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NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU  
VỀ THÀNH PHẦN LOÀI PHÙ DU (INSECTA: EPHEMEROPTERA)  

Ở VÙNG HẢI VÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

LÊ TRỌNG SƠN, HOÀNG ĐÌNH TRUNG, TĂNG THỊ HƯƠNG 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

Núi Bạch Mã - Hải Vân, nằm ở khu vực Trung Trường Sơn trên dải núi Tây Đông từ biên 
giới Việt - Lào, gặp biển Đông tại đèo Hải Vân. Đây là dãy núi tạo nên sự gián đoạn của dải 
đồng bằng ven biển miền Trung và hình thành nên một ranh giới địa sinh vật giữa khu hệ động, 
thực vật miền Bắc và miền Nam Việt Nam.  

Hải Vân là vùng có tính đa dạng sinh học cao, chứa đựng nhiều kiểu sinh cảnh khác nhau, 
từ đầm phá ven biển đến rừng núi, thêm vào đó đây là ranh giới địa sinh vật giữa Bắc và Nam 
Việt Nam nên khu hệ động vật rất đặc trưng. Do địa hình kiến tạo với độ dốc cao nên vùng 
Bạch Mã - Hải Vân có nhiều hệ thống suối với hệ động vật thủy sinh rất phong phú và đa dạng. 
Côn trùng ở nước đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái các thủy vực nước ngọt đặc 
biệt là các thủy vực dạng suối. Theo đó, côn trùng ở nước là một mắt xích quan trọng trong 
chuỗi thức ăn của động vật thủy sinh: Chúng vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2 vừa là nguồn 
thức ăn cho nhiều loài cá và động vật có xương sống cỡ lớn khác.  

Bộ Phù du (Ephemeroptera) có khoảng 3000 loài được mô tả thuộc 375 giống và 37 họ. 
Khu hệ côn trùng bộ Phù du (Ephemeroptera) ở Đông Nam Á chưa được nghiên cứu đầy đủ như 
các đối tượng động vật bậc cao khác. Đã có một số công trình nghiên cứu về Phù du 
(Ephemeroptera) ở những vùng khác nhau ở Việt Nam (Nguyen V.V., 2003; Nguyen V.V.et al., 
2001; 2003a,b; 2004a,b,c; 2008; Sang W.J. et al., 2008). Vùng phân bố của các loài thuộc bộ này 
rất rộng, từ những thuỷ vực suối cao cho tới sông ngòi, ao, hồ. Thức ăn chủ yếu của ấu trùng là 
tảo bám đá, mùn bã hữu cơ, chỉ một vài nhóm ăn thịt. Phù du (Ephemeroptera) sống hầu hết ở 
các loại suối, có nhiều loài nhạy cảm với thay đổi môi trường sống và sự ô nhiễm, do vậy chúng 
còn được biết tới như là vật chỉ thị sinh học tối ưu cho quan trắc chất lượng nước. 

Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu bước đầu về thành phần và cấu trúc thành 
phần loài, đặc điểm phân bố của bộ Phù du (Ephemeroptera) ở vùng Hải Vân, tỉnh Thừa 
Thiên Huế.    

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu là thành phần loài côn trùng ở nước thuộc bộ Phù du (Ephemeroptera) 
tại vùng Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các mặt cắt và  điểm lấy mẫu được lựa chọn sao cho có 
thể thu hết được các đại diện cho vùng lấy mẫu và các sinh cảnh thủy vực nghiên cứu. Các điểm 
thu mẫu và đặc điểm thuỷ vực được trình bày trong Bảng 1. Thời gian điều tra thu mẫu từ tháng 
2.2009 đến tháng 12.2010. 
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Bảng 1 

 Các điểm thu mẫu côn trùng Phù du ở vùng Hải Vân 

STT Địa điểm thu mẫu Đặc điểm sinh cảnh Ký 
hiệu 

1 Suối Bạch Xà, xã Lộc Hải, 
huyện Phú Lộc 

- Nước đứng, độ cao 36m. 
- Độ sâu 30cm, chiều rộng 10m. Nền đáy cát mịn chiếm ưu 
thế có xen lẫn đá cuội. Đây là nơi thường diễn ra các hoạt 
động sinh hoạt của người dân như tắm rửa, giặt giũ. 

M1 

2 Suối cầu Ông Huy, xã Lộc Hải, 
huyện Phú Lộc 

- Nước chảy vừa phải, độ cao 126m. 
- Độ sâu 36cm, chiều rộng 5m. Nền đáy cát xen lẫn đá và 
sỏi, lắng đọng nhiều chất hữu cơ. 

