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Việt Nam là một trong những nơi có khu hệ cá ít được biết đến nhất trên thế giới [6]. Thật
vậy, hầu hết thông tin được cung cấp thông qua các báo cáo kỹ thuật, số khác được đăng tải trên
các tạp chí trong nước mà ít có sự trao đổi với các chuyên gia cùng ngành trong khu vực và trên
thế giới. Vì vậy, các dữ liệu thiếu tính so sánh và cập nhật. Thông tin mang tính hệ thống nhất
của khu hệ cá nước ngọt ở Việt Nam đã có hơn 1000 loài [10]. Trong đó, có rất nhiều loài được
thông báo là mới cho khoa học nhưng những dữ liệu này rất khó kiểm chứng và việc tu chỉnh
thông tin cũng cần một khoảng thời gian dài. Việc có thể làm bây giờ là bắt đầu từ những taxon
có vấn đề về phân loại, có phân bố ở các nước trong khu vực, áp dụng những tiến bộ khoa học
gần đây để giải quyết tồn tại cùng với các nhà ngư loại học nước ngoài.
Giống Cá cháo Opsariichthys được mô tả lần đầu năm 1863 bởi Bleeker dựa trên loài chuẩn
Leuciscus uncirostris. Từ đó đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phân loại và danh
pháp của Cá cháo ở các nơi như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc [1, 2] và ở Việt Nam [5].
Theo hệ thống cơ sở dữ liệu cá thế giới Fishbase.org, cho đến thời điểm hiện tại, đã có 24 tên
khoa học được đặt cho các loài thuộc giống này. Trong đó, có 10 loài hợp lệ (valid). Trong
nước, các nhà khoa học cũng đã có một số nghiên cứu về giống cá này, cụ thể là: Chevey (1937)
đã ghi nhận loài cá Cháo Nhật Bản Opsariichthys uncirostris và mô tả một loài mới là O.
elegans [3]; năm 1978, Mai Đình Yên đã ghi nhận loài này trong cuốn sách Cá nước ngọt miền
Bắc [7]; tại hệ thống sông Lam (Nghệ An), Nguyễn Thái Tự (1987) đã mô tả hai loài mới là O.
bea và O. hieni bên cạnh O. uncirostris ở cùng hệ thống sông này [8]; vào năm 2000, Nguyễn
Văn Hảo và Nguyễn Hữu Dực đã sử dụng tên O. bidens thay cho O. uncirostris ở miền Bắc và
mô tả hai loài mới là O. dienbienensis và O. songmaensis [9]. Và các loài này đều có đặc điểm
của sự hiện diện mấu tiếp hợp ở mút mõm.
Tuy vậy, các nghiên cứu gần đây về phân loại học và hệ thống học của giống Cá cháo trên
thế giới, đặc biệt là ở Đài Loan và Việt Nam [2,5] cho thấy: sự xuất hiện của mấu tiếp hợp ở
mõm cá chỉ là một trong những đặc điểm để nhận dạng giống này. Mục đích của bài báo này là
mô tả lại đặc điểm nhận dạng của giống Opsariichthys ở Việt Nam căn cứ vào các tài liệu mô tả
trước đây, cùng các mẫu vật thu được trên thực địa.
I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu và phân tích thông tin dựa trên dữ liệu của các bài
mô tả gốc, từ mẫu vật có được tại các bảo tàng và mẫu vật thu được trên thực địa.
Mẫu được phân tích được lưu giữ từ các bảo tàng sau: RIA1 (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng
Thủy sản 1, Bắc Ninh, Việt Nam), NTOU (Trường Đại học Quốc lập Hải dương Đài Loan, Cơ
Long, Đài Loan).
