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ẤU TRÙNG, CÁ CON LOÀI CÁ CĂNG ONG (Terapon jarbua)  
Ở MỘT SỐ CỬA SÔNG MIỀN BẮC VIỆT NAM 

TRẦN TRUNG THÀNH, TRẦN ĐỨC HẬU 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

TẠ THỊ THỦY 
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Họ cá căng Teraponidae là một họ cá lớn với 16 giống bao gồm 48 loài phân bố từ vùng ven 
biển vào tới nước ngọt ở Ấn Độ - Đông Thái Bình Dương [9]. Giai đoạn sớm của nhiều loài cá 
căng đã được nghiên cứu từ rất sớm như Terapon jarbua, T. theraps, T. puta, Helotes 
sexlineatus, Pelates quadrilineatus, Rhynchopelate oxyrhynchus [3, 6, 7].  

Cá căng ong Terapon jarbua là một trong 6 loài cá căng phân bố ở Việt Nam [5]. Ấu trùng, 
cá con của loài này đã được mô tả nhưng thiếu chi tiết (Jeyaseelan, 1998) [3], hoặc không đầy 
đủ về kích thước và có nhiều sự sai khác giữa nghiên cứu của Kinoshita, 1988 và Leis & Trnski, 
1989 [6, 7]. Miu et al. (1990) đã chỉ ra rằng ấu trùng, cá con của loài này chủ yếu chỉ phân bố ở 
phần ngoài cửa sông, càng vào sâu bên trong cửa sông thì sự xuất hiện của chúng giảm dần [8], 
điều này cho thấy sự phân bố của chúng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường cửa sông, 
tuy nhiên nghiên cứu này không có đánh giá về mối quan hệ giữa các điều kiện nước của môi 
trường với sự phân bố của Terapon jarbua. 

Trong quá trình thực địa tại cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh và sông Sò, Nam Định, chúng 
tôi đã thu được ấu trùng và cá con loài Terapon jarbua, cùng với đó các điều kiện nước được 
ghi nhận. Bài báo này mô tả hình thái ấu trùng, cá con Terapon jarbua (8,3-52,3 mm) và đánh 
giá mối quan hệ giữa phân bố của chúng với các điều kiện nước ở cửa sông. 

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu thực hiện trên 255 ấu trùng, cá con T. jarbua thu được bằng lưới ven bờ (Seine 
net: 1x4 m, mắt lưới 1 mm) từ tháng 3/2013 tới tháng 10/2014 tại 9 điểm ven bờ cửa sông Tiên 
Yên, Quảng Ninh (TS1-9) và một điểm tại rìa ngoài cửa sông Sò, tỉnh Nam Định (TS0) (Hình 1).  

  
Hình 1: Khu vực nghiên cứu 

A. Cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh; B. Cửa sông Sò, Nam Định 

Nhiệt độ, độ mặn và độ đục của nước được đo bằng máy TOA ở tầng mặt và tầng đáy, sau 
đó lấy giá trị trung bình. Hỗn hợp ở thực địa được cố định trong dung dịch focmalin 5-7%, sau 
2-3h, mẫu cá được tách ra và bảo quản trong dung dịch cồn 80%. Mẫu được đo, đếm và quan sát 
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trên kính lúp 2 mắt có gắn thước đo 20,0 mm với độ chia nhỏ nhất 1,0 mm, dựa theo các chỉ số 
xác định hình thái của Leis & TrnSki (1989) [7]. Các cá thể đại diện cho các giai đoạn phát triển 
được vẽ lại bằng kính vẽ Lucida.  

Định loại dựa vào hình thái ngoài so sánh với mô tả của Kinoshita, 1988, Leis & Trnski, 
1989, Jeyaseelan, 1998 [3, 6, 7]. Mẫu vật được lưu tại Bộ môn Động vật học, Khoa Sinh học, 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (BHNUE-39901-39902). 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Định loại 

Mẫu được định loại là ấu trùng, cá con loài T. jarbua nhờ tổ hợp các điểm: cơ thể cao (28,9-
36,9% BL), đầu lớn (32,9-42,3% BL) với gai đầu phát triển (Hình 2), có 1 khoảng cách nhỏ 
giữa hậu môn và vây hậu môn (2,1-5,3% BL). Các số đếm: D XII, 9-10; A III, 8; P1 13, P2 I, 5; 
M 25. Sắc tố dần hình thành 3 vân đen dọc thân vân thứ 3 từ đỉnh đầu vòng xuống phía bụng và 
chạy thẳng giữa cán đuôi đến vết lõm vây đuôi. 

