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ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ CHẠCH LỬA (MASTACEMBELUS 
ERYTHROTAENIA Bleeker, 1850) Ở LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN 

NGUYỄN XUÂN ĐỒNG 
Viện Sinh học Nhiệt đới 

Cá chạch lửa thuộc giống cá chạch sông ( Mastacembelus), họ Cá  chạch sông 
(Mastacembelidae), bộ cá mang liền (Synbranchiformes). Đây là loài cá có kích thước lớn, thịt 
ngon và được xem là loài rất có giá trị kinh tế ở khu vực Nam Bộ. Ngoài giá trị kinh tế, loài cá 
này còn có thể làm cá cảnh nhờ những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, màu sắc, tập tính sống và 
bước đầu đã gây được sự chú ý trong nghề nuôi, kinh doanh cá cảnh hiện nay. Nhu cầu thị 
trường cá cảnh về loài cá chạch lửa đang thiếu hụt do nguồn cung không đủ. Tuy nhiên, những 
đặc điểm sinh học cơ bản của loài cá này đến nay vẫn chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu của 
chúng tôi với mục đích xác định các đặc điểm sinh học cơ bản của loài cá này, cung cấp dẫn liệu 
khoa học bước đầu cho việc thuần hoá để nuôi loài cá này cho mục đích thương mại trong tương lai. 

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Phương pháp thực địa 

Mẫu vật được thu vào tháng 3, 6, 9 và 
12 tại lưu vực sông Sài Gòn từ tháng 
1/2007 đến tháng 12/2010. 

Các mẫu vật được chụp hình ngay khi 
mẫu còn tươi sau đó được cố định và lưu 
giữ trong Formaline 5-8% đưa về phân tích 
ở phòng thí nghiệm. Riêng các mẫu phân 
tích thành phần thức ăn thì được giải phẫu 
tại chỗ và cố định ruột để phân tích ở 
phòng thí nghiệm. 

Ngoài ra, phương pháp tiếp xúc cộng đồng cũng được tiến hành song song để thu thập 
những thông tin lên quan. 

2. Trong phòng thí nghiệm 
Mẫu vật được thu thập ngoài thực địa được tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm: 

tương quan chiều dài - khối lượng; thành phần tuổi cá khai thác (dựa vào vòng sinh trưởng trên 
mẫu vảy); sức sinh sản tương đối; sức sinh sản tuyệt đối; Các đặc điểm về phân bố, di cư, thành 
phần thức ăn trong ống tiêu hoá... 

Các chỉ số phân tích theo phương pháp ngư loại học thông thường. Số liệu phân tích được 
xử lý trên các phần mềm MS. Excel (2007), Systate 6.0 và các phần mềm hỗ trợ khác. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Tương quan chiều dài – khối lượng cá khai thác 

Kết quả phân tích 102 cá thể cá chạch lửa thu thập tại sông Sài Gòn cho thấy cá khai thác 
có kích thước trung bình là 213,32 ± 15,42 mm. Khối lượng trung bình của cá khai thác là 63,18 
± 11,55 g (Bảng 1). 

 
Hình 1: Cá chạch lửa Mastacembelus 

h i  Bl k  1850 
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Bảng 1 

Kích thước, khối lượng cá chạch lửa khai thác  

Các chỉ số thống kê L (mm) W (g) 
Số cá thể thống kê 102 102 
Nhỏ nhất 102 14,50 
Lớn nhất 450 192,73 
Trung bình 213,32 63,18 
Độ lệch chuẩn 78,51 58,82 

Kết quả xử lý thống kê cho thấy giữa chiều dài và khối lượng cá có một mối tương quan khá 
chặt chẽ với nhau theo hàm số W = 0,001.L2,019  với hệ số tương quan đặc trưng R2 = 0,7837. 