Các thông số đo đếm được thực hiện theo Chen (2008, 2009) [1,2], Huynh & Chen (2013) [5]
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II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Opsariichthys Bleeker, 1863
Loài chuẩn: Opsariichthys uncirostris (Temminck & Schlegel 1846)
Hiệu lực như là Opsariichthys Bleeker, 1863 trong Gunther 1868:295, Guichenot trong
Bleeker 1871:82, Gunther 1873:249, Sauvage 1883:148, Gunther 1898:262, Boulenger,
1901:269, Regan 1908:359, Fowler 1924:390, Nichols 1926:6, Nichols & Pope 1927:367, Shaw
1930:113, Nichols 1931:3, Berg 1932:384, Pellegrin & Chevey 1934:342, Pellegrin & Chevey
1936:229, Chevey & Lemasson 1937:70, Nichols 1943:96, Yang & Hwang 1964:40, Bănărescu
1968, Mai 1978:119, Chen 1982:297, Sawada trong Masuda et al. 1984:57, Kuang trong Chu &
Chen 1989:30, Ye & Song in Pan et al. 1991:75, Bogutskaya & Naseka 1996:30, Bogutskaya
1998:79, Chen & Chu trong Chen et al. 1998:46, Nguyen & Nguyen 2000:12, Kottelat
2001a:33; Kottelat 2001b;63, Nguyen & Nguyen 2001:79, Bogutskaya & Naseka 2004:98,
Serov et al. 2006:78 , Chen et al. 2008b:215, Chen et al. 2009:165, Tang et al. 2010:202, Tang
et al. 2013:19, Kottelat 2013:130, Huynh & Chen 2013:138.
Hiệu lực như là Opsarichthys trong Nguyen 1987:32, Kottelat 1989:9.
Mô tả:
Thân dài và dẹp bên, miệng lớn, các vi mềm. Không có râu ở miệng. Có hoặc không có mấu
tiếp hợp ở hàm dưới khớp với eo lõm của hàm trên (Hình 1, 2). Đường kéo dài của miệng có thể
tới trước hoặc sau viền giữa của mắt. Vào mùa sinh sản, xuất hiện các nốt sần rất rõ ở phần đầu
và vi hậu môn của cá đực trưởng thành, kể cả phần dưới của hàm dưới.
Phần chóp của vi ngực có thể kéo dài tới gốc vi bụng khi ép vào thân cá. Vi bụng có thể kéo
dài tới hậu môn khi ép sát vào thân. Vi hậu môn ở cá đực có bốn tia không phân nhánh đầu tiên
kéo dài ra so với các tia còn lại. Vi đuôi chẻ thuỳ sâu, thùy trên hơi nhỏ hơn so với thùy dưới.
Không có lườn bụng (keel) đằng trước vi hậu môn.
Toàn thân được bao phủ bởi những vảy tròn (cycloid) có kích thước trung bình. Các vảy ở
phía bụng có kích thước nhỏ hơn ở những vị trí khác. Đường bên hoàn toàn, bắt đầu từ phía
trên, sau nắp mang, cong xuống phía trên vi bụng và kéo dài tới giữa cuống đuôi giáp với vi
đuôi, thường có một số vảy dư ra khỏi đường bên đến gần điểm chia hai thùy của vi đuôi.
Các chỉ tiêu được đếm như sau: vi lưng iii, 7-8; vi hậu môn iii, 9-10; vi ngực i, 13-15; vi bụng
i, 7-8. Số vảy được đếm như sau: vảy đường bên: 39-44; vảy trên đường bên: 8-9; vảy dưới
đường bên: 3-5; vảy trước vi lưng: 13-18; vảy quanh cán đuôi: 16-19. Răng hầu xếp thành 2-3
hàng. Số lượng lược mang từ 8-12. Số đốt sống của các loài trong giống này dao động từ 39-42.
Thân cá trưởng thành thường có màu xám bạc đến vàng cam hoặc nâu ở phần trên và bên
hông thân, phần bụng chuyển sang màu trắng. Ở các cá thể đực trưởng thành có nhiều vạch
xanh dọc hai bên thân, số lượng dao động từ 11-15. Phần đầu có màu xám ở trên, chuyển sang
màu sáng ở bên hông và màu đỏ cam ở bên dưới. Viền của con ngươi có màu vàng. Vi lưng có
màu vàng hoặc trắng, giữa các tia vi có các vạch đen. Vi hậu môn có màu vàng hoặc trắng, và
có các vạch đen mờ hơn ở giữa các tia vi. Viền của vi ngực có màu đỏ cam, vi bụng màu trắng
hoặc vàng và không có các vạch ở giữa các tia vi. Vi đuôi có màu vàng hoặc trắng và trong suốt
giữa các tia vi. Cá cái và cá chưa trưởng thành không có các đặc điểm nổi bật như ở cá đực.
