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ĐA DẠNG LOÀI VÀ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ THEO MÙA CỦA 
QUẦN XÃ GIUN ĐẤT Ở QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

NGUYỄN THANH TÙNG, HUỲNH THỊ HỒNG DIỆU 
Trường Đại học Cần Thơ 

Giun đất được ứng dụng nhiều trong nông nghiệp và y học như tham gia vào việc hình 
thành lớp đất trồng, tạo độ thoáng cho đất, bổ sung nguồn đạm cho vật nuôi, làm thuốc chữa 
một số bệnh, là sinh vật chỉ thị môi trường và tính chất đất. Tuy nhiên, giun đất còn là vật chủ 
trung gian truyền bệnh cho người và vật nuôi. 

Việc nghiên cứu giun đất ở khu vực Nam Bộ nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói 
riêng còn hạn chế. Cho đến nay, quận Cái Răng - thành phố Cần Thơ vẫn chưa có bất kỳ dẫn 
liệu nào về giun đất. Trong bài báo này sẽ giới thiệu thành phần loài, biến động số lượng cá thể 
theo mùa và đặc điểm phân bố theo sinh cảnh của quần xã giun đất ở khu vực này. 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thời gian thu mẫu được tiến hành vào 
các tháng 09, 10 và 12/2010, tháng 01 và 
02/2011 ở 7 điểm thuộc quận Cái Răng - 
thành phố Cần Thơ (Hình 1). Giun đất được 
thu theo các sinh cảnh: Bãi hoang, bờ đường, 
vườn cây ngắn ngày, vườn cây lâu năm và 
cạnh mép nước.  

Mẫu định lượng được thu theo phương 
pháp của Ghiliarov (1975), trong các hố đào 
có kích thước 50 cm x 50 cm (= 0,25 m2), thu 
theo lớp đất dày 10 cm cho đến khi không gặp 
giun nữa. 

Kết quả của bài báo được xây dựng trên 
cơ sở phân tích 2.404 cá thể với trọng lượng  

 
Hình 1: Các mẫu giun đất  

ở quận Cái Răng, Cần Thơ 

994,95g của 165 hố định lượng. Các hóa chất được dùng để xử lý mẫu: Nước sạch, dung dịch 
Formol có nồng độ 2% và 4%. Các dụng cụ như: Len đào đất, túi vải, kính lúp, cân điện tử với 
độ chính xác 0,01g,… Mẫu nghiên cứu được lưu trữ tại Phòng Thí nghiệm Động vật, Bộ môn 
Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Mẫu được định loại theo các tài 
liệu của Thái Trần Bái [5], Gates [3], Blakemore [1]. 

II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Thành phần loài giun đất ở quận Cái Răng 

Dựa vào Bảng 1, cho thấy tại khu vực nghiên cứu có 10 loài giun đất, thuộc 5 giống và 4 
họ, trong đó có 2 loài chưa định được tên khoa học (Pheretima sp. 1 và Drawida sp. 1). Giống 
Pheretima trong họ Megascoleicidae chiếm ưu thế về số lượng loài (6 loài). Các giống còn lại 
thuộc các họ Glossoscoleicidae, Microchaetidae và Moniligastridae mỗi giống có 1 loài. Có 1 
loài ngoại lai được tìm thấy ở quận Cái Răng là Pontoscolex corethrurus, loài này cũng chi ếm 
ưu thế trong tất cả các đợt thu mẫu. 
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Bảng 1 
Thành phần loài, mật độ, sinh khối của các loài giun đất ở quận Cái Răng, Cần Thơ 

TT 
Đợt thu mẫu 

Taxon 
Đợt 1 (28)* Đợt 2 (32)* Đợt 3 (35)* Đợt 4 (37)* Đợt 5 (33)* 
n p n p n p n p n p 