Mô tả 
Hình thái: Ấu trùng, cá con T. jarbua có cơ thể cao, hơi thon, dẹp bên, có 1 túi khí nhỏ phía 

trên ruột. Tỉ lệ so với chiều dài cơ thể của đầu, mõm, trước hậu môn và chiều cao thân đều tăng 
dần cùng với sự phát triển của ấu trùng, ngược lại, tỉ lệ phần trước vây lưng và mắt giảm dần. Đến 
giai đoạn cá con (>13 mm), các tỉ lệ trên đều có xu hướng ổn định (Hình 3). 

 
Hình 2: Ấu trùng và cá con loài T. jarbua ở miền Bắc Việt Nam 

A: ấu trùng (8,5mm), B: cá con (14,1mm) 

Ruột cuộn chặt thành hình tam giác. Hậu môn hơi lùi về phần sau cơ thể. Trong giai đoạn 
sau ấu trùng, hậu môn lùi dần về phía đuôi cùng với sự phát triển của cá thể, sau đó ổn định 
trong giai đoạn cá con. Có khoảng cách nhỏ giữa hậu môn và vây hậu môn do phần sụn của gốc 
tia vây hậu môn đầu tiên phát triển thành (Hình 3). 

Đầu lớn với mắt to và tròn (Hình 2, 3). Gai đầu phát triển. Gai trên xương nắp mang rất phát 
triển ở giai đoạn ấu trùng, đặc biệt là gai lớn ở bờ trên. Cùng với sự phát triển của cá thể, các gai 
tiêu biến dần chỉ còn gai này (Hình 2). Ở giai đoạn ấu trùng, bờ trước và bờ sau của xương 
trước nắp mang đều có gai. Ở bờ trước, các gai chỉ tồn tại trong giai đoạn ấu trùng. Các gai ở bờ 
sau xuất hiện ngay từ mẫu nhỏ nhất, so sánh với mô tả về cá lớn [5] cho thấy cấu trúc này tồn tại 
suốt đời ở loài T. jarbua.  
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Trong giai đoạn ấu trùng (Hình 2A), xuất hiện 4-6 gai nhỏ ở cạnh dọc, 6-7 gai nhỏ ở cạnh 
ngang tạo thành răng cưa ở 2 cạnh và 2 gai lớn ở góc xương trước nắp mang. Cùng với sự phát 
triển của ấu trùng, cá con, gai lớn phía trên phát triển mạnh, tất cả các gai còn lại phát triển yếu 
dần tạo thành răng cưa. Đến giai đoạn trưởng thành, các gai phát triển yếu tạo thành răng cưa 
khá đều trên xương trước nắp mang [5]. Ngoài ra một số gai ở phía trên xương nắp mang và 
xương trước nắp mang chỉ tồn tại trong giai đoạn ấu trùng, cùng với sự phát triển các gai này 
tiêu biến, chỉ còn răng cưa nhỏ trên xương bả vai ở cá con (Hình 2). 

 
Hình 3: Tỉ lệ các phần so với chiều dài cơ thể 

Số đếm: các vây: D XII, 9-10; A III, 8; P1 13, P2 I, 5, C 17 (9+8). Chỉ 2% số mẫu có 9 tia vây 
mềm trên vây lưng. Sự phát triển của các tia vây cứng ở vây hậu môn không đều nhau: tia vây 
cứng thứ nhất luôn là tia cứng ngắn nhất và phát triển chậm nhất. Trong giai đoạn ấu trùng, tia 
vây thứ 2 là tia dài nhất (Hình 2A). Tuy nhiên cùng với sự phát triển của cá thể, tia vây cứng thứ 
3 phát triển mạnh hơn trở thành tia vây cứng dài nhất (Hình 2B). Các tia vây mềm bắt đầu có xu 
hướng phân nhánh từ cuối giai đoạn ấu trùng, ban đầu là tia vây đuôi, sau đó tới vây lưng và vây 
hậu môn (Hình 2B). Loài T. jarbua có 25 tiết cơ.  