M2 

3 Đèo Hải Vân, huyện Phú Lộc 
- Nước chảy, độ cao 215m. 
- Độ sâu 42cm, chiều rộng 7m. Nền đáy chủ yếu là đá bàn 
có kích thước lớn. 

M3 

4 Thôn Hói Dừa, xã Lộc Hải, 
huyện Phú Lộc 

- Nước chảy mạnh, có nơi tạo thành các ghềnh, thác, vũng 
lớn. Độ cao 308m. 
- Độ sâu 28cm, chiều rộng 5m. Nền đáy nhiều tảng đá lớn. 

M4 

5 Thôn Hói Mít, xã Lộc Hải, 
huyện Phú Lộc 

- Nước chảy khá mạnh, độ cao 387m 
- Độ sâu 37cm, chiều rộng 6m. Nền đáy chủ yếu là đá có 
kích thước trung bình xen lẫn các tảng đá lớn. 

M5 

6 Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc 
- Nước chảy mạnh, độ cao 460m 
- Độ sâu 35cm, chiều rộng 6m. Nền đáy là các tảng đá lớn. 

M6 

7 Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc 
- Nước chảy mạnh tạo thành thác, độ cao 587m. 
- Độ sâu 23cm, chiều rộng 8m. Nền đáy chủ yếu là các 
tảng đá vừa và lớn. 

M7 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Mẫu vật ngoài tự nhiên được thu thập theo phương pháp điều tra côn trùng nước của 
Edmunds et al. (1997) và McCafferty (1983). Cụ thể mẫu định tính được thu bằng vợt cầm tay 
(Hand net) và vợt Surber (Surber ne t) thu mẫu định lượng. Việc thu mẫu được thực hiện cả nơi 
nước đứng cũng như nước chảy, ở ven bờ suối và cây thực vật thủy sinh sống ở suối. Các đặc 
điểm về vị trí thu mẫu: Chiều rộng, độ sâu của đoạn suối thu mẫu, đặc điểm về thực vật ven bờ, 
nền đáy… được xem xét. Mẫu vật sau khi thu được ngoài tự nhiên được bảo quản bằng cồn 800, 
phân tách thành các b ậc taxon, ghi đầy đủ thông tin mẫu đã định loại.  

Mẫu vật được định loại dựa trên các tài liệu về côn trùng phù du và côn trùng ở nước của các 
tác giả Nguyễn Văn Vịnh (2003); Nguyen, Bae, Y. J., (2003, 2004); McCafferty P. W., (1981); 
Ward, J. V. (1992); Michael Q. (1993); Sangradub N., Boonsoong, B. (2004). 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Danh lục thành phần loài 

Qua quá trình điều tra, thu thập và định loại thành  phần loài côn trùng ở nước vùng Hải 
Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế, bước đầu đã xác định được 32 loài côn trùng phù du 
(Ephemeroptera) thuộc 21 giống và 6 họ (Bảng 2). 
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Bảng 2 

 Danh lục thành phần loài côn trùng bộ Phù du Ephemeroptera ở vùng Hải Vân 

STT Tên khoa học 
Điểm thu mẫu 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
(1) Họ Baetidae  + + - - - - - 
1. Acentrella sp. - + - + + + + 
2. Baetis postitalus Say, 1934 - + - + - + + 
3. Baetis sp.1 - - + + + + + 
4. Baetis sp.2 - + + + - + + 
5. Baetis sp.3 - - + - + - - 
(2) Họ Ephemeridae         
6. Ephemera duporti Lestage, 1921 + + - + - - - 
7. Ephemera innotata Navás, 1930 + - + - + - - 
8. Hexagenia limbata Spieth, 1941 + - + - + - - 
9. Drunella perculta Allen, 1971 - + - + - - - 
(3) Họ Heptagenidae        
10. Asionurus primus Braasch & Soldán, 1986 + + - + + + + 
11. Cinygmula subaequalis Bank, 1914 + - + - + - + 
12. Ecdyonurus cervina Braasch & Soldán 1984 - + + + - + - 
13. Ecdyonurus landai Braasch & Soldán 1984 - + - - + + + 
14. Ecdyonurus venosus Braasch & Soldán, 1984 - - - - + - + 
15. Ereorus vitreus Navás, 1943 + - + + - - - 
16. Epeorus bifucates Braasch & Soldán, 1979 - + + - + - - 
17. Epeorus longimanus Navás, 1943 - + + + + - - 
18. Heptagenia pulla Clemens, 1913        
19. Iron martinus Soldán & Braasch, 1984 - + + - + + + 
20. Stenonema exiguum Traver, 1933 - - + + + - + 
21. Maccaffertium sp. - + + - - - + 
22. Thalerosphyrus sp. - - + - + - + 
23. Rhithrogena parva Ulmer, 1912 + + - + - + + 
24. Rhithrogeniella tonkinensis Soldan  et al.,1986 - - - - - + + 
(4) Họ Leptophlebiidae        
25. Habrophbiodes prominens  Ulmer, 1939 - + - + + + - 
(5) Họ Neophemeridae        
26. Potamanthellus edmundsi Bae & McCafferty 1998 - - - - + + + 
27. Potamanthellus amabilis Eaton, 1892 - - - - + - + 
(6) Họ Potamanthidae        
28. Potamanthus formosus Eaton, 1892 - - + + - - - 
29. Potamanthus sp.1 + + + - - + + 
30. Potamanthus sp.2 + - - + + - - 
31. Rhoenanthus obscusrus Sodán & Putz, 2000 - - + + + + + 
32. Rhoenanthus speciosus Sodán & Putz, 2000 - - + + + + - 