1. Drawida sp. 1 5 1,39 5 0,66 9 1,47 3 0,65 2 0,50 
2. Giun non 9 0,68 12 0,16 + 0,01 + 0,04 2 0,06 
3. Gly. papillatus 2 0,35 - - 6 0,53 5 1,66 3 0,61 
4. Per. excavatus - - + 0,06 + 0,04 - - - - 
5. Ph.  bahli 11 9,87 6 4,80 1 0,74 - - - - 
6. Ph.  houlleti 6 2,07 8 2,88 5 1,61 + 0,18 - - 
7. Ph.  sp. 1 + 0,51 + 4,72 + 1,04 + 0,43 + 3,02 
8. Ph. campanulata 5 10,25 + 3,16 + 0,64 - - - - 
9. Ph. elongata + 1,82 7 3,95 6 2,91 1 0,54 + 0,06 

10. Ph. posthuma 11 8,04 19 16,28 9 7,36 5 1,89 + 0,41 
11. Pont. corethrurus 19 9,66 55 8,71 34 6,02 17 3,21 9 2,24 

Tổng cộng 68 44,64 112 45,38 69 22,37 31 8,60 16 6,90 

Ghi chú: * Số hố định lượng; +: 0< n<1 hay 0< p<0,01; -: Không tìm thấy. 

2. Biến động số lượng cá thể theo mùa của giun đất ở quận Cái Răng 

Thành phần loài, mật độ và sinh khối có sự biến động lớn giữa các đợt thu mẫu (Hình 2). 
Trong đó, số loài phong phú nhất (10 loài) được ghi nhận trong tháng 12. Đây cũng chính  là 
thời điểm chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô. Vào mùa khô từ tháng 12/2010 đến tháng 
02/2011, số lượng loài, mật độ và sinh khối của giun đất có xu hướng giảm dần, cùng chiều với 
sự biến động của độ ẩm. Mật độ và sinh khối cao nhất (n = 112 con/m2; p = 45,38 g/m2) của 
giun đất được ghi nhận trong tháng 10. Do lượng mưa tập trung trong tháng 10, độ ẩm cao,  
thích hợp cho giun đất phát triển. Số lượng loài, mật độ và sinh khối thấp nhất (6 loài; n = 16 
con/m2; p = 6,90 g/m2) trong tháng 2,  là thời điểm có độ ẩm thấp và cũng là thời điểm kết thúc 
vòng đời của nhiều loài sống trong khu vực này (Hình 4). 

Ngoài ra, biến động số lượng cá thể giun đất theo mùa còn đư ợc thể hiện qua sự biến động 
về tỉ lệ mật độ con non, gần trưởng thành và trưởng thành qua các tháng thu mẫu trong các quần  
thể giun đất nói riêng và quần xã giun đất nói chung. Dựa vào sự xuất hiện của đai sinh dục, có 
thể chia các cá thể giun đất thành 3 nhóm: Con non (chưa xuất hiện đai sinh dục), gần trưởng 
thành (chỉ xuất hiện vùng đai) và trưởng thành (xuất hiện đai sinh dục hoàn chỉnh). Trong 2.404 
cá thể thu được, có 1.478 cá thể  non (chiếm 60,57%), 286 cá thể gần trưởng thành (chiếm 
11,72%) và 676 cá thể trưởng thành (chiếm 27,72%).  

Sự biến động về tỉ lệ cá thể con non, gần trưởng thành và trưởng thành của quần xã giun đất ở 
quận Cái Răng qua các đợt thu mẫu một cách ngẫu nhiên không tuân theo quy luật (Hình 3). Tuy 
nhiên, ở các quần thể khác nhau thì sự biến động này tuân theo một số quy luật  nhất định. Sự biến 
động về tỉ lệ con non, gần trưởng thành và trưởng thành được phân tích ở 8 quần thể của 8 loài, 2 
loài còn lại là Glyphidrilus papillatus và Perionyx excavatus không được phân tích, do số lượng mẫu 
thu ở 2 loài này tương đối ít. Các loài trên được chia thành 2 nhóm biến động khác nhau: 
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Hình 2: Mối quan hệ giữa mật độ, sinh khối và thành phần loài  của giun đất  

