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Loài Cóc mày sa pa Leptobrachimum chapaense đƣợc mô tả bởi Bourret (1937) với mẫu 

chuẩn thu ở Sa Pa, Lào Cai và trƣớc đây đƣợc coi là một phân loài của loài Cóc mày hat-xen 

Megophrys hasseltii. Tuy nhiên, Dubois (1980) và Matsui et al. (2010) coi đây là một loài độc 

lập thuộc giống Leptobrachium. Ở Việt Nam, loài này hiện nay đƣợc biết có vùng phân bố từ 

Lào Cai vào đến tỉnh Thừa Thiên-Huế (Nguyen et al. 2009). Các nghiên cứu về loài ếch nhái 

này thƣờng tập trung về đặc điểm hình thái và ghi nhận phân bố của các cá thể trƣởng thành, 

chƣa có công bố nào về nòng nọc. 

Dựa trên bộ mẫu vật thu thập ở Vƣờn Quốc gia Pù Mát (VQG), tỉnh Nghệ An, chúng tôi mô 

tả đặc điểm hình thái nòng nọc của loài L. chapaense gồm dữ liệu về hình thái ngoài, công thức 

răng và một số đặc điểm giải phẫu miệng. 

I. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thu thập mẫu vật: Mẫu vật nòng nọc của loài Leptobrachium chapaense đƣợc thu bằng vợt 

từ các khe suối ở VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An, tại nơi bắt gặp các cá thể trƣởng thành của loài 

này. Tổng số 42 mẫu vật nòng nọc ở các giai đoạn phát triển khác nhau, ngâm trong hỗn hợp 

cồn 70% và formarlin 10% pha theo tỉ lệ 1:1, lƣu giữ ở Phòng mẫu động vật, Trung tâm Thực 

hành Thí nghiệm, Đại học Vinh để phân tích các chỉ tiêu hình thái. Còn 10 mẫu vật đƣợc nuôi 

đến giai đoạn biến thái hoàn toàn để định danh loài. 

Phân tích đặc điểm hình thái: Các thuật ngữ về hình thái nòng nọc theo Altig & Macdiarmid 

(1999), công thức răng sừng của nòng nọc theo Dubois (1995). Phân chia các giai đoạn phát 

triển của nòng nọc theo Gosner (1960). Các chỉ tiêu hình thái đƣợc đo bằng thƣớc kẹp điện tử 

với sai số 0,01 mm, một số chỉ tiêu đƣợc đo dƣới kính lúp soi nổi Leica EC3 gồm: (1) bl: Dài 

thân (đo chiều dài từ mút mõm đến gốc đuôi); (2) bh: Cao thân (đo ở vị trí cao nhất của thân); 

(3) bw: Rộng thân (đo ở vị trí rộng nhất của thân); (4) ed: Đƣờng kính mắt (đo chiều dài lớn 

nhất của mắt); (5) ht: Cao đuôi (đo ở vị trí cao nhất của đuôi); (6) lf: Chiều cao lớn nhất nếp 

dƣới vây đuôi (đo ở vị trí cao nhất nếp dƣới vây đuôi từ mép dƣới của cơ vây đuôi); (7) nn: 

Khoảng cách 2 mũi (đo khoảng cách giữa hai lỗ mũi); (8) np: Khoảng cách mắt-mũi (đo khoảng 

cách từ mũi đến giữa mắt); (9) odw: Rộng miệng (đo chiều rộng lớn nhất của đĩa miệng, kể cả 

viền miệng); (10) pp: Khoảng cách giữa hai mắt (đo khoảng cách giữa hai bờ của mắt); (11) rn: 

Khoảng cách từ mũi đến mõm (đo khoảng cách từ mũi đến mút mõm); (12) ss: Khoảng cách từ 

lỗ thở đến mõm (đo khoảng cách từ mép trong lỗ thở đến mút mõm); (13) su: Khoảng cách mút 

mõm-nếp trên vây đuôi (đo khoảng cách từ mút mõm đến khởi điểm nếp trên vây đuôi); (14) tl: 

Chiều dài từ mút mõm-đuôi (đo chiều dài từ mút mõm đến mút đuôi); (15) tail: Chiều dài đuôi 

(đo chiều dài từ gốc vây lƣng đến mút đuôi); (16) uf: Chiều cao lớn nhất nếp trên vây đuôi (đo ở 

vị trí cao nhất nếp trên vây đuôi kể từ mép trên của cơ vây đuôi); (17) vt: Chiều dài bụng-mút 

