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NGHIÊN CỨU VỀ CÁC LOÀI THUỘC GIỐNG Acroneuria
(ACRONEURIINAE, PERLIDAE, PLECOPTERA) Ở VIỆT NAM
CAO THỊ KIM THU

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giống Acroneuria thuộc phân họ Acroneuriinae, họ Perlidae, được mô tả bởi Pictet (1841)
[7]. Giống này được cho là có phân bố đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ, với 18 loài được ghi nhận từ
khu vực này (Stark và Gaufin, 1976; Pescador et al., 2000; Grubbs và Stark, 2004, Stark và
Armitage, 2004c; Stark và Kondratieff. 2004a, b) [4, 6, 9, 10, 11]. Ngoài ra, 15 loài của giống
này cũng được ghi nhận ở khu vực Đông Á như Nhật Bản và Trung Quốc; vùng núi Nepal –
Himalaya của khu vực Đông phương (Oriental region) (Kawai, 1967; Wu, 1937-38; Yang và
Yang, 1995a, b; Du et al., 1999; Du, 2000; Sivec, 1981) [3, 5, 13, 14].
Công trình nghiên cứu về giống Acroneuria ở Việt Nam quan trọng nhất phải kể đến là
Zwick (1973) [15]. Trong đó tác giả đã mô tả lại 2 loài A. violacea và A. nobiliata. Một số công
trình gần đây như Cao & Bae (2007) [1] đã ghi nhận thêm 2 loài mới và lập khóa định loại 4
loài thuộc giống Acroneuria ở Việt Nam. Stark & Sivec (2008) [12], tiếp tục ghi nhận và bổ
sung thêm 2 loài mới thuộc giống này, nhưng không lập khóa định loại đến loài. Cho đến nay,
danh pháp và vị trí của một vài taxon đã thay đổi. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu để đưa ra
khóa định loại các loài trong giống Acroneuria ở Việt Nam một cách đầy đủ và chính xác là hết
sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phân loại.
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là các loài thuộc giống Acroneuria (Acroneurinae, Perlidae,
Plecoptera) ở Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu là phương pháp kế thừa các tài liệu định loại có liên quan gồm các
tài liệu định loại ở Việt Nam và các nước lân cận, đặc biệt là các tài liệu mô tả gốc của từng
loài; phương pháp so sánh hình thái được dùng để định loại. Khóa định loại được lập cho con
đực trưởng thành và theo kiểu khóa lưỡng phân. Các đặc điểm lựa chọn chủ yếu là các đặc điểm
có tính bền vững (chủ yếu là cơ quan sinh sản), đặc trưng và dễ nhận biết.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Đặc điểm nhận dạng giống Acroneuria (Chỉnh sửa lại theo Stark và Gaufin, 1976 và
Pescador et al., 2000) [6, 9].
Giống Acroneuria Pictet
Perla (Acroneuria) Pictet, 1841: 144.
Acroneuria: Stark and Gaufin, 1976: 222.
Type species. Perla arenosa Pictet (original designation)
Kích thước (con đực và con cái trưởng thành): Kích thước cơ thể từ trung bình đến lớn, dao
động trong khoảng từ 20 đến 30 mm.
Con đực trưởng thành: Đầu có 3 mắt đơn. Giữa đường gân A1 và A2 thuộc phần gốc cánh
trước không có các tĩnh mạch chéo. Mặt lưng đốt bụng 9 và 10 thường có các nốt cảm quang
hình nón tập trung thành đám (một số loài ở khu vực châu Á, có thể không có đặc điểm này).
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Mặt bụng đốt bụng 9 thường mở rộng tạo thành mấu lồi nhẵn hình bầu dục nằm ngang. Gai sinh
dục ngoài được phát triển từ mảnh bên hậu môn. Gai sinh dục trong thường được bao quanh bởi
các gai hoặc lông cứng (tùy loài).
Con cái trưởng thành: Đầu có 3 mắt đơn. Giữa đường gân A1 và A2 thuộc phần gốc cánh
trước không có các tĩnh mạch chéo. Máng đẻ trứng ở mặt bụng đốt bụng thứ 8 mở rộng, gần
như bao chùm qua 1/3 đến 2/3 mặt bụng đốt bụng thứ 9; có hoặc không có vết khía dạng hình
chữ V ở cạnh ngoài. Âm đạo (vagina) thon dài và có hình dạng gần giống hình trụ; bề mặt
thường bao phủ bằng các gai cứng nhỏ màu nâu vàng. Túi nhận tinh (spermatheca) có dạng
màng mỏng, mảnh và dài; thường đính kèm với 1 vài tuyến phụ (accessory glands).
Ấu trùng: Đầu không có đường gờ vùng chẩm, thay vào đó là các gai cứng nhỏ và ngắn tập
trung chủ yếu ở khu vực sau hai mắt kép. Gờ cạnh sau của hai hai mắt kép thường có hàng lông
cứng dài. Cạnh trong của đuôi có hoặc không có hàng lông cứng ở một số đốt đuôi.
Trứng: Có dạng hình bầu dục hoặc hình quả lê, mặt cắt ngang tạo thành đường vòng tròn
khép kín. Có hoặc không có đường viền cổ áo dạng nút áo. Trứng không có cuống. Bề mặt
màng đệm nhẵn mịn hoặc có dạng mắt lưới ở 1/2 nửa trên. Lỗ noãn tập trung ở phần trước vùng
chẩm, nằm xiên xuống phía dưới; khoảng cách giữa các lỗ noãn không đồng đều.
2. Thay đổi về danh pháp và thành phần các loài thuộc giống Acroneuria ở Việt Nam
Cao & Bae (2007) [1] ghi nhận 4 loài thuộc giống Acroneuria ở Việt Nam gồm A.
magnifica, A. bachma, A. violacea và A. nobiliata. Năm 2008, Stark & Sivec [12] đã ghi nhận
bổ sung thêm 2 loài mới cho Việt Nam là A. apicalis và A. azunensis.
Gần đây, khi nghiên cứu các loài thuộc giống Acroneuria ở Việt Nam, chúng tôi ghi nhận
loài Acroneuria violacea đã được tu chỉnh, chuyển sang giống Hemacroneuria cho phù hợp với
hệ thống phân loại hiện nay (Cao Thị Kim Thu, 2011) [2]. Như vậy, ở Việt Nam hiện nay giống
Acroneuria gồm 5 loài (Bảng 1).
Bảng 1
Danh lục các loài thuộc giống Acroneuria ở Việt nam
STT
1
2
3
4
5