ở quận Cái Răng giữa các đợt thu mẫu 

 
Hình 3: Biến động số lượng giữa cá thể non, gần trưởng thành và trưởng thành  

của giun đất ở quận Cái Răng qua các đợt thu mẫu 

- Nhóm có vòng đời kéo dài 1 năm: Bao gồm các quần thể có tỉ lệ cá thể trưởng thành tăng 
dần qua các đợt thu mẫu và sau đó cả quần thể biến mất trong khu vực nghiên cứu. Nhóm này 
gồm có các loài Pheretima campanulata, Pheretima houlleti, Pheretima bahli, Pheretima 
posthuma và Pheretima sp. 1. Có thể những loài này có vòng đời kéo dài trong 1 năm, cuối mùa 
mưa là thời điểm các cá thể trưởng thành bước vào giai đoạn sinh sản và sau đó chúng sẽ chết 
hàng loạt. Các quần thể chỉ tồn tại ở giai đoạn kén kéo dài đến đầu mùa mưa năm sau, các kén 
nở ra và phát triển trong suốt mùa mưa, thời điểm có độ ẩm phù hợp cho sự phát triển của giun 
đất. Vòng đời của Pheretima campanulata và Pheretima bahli kết thúc vào tháng 12, ngắn hơn 
Pheretima houlleti kết thúc vào tháng 1, trong khi đó, vòng đ ời của Pheretima posthuma và 
Pheretima sp. 1 có thể kết thúc vào những tháng tiếp theo, do thời gian sống và khả năng chịu 
hạn ở những loài khác nhau sẽ khác nhau (Hình 4). 
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Hình 4: Nhóm có vòng đời kéo dài 1 năm 

 
Hình 5: Nhóm có vòng đời ngắn hơn 1 năm 

- Nhóm có vòng đời ngắn hơn 1 năm: Gồm các quần thể có tỉ lệ giữa cá thể non, gần trưởng 
thành và trưởng thành dao động một cách ngẫu nhiên qua các đợt thu mẫu. Nhóm này bao gồm 
3 loài còn lại là Pheretima elongata, Pontoscolex corethrurus và Drawida sp. 1. Vòng đ ời của 
các loài trong nhóm này ngắn hơn và chúng có khả năng chịu hạn tốt hơn các loài ở nhóm trên 
(trong mùa khô vẫn bắt gặp giai đoạn con non và giai đoạn trưởng thành). Ở cùng 1 thời điểm 
các cá thể trong quần thể phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau. Điều đó cho thấy, độ ẩm ít chi 
phối đến quá trình phát triển cá thể của các loài ở nhóm này (Hình 5). 

Phân bố theo độ sâu của giun đất cũng biến động theo quy luật nhất định giữa các tháng thu 
mẫu. Trong số 7 loài với số lượng đủ lớn cho phân tích theo tầng đất, bao gồm nhóm thường ở 
nông, tập trung nhiều ở tầng A1, gồm Pheretima campanulata,  Pheretima houlleti, Pheretima 
posthuma, Pheretima bahli và Drawida sp. 1;  nhóm dao động (có khi tập trung nhiều ở tầng 
A1, có khi ở tầng A2), gồm Pheretima elongata và Pontoscolex corethrurus. Trong khu vực 
nghiên cứu không có loài nào thuộc nhóm ở sâu.  
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Hình 6: Phân bố theo độ sâu của các loài giun đất ở quận Cái Răng - Cần Thơ qua các đợt 

thu mẫu (Tính theo số cá thể [con/m3] và sinh khối [p(g/m3)] 