đuôi (đo chiều dài từ lỗ hậu môn đến mút đuôi); (18) tmh: Chiều cao cơ đuôi (đo ở vị trí cao 
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nhất của cơ đuôi); (19) tmw: Dày đuôi (đo ở vị trí rộng nhất tại gốc đuôi); (20) fl: Dài chi trƣớc 

(đo chiều dài từ gốc chi trƣớc đến mút ngón tay dài nhất); (21) hl: Dài chi sau (đo chiều dài từ 

gốc đùi đến mút ngón chân dài nhất); (22) SVL: chiều dài mõm-bụng (từ mút mõm đến lỗ mở 

của ống hậu môn); (23) LTRF: Công thức răng sừng (số hàng răng sừng nguyên và chia ở hàm 

trên và hàm dƣới của nòng nọc). 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Mô tả nòng nọc của loài Leptobrachium chapaense (Bourret, 1937) (Hình 1) 

Theo Gosner (1960), sự phát triển nòng nọc của lƣỡng cƣ đƣợc chia thành 46 giai đoạn khác 

nhau từ trứng đến con non, cùng với sự biến đổi về các đặc điểm hình thái ngoài, đặc trƣng cho 

từng giai đoạn, bao gồm: giai đoạn 1 đến 24 là thời kì phát triển phôi và mới nở của nòng nọc, 

các đặc điểm hình thái có nhiều biến đổi và nòng nọc phát triển trong vỏ chất nhầy bảo vệ; giai 

đoạn 25 đến 46 là thời kì ấu trùng và biến thái thành con non, các đặc điểm hình thái rõ rệt, các 

mô tả về nòng nọc thƣờng dựa trên mẫu vật thuộc những giai đoạn này. Trong nghiên cứu này 

các đặc điểm hình thái nòng nọc loài L. chapaense trên 42 mẫu vật ở 14 giai đoạn phát triển 

khác nhau: GĐ 25 (n = 3), GĐ 26 (n = 5), GĐ 27 (n = 2), GĐ 28 (n = 3), GĐ 29 (n = 1), GĐ 33 

(n = 1), GĐ 34 (n = 7), GĐ 35 (n = 4), GĐ 36 (n = 8), GĐ 37 (n = 1), GĐ 38 (n = 2), GĐ 39 (n 

= 2), GĐ 40 (n = 1), GĐ 43 (n = 1). 

Kích thƣớc nòng nọc (đơn vị: mm, n = 42): bl: 20,0 (10,8-28,8); bh: 12,1 (6,03-76,6); bw: 

12,0 (6,92-15,7); ed: 2,80 (1,48-4,16); ht: 10,5 (0,85-13,6); lf: 3,30 (1,76-8,49); nn: 4,13 (2,33-

5,32); np: 3,82 (2,29-5,09); odw: 6,13 (4,04-8,24); pp: 4,36 (2,72-7,4); rn: 3,84 (2,36-5,1); ss: 

13,8 (8,54-18,5); su: 18,4 (10,6-25,2); tl: 52,4 (14,7-70,0); tail: 37,1 (22,2-58,4); uf: 3,93 (2,18-

5,25); vt: 31,8 (19,3-53,3); tmh: 7,08 (3,66-9,32); tmw: 5,75 (2,63-8,2); fl: 14,2 (14,2-14,2); hl: 

8,22 (0,38-15,48); SVL: 23,0 (13,5-30,4). Các chỉ tiêu hình thái qua các giai đoạn phát triển của 

nòng nọc đƣợc trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1  

Một số chỉ số đo (dòng trên: trung bình±độ lệch chuẩn; dòng dƣới: nhỏ nhất-lớn nhất,  

