillus cereus; L.m.: Listeria monocytogenes; С.a.:Candida albicans.
1

Kết quả định danh và phân loại cho thấy,
năm chủng vi khuẩn biển chọn lọc đều thuộc
chi Bacillus và đều được phân lập từ động vật
biển, cao chiết ethyl acetate từ các chủng này
thể hiện hoạt tính kháng ít nhất ba loại VSV
kiểm định, trong đó, chủng B. koreensis B17548.7, phân lập từ ốc biển Turbo setosus kháng
5 trong số 7 loài VSV kiểm định, bao gồm cả
vi khuẩn gram âm, gram dương và nấm.
Theo kết quả nghiên cứu trên thế giới
những năm gần đây về khả năng sinh chất
kháng khuẩn của các chủng vi khuẩn biển
Bacillus cũng cho thấy sự tương đồng cao. Các
chủng này sản sinh nhiều hợp chất thứ cấp đa
dạng về mặt cấu trúc như lipopeptides,
polypeptides, macrolactones, axit béo,
polyketides và isocoumarins; đồng thời những
hợp chất này cũng thể hiện nhiều hoạt tính sinh
học đa dạng như kháng tế bào ung thư, kháng
vi khuẩn hay kháng nấm (Mondol et al. 2013).
Nghiên cứu của Ravindran et al. (2016) cho
thấy 2 chủng vi khuẩn B. subtilis subsp.
spizizenii và B. thuringiensis phân lập từ mạch
nước ngầm ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương có
khả năng sinh các hợp chất kháng khuẩn như
subtilosin A, subtilin, bacillomycins… kháng
triệt để 2 loại vi khuẩn gây bệnh Vibrio
choletae serogroup 01 và Staphylococcus