 
Hình 2: Tương quan giữa chiều dài - khối lượng cá khai thác 

2. Thành phần tuổi của cá khai thác 

Kết quả phân tích vảy của 45 mẫu cá cho quả phân tích được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2 
Thành phần tuổi của cá chạch lửa khai thác 

Tuổi 
K. thước 

0 0+ 1 1+ 2 2+ 3 Tổng số 

< 180 (mm) 11 5 1     17 
180-249 (mm) 2 8 5 4    19 

> 250 (mm)     4 4 1 9 
Tổng số cá thể 13 13 6 4 4 4 1 45 

Với kết quả trình bày ở Bảng 2 cho thấy phần lớn cá khai thác đều nằm dưới 2 năm tuổi 
(chiếm 80% tổng số cá thể được phân tích). Số cá thể trên 2 năm tuổi hầu như không nhiều 
trong thành phần cá khai thác (chiếm 17,78%). Và chỉ phát hiện một cá thể có tuổi 3 điều này 
cho thấy cá chạch lửa có đời sống nhiều hơn 3 năm tuổi (Hình 3). 
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Hình 3: Tỷ lệ thành phần tuổi cá chạch lửa khai thác 

3. Các đặc điểm về sinh sản 

Tuổi thành thục sinh dục 

Cùng với kết quả phân tích các giai đoạn chín muồn của tuyến sinh dục của tuyến sinh dục 
của 45 cá thể cá chạch lửa cho kết quả ở Bảng 3. 

Bảng 3 
Tuổi thành thục sinh dục của cá chạch lửa 

Tuổi Cá chưa  
trưởng thành 

Cá 
cái 

Cá 
đực 

0 7 0 0 
0+ 4 0 0 
1 1 0 0 
1+ 2 0 0 
2 0 15 2 
2+ 0 7 4 
3 0 2 0 

≥ 4 0 0 0 

Tổng 14 25 6 
 

 

 
Hình 4: Tuổi thành thục sinh dục của cá 

Qua kết quả Bảng 3 cho thấy cá thể chạch lửa 
chỉ thành thục và sinh sản khi chúng đạt từ tuổi 2 
trở lên. Điều đó chứng tỏ sau hơn 2 năm phát triển 
cá mới trưởng thành và có khả năng sinh sản. 

Mùa sinh sản của cá chạch lửa 

Kết quả phân tích tuyến sinh dục của 102 mẫu Cá chạch lửa khai thác ở các tháng trong năm 
cho kết quả trình bày ở bảng 4, Hình 5. 
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Bảng 4 
Quá trình thành thục của tuyến sinh dục qua 

các tháng trong năm 

TSD 
 

Tháng 
KPB I, II III IV V, VI 

1 5 2    
2 6 1    
3 5     
4 4 3    
5 2 3 4   
6 2 2 1 5 1 
7 1 1 1 8 1 
8 1 1 2 9 1 
9 1 3 1 6  

10 3 3  2 1 
11 1 4    
12 2 3    

Tổng 33 26 9 30 4 
Chú giải : TSD: Tuyến sinh dục,  

KPB: Không phân biệt đực-cái 

 
Hình 5: Sự thành thục của tuyến sinh dục 

theo các tháng trong năm 

Qua bảng 4 và Hình 5 cho thấy quá trình 
sinh sản của cá thể hiện rõ ở các tháng từ 6-10. 
Trong đó tháng 7-9 là thời gian cá sinh sản 
nhiều nhất. Sau khi sinh sản, tuyến sinh dục của 
cá thường chuyển về giai đoạn VI-II, do đó có 
thể cá chạch lửa là loài cá chỉ sinh sản một lần 
trong mùa sinh sản. 