đơn vị đo: mm) ở một số giai đoạn phát triển của nòng nọc 

Giai đoạn bl bh bw odw tl SVL 

25 (n=3) 
13,10±1,87 6,89±0,85 8,06±1,14 4,30±0,34 28,75±10,44 14,98±1,94 

10,87-15,45 6,03-8,05 6,92-9,62 4,04-4,79 14,7-39,71 13,52-17,74 

26 (n=5) 
15,87±0,81 22,06±27,27 9,58±0,71 5,28±0,31 42,86±3,21 18,42±1,09 

14,92-16,85 8,19-76,61 8,72-10,78 4,87-5,83 37,73-46,36 16,93-20,11 

27 (n=2) 
15,69±0,31 8,08±0,20 9,67±0,45 4,88±0,06 44,44±1,02 18,31±0,22 

15,38-16,01 7,88-8,29 9,22-10,13 4,82-4,94 43,43-45,46 18,09-18,53 

28 (n=3) 
17,25±0,39 9,51±0,30 10,78±0,25 5,36±0,22 43,95±0,85 19,28±0,58 

16,6-17,65 9,12-9,97 10,45-11,13 5,13-5,7 43,11-45,29 18,33-19,88 

29 (n=1) 16,86 8,41 10,09 5,10 42,85 18,70 

33 (n=1) 28,82 10,19 11,83 6,06 53,70 24,70 

34 (n=7) 
20,06±1,00 10,68±0,38 11,88±0,51 6,15±0,28 52,78±5,34 23,71±1,39 

19,26-22,27 9,86-11,02 10,85-12,49 5,91-6,74 41,72-59,58 22,44-25,95 

35 (n=4) 
20,52±1,12 11,58±0,61 12,92±0,80 6,61±0,51 56,45±3,77 24,26±1,04 

19-22,04 10,8-12,52 12,04-14,02 5,74-7,07 51,25-61,34 22,64-25,44 

.
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36 (n=8) 
23,17±0,82 12,35±0,58 14,07±0,76 6,84±0,99 61,19±3,39 26,96±1,42 

21,86-24,36 11,6-13,29 13,03-15,51 4,51-8,15 57,93-67,65 24,96-29,73 

37 (n=1) 25,77 12,98 14,92 8,13 68,18 29,91 

38 (n=2) 
22,51±1,23 12,09±0,28 13,95±0,82 6,78±0,38 63,28±2,22 27,21±1,68 

21,28-23,74 11,81-12,37 13,13-14,77 6,4-7,15 61,06-65,5 25,54-28,89 

39 (n=2) 
25,20±0,36 12,6±0,26 15,5±0,23 8,16±0,09 66,78±3,27 28,62±1,81 

24,84-25,57 12,34-12,86 15,27-15,73 8,07-8,24 63,51-70,05 26,81-30,44 

40 (n=1) 24,12 13,18 15,72 7,37 61,81 27,58 

43 (n=1) 24,7 11,58 13,45 6,22 64,22 26,06 

  
Hình 1: Nòng nọc của loài Leptobrachium chapaense (giai đoạn 28: a: mặt bên;  

b: mặt lƣng; c: mặt bụng, d: đĩa miệng) và e) sinh cảnh nơi thu mẫu ở VQG Pù Mát 

Đặc điểm nhận dạng: Nòng nọc có kích thƣớc lớn. Đĩa miệng dạng bám, phía trƣớc dƣới. 

Xung quanh đĩa miệng có hàng gai thịt đơn, không khép kín, phần chính giữa môi trên khuyết 

một đoạn nhỏ. Bao hàm lớn, màu đen, dày và có răng cƣa ở bao hàm trên và bao hàm dƣới. Mắt 

có kích thƣớc trung bình, nằm về phía bên và hƣớng lên trên một chút. Lỗ mũi hình tròn, hƣớng 

về hai bên và phía trƣớc. Lỗ thở đơn, nằm về bên trái của cơ thể. Đuôi khỏe, cơ đuôi dày, mút 

đuôi không nhọn, ở gốc của nếp trên vây đuôi có một dải ngắn màu vàng nối từ thân đến đuôi. 

Cơ thể có dạng màu nâu vàng nhạt, trên lƣng và đuôi có nhiều chấm đen nhỏ. Công thức răng 

(ltrf) là 1:8+8/7+7/1. 

.
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Mô tả: nòng nọc loài L. chapaense ở giai đoạn 28 có các đặc điểm hình thái ngoài hoàn 

thiện và đặc trƣng, có thể sử dụng để nhận dạng nhanh khi nghiên cứu ngoài thực địa, các chỉ 

tiêu hình thái ít sai khác (bl: 17,25±0,39 mm; bh: 9,51±0,30 mm; bw: 10,78±0,25 mm; odw: 

5,36±0,22 mm; tl: 43,95±0,85 mm; svl: 19,28±0,58 mm). 