19
S.a.:

aureus trên cá ngựa vằn (Zebra fish) mà không
gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và
phát triển phôi của sinh vật thử nghiệm.
KẾT LUẬN
Kết quả trong nghiên cứu này đã chỉ ra
tiềm năng lớn trong việc phát hiện các hoạt
chất kháng VSV của vi khuẩn biển hiếu khí,
đặc biệt là các chủng vi khuẩn thuộc chi
Bacillusphân lập từ động vật biểnthu thập
ởvùng vịnh Nha Trang, Khánh Hòa, Việt
Nam. Trong số đó, có năm chủng vi khuẩn B.
stratosphericus B175-22.2, B. zhangzhouensis
B175-32.3, B. megaterium B175-34.9, B.
koreensis B175-48.7, B. luciferensis B17551.2 được tuyển chọn để nghiên cứu sâu hơn
nhằm thu nhận các hợp chất kháng sinh mới
có giá trị ứng dụng trong lĩnh vực y dược.
Lời cảm ơn: Kết quả của nghiên cứu này
được tài trợ bởi kinh phí của Hợp phần nhánh
số 3, thuộc dự án điều tra cơ bản mã số
VAST.ĐA47.12/16-19 của Viện Nghiên cứu
và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập
thể tác giả xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ
Thái Minh Quang (Viện Hải dương học) và
Thạc sĩ Võ Duy Triết (Viện Nghiên cứu và
ứng dụng công nghệ Nha Trang) đã giúp đỡ
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định danh các mẫu động vật biển và các mẫu
rong biển.
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ABSTRACT
A filamentous cyanobacterium Oscillatoria limosa was isolated from the Tri An Reservoir, and
cultured in laboratory under controlled conditions. Microscopic observation was used for
morphological identification. Microcystins (MCs) concentration was determined using Highperformance liquid chromatography (HPLC). The acute and chronic toxic effects of a crude
extract of O. limosa on water flea, Daphnia magna were investigated. The results of the HPLC
analysis indicated that one isolated strain of O. limosa (strain OL-03) contained two variants of
MCs including (MC-RR and MC-LR) with the total concentration of MCs of 78.6  4.3 µg/g dry
weight (DW). The acute assay showed that the crude extract from all isolated strains induced
toxic effects on D. magna. LC50 values of isolated strains of O. limosa on D. magna after 48h
ranged from 211–249 mg DW/L. Chronic exposure of D. magna to the crude extract of O. limosa
at the concentration of 1, 5, 10, 50 and 100 mg DW/L resulted in a dose-dependent decline of the
mortality rates. The results of the maturity age and the number of offspring per female revealed
that both growth and reproduction of parent D. magna were inhibited by the crude extract in a
dose-dependent manner. The toxicity of the isolated strains was independent with MCs content.
Our results indicated that second metabolites other than MCs are likely to be responsible for the
toxic effects on D. magna.
Keywords: Oscillatoria, cyanobacterium, cyanotoxins, microcrustacean, water flea.
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INTRODUCTION
The occurrence of toxic cyanobacterial
blooms (CYBs) associated with cyanotoxins in
eutrophic lakes and reservoirs is an emerging
concern to public health and environmental
problem worldwide (Pham and Utsumi, 2018).
Among cyanotoxins, microcystins (MCs), one
of the most hazardous groups, are the most
common found in eutrophic lakes and
reservoirs. MCs with their hepatotoxic and
tumour-promoting activities are produced by
several
species
including
Microcystis,
Planktothrix and Anabaena. More than 100
structural variants of MCs have been reported
worldwide (Puddick et al., 2014). Exposure to
these toxins can lead to liver failure in wild
animals, livestock and aquatic organisms, as
well as human illnesses and deaths. The most
well-known occurrence of a harmful effect of
MCs is sometimes referred to as the
“Caruaru Incident”. This event represents the
ﬁrst con- ﬁrmed 70 deaths at a hemodialysis
center as a result of direct exposure to MCs
(Pouria et al., 1998). Ueno et al. (1996) also
reported that human chronic exposure to
MCs via consumption of drinking water
contaminated with MCs has increased risks
of primary liver cancer in humans in the
eastern region of China.
In natural environment, aquatic animals
may be exposed directly to toxic cyanobacteria via feeding of toxic cyanobacterial
cells, or indirectly via ingestion of water
contaminated with dissolved cyanotoxins
(Pham et al., 2016). Microcrustaceans are
fundamental in the planktonic structure of
freshwater systems, and play an important
role in the transfer of energy, stability,
productivity, and increase diversity of trophic
chains. As a filter-feeder, microcrustacean
Daphnia is potential consumers of planktonic
cyanobacteria. These filter feeders are
therefore seriously affected by the presence of
toxic second metabolites released into the
water column during CYBs or after collapse
of the toxic cells at the end of the blooms
(Dao et al., 2010).
The toxicology and ecotoxicology of CYBs
and MCs on Daphnia have been investigated
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(Smutná et al., 2014). Acute exposure of
Daphnia to cyanotoxins resulted in inhibition
of filtration rate, decrease in swimming
movements and even death (Ferrão-Filho et al.,
2009; Smutná et al., 2014). Among chronic
effects, literatures reported decreased fecundity
and population growth rate (Dao et al., 2010;
Herrera et al., 2015). However, toxicologists
have focused only on isolating MCs or using
purified MCs in toxicity studies; the toxicity of
the complex cyanobacteria crude extract (CCE)
has not been evaluated to the same extent.
Several recent findings indicate that water from
CYBs contain not only MCs but a mixture of
hazardous substances that can evoke more
pronounced toxic effects than can MCs or other
well-recognized cyanotoxins alone (Smutná et
al., 2014; Herrera et al., 2014; 2015). It would
therefore be of value to evaluate the effects of
these complex cyanobacterial biomasses on
aquatic organisms.
The filamentous cyanobacteria Ocillatoria
are potentially toxic and proliferate in many
lakes, rivers and reservoirs in Vietnam. Little
is known about their toxicity in the aquatic
environment. In this study, we isolated several
strains of Ocillatoria limosa from the Tri An
Reservoirs and maintained in the laboratory
condition. Microscopic observation was used
for morphological identification. The ability
to produce MCs and MCs concentration was
determined using High-performance liquid
chromatography (HPLC). The toxic effects of
crude extract from a toxic strain of O. limosa
on the freshwater Daphnia magna were
investigated.
MATERIALS AND METHODS
Bloom samples from the Tri An Reservoir
were collected on 29th July of 2017 using a
bolting silk plankton net of 25 µm mesh size.
These samples were kept in shadow and
brought to the laboratory. Observation under a
microscope indicated three dominant groups
in the samples including Microcystis,
Oscillatoria and Anabaena.
Filamentous O. limosa was observed at
400  magnification under a microscope
(Olympus CK40-F200) equipped with a
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digital camera (Olympus, Tokyo, Japan).
Taxonomic classification was based on the
system of Komárek and Anagnostidis (2005).
For isolation, a single cyanobacterial trichome
of O. limosa was isolated by micropipetting,
washed, and transferred into cyanobacterial
growth medium. Cyanobacteria were grown in
Z8 medium (Kotai, 1972) at 28oC under light
conditions 12h:12h (light:dark cycle) provided
by 40-W fluorescent lamps, which generated
an approximate luminic intensity of 50 µmol
photons/m2/s. Biomass of O. limosa was
harvested onto GF/C fiberglass filters, then
dried at 45oC overnight and kept at –20°C for
the experiment.
Cyanobacterial crude extracts (CCE) were
prepared according to Pham et al. (2016) with
some modifications. Briefly, 1.0 g dry weight
(DW) of the cultured biomass was dissolved
into 100 mL distilled water, frozen at −70oC
then thawed at room temperature. After the
materials being thawed completely, they were
sonicated for 3 min. This freeze–thaw–
sonicate cycle was repeated five times. The
samples were then centrifuged at 4,000 × g for
10 min to remove cell debris. The supernatant
was collected and kept at −20oC until use for
the toxicity experiments.
Sub-samples of the CCE supernatant were
used for MC analysis according to the
methods reported previously by Pham et al.
(2015). Briefly, 50 μL of the supernatants was
centrifuged at 4,000×g for 15 min. The
supernatant was collected, dried completely,
and re-dissolved in 500 μL of 100% MeOH.
The samples were analyzed by HPLC system
with UV-visible photodiode array (PDA)
detector (Shimadzu 10A series, Kyoto, Japan).
The HPLC was equipped with a silica-based,
reverse-phase C18 column (AcclaimM 120
C18 5 µm, 4.6  150 mm, Waltham, MA
USA) and maintained at 40oC. MCs variants
were separated with a mobile phase consisting
of methanol: 0.05 M phosphate buffer (pH
2.5; 50:50 v/v) at a flow rate of 0.58 mL/min.
MCs variants were detected by an ultraviolet
detector at 238 nm and identified on the basis
of both their retention time and characteristic
UV spectra. Three commercial MCs (MC-LR,