Là các loài cá có kích thước trung bình. Môi trường sống là các sông suối nước chảy có chất
lượng nước tương đối tốt, có nền đáy là đá cuội, sỏi hoặc cát ở trung du và miền núi các tỉnh
miền Trung trở ra Bắc.
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Hình 1: Hình dạng bên ngoài và hình x-ray của hai đại diện giống Opsariichthys ở Việt
Nam: “O. bidens”, a và b, cá thể đực, NTOU P-2013-10-162, Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên
Huế 129.5 mm SL. O. duchuunguyeni, c và d, cá thể đực, NTOU P-2013-10-187, Chi Lăng,
Tràng Định, Lạng Sơn, 61.0 mm SL.

Hình 2: Minh họa hình dạng phần đầu của hai đại diện giống Opsariichthys ở Việt Nam:
“O. dienbienensis”, a, cá thể đực, NTOU P-2013-10-181, Huy Hạ, Phù Yên, Sơn La, 122.2 mm
SL. O. duchuunguyeni, b, cá thể đực, NTOU P-2013-10-187, Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn,
61,0 mm SL. Thước = 5 mm.
Thảo luận: Trong các tài liệu đuợc xuất bản trước đây, các tác giả cho rằng đặc điểm chuẩn
loại của giống Opsariichthys là có “hàm trên có lỗ khuyết khớp với đột nhọn của hàm dưới” [8],
[10] hoặc “Xương hàm dưới phát triển to bản, mút trước có đột nhô lên, khớp với khuyết của
hàm trên” hay “Hàm dưới kém phát triển, mút trước nhỏ, có mẫu tiếp hợp khớp với eo lõm của
hàm trên, hai bên hàm lõm trước lồi sau hợp với phần lồi trước lõm sau của hàm trên” [9], [10].
Tuy nhiên, các nghiên cứu về hình thái và di truyền của giống Opsariichthys ở Đài Loan và
Nam Trung Quốc cho thấy các loài thuộc giống này không nhất thiết phải có sự hiện diện của
mẫu tiếp hợp [3]. Gần đây nhất, một loài mới của giống Opsariichthys được phát hiện và mô tả
ở hệ thống sông Kỳ Cùng - Bằng Giang cho thấy loài này cũng không có mấu tiếp hợp [5], Có
thể thấy được là từ những so sánh và phân tích như trên ở những nguồn tư liệu và mẫu vật khác
nhau, đặc điểm có sự hiện diện của mấu tiếp hợp ở mõm là một trong những đặc điểm để nhận
dạng các loài cá thuộc giống Opsariichthys. Nhưng điều đó không có nghĩa là các loài cá không
có mấu tiếp hợp ở mút mõm chắc chắn không thuộc giống cá này. Trường hợp ba loài cá Cháo
của Đài Loan là O. evolans; O. kaopingensis và O. pachycephalus; hai loài ở phía Nam Trung
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Quốc là O. evolans và O. accutipinnis và một loài cá Cháo mới được mô tả gần đây của Việt
Nam là O. duchuunguyeni đã chứng minh điều đó.
Về tính hiệu lực của một số loài thuộc giống Opsariichthys được cho là hiện diện, thậm chí
được mô tả là loài mới ở Việt Nam: O. uncirostris; O. bidens; O. bea; O. hieni; O. dienbienensis
và O. songmaensis sẽ được giới thiệu và bàn luận sâu hơn trong một bài báo khác. Ở đây không
tính đến số loài mà quan tâm đến đặc điểm của hai nhóm khác nhau là có hiện diện của mấu tiếp
hợp và không có hiện diện của mấu tiếp hợp ở mút mõm. Do đó, loài đại diện được ký hiệu là
“O. bidens” và “O. dienbienensis”, còn O. duchuunguyeni là loài hợp lệ và có hiệu lực (valid).