Mặt bên (Hình 1a): cơ thể có dạng hình trụ, thân hình bầu dục, đuôi dài, chiều rộng thân 

bằng 0,63 lần chiều dài thân (bw/bl: 0,60-0,67) và bằng 1,13 lần chiều cao thân (bw/bh: 1,09-

1,18). Miệng lớn, mõm gần tròn. Mắt ở vị trí mặt bên, hƣớng lên trên một chút, đƣờng kính mắt 

bằng 0,22 lần chiều rộng thân (ed/bw: 0,19-0,24) và bằng 0,14 lần chiều dài thân (ed/bl: 0,13-

0,14). Lỗ mũi hƣớng về hai bên và phía trƣớc, khoảng cách từ mũi đến mắt bằng 1,06 lần 

khoảng cách từ mũi đến mút mõm (np/nn: 0,94-1,13). Khoảng cách giữa hai lỗ mũi bằng 0,97 

lần khoảng cách giữa hai mắt (nn/pp: 0,92-1,06) và bằng 0,35 lần chiều rộng thân (nn/bw: 0,34-

0,36). Lỗ thở nằm về bên trái thân, lỗ thở đơn, gần lỗ mở của hậu môn hơn mõm, khoảng cách 

từ mút mõm đến lỗ thở bằng 0,64 lần khoảng cách từ mút mõm đến lỗ mở của hậu môn (ss/svl: 

0,62-0,66) và bằng 0,71 lần chiều dài thân (ss/bl: 0,69-0,73). 

Nòng nọc có cơ đuôi phát triển, mút đuôi nhọn, thích nghi điều kiện nƣớc chảy mạnh. Đuôi 

dài, chiều dài của đuôi bằng 0,71 lần tổng chiều dài cơ thể (tail/tl: 0,68-0,74), bằng 1,81 lần 

chiều dài thân (tail/bl: 1,69-1,92) và bằng 1,62 lần chiều dài từ mút mõm đến lỗ mở hậu môn 

(tail/svl: 1,53-1,83). Chiều cao đuôi bằng 0,21 lần chiều dài đuôi (tmh/tail: 0,19-0,22), bằng 

0,68 lần chiều cao thân (tmh/bh: 0,63-0,72). Chiều dày đuôi bằng 0,46 lần chiều dày thân 

(tmw/bw: 0,44-0,47) và 0,16 lần chiều dài đuôi (tmw/tail: 0,14-0,17). Nếp trên vây đuôi phát 

triển, chiều cao nếp trên vây đuôi bằng 0,53 lần chiều cao đuôi (uf/tmh: 0,51-0,53) và bằng 0,36 

lần chiều cao thân (uf/bh: 0,33-0,38). 

Đĩa miệng: Miệng hƣớng trƣớc dƣới, không có dạng phễu. Gai thịt viền xung quanh miệng 

ngoại trừ phía trên có một đoạn khuyết ở giữa, phần đứt đoạn hẹp hơn chiều dài của hàng răng 

ngoài cùng phía trên, bằng hoặc rộng hơn gai thịt hai bên một chút. Gai thịt có dạng tròn, các 

gai thịt lớn ở phía trên, nhỏ dần ở hai bên và phía dƣới; các gai thịt viền phía dƣới đều nhau. Chỉ 

có một hàng gai thịt viền quanh miệng. Bao hàm trên và dƣới đen hoàn toàn, viền dƣới của bao 

hàm trên có khía răng cƣa. Bao hàm dƣới dạng hình thoi, hơi lõm một chút ở phía trên (thấy rõ 

khi tách rời), có răng cƣa ở phía ngoài. 

Màu sắc: Ngoài tự nhiên, nòng nọc có màu nâu vàng sáng. Mặt trên đầu và thân màu đen, 

phía gần mõm màu nâu vàng. Phần đuôi có màu nhạt hơn so với thân, có các chấm đen bao phủ 

hai bên đuôi. Phía dƣới bụng và đuôi màu vàng trắng, không có các chấm đen. Trong dung dịch 

bảo quản, màu sắc của nòng nọc màu xám, da phía bên ngoài cơ thể và phần bụng màu trắng đục. 