MC-RR, and MC-YR) from Wako Company
(Osaka, Japan) were used as standards. The
HPLC system had a detection limit of
0.14 µg/L.
Water flea, Daphnia magna Straus
purchased from the MicroBioTests Inc,
Belgium, was used for the test. The Daphnia
were raised in ISO medium (Römer et al.,
2013) and fed by a mixture of viable green
algae Chlorella sp. and Scenedesmus sp.
isolated from the Tri An Reservoir, which
were cultivated in COMBO medium (Kilham
et al., 1998) with continuous aeration. Both
Daphnia and algae were maintained in the
laboratory conditions at 25  1oC, with a
longer-day light photoperiod (14 h:10 h
light:dark cycle) to obtain faster growth rates
of algae.
Acute toxicity bioassays were performed
according to the Protocol 202 of the
Organization for the Economical Cooperation
and Development (OECD 2004). Briefly, D.
magna neonates (< 24 h-old) were maintained
in ISO medium containing CCE (for treatment
groups) or only ISO medium (for control
group). For each CCE, at least six different
concentrations with a dilution factor of 0.5
were tested in triplicate by exposing 10
neonates per replicate. Test containers were
placed at a controlled temperature of 25oC and
a 14:10 h photoperiod for 48 h. The assessed
response was immobility or death of Daphnia.
The criterion for test acceptance was a
survival higher than or equal to 90% in the
control group.
Chronic tests were carried out with CCE
of the strain OL-03 (Table 1) with four
sublethal concentrations of supernatant (equal
to 1, 10, 50 and 100 mg DW/L) and a control
(contained only ISO medium). Chronic tests
were performed using 50-mL beakers
containing 20 mL of ISO medium for control
(Römer et al., 2013) or exposure solutions.
Neonates of D. magna of < 24 h-old were
used. Each treatment contained 15 replicates
(n = 15). Test solutions were renewed every
second day. The Daphnia was fed daily with a
mixture of Scenedesmus sp. and Chlorella
(approximately 2 × 105 cells/mL). Mortality,
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maturation of the test Daphnia and production
of live offsprings were recorded daily. Each
mother Daphnia was checked daily for
numbers of neonates per clutch. Reproduction
was calculated as total accumulated offsprings
reproduced by all mother Daphnia in each
treatment. Fecundity was defined as the
average number of offsprings in one clutch
reproduced by one mother Daphnia. The
chronic tests lasted for 15 days.
Mortality data recorded at the end of the
toxicity tests (after 48h) were used to
determine the Median lethal concentrations
(LC50) values with the 95% confidence
interval using the SPSS software. KruskalWallis test (Sigma Plot, version 12) was
applied for calculation the significant
difference of the maturation, fecundity and the
body length of D. lumholtzi between control
and treatments.

Oscillatoria is a common group of
phytoplankton in many lakes and rivers
worldwide. In Vietnam, the presence of O.
limosa has been reported from Dau Tieng and
Tri An Reservoirs (Pham et al., 2017), and La
Nga River (Luu and Nguyen, 2008).
Oscillatoria is often dominant in ponds and
reservoirs in Vietnam (Nguyen et al., 2012;
Pham et al., 2017).