Ghi chú: (+): Có mẫu; (-): Không thu được mẫu. 
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2. Cấu trúc thành phần loài 

Kết quả phân tích mẫu vật thu được ở vùng Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định 
được 6 họ Phù du (Ephemeroptera). Để thấy được mức độ đa dạng khác nhau giữa các họ, dưới 
đây là một số kết quả cụ thể của từng họ Phù du tại khu vực nghiên cứu. 

Họ Baetidae: Kết quả phân tích mẫu vật ở tất cả các điểm điều tra khu vực nghiên cứu đã 
xác định họ Baetidae bao gồm 2 giống đó là Acentrella và Baetis. Sự phân bố của các loài khác 
nhau khá rõ rệt. Trong khi loài Acentrella sp. chỉ bắt gặp ở độ cao thấp (36 -126m) thì các loài 
Baetis sp.1, Baetis sp.2, Baetis sp.3, có mặt ở hầu hết các điểm điều tra từ độ cao 126 đến độ 
cao 587m.  

Họ Ephemeridae: Đây là họ thuộc nhóm có tập tính đào hang ở những nơi suối có nền đáy 
cát và các chất mùn bã hữu cơ. Đặc điểm đặc trưng của họ là hàm trên biến đổi thành ngà dài, 
cong và nhọn. Tại vùng Hải Vân đã xác định được 4 loài thuộc 3 giống. Trong đó, Ephemera 
duporti và Ephemera innotata phân bố ở độ cao 587m, Hexagenia limbata, Drunella perculta 
chỉ tìm thấy được ở độ cao dưới 460m. 

Họ Heptageniidae: Heptageniidae là họ có số lượng loài lớn nhất trong bộ Phù du và cho 
đến nay trên toàn thế giới đã xác định được trên 400 loài. Ấu trùng của Heptageniidae dẹp theo 
hướng lưng bụng và chúng thường bám chặt vào bề mặt các giá thể , đặc biệt là các tảng đá ở nền 
đáy của suối. Theo kết quả phân tích cho thấy họ Heptageniidae có thành phần loài cao nhất với 
15 loài thuộc 12 giống. Giống Ecdyonurus có 3 loài, tiếp đến giống Epeorus với 2 loài, các giống 
còn lại chỉ có một loài. Hầu hết các loài thuộc họ này đều có phân bố khá rộng, thường có mặt từ 
đầu nguồn đến cuối nguồn của suối.  

Họ Leptophlebiidae:Các loài thuộc họ  này được phân biệt với các loài thuộc họ khác nhờ 
đặc điểm mang và hàng lông ở chân. Kết quả phân tích mẫu vật ở khu vực nghiên cứu bước đầu 
chỉ xác định được 1 giống và 1 loài. Điều đáng chú ý là loài Habrophbiodes prominens phân bố 
khá rộng, có mặt hầu hết các điểm thu mẫu. 

Họ Potamanthidae: Đặc điểm để phân biệt ấu trùng họ này với họ khác là chúng có kích 
thước lớn , đặc biệt có mội đôi ngà với lông ngắn phủ trên bề mặt , ngà của chúng luôn hướng 
vào trong, có gai ở nửa ngoài. Phân tích mẫu thu đư ợc ở vùng Hải Vân đã xác định được 05 
loài, trong đó 02 loài mới xác định tới taxon bậc giống; 03 loài Potamanthus formosus, 
Rhoenanthus obscusrus và Rhoenanthus speciosus gặp ở độ cao trên 126m. 