Vào mùa khô, do hiện tượng bốc hơi nước xảy ra mạnh, độ ẩm càng giảm, giun đất có xu 
hướng di chuyển xuống các tầng đất sâu hơn (Hình 6). Chẳng hạn, vào tháng 01/2010, giun đất 
phân bố đến tầng A3. Riêng vào tháng 10, do độ ẩm tăng cao, mật độ cá thể giun đất tăng cao, 
có thể tầng A1 không đáp ứng đủ về không gian sống và lượng thức ăn, giun đất có xu hướng di 
chuyển xuống tầng A2. Tháng 02/2011, do xảy ra các cơn mưa trái mùa nên giun đất lại có xu 
hướng di chuyển lên tầng A1. Pontoscolex corethrurus là loài có khả năng phân bố sâu nhất ở 
tất cả các đợt thu mẫu.  

3. Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh của giun đất ở quận Cái Răng 

Sinh cảnh bãi hoang có thành phần loài phong phú nhất (chiếm 90% tổng số loài tìm thấy), 
nhưng mật độ cao nhất ở vườn cây lâu năm và bờ đường là sinh cảnh có sinh khối cao nhất. 
Theo nhận xét của nhiều tác giả, mức độ nhân tác tỉ lệ nghịch với số loài và tỉ lệ thuận với mật 
độ và sinh khối của giun đất [4]. Nhận xét này đúng với số liệu về thành phần loài của giun đất 
ở sinh cảnh bãi hoang (Hình 5). Sinh cảnh cạnh mép nước có thành phần loài kém phong phú 
nhất (4 loài). Tuy nhiên, nhận xét trên không phù hợp với sinh cảnh vườn cây ngắn ngày, là sinh 
cảnh thường xuyên chịu sự tác động của con người. Đây cũng là sinh cảnh có mật độ giun đất 
thấp nhất do các hoạt động bón phân hóa học và phun thuốc trừ sâu của người dân.  

Sinh cảnh bờ đường có mật độ thấp hơn sinh cảnh vườn cây lâu năm nhưng sinh khối cao 
hơn là do sự hiện diện của Pheretima sp. 1 (loài có kích thước lớn hơn nhiều lần so với các loài 
khác ở khu vực nghiên cứu) nhiều hơn ở các sinh cảnh khác. Tầng thảm mục trong các vườn 
cây lâu năm dày, độ ẩm cao và ổn định nên mật độ ở sinh cảnh này chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất 
cả các sinh cảnh (Hình 7).  
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Bảng 2 
Thành phần loài, mật độ, sinh khối  và độ phong phú của các loài giun đất  

trong các sinh cảnh ở quận Cái Răng - Cần Thơ 

TT Sinh cảnh 
Loài 

Bãi hoang 
(39)* 

Vườn cây  
ngắn ngày (40)* 

Vườn cây  
lâu năm (44)* 

Bờ đường 
(25)* 

Cạnh mép 
nước (17)* 

n p n p n p n p n p 
1. Ph. posthuma 6 4,49 18 12,58 + 0,14 8 7,15 14 11,76 
2. Ph. elongata 3 1,65 2 0,76 6 3,77 1 0,08 + 0,55 
3. Drawida sp. 1 + 0,04 + 0,05 16 3,78 + 0,06 + 0,17 
4. Ph. campanulata 1 0,84 1 0,64 2 5,69 2 2,50 - - 
5. Ph. houlleti 6 1,76 1 0,24 5 2,15 5 2,22 - - 
6. Ph. bahli 1 0,34 6 5,17 1 2,18 8 6,39 - - 
7. Ph. sp. 1 + 1,42 - - + 0,25 + 6,04 - - 
8. Pont. corethrurus 28 4,06 1 0,38 50 10,65 41 6,92 - - 
9. Per. excavatus + 0,09 - - - - - - - - 
10. Gly. papillatus - - - - - - - - 33 6,48 
11. Giun non ** 2 0,03 4 0,27 10 0,20 - - 4 0,41 

Tổng cộng 47 14,72 33 20,09 90 28,81 65 31,36 51 19,37 

Ghi chú: *Số hố định lượng; +: 0< n<1 hay 0< p<0,01; **: Giun non là những cá thể có kích thước 
nhỏ, không xác định được tên khoa học; -: Không tìm thấy. 