RESULTS AND DISCUSSION
Isolation and morphological characteristics
Morphology observation of the trichome
of O. limosa from both field- and isolated
samples indicated that trichome is blue-green
in color, without mucous sheath, nearly
straight or slightly curved, both ends slightly
tapered and slightly curved, without
constriction at cell-cell junction, 15-20 μm
wide; cell body short in length, 2-5 μm long
(1/6-1/3 of its width); granules present along
septum; terminal cells semielliptical, with
thickened cell wall (Figure 1).

Figure 1. Morphology of Oscillatoria limosa,
Scale bar: 10 µm
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Figure 2. HPLC-chromatograms of (a)
Ocillatoria limosa and (b) microcystin
standards
Quantiﬁcation of microcystins with HPLC
Although O. limosa is common in the
composition of phytoplankton in Vietnam
waters, but the toxicity of this species has not
been investigated yet in Vietnam. The results
of HPLC analysis indicated that one isolated
strain of O. limosa (strain OL-03) contained
two variants of MCs including (MC-RR and
MC-LR) (Figure 2). The total concentration of
MCs from the OL-03 strain ranged from 78.6
 4.3 µg/g DW. The other strains were non
toxin
producing
strains
with
MCs
concentrations of under the detection limit
(UDL) (table 1).
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MCs including three variants (MC-RR,
MC-LR and MC-RR) from several
Microcystis
species
with
the
total
concentration of 2,130 µg/g DW have been
reported from Dau Tieng Reservoir (Pham et
al., 2015). In Tri An Reservoir, Dao et al.
(2010) reported four variants of MC,
including MC-LR, MC-RR, MC-LA, MC-LY
and one un-determined variant in the scum
samples but none were found in the cultures.
Several MCs variants have also been reported
from Lake Thanh Cong, Hoan Kiem Lake and
Nui Coc Reservoir (Duong et al., 2014;
Hummert et al., 2001). Previous studies
indicated that MCs were produced mainly by
Microcystis species. Dao et al. (2016) reported
several strains of the filamentous Planktothrix
rubescens isolated from a fish pond in Soc
Trang Province produced MCs with max
concentration of 0.42 µg/g DW. In this study,

we reported MCs from O. limosa isolated
from the Tri An Reservoir. The present results
indicated that the potential of MCs from
cyanobacterial species in Vietnam water is
underestimated and need further investigation.
Acute toxicity bioassays with D. magna
Mortality was not observed in the control
during the experimental period of the acute
test. The highest concentration of CCE (0.8
g/L) caused 100% mortality of Daphnia after
48h of incubation. The means of the 48h-LC50
of each strain were shown in Table 1. As can
be seen in Table 1, although MCs were not
detected in all but one of the strains, all of the
strains induced similar acute toxicity on D.
magna. LC50 values of isolated strains of O.
limosa on D. magna after 48h ranged from
211–249 mg DW/L.

Table 1. List of isolated strains with microcystin content and LC50 values
Strain
Taxonomic assignment
MC (µg/g DW)
LC50 (mg DW biomass/L)
OL-01
ND
249
OL-02
ND
211
OL-03 Oscillatoria limosa
217
78.6  4.3
OL-04
ND
246
OL-05
ND
231
Note: ND: No detectable microcystins.

Several studies have reported a wide
variety of changes in feeding behavior of
daphnids after exposure to cyanobacterial
cells or colonies and their toxins (Dao et al.,
2016; DeMott et al., 2001) but the toxicity of
the complex extract are yet to be explained.
Herrera et al. (2014) reported that the 48hLC50 values of a natural bloom sample
obtained from a reservoir in Colombia on
Daphnia similis was 175 mg DW/L. The MCs
concentration in the sample was 94 µg/g DW.
Our results indicated that the toxicity of the O.
limosa strain isolated is somewhat lower than
the natural bloom extracts above. In addition,
our results revealed the toxic effect of non
MCs producing strains of O. limosa on D.
magna. Generally, the toxic effect of most
non-MCs strains is lower than the toxic one
(except strains OL-02). Probably, this strain

contained toxic compounds other than MCs
that conferred toxic effects. In a recent study,
Pawlik-Skowrońska et al. (2019) investigated
the toxic effects from several extracts from
Microcystis,
Planktothrix
and
Dolichospermum on Daphnia pulex. Their
results show that the toxicity of the extracts to
D. pulex was higher than that exerted by pure
cyanotoxins and was dependent on the
composition of cyanobacterial metabolites.
They demonstrated that
non-ribosomal
oligopeptides, other than MCs, had essential
contribution to the observed toxicity to
invertebrates and their effects on particular
species or populations can vary depending on
the secondary metabolite profiles of
cyanobacteria. Our results are in agreement
with the observation of Smutná et al. (2014)
in that the complex extract of cyanobacteria
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contains harzadrous compounds that even be
more toxic than cyanotoxins. We highly
recommend for further study to understand
these toxic compounds from the extract of O.
limosa isolated from the Tri An Reservoir.
Chronic toxicity
Chronic exposure of D. magna to CCE
over a period of 15 days revealed that the
CCE of O. limosa had dose-dependent lethal
and reproduction-toxic effects on D. magna
(Figure 3).