Họ Neoephemeridae : Theo nghiên cứu của Bae & McCafferty (1988) hiện nay trên thế 
giới đã xác định được 11 loài. Ở Hải Vân đã ghi nhận hai loài Potamanthellus edmundsi và 
Potamanthellus amabilis phân bố ở độ cao trên 308m. 

Tính đa dạng về cấu trúc thành phần loài Phù du ở Hải Vân thể hiện ở số lư ợng loài đến 
giống. Theo đó, trong 6 họ xác định được, họ Heptagenidae có số loài chiếm ưu thế nhất với 15 
loài (chiếm 46,87% tổng số loài) thuộc 12 giống (chiếm 57,14% tổng số giống). Họ Baetidae và 
Potamanthidae có 5 loài (chiếm 15,63%) và 2 giống (chiếm 9,52%). Họ Ephemeridae với 4 loài 
(chiếm 12,50%), 3 giống (chiếm 14,28%). Họ Neophemeridae 2 loài (chiếm 6,25%), 1 giống 
(chiếm 4,76%). Họ còn lại Leptophlebiidae chỉ có 1 loài (chiếm 3,13%) và 1 giống (chiếm 
4,76%) (Bảng 3, Hình 1). 
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Bảng 3 

Số lượng bộ, họ, giống và loài côn trùng nước bộ Phù du Ephemeroptera ở vùng Hải Vân 

STT Tên họ Số loài Tỷ lệ (%) Tên giống Số loài Tỷ lệ (%) 

1. Baetidae 5 15,63 
Acentrella 1 3,13 
Baetis 4 12,50 

2. Heptagenidae 15 46,87 

Asionurus 1 3,13 
Cinygmula 1 3,13 
Epeorus 2 6,25 
Ecdyonurus  3 9,38 
Ereorus 1 3,13 
Heptagenia 1 3,13 
Iron 1 3,13 
Stenonema 1 3,13 
Maccaffertium 1 3,13 
Thalerosphyrus 1 3,13 
Rhithrogena 1 3,13 
Rhithrogeniella 1 3,13 

3. Leptophlebiidae 1 3,13 Habrophbiodes 1 3,13 

4. Ephemeridae 4 12,50 
Ephemera 2 6,25 
Hexagenia 1 3,13 
Drunella 1 3,13 

5. Potamanthidae 5 15,63 
Potamanthus 3 9,38 
Rhoenanthus 2 6,25 

6. Neophemeridae 2 6,25 Potamanthellus 2 6,25 

Số lượng 

5

1

5

15

2
4

12

1
3 2 120

5

10

15

20

Baetidae

Heptagenidae

Leptophlebiidae

Ephemeridae

Potamanthidae

Neophemeridae Tên họ

Số loài Số giống

 
Hình 1:  Mối tương quan giữa số lượng loài và giống theo các họ thuộc bộ Phù du  

ở vùng Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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III. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được 32 loài côn trùng b ộ Phù du (Ephemeroptera) 
thuộc 6 họ và 21 giống. Trong đó, họ Heptagenidae chiếm ưu thế nhất với 15 loài (chiếm 46,87% 
tổng số loài), 12 giống (chiếm 57,14% tổng số giống); họ Baetidae và Potamanthidae có cùng 5 
loài (chiếm 15,63%) và 2 giống (chiếm 9,52%); họ Ephemeridae với 4 loài (chiếm 12,50%), 3 
giống (chiếm 14,28%). Các họ còn lại có số loài và số giống không cao. 
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PRELIMINARY DATA OF MAYFLY (EPHEMEROPTERA) SPECIES 
IN HAI VAN AREA, THUA THIEN HUE PROVINCE 

  LE TRONG SON,  HOANG DINH TRUNG, TANG THI HUONG 

SUMMARY 

In this paper, we report the preliminary data of the mayfly (Ephemeroptera) and provide a list of 
Mayfly species, which are known for the first time in Hai Van area. The research was carried out 
from February 2009 to November 2010 in Hai Van area, Thua Thien Hue province. A total of 32 
species belonging to 21 genera, 6 families were recognized during the expeditions. 6 families of 
Ephemeroptera insect were found in this study. The distribution according to the species and genera 
is presented in the following. As it is showed the Heptagenidae is the most abundant with 15 species 
(46.87%), 12 genera (57.14%). The second are Baetidae and Potamanthidae with 5 species 
(15.63%), 2 genera (9.52%). The Ephemeridae has 4 species (12.50%) and 3 genera (14.28%). 