Sắc tố: Ấu trùng, cá con T. jarbua rất phát triển sắc tố. Số lượng sắc tố tăng dần cùng với sự 
phát triển cá thể. Ở phần đầu, ngay từ ấu trùng nhỏ nhất (Hình 2A), nhiều chấm đen lớn xếp 
hình cung sát theo bờ dưới ổ mắt; các sắc tố hình sao và các chấm đen nhỏ tạo thành một mảng 
sắc tố phủ từ gáy đến bờ trên ổ mắt. Trên thân cá, sắc tố dần hình thành 3 vân đen dọc thân vân 
thứ 3 từ đỉnh đầu vòng xuống phía bụng và chạy thẳng giữa cán đuôi đến vết lõm vây đuôi; vân 
thứ hai từ sau gáy vòng xuống lưng tới cuối vây lưng; vân thứ nhất từ khởi điểm của vây lưng 
vòng xuống chạy tới những tia vây mềm đầu của vây lưng (Hình 2B). Trong giai đoạn ấu trùng 
và cá con sớm, sắc tố hình sao lớn xuất hiện một hàng giữa vân thứ 3 và lườn bụng và dọc theo 
gốc vây lưng và vây bụng (Hình 2A), tuy nhiên cùng với sự phát triển của cá thể, các sắc tố này 
mờ dần (Hình 2B).  

Trên vây, xuất hiện sớm nhất là một đám chấm đen từ sau tia vây cứng thứ 2 tới tia thứ 8 của 
vây lưng. Cùng với sự phát triển, các đám sắc tố nhỏ trên phần đầu vây lưng mềm và vây hậu 
môn dần xuất hiện và phát triển (Hình 2). Trên vây đuôi, sắc tố ở giữa vây xuất hiện ngay từ đầu 
và phát triển thành vân nối tiếp với vân thứ 3 đến lõm đuôi (Hình 2A); từ kích thước khoảng 10 
mm, sắc tố nhỏ hai bên vây đuôi xuất hiện và phát triển dần tạo thành hai vệt (Hình 2B). Ngoài 
ra, sắc tố ánh bạc xuất hiện rất sớm phủ theo vân đen thứ 3. Cùng với sự phát triển của cá thể, 
sắc tố ánh bạc xuất hiện ở lườn bụng và thay thế dần sắc tố đen ở mặt bụng, đầu tiên là trên ổ bụng. 
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Sắc tố phát triển, hình thành các vạch dọc thân là đặc điểm đặc trưng của họ cá căng, tuy 
nhiên, ở mỗi loài thì hình thái vạch là có những nét riêng biệt. Ngay từ giai đoạn sớm, loài 
Pelates quadrilineatus đặc trưng với 5-6 vân thẳng dọc thân và không có vân sắc tố ở đuôi. Sắc 
tố đen hình thành 3 vân dọc thân ngay ở ấu trùng, cá con các loài Helotes sexlineatus, Terapon 
puta, T. theraps và T. jarbua. Tuy nhiên vân ở loài T. puta là các vân thẳng, ở loài T. theraps có 
vân thứ 3 là vân thẳng chạy giữa thân đến lõm đuôi. Riêng ở loài Helotes sexlineatus, cá con 
đặc trưng với 1 đám sắc tố đen ở vai, răng có 3 đỉnh, khác với răng chỉ có 1 đỉnh ở loài T. 
jarbua. Ở giai đoạn ấu trùng và cá con sớm, hình thái của loài T. jarbua khá giống với T. 
theraps và T. puta bởi các vân chưa rõ, phân biệt chủ yếu dựa vào hình thái và số lượng gai trên 
bờ trước xương trước nắp mang. T. puta chỉ có 4 đến 5 gai nhỏ ở cấu trúc này. Gai bờ trước 
xương trước nắp mang ở loài T. theraps có số lượng tương đương, tuy nhiên các gai ở góc 
không chênh lệch chiều dài so với các gai ở hai bờ như ở loài T. jarbua. 