Figure 3. Effects of Oscillatoria limosa
extracts on the survival of Daphnia magna
No deaths were observed in the control
experiments. In contrast, exposure to the CCE
at 1 mg DW/L had a weak effect on survival,
with mortality rates of 7–10% on day 7; the
mortality rates with 10 mg DW/L increased to

20% at the end of experiment. On the other
hand, only about 50% of Daphnia survived
after exposure to 50 mg DW/L, the second
highest concentration tested. At the highest
concentration (100 mg DW/L) tested, the
mortality occurred quickly from day 2 and
gradually increased afterwards. Only about
30% of Daphnia survived at the end of the
experiment (Figure 3).
Results of the maturation and the number
of offsprings per female indicated that both
growth and reproduction of parental D. magna
were inhibited in proportional with the
increase of the amount of CCE added. Some
difference of the maturity age was observed
between CCE treated and control groups. In
the control (CT) the maturity age of D. magna
was 4.3 days (Figure 4a). Exposure to CCE at
low concentration (1 and 10 mg DW/L) did
not caused significant affection on the
maturity age, whereas exposure to CCE at the
higher concentrations (50 and 100 mg DW/L)
resulted in a significant postponement of the
maturation (Figure 4a). During the chronic
exposure, one adult D. magna in the CT
produced about 28 offsprings per female and
no significant difference with the exposure of
at 1 mg DW/L. However, exposure to CCE at
the concentrations of 10, 50 and 100 mg
DW/L resulted in the significant decrease of
the number offsprings per female (Figure 4b)
in a concentration-response pattern.