Có 3 loài phân bố trong tất cả các sinh cảnh ở khu vực nghiên cứu (Pheretima posthuma, 
Pheretima elongata, Drawida sp. 1). Perionyx excavatus chỉ tìm gặp ở sinh cảnh bãi hoang, 
Glyphidrilus papillatus đặc trưng cho sinh cảnh cạnh mép nước. Những loài còn lại phân phố ở 
các sinh cảnh: bãi hoang, vư ờn cây lâu năm, vườn cây ngắn ngày, bờ đường. Pontoscolex 
corethrurus chiếm ưu thế ở vườn cây lâu năm và bờ đường, Pheretima posthuma ở vườn cây 
ngắn ngày đặc trưng cho nơi có đất cát pha và đất thịt nhẹ. Mật độ và sinh khối của mỗi loài ở 
từng loại sinh cảnh được thể hiện ở Bảng 2. 

 
Hình 7: Mối quan hệ giữa thành phần loài, mật độ và sinh khối giun đất  

trong các sinh cảnh ở quận Cái Răng 
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III. KẾT LUẬN  

Lần đầu tiên tìm thấy 10 loài giun đất thuộc 5 giống và 4 họ ở quận Cái Răng - thành phố 
Cần Thơ, 2 dạng chưa xác định được tên khoa học. Giống Pheretima có số loài phong phú nhất 
chiếm 60% tổng số loài trong khu vực nghiên cứu. Ngoài ra, còn có các giống Pontoscolex, 
Perionyx, Drawida và Glyphidrilus.  

Thành phần loài phong phú nhất vào tháng 12, trong khi mật độ và sinh khối cá thể cao 
nhất vào tháng 10. Sự biến động về tỉ lệ cá thể con non, gần trưởng thành và trưởng thành của các 
quần thể giun đất sẽ khác nhau và được chia thành 2 nhóm tùy thuộc vào thời gian kéo dài của vòng 
đời. Hầu hết các loài giun đất tại khu vực nghiên cứu phân bố không sâu. Chúng phân bố chủ 
yếu ở tầng A1 và một số ở tầng A2.  

Sinh cảnh bãi hoang có thành phần loài giun đất phong phú nhất nhưng mật độ cao nhất lại 
ở vườn cây lâu năm và sinh khối cao nhất ở bờ đường. Trong đó, Pontoscolex corethrurus là 
loài ưu thế cho sinh cảnh bãi hoang, vư ờn cây lâu năm và bờ đường; Pheretima posthuma là 
loài ưu thế cho sinh cảnh vườn cây ngắn ngày và Glyphidrilus papillatus là loài đặc trưng cho sinh 
cảnh cạnh mép nước. 
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THE DIVERSITY AND SEASONAL VARIATION OF EARTHWORMS  
IN CAI RANG DISTRICT, CAN THO CITY 

NGUYEN THANH TUNG, HUYNH THI HONG DIEU 

SUMMARY 

Earthworm samples were collected during the period from September 2010 to January 2011 
in five different habitats (long-term tree garden, short-term tree garden, wild grass land, roadside 
and along water edge) of seven sites. A total of 10 earthworm species belonging to five genera, 4 
families were found in this region. Among them, the genus Pheretima Kingberg, 1867 has the 
highest number of species (6 species) whereas the other genera have only a species for each. 

The highest number of species was recorded in December while biomass and density of 
earthworms reached to peak at October. The rate of juveniles, pre-mature and mature varied by 
different earthworm populations and could be divided into 2 groups depending on life cycle of 
each group. Almost all earthworms was found in the top soil layer (0-10cm) except some were 
found in a deeper layer (10-20cm). 

The wild grass land is the most diverse habitat in terms of species composition, however, the 
highest density was recorded in the long-term tree garden, and biomass was in the roadside habitat. 