Mùa xuất hiện 

Hình 4 thể hiện biến động nhiệt độ, nồng độ muối, độ đục của nước và số lượng ấu trùng, cá 
con loài T. jarbua được thu ở cửa sông Sò và sông Tiên Yên qua các tháng thực địa. Tại cửa 
sông Sò, giai đoạn sớm của T. jarbua xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 10/2014. Số lượng ấu 
trùng, cá con biến động theo hình sin và cao nhất vào tháng 5 (CPUE = 42), thấp nhất vào tháng 
6 (CPUE=1) (Hình 4). Vào các tháng có ấu trùng, cá con T. jarbua xuất hiện, độ mặn trung bình 
của nước thường thấp (8,2-36,7‰), ngược lại, nhiệt độ nước khá cao (27,9-31,3°C ) và độ đục 
lớn (trung bình 81 NTU) (Hình 4).  

 
Hình 4: Biến động các điều kiện nước và CPUE theo thời gian  

tại cửa sông Tiên Yên và sông Sò, miền Bắc Việt Nam 
Tại cửa sông Tiên Yên, ấu trùng, cá con T. jarbua xuất hiện rất ít (24 cá thể trong tháng 6 và 

1 cá thể vào tháng 7/2013) (Hình 4). Hai tháng mùa mưa này, các điều kiện nước ở khu vực 
nghiên cứu tương đối giống nhau, nhiệt độ và độ đục nước trung bình cao lần lượt là 29°C và 22 
NTU, trong khi đó độ mặn trung bình rất thấp, chỉ đạt 2‰ (Hình 4). 

Như vậy, ấu trùng và cá con T. jarbua xuất hiện tập trung vào mùa mưa, khi nhiệt độ và độ 
đục cao, nồng độ muối thấp hơn so với các tháng mùa khô. Kết quả này tương đối giống với 
nghiên cứu của Fujita et al (2002) ở cửa sông Shimanto, Nhật Bản thu được giai đoạn sớm loài 
này từ tháng 6-12 là các tháng có nhiệt độ từ 10-30°C và độ muối 0-24‰, tập trung vào tháng 8 
có nhiệt độ cao nhất và độ mặn thấp nhất trong năm. Các nghiên cứu của Miu et al. (1990) và 
Jeyseelan (1998) cho thấy giai đoạn sớm của T. jarbua xuất hiện quanh năm. Qua đây có thể 
thấy rằng giai đoạn sớm của loài này xuất hiện quanh năm và tập trung số lượng vào các tháng 
có nhiệt độ cao và độ muối thấp hơn trong năm. 
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Phân bố 

Trong các địa điểm nghiên cứu, ấu trùng, cá con T. jarbua thường xuất hiện tại các điểm từ 
TS0 tới TS5 (Hình 4) với 90% số mẫu thu được ở điểm TS0. Không có sự chênh lệch nhiều về 
nhiệt độ giữa các điểm (trung bình 24°C) (Hình 4). Tại cửa sông Tiên Yên, độ mặn giảm từ 20,1 
đến 4,5‰ từ TS1 tới TS5, độ đục trung bình 23 NTU. Nồng độ muối và độ đục trung bình ở cửa 
sông Sò (TS0) lần lượt là 22,4‰ và 71 NTU, đều cao hơn các điểm ở cửa sông Tiên Yên (Hình 5). 

Vị trí tương đối của các điểm trên cửa sông được sắp xếp lần lượt từ TS0 đến TS9 theo 
hướng vào trong, xa biển dần. Kết quả trên cho thấy số lượng cá căng thu được cũng theo hướng 
này giảm dần. Với vị trí là điểm ven biển ở miệng cửa sông, TS0 thích hợp là môi trường sống 
của ấu trùng, cá con của T. jarbua, bởi vậy số lượng mẫu thu được ở đây là lớn nhất. Như vậy, 
ấu trùng, cá con T. jarbua chủ yếu phân bố ở phần ngoài cùng của cửa sông, càng vào trong cửa 
sông, phân bố thưa dần. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Miu et al. 1990. Nghiên cứu 
của chúng tôi và Miu et al. (1990) đều thực hiện ở khu vực ven bờ và không thu được mẫu ở 
giai đoạn sớm hơn, điều này cho thấy ở giai đoạn này, chúng phân bố ở các vùng nước sâu hơn. 
Vì vậy, cần có những nghiên cứu kỹ hơn để làm rõ mối quan hệ cũng như vai trò của cửa sông 
đối với toàn bộ giai đoạn sớm của loài này. 