Figrue 4. Maturity age (a) and the number of offsprings per female (b) of Daphnia magna.
Asterisks indicate significant difference between control and exposures by Anova test
(*, P < 0.05; ***, P < 0.001)
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The chronic toxicity effects observed in
our study are similar to those by Dao et al.
(2010) who reported decreased reproduction
and disruption of egg production in D. magna
during 3 weeks exposure to CCE. Other
studies indicated that maturation and age of
first reproduction are delayed if the organisms
are fed with toxic strains of cyanobacteria
(Smutná et al. 2014; Herrera et al. 2015). Dao
et al. (2010) reported malformation of
neonates and cessation of the eggs/embryos of
D. magna caused by cyanobacterial toxins
from CCE. In addition, production of
nonviable eggs and reduced fertility of D.
magna were observed after exposure to toxic
cyanobacteria (Gustafsson et al., 2005). Our
observation are in agreement with the results
Dao et al. (2016), who investigated the
toxicity of the crude extract from a toxic
strains of Planktothrix rubescens, in that the
survival of D. magna decreased significantly
when exposed to CCE of P. rubescens at the
concentration range of 10 to 100 mg DW/L
(equal to 180 µg MC/g DW).
CONCLUSION
The results of this study indicated that the
crude extract of the toxic and non-toxic
cyanobacteria O. limosa collected from the
Tri An Reservoir were found to have
significant acute and chronic toxic effects on
D. magna. The toxicity of the isolated strains
was independent on their MCs content. Our
results indicated that second metabolites other
than MCs are likely to be responsible for the
adverse effects, and that MCs may play only a
minor role in the overall ecotoxicity of toxic
cyanobacteria. The chemical composition and
the mechanism of the toxicity of these
unknown compounds remains to be
determined.
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HƯỚNG DẪN CHO TÁC GIẢ
Tạp chí Sinh học (Journal of Biology), ISSN (print): 0866-7160, là một trong những Tạp chí chuyên
ngành của quốc gia, đƣợc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản định kỳ 4 số/1 năm.
Những bài báo đăng trong TCSH là kết quả những nghiên cứu gốc, không đạo văn và chƣa đƣợc gửi đăng
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TIÊU ĐIỂM VÀ PHẠM VI CÔNG BỐ
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học sinh giới, đa dạng sinh học và bảo tồn, hóa lý sinh, di truyền học, tài nguyên sinh vật và môi trƣờng.
TAP CHI SINH HOC là tạp chí duy nhất đƣợc quyền công bố hợp pháp những đơn vị phân loại (taxon)
mới cho khoa học và đƣợc chỉ mục “ZOOLOGICAL RECORD” trong Thomson Reuter/Master Journal
List. Vì vậy, Tạp chí ƣu tiên các đăng những công trình đề cập những phát hiện mới về phát sinh chủng
loại phát hiện và mô tả taxon mới hoặc nhóm sinh vật mới cho khoa học. Tạp chí còn tập trung đăng
những công trình về lĩnh vực mới về công nghệ sinh học có tính ứng dụng cao.
Những bài báo quá ngắn dƣới với nội dung chỉ ghi nhận loài đơn lẻ ít có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế hoặc
giá trị bảo tồn hoặc ít đƣợc thảo luận về hệ thống học và phát sinh chủng loại sẽ đƣợc đăng trong mục
thông tin ngắn (short communication).
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Yêu cầu chung của một bản thảo
Bản thảo cần đƣợc viết theo trật tự và không đánh số với các mục sau:
TÊN BÀI BÁO viết chữ IN HOA: Tên bài phải ngắn gọn nhƣng bao quát, đầy đủ thông tin.
Ghi đầy đủ họ tên, các tác giả ở các cơ quan khác nhau thì đánh số sau mỗi tên, bên dƣới ghi địa chỉ tác
giả tƣơng ứng với những số này. Đánh dấu (*) đối với tác giả chịu trách nhiệm chính (Corresponding
author) của bài báo, ghi đầy đủ địa chỉ E-mail, số điện thoại và địa chỉ liên lạc.
TÓM TẮT: Đến 300 từ, trình bày rõ vấn đề đƣợc nghiên cứu và những kết quả quan trọng đã đạt đƣợc.
TỪ KHÓA: Không quá 10 từ, xếp theo thứ tự A–Z. Những tên khoa học của một nhóm taxon, xếp từ bộ,
họ, giống/chi, loài sau đó mới đến các thuật ngữ khoa học, tên địa danh đƣợc xếp sau cùng.
MỞ ĐẦU: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu, các giả thiết khoa học và những vấn chính sẽ đƣợc đề cập trong
nghiên cứu, ý tƣởng nghiên cứu và những vấn đề quan trọng đƣợc ngƣời đọc quan tâm.
VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Trình bày rõ nguồn gốc, xuất sứ các vật liệu/vật mẫu
đƣợc sử dụng trong nghiên cứu, giải thích phƣơng pháp chuẩn bị vật liệu cho nghiên cứu. Mô tả các
phƣơng pháp, cách tính và đo kích thƣớc mẫu và cải tiến phƣơng pháp, phƣơng pháp phân tích và xử lý
số liệu.
KẾT QUẢ: Các kết quả phải đƣợc minh chứng bằng các bảng liệu và hình ảnh có chú thích rõ, không dẫn
thừa hoặc lặp lại những số liệu đã có trong bảng và hình vẽ.
THẢO LUẬN: Phần thảo luận làm rõ và nêu ý nghĩa của kết quả nghiên cứu (lý thuyết hoặc thực tiễn), lý
giải về những kết quả quan trọng, những vấn đề chƣa đƣợc giải quyết, gợi ý cho những nghiên cứu tiếp theo.
KẾT LUẬN: Làm rõ những phát hiện mới trong nghiên cứu và mối liên hệ với những vấn đề hoặc giả
thiết khoa học đã đƣợc đề cập đến trong phần mở đầu hoặc trong phần thảo luận (không tóm tắt lại kêt
quả nghiên cứu).