Đường kính trứng 
Kết quả phân tích trứng trong buồng trứng của Cá chạch lửa khi tuyến sinh dục cái đạt giai 

đoạn IV hoặc V của chu kỳ thành thục sinh dục cho thấy trong buồng trứng của Cá chạch lửa 
chỉ có 1 loại kích thước trứng với đường kính trung bình tương ứng là 0,68mm. Như vậy có thể 
kết luận Cá chạch lửa là loài cá chỉ sinh sản một lần trong mùa sinh sản, với sức sinh sản tuyệt 
đối tương đối cao (xem mục sức sinh sản tương đối, sức sinh sản tuyệt đối). 

Sức sinh sản tương đối, sức sinh sản tuyệt đối 
Để xác định sức sinh sản tương đối, sức sinh sản tuyệt đối của Cá chạch lửa, chúng tôi tiến 

hành nghiên cứu, phân tích buồng trứng của 30 cá thể cái có tuyến sinh dục đạt giai đoạn IV của 
chu kỳ thành thục sinh dục thu được kết quả ở bảng 5. 

Bảng 5 
Kích thước, khối lượng, sức sinh sản tương đối, sức sinh sản tuyệt đối 

Chỉ số thống kê Lab (mm) W(g) Pg SSTyĐ SSTgĐ HSCMSD 
Số cá thể thống kê 30 30 30 30 30 30 

Nhỏ nhất 250 56,42 2,24 18392 127,88 1,43 
Lớn nhất 450 192,73 5,98 37050 234,27 5,80 

Trung bình 309,59 142,50 3,90 27685 179,11 3,05 
Độ lệch chuẩn 53,16 44,40 0,98 4345 28,07 1,22 

Qua bảng 5 cho thấy sức sinh sản tuy ệt đối của cá dao động  từ khoàng 18.392 – 37.055 
trứng. Trung bình đạt 27.685 ± 1.594 trứng/cá thể cái. 

Sức sinh sản tương đối của cá dao động trong khoảng 127,88 – 234,27 trứng/g khối lượng cơ 
thể cái. Sức sinh sản tương đối trung bình là 179,11 ± 10,30 trứng/g khối lượng cơ thể cái. 

Như vậy với cá thể đạt kích thước khoảng 309,59 mm, có khối lượng 142,50 g thì có khả năng 
đẻ khoảng 27.685 trứng và sức sinh sản tương đối đạt 179,11 trứng/g khối lượng cơ thể cái. 
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Hệ số phát dục của cá chạch lửa 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi cá đạt giai đoạn IV của chu kỳ thành thục sinh dục, khối 

lượng buồng trứng của cá cái dao động trong khoảng từ 2,24 – 5,98 g. Khối lượng trung bình 
của buồng trứng cá cái khi chúng đạt giai đoạn IV của chu kỳ thành thục sinh dục là 3,90 g. Với 
các số liệu trung bình về khối lượng cá khai thác cũng như khối lượng trung bình của buồng 
trứng cá cái khi chúng đạt giai đoạn IV của chu kỳ thành thục sinh dục thì hệ số phát dục là 3,05 
± 0,45 %. Hệ số thành thục sinh dục của cá cái dao động trong khoảng từ 1,43 – 5,80 % 

4. Thức ăn tự nhiên trong ống tiêu hoá 
Chiều dài ống tiêu hoá 

Bảng 6 
Kích thước, khối lượng chiều dài ống tiêu hoá (n = 22) 

Chỉ số thống kê Lab (mm) W (g) l  (mm) (%) giữa l và Lab 
Số cá thể thống kê 30 30 30 30 

Nhỏ nhất 250 56,42 170 58,62 
Lớn nhất 450 192,73 400 100,65 

Trung bình 314,90 139,82 269,75 84,77 
Độ lệch chuẩn 53,20 45,88 69,96 11,81 

Qua kết quả Bảng 6 cho thấy phần lớn Cá chạch lửa có ống tiêu hoá ngắn hơn chiều dài cơ 
thể của chúng. Theo kết quả thống kê thì chiều dài ống tiêu hoá trung bình của Cá chạch lửa chỉ 
bằng khoảng 85,77 ± 4,58 % chiều dài cơ thể của chúng. Như vậy, ống tiêu hoá của Cá chạch 
lửa tương đối ngắn. Và là ống tiêu hoá của loài cá thích nghi với chế độ thức ăn là động vật. 