III. KẾT LUẬN
Kết quả có được từ bài báo này có thể dẫn tới kết luận rằng: sự hiện diện của mấu tiếp hợp ở
hàm dưới của các loài cá là một trong những đặc điểm để nhận dạng giống Opsariichthys. Do
đó, định nghĩa của giống này được thay đổi theo hướng mở rộng hơn, bao gồm những loài có và
không có mấu tiếp hợp ở hàm dưới.
Lời cảm ơn: TQH nhận được học bổng của trường Đại học Quốc lập Hải dương Đài Loan
(NTOU) cho khoá học thạc sỹ. Kinh phí thực địa được hỗ trợ từ HGG (Việt Nam). ISC được tài
trợ cho các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bởi NSC (Taiwan). Xin chân thành cảm ơn ban
lãnh đạo Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tạo điều kiện để TQH hoàn thành bài viết.
MẪU VẬT SO SÁNH
Opsariichthys acutipinnis: NTOU P-2013-10-197, 5 mẫu, 51.58-78.35 mm SL., Hongkong,
China, I-S. Chen, 2012; NTOU P-2013-10-198, 1 mẫu, 61,3 mm SL., Changjiang, Zhejiang,
China; NTOU P-2013-10-199, 2 mẫu, 52,6-65,4 mm SL., Xijiang, Guangdong, China; NTOU
P-2013-10-200, 1 mẫu, 54.4 mm SL., Xijiang, Guangdong, China.
Opsariichthys bidens: NTOU P-2008-06-381, 6 mẫu, 69.7-84.8 mm SL., Tachiao, Fenghua,
Zhejiang , China, J. H. Wu & S.P. Huang, 10 Jan 2008; NTOU P-2008-06-389, 15 mẫu, 112,9163,2 mm SL.,Xianju, Zhejiang , China, J. H. Wu & S. P. Huang, 08 Jan 2008. H.01.15.01.01, 1
mẫu, 109.34mm SL, Ngòi Bo, Lào Cai, Việt Nam, Nguyễn Văn Hảo, 20-10-1963;
H.01.15.01.02, 1 mẫu, 132.62 mm SL, Yên Bái, Việt Nam, Nguyễn Văn Hảo, 30-04-1964; lọ
không có nhãn, 3 mẫu, 102.57-106.48mm SL, Ha Giang, Việt Nam, Nguyễn Văn Hảo, 21-051999.
“Opsariichthys dienbienensis”: NTOU P-2013-10-174, 4 mẫu, 55.7-75.2 mm SL., Nà
Nhạn, Điện Biên, Điện Biên, Việt Nam. NTOU P-2013-10-181, 6 mẫu, 86.4-122.2 mm SL.,
Huy Hạ, Phù Yên, Sơn La , Việt Nam.
Opsariichthys duchuunguyeni: NTOU P-2013-10-186 (Holotype), 68.8mm SL, sông Kỳ
Cùng, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Huỳnh Quang Thiện, 03-07-2013.
NTOU P-2013-10-185, 3 mẫu, 52,4-72,5mm SL, sông Bằng Giang, xã Ngũ Lão, huyện Hoà An,
tỉnh Cao Bằng, Huỳnh Quang Thiện, 04-07-2013. NTOU P-2013-10-187 (paratype), 61,0 mm
SL, sông Kỳ Cùng, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Huỳnh Quang Thiện, 0307-2013.
Opsariichthys evolans: NTOU P-2006-3-457, 3 mẫu, 61.6-89.9 mm SL., Keelung, Taiwan, IS. Chen et al., 17 Mar 2006; NTOU P-2008-11-459, 2 mẫu, 84.8-89.6 mm SL., Taipei, Taiwan,
S.P. Huang, 10 Jul 2008; NTOU P-2008-11-460, 70.2 mm SL., Taipei, Taiwan, S.P. Huang, 12
Aug 2008; NTOU P-2008-11-461, 79,3 mm SL., Taipei, Taiwan, S.H. Su, 19 Jun 2008; NTOU
P-2008-11-462, 3 mẫu, 52,4-59,7 mm SL, Shinchu, Taiwan, S.H. Su, 26 Dec 2007.