Hướng dẫn cho tác giả
LỜI CẢM ƠN: Cần có lời cảm ơn đầy đủ tất cả tổ chức/đề tài/cá nhân đã giúp đỡ và tài trợ cho công trình
nghiên cứu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO: (xem tiểu mục B.3 and B.4 ở dƣới).
SUMMARY: Những bài viết bằng tiếng Việt có tóm tắt bằng tiếng Anh, bài viết bằng tiếng Anh chỉ cần
viết đầy đủ tên bài báo và tên tác giả/các tác giả bằng tiếng Việt.
Bảng kèm chú thích và chú thích các hình vẽ/ảnh chụp.
LỜI CẢM ƠN: Cần có lời cảm ơn đầy đủ tất cả tổ chức/đề tài/cá nhân đã giúp đỡ và tài trợ cho công trình
nghiên cứu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO: (xem tiểu mục B.3 and B.4 ở dƣới).
SUMMARY: Những bài viết bằng tiếng Việt có tóm tắt bằng tiếng Anh, bài viết bằng tiếng Anh chỉ cần
viết đầy đủ tên bài báo và tên tác giả/các tác giả bằng tiếng Việt.
Bảng kèm chú thích và chú thích các hình vẽ/ảnh chụp.
2. Gửi bản thảo
Bản thảo điện tử gửi theo địa chỉ: tapchisinhhoc@vjo.ac.vn
3. Quá trình phản biện, biên tập và xuất bản
Các bản thảo trƣớc khi đƣợc Tạp chí chấp nhận đăng đều có nhận xét đánh giá của 1 hoặc 2 phản biện
độc lập có chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu của bài báo. Những bản thảo không đáp ứng yêu cầu hoặc
phản biện không chấp thuận sẽ bị từ chối đăng và đƣợc thông báo lại cho tác giả.
Khi bản thảo đã có nhận xét của phản biện và biên tập chuyên trách (subject editor) chấp nhận sẽ đƣợc
gửi lại cho tác giả cùng với những nhận xét này. Tác giả đƣợc yêu cầu sửa lại theo góp ý của phản biện,
tác giả cũng có thể bảo lƣu ý kiến khi có lý lẽ xác đáng.
Sau khi bản thảo đã đƣợc chấp nhận đăng, tác giả cần gửi cho tòa soạn bản thảo đã đƣợc chỉnh sửa lần
cuối cùng với bảng, hình vẽ để biên tập.
Trƣớc khi xuất bản, qua email tác giả bài báo sẽ nhận đƣợc các trang in thử dƣới định dạng PDF , bản
yêu cầu chỉnh sửa, cam kết bản quyền tác giả. Trong thời gian 2 tuần, tác giả cần kiểm tra đọc kỹ và
sửa theo bản in thử sau đó gửi bản đã đƣợc chỉnh sửa lại lần cuối tới tòa soạn của tạp chí:
vjbio@vjs.ac.vn. Tạp chí có quyền xuất bản những bản thảo theo biên tập viên chuyên trách nếu bản
đƣợc tác giả chỉnh sửa gửi đến chậm.
4. Bản quyền
Sau khi bài báo đƣợc đăng, bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam.
5. Lệ phí đăng bài
Không thu lệ phí đối với bài đƣợc chấp nhận đăng trong số chính thức. Thu lệ phí những bài đăng trong
số đặc biệt của Tap chi Sinh học (Special Issue/Edition), để biết rõ thông tin về số đặc biệt, các tác giả
liên hệ tapchisinhhoc@vjo.ac.vn
6. Ấn bản bài báo
Tác giả chính của bài báo đƣợc nhận miễn phí 1 cuốn Tạp chí in có bài báo của tác giả/nhóm tác giả. Tách bài
ở định dạng PDF đƣợc sử dụng miễn phí. Tạp chí ở dạng bản in có thể đăng ký mua trực tiếp từ Nhà xuất bản
KHTN&CN.
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B. HƯỚNG DẪN CHO TÁC GIẢ
1. Cấu trúc chung bản thảo
Bản thảo đƣợc viết rõ ràng, trung thực bằng tiếng Anh và tiếng Việt chuẩn. Bản thảo đƣợc định dạng trên
giấy khổ A4, căn lề trên 3.45cm, lề dƣới 4.1 cm, lề trái 3.0 cm và lề phải 2.42 cm. Sử dụng bộ mã UniKey
với font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5.
Các bảng đƣợc đặt trong trang riêng, bảng nằm vừa theo trang đã đƣợc dịnh dạng. Tất cả bảng có tiêu đề
riêng, tên bảng không quá dài chỉ đƣợc phép chú thích cho các bảng. Sử dụng chữ số Ảrập để đánh số
bảng, cụ thể Bảng 1, bảng 2, 3…
Tên chi (chỉ thực vật) và giống (chỉ động vật) và tên loài đƣợc viết nghiêng. Mô tả những taxon mới cho
khoa học tuân thủ luật danh pháp quốc tế (tham khảo: https://www.iczn.org/). Sử dụng các chữ viết tắt:
gen. n. (với giống/chi mới), sp. n. (với loài mới), comb. n. (tu chỉnh), nom. n. (đồng danh mới) và stat. n.
(vị trí mới).