Thành phần thức ăn trong ống tiêu hoá 
Bảng 7 

Thành phần thức ăn trong ống tiêu hoá của cá chạch lửa 

TT Thành phần thức ăn Phân tích Phỏng vấn 
1 Macrothrix (Cladocera) x  
2 Ceriodaphnia (Cladocera) x  
3 Thermocyclops (Copepoda) x  
4 Allodiaptomus (Copepoda) x  
5 Sâu nước xx  
6 Giun ít tơ xx  
7 Giun nhiều tơ xx  
8 Ấu trùng chuồn chuồn xx x 
9 Nhện nước x x 

10 Ấu trùng muỗi xx x 
11 Tép xx x 
12 Tôm con xx x 
13 Vỏ cua con xx  
14 Cá nhỏ x x 
15 Côn trùng (cào cào) x x 
16 Mùn bã x  

Qua Bảng 7 cho thấy thành phần thức ăn của cá tương đối đa dạng. Trong đó thành phần 
động vật có số lượng nhiều hơn. Ngoài ra còn phát hiện cả mùn bã hữu cơ, phần mềm thực vật 
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và một số loài tảo có trong mẫu ruột. Tuy nhiên đây có thể là những thành phần thức ăn đi kèm 
khi chúng bắt mồi hoặc có trong con mồi. 

Tập tính ăn: Cá chạch lửa là loài có có tập tính kiếm ăn vào ban đêm. Chúng thường kiếm 
ăn chủ yếu ở tầng đáy và tầng giữa, kiếm ăn gần bờ. Ban ngày loài cá này thường không kiếm 
ăn mà trốn trong các vách đá, trong hang hoặc chui trong rễ của các cây thuỷ sinh. 

III. KẾT LUẬN 

Cá khai thác có kích thước trung bình là 213,32 ± 15,42 mm. Khối lượng trung bình của cá 
khai thác là 63,18 ± 11,55 g. 

Cá thể Chạch lửa chỉ thành thục và sinh sản khi chúng đạt từ tuổi 2 trở lên. Điều đó chứng 
tỏ sau hơn 2 năm phát triển cá mới trưởng thành và có khả năng sinh sản. 

Thời gian sinh sản của cá từ tháng 6-10, tập trung vào tháng 7-9. Sau khi sinh sản, tuyến 
sinh dục của cá thường chuyển về giai đoạn VI-II, do đó có thể cá chạch lửa là loài cá chỉ sinh 
sản một lần trong mùa sinh sản. 

Sức sinh sản tuyệt đối của cá dao động  từ khoàng 18.392 – 37.055 trứng, trung bình đạt 
27.685 ± 1.594 trứng/cá thể cái. Sức sinh sản tương đối của cá dao động trong khoảng 127,88 – 
234,27 tr ứng/g khối lượng cơ thể cái, trung bình là 179,11 ± 10,30 trứng/g khối lượng cơ thể cái. 

Thức ăn của cá tương đối đa dạng, trong đó động vật nước là thức ăn ưa thích của loài cá 
này. Cá thường có tập tính kiếm ăn vào ban đêm, ban ngày lẩn tránh. 
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THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MASTACEMBELUS 
ERYTHROTAENIA Bleeker, 1850 IN SAIGON RIVER 

                                        NGUYEN XUAN DONG 

SUMMARY 

The fish species Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850 is one of the most interesting 
of ornamental fish species in big cities of Southern Vietnam. This species is known because of 
its figure, color, active habit… The study on the biological characteristics of species 
Mastacembelus erythrotaenia is necessary. The paper gived some biological characteristics of 
the species, such as: interdependence between weight and length, ages, reproductive power, 
time and season of reproduction, distribution, etc… 