Như vậy, T. jarbua phân bố rất khác nhau ở mỗi phần của cửa sông và có thể đặc điểm này 
có quan hệ với các điều kiện nước. Nhiệt độ là yếu tố hầu như không ảnh hưởng đến xu hướng 
phân bố này, bởi CPUE biến động mạnh trong khi nhiệt độ khá ổn định qua các điểm (Hình 5).  

Độ đục thay đổi thiếu tính quy luật qua các điểm thu mẫu, như vậy khó khẳng định được vai 
trò của chúng đối với sự phân bố giai đoạn sớm của T. jarbua. Tuy nhiên, độ đục ở sông Sò 
luôn ở mức cao hơn rất nhiều ở cửa sông Tiên Yên, cùng với đó là 90% lượng mẫu thu được ở 
cửa sông Sò. Quan hệ giữa độ đục và sự xuất hiện giai đoạn sớm của các loài cá ở cửa sông 
được đánh giá bởi Cyrus & Blaber (1987) cho thấy môi trường có độ đục cao thuận lợi cho việc 
lẩn tránh kẻ thù và giúp ích cho những loài sinh sản ở đáy. Theo Johnston et al. (2007) đánh giá 
độ đục gần như không có mối quan hệ gì với phân bố của Leiognathus equulus ở vùng bắc 
Queenland. Như vậy yếu tố này ảnh hưởng khác nhau lên sự xuất hiện của ấu trùng, cá con mỗi 
loài cá và có thể là một trong những nguyên nhân khiến giai đoạn sớm của T. jarbua tập trung 
nhiều ở cửa sông Sò hơn. Tuy nhiên cần nhiều đánh giá về thức ăn hay khả năng lẩn tránh kẻ 
thù và thành phần có trong môi trường nước để có thể có những nhận xét cụ thể về mối quan hệ 
giữa độ đục và phân bố ấu trùng, cá con T. jarbua.  

 
Hình 5: Biến động các điều kiện nước và CPUE theo không gian 

 tại cửa sông Tiên Yên và sông Sò, Bắc Việt Nam 

Giai đoạn sớm của T. jarbua chỉ xuất hiện ở nửa ngoài cửa sông (TS0-5) có độ mặn từ 4,5 
đến 22,4‰. Qua đánh giá số liệu, chúng tôi thấy nồng độ muối là điều kiện nước có sự tương 
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quan lớn nhất với phân bố của ấu trùng, cá con T. jarbua ở cửa sông (Pearson: r = 0,64; Anova: 
p=0,02<0,05; F>Fcrit).  

III. KẾT LUẬN 

Bài báo đã mô tả hình thái ấu trùng, cá con của loài Terapon jarbua có chiều dài cơ thể từ 
8,3 đến 52,3 mm. Giai đoạn sớm của loài này xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam từ tháng 4 đến 
tháng 12, tập trung ở tháng 5 và 6. Chúng phân bố chủ yếu ở xa cửa sông, nơi có độ mặn từ 4,5 
đến 22,4‰. 
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LARVAE AND JUVENILES OF Terapon jarbua  
IN NORTHERN VIETNAM ESTUARIES 

TRAN TRUNG THANH, TRAN DUC HAU, TA THI THUY 

SUMMARY 

A total of 255 larval/juvenile Terapon jarbua were collected along the shallow waters of the 
Tien Yen estuary and a sandy beach located outer part of the So estuary, northern Vietnam 
during March 2013 through October 2014.  Larvae and juveniles of jarbua terapon have deep 
body (BD = 28.9-36.9% BL), large head (HL = 32.9-42.3 % BL) with strong head spination, a 
small gap (2.1-5.3% BL) between the anus and anal fin. Meristics: D XII, 9-10; A III, 8; P1 13, 
P2 I, 5; M 25. Pigmention forms as three horizontal stripes on the body. Of the three stripes, the 
third runs from the nape to the hind part of the body, the lowermost continuing across the 
middle of the caudal fin. Early stages of this species occured mainly in rainy season, which the 
mean temperature and turbinity were higher and the mean salinity was lower than that in dry 
season. CPUE decreased gradually from the outer to inner parts of the research sites, with 90% 
of specimens collected at TS0 where the turbinity and salinity are highest among ten stations. 
Distribution of T. jarbua in the estuary was related to the salinity. The larvae and juveniles 
occurred only at the outer stations, in which the mean salinity was about from 4.5 to 22.4 psu. 
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