Các thuật ngữ khoa học có thể viết nguyên bản tiếng Anh (ví dụ: Type, holotype, paratype, v.v... enzyme,
nucleotide, formandehyde, lipid, peptide, kanamycin, biotype...) và phải dùng thống nhất trong toàn bộ
bản thảo.
Tên quốc gia, vùng địa lý quốc tế đã có phiên âm, sử dụng theo nhƣ báo Nhân Dân hiện nay, trƣờng hợp
chƣa có đƣợc viết nguyên văn từ gốc.
2. Tài liệu tham khảo
Chỉ sử dụng những tài tiệu đã đƣợc chính thức xuất bản và nộp lƣu chiểu. Các tác giả đƣợc viết theo họ
trƣớc tên đệm theo thứ tự bảng chữ cái, tài liệu tiếng Việt viết đầy đủ cả họ, tên đệm và tên.
Trong phần tài liệu tham khảo, viết đầy đủ tên tác giả, tên bài báo, viết đầy đủ tên tạp chí, cụ thể: Tap chi
Sinh hoc 32(4): 69–79; Science Vol.290. No.5491: 461–462. Tuy nhiên, có thể viết tắt tên tạp chí theo qui
ƣớc
chữ
viết
tắt
trong
ISI
Journal
Title
Abbreviations,
tham
khảo
tại.
www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/P_abrvjt.html
3. Viết tài liệu tham khảo
Bài trong tạp chí
Lohot V. D., Sharma-Natu P., Pandey R., Ghildiyal M. C., 2010. ADP-glucose pyrophosphorylase
activity in relation to starch accumulation and grain growth in wheat cultivars. Curr. Sci., 98(3): 427–430.
Bài có thể tìm kiến trên hệ thống kỹ thuật số (DOI - Digital Object Identifier)
Hoshino T., Kawashita N., Takagi Y., Anai Y., 2011. Molecular characterization and marker
development of mid-oleic-acid mutant M23 for the development of high-oleic cultivars of soybean. Plant
Breed., 24(5): 1–18. https://doi.org/10.1111/j.1439-0523.2011.01871.x
Nguyen Anh, 2008. Species composition of landsnails of Tam Dao National Park. Tap chi Sinh hoc,
30(2): xx–xx. [in case not in English, add: in (name of original language) with English summary].
Sách
Weissbach A., Weissbach H., 1988. Methods for Plant Molecular Biology. Academic Press Inc,
California, USA, số trang.
Chương sách
Smith S. and Helentjaris T., 1996. DNA Fingerprinting and Plant Variety Protection. In: Paterson AH
(ed.) Genome Mapping in Plant, Academic Press Inc, California, USA pp. 95–110.
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4. Viết trích dẫn trong bài
Trong bài, khi các tác giả đƣợc trích dẫn tham khảo, có thể đƣợc viết theo hai cách nhƣ sau: Wilkinson
(1981) or (Wilkinson, 1981). Hai tác giả đƣợc viết cách bằng dấu phảy “&”: (Wilkinson & Smith, 1982)
hoặc Wilkinson & Smith (1982); ba tác giả trở lên đƣợc viết “et al.” sau tác giả thứ nhất: (Smith et al.,
1982) hoặc Smith et al. (1982). Cùng lúc trích dẫn nhiều tác giả . sử dụng dấu “;”: (Wilkinson & Smith,
2000; Smith et al., 2001).
5. Bảng
Bảng cần đƣợc sắp xếp rõ ràng, không nhắc lại những số liệu đã có trong phần nội dung hoặc hình vẽ, số
bảng phải đƣợc dẫn và giải thích trong nội dung. Các bảng đặt ở trang riêng cuối bản thảo, bảng nhỏ có
thể đƣợc đặt lẫn trong bài. Phải có các chú thích cho các thành phần trong bảng. Những chữ viết tắt trong
bảng cần đƣợc chú thích ở cuối bảng.
6. Hình (bao gồm ảnh chụp, hình vẽ, bản đồ/sơ đồ, đồ thị)
Ảnh chụp hoặc scan đen trắng có độ phân giải (resolution) tối thiểu 300 dpi và đƣợc lƣu trong tệp có đuôi
TIF(TIFF)/JPEG.
Những ảnh nhỏ trong một trang ảnh lớn có chung chú thích đƣợc sử dụng chữ in thƣờng đậm: a, b, c,...
Times New Roman, cỡ 12, đặt ở góc trên bên trái của hình.
Hình có thể có các kích thƣớc: chiều rộng 39 mm đến 129 mm; chiều cao không quá 174 mm.
Nếu sử dụng bảng và hình đã đƣợc công bố ở bất cứ tài liệu nào, cần đƣợc sự cho phép của tác giả mang
bản quyền (đƣợc viết trong vật liệu và phƣơng pháp nghiên cứu hoặc viết trong lời cảm ơn). Tạp chí Sinh
học không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bản quyền này.
Để biết thêm thông tin xin liên lạc theo địa chỉ e-mail: tapchisinhhoc@vjo.ac.vn