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Opsariichthys hainanensis: NTOU P-2008-6-382, 10 mẫu, 39.7-71.7 mm SL., Hainan ,
China, I-S. Chen & S.P. Huang, 09 Sep 2005; NTOU P-2008-6-383, 2 mẫu, 46.8-54.3 mm SL.,
Hainan , China, I-S. Chen & S.P. Huang, 10 Sep 2005; NTOU P-2008-6-384, 2 mẫu, 54.4-71.7
mm SL., Hainan , China, I-S. Chen & S.P. Huang, 10 Sep 2005; NTOU P-2008-6-385, 2 mẫu,
54.1-65.5 mm SL., Hainan , China, I-S. Chen & S.P. Huang, 11 Sep 2005; NTOU P-2008-6-386,
57.2 mm SL., Hainan , China, I-S. Chen & S.P. Huang, 12 Sep 2005; NTOU P-2008-6-387, 8
mẫu, 54.8-63.2 mm SL., Hainan , China, I-S. Chen & S.P. Huang, 11 Sep 2005.
Opsariichthys kaopingensis: NTOU P-2009-02-05, 2 mẫu, 48.7-49.5 mm SL., Pingtung,
Taiwan, S.P. Huang, 05 Feb 2009.
Opsariichthys minutus: NTOU P-2013-10-189, 2 mẫu, 64.24-93.29 mm SL., Guangdong ,
China; NTOU P-2013-10-190, 2 mẫu, 72.7-85.1 mm SL., Fujian , China; NTOU P-2013-10191, 1 mẫu, 86.6 mm SL., Fujian , China; NTOU P-2013-10-192, 2 mẫu, 79.5-86.7 mm SL.,
Fujian , China; NTOU P-2013-10-193, 3 mẫu, 60.2-70.8 mm SL., Fujian , China; NTOU P2013-10-194, 2 mẫu, 77.4-101.9 mm SL., Fujian , China; NTOU P-2013-10-195, 1 mẫu, 153.55
mm SL.,Fujian, China, K-T. Shao; NTOU P-2013-10-196, 4 mẫu, 77.9-126.7 mm SL., Fujian,
China.
Opsariichthys pachycephalus: NTOU P-2013-10-150, 1 mẫu, 96.3 mm SL., Yilan, Taiwan;
NTOU P-2013-10-151, 2 mẫu, 85.8-86.7 mm SL., Yilan, Taiwan; NTOU P-2013-10-152, 3
mẫu, 53.5-86.2 mm SL., Taoyuan, Taiwan; NTOU P-2013-10-153, 3 mẫu, 61.8-67.2 mm SL.,
Taichung, Taiwan; NTOU P-2013-10-154, 5 mẫu, 60.7-66.9 mm SL., Hsinchu, Taiwan.
“Opsariichthys songmaensis”: NTOU P-2013-10-172, 1 mẫu, 105,1 mm SL., Cẩm Phong,
Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Việt Nam. NTOU P-2013-10-175, 6 mẫu, 57,0-74,9 mm SL., Búng Lao,
Mường Ảng, Điện Biên, Việt Nam. NTOU P-2013-10-176, 3 mẫu, 50,7-57,4 mm SL., Chiềng
Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên, Việt Nam. Lọ không có nhãn, 2 mẫu, 66,30-75,90mm SL, Mường
Lầm, Sơn La, Việt Nam, Nguyễn Văn Hảo, 12-1999; không có nhãn, 2 mẫu, 105.33-107.59mm
SL, Sông Mã, Sơn La, Việt Nam, Nguyễn Văn Hảo, 04-2000.
Opsariichthys uncirostris: NTOU P-2013-10-155, 1 mẫu, 153.56 mm SL., Biwa lake, Japan.
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REDESCRIPTION OF GENUS Opsariichthys (TELEOSTEI: CYPRINIDAE)
FROM VIET NAM
HUYNH QUANG THIEN, I-SHIUNG CHEN

SUMMARY
The genus Opsariichthys is redescribed based mainly on the synthesis of information from
all original descriptions as well as the speciemens collected from different river systems in the
distribution range from Vietnam and adjacent countries. In all Vietnamese documents, the genus
is defined by the appearance of the knob at anterior mouth. The paper, herein, shows that the
mentioned characteristic is just one of features to recognize species but not the only one. In
addition, other measurements of the genus are also updated such as fin rays, scales, vertical
bars, etc.
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