Giống
Acroneuria

Bậc phân loại
Loài
Acroneuria apicalis Stark &
Sivec, 2008
Acroneuria azunensis Stark
& Sivec, 2008
Acroneuria bachma Cao &
Bae, 2007
Acroneuria magnifica Cao &
Bae, 2007
Acroneuria nobilitata
Enderlein, 1909

Địa điểm phân bố
ở VN
Vĩnh Phúc , Thừa
Thiên – Huế,
Thanh Hóa

Mẫu vật
nghiên cứu
M, F, E

Gia Lai, Kon Tum

M, F, E

Thừa Thiên – Huế,
Nghệ An, Đà Nẵng

N, M, F, E

Lào Cai

N, M, F, E

Đồng bằng Bắc bộ
(Tonkin)

F

Chú thích: N: ấu trùng; F: con cái trưởng thành; M: con đực trưởng thành; E: trứng.
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3. Khóa định loại các loài con đực trưởng thành thuộc giống Acroneuria ở Việt Nam
1. Mặt bụng đốt bụng thứ 9 không có các nốt cảm quang dạng hình nón (hình 1) ....... ...….. 2
-. Mặt bụng đốt bụng thứ 9 có các nốt cảm quang dạng hình nón, tuy nhiên phân bố rải rác
(hình 2). Phần đỉnh của gai sinh dục trong có các đám gai cứng nhỏ mầu nâu tối, các gai
này chủ yếu phân bố ở mặt lưng và mặt bụng, không có ở đường gân giữa (hình 3) ............
....................................................................................................................... A. magnifica

(hình: Cao Thị Kim Thu)
2. Gai sinh dục hơi xẻ thùy dạng hình chữ V ở đầu; hai gờ cạnh bên có đám gai cứng nhỏ
mầu nâu đỏ sẫm hoặc khu vực giữa gần về phần đỉnh gai sinh dục trong có 2 đám dài gai
cứng nhỏ mầu nâu đỏ sẫm (hình 4) ................................................................ .... A. bachma
- Gai sinh dục không xẻ thùy dạng hình chữ V ở đầu ............................................... …........3
3. Phần đầu cánh trước có mầu nâu tối hoặc đen (hình 7). Hai gờ cạnh bên mặt bụng gần
phần đỉnh gai sinh dục có các gai mảnh và cứng mầu nâu tối tập trung dày đặc (hình 5) ......
......................................................................................................................... A. apicalis
- Phần đầu cánh trước không có mầu nâu tối hoặc đen. Hai gờ cạnh bên mặt bụng gần phần
đỉnh gai sinh dục không có các gai mảnh và cứng mầu nâu tối (hình 6) ........... A. azunensis

(Hình: Stark & Sivec, 2008)
III. KẾT LUẬN
- Giống Acroneuria (Acroneuriinae, Perlidae, Insecta) hiện biết cho khu hệ Việt Nam có 5 loài.
- Khóa định loại được xây dựng cho các loài con đực trưởng thành thuộc giống Acroneuria ở
Việt Nam theo kiểu khóa lưỡng phân.
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STUDY ON THE SPECIES COMPOSITION OF THE GENUS Acroneuria
(ACRONEURIINAE, PERLIDAE, PLECOPTERA) IN VIET NAM
CAO THI KIM THU

SUMMARY
The stonefly genus Acroneuria (Perlidae: Acroneuriinae) was established by Pictet (1841).
The genus distributed primarily throughout eastern North America, with 18 species known from
this region.
In Vietnam, six species of Acroneuria were recorded for the fauna of Vietnam, viz. A.
magnifica, A. bachma, A. violacea, A. nobiliata, A. apicalis and A. azunensis. Recently,
Acroneuria violacea was synonymized with Hemacroneuria violacea, thus, up date there are
five species of Acroneuria genus had been recorded in Vietnam. The key to the five species
based on males was also provided.
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