Công thức răng: Môi trên nòng nọc có 9 hàng răng sừng, trong đó có 8 hàng chia, dài, ở 

phía bên trong và một hàng nguyên ngắn ở phía ngoài cùng. Hàng nguyên hình vòng cung, phần 

lồi hƣớng vào phía trong miệng. Hàng răng chia số 1 phân tách sát với đỉnh của bao hàm trên, 

phần chia tách rất nhỏ. Các hàng răng chia tiếp theo ngắn hơn, nằm về hai bên của bao hàm trên. 

Môi dƣới nòng nọc có 8 hàng răng sừng, trong đó có 7 hàng chia ở phía bên trong và một 

hàng nguyên ở ngoài cùng. Hàng nguyên hình vòng cung, cung lồi hƣớng ra phía ngoài miệng. 

Hàng răng chia số 1 dài nhất, các hàng răng chia tiếp theo ngắn hơn, các hàng răng chia nằm 

phía dƣới và hai bên bao hàm dƣới. 

Răng sừng của nòng nọc L. chapaense ở giai đoạn 25-36 thƣờng có hình dạng không ổn 

định, do có các đoạn răng ngắn ở trong hàng răng chƣa phát triển hoàn chỉnh, ngoài ra còn có 

nhiều đoạn răng ngắn, nằm lộn xộn trong miệng nòng nọc. Từ sau giai đoạn 36, các hàng răng 

có hình dạng ổn định, các đoạn răng ngắn, lộn xộn giảm nhiều. 

.
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Một số biến đổi về hình thái của nòng nọc ở các giai đoạn phát triển khác: Giai đoạn 26: 

nòng nọc bắt đầu mọc chi sau, xuất hiện mầm chi sau ở gốc của nếp dƣới vây đuôi; Giai đoạn 

28: mầm chi sau xuất hiện rõ, chiều dài của mầm chi sau lớn hơn chiều rộng, có thể quan sát 

trực tiếp bằng mắt thƣờng; Giai đoạn 33: phần mút của mầm chi phình to tạo thành củ chân, các 

vết lõm hình thành trên củ chân, phân biệt vị trí các ngón chân số 3, 4 và 5; Giai đoạn 34 đến 

36: phần củ chân tiếp tục phát triển và hình thành các ngón chân còn lại của chi sau; Giai đoạn 

37: chi sau của nòng nọc đã phân biệt rõ các ngón chân, chiều dài chi sau hl=11,03 mm; Giai 

đoạn 40: cấu tạo chi sau của nòng nọc đã khá hoàn thiện, có thể quan sát dƣới kính lúp củ khớp 

dƣới ngón của nòng nọc, ở giai đoạn này đã có thể thấy đƣợc chi trƣớc của nòng nọc nằm phía 

dƣới da; Giai đoạn 43: nòng nọc có chi sau phát triền hoàn thiện, có hình thái ngoài gần giống 

với con trƣởng thành. Tuy nhiên, nòng nọc vẫn còn một phần của đuôi đang dần tiêu biến.  

2. Đặc điểm giải phẫu miệng (Hình 2) 

Phần dƣới miệng: phía bên trong bao hàm phía dƣới có các nhú lƣỡi, dạng hình rễ cây phân 

nhánh. Mầm lƣỡi thấy rõ ở giai đoạn 36, tách ra ở phía trƣớc, rộng hơn ở phía sau. Có các nhú ở 

phía trƣớc vị trí của mầm chi trƣớc và các nốt sần ở vòm miệng dƣới. 

 
Hình 2: Cấu trúc miệng nòng nọc Leptobrachium chapaense (giai đoạn 36: a: hàm bên; b: 

hàm dƣới, c: bao hàm trên và răng sừng) 

Phần trên miệng: phía trong bao hàm trên nhẵn, không có các nhú. Phía trƣớc vị trí lỗ mũi 

có các nếp da. Phía sau vị trí lỗ mũi có các nhú dạng hình rễ phân nhánh giống với các nhú 

trƣớc lƣỡi, nhƣng kích thƣớc ngắn hơn, số lƣợng nhiều hơn, ngoài ra còn có các nhú gai, vắt 

ngang, giống nhƣ các cầu nối. Ở phía sau của phần trên miệng có dấu vết của các tuyến. Bao 

hàm trên và dƣới có răng cƣa hình chóp nón, dài. 

Bảng 2 

Công thức răng của một số loài trong giống Leptobrachium 

Loài Công thức răng sừng Tổng số hàng răng Nguồn tham khảo 

L. ailaonicum 1:5+5/(3+3)-(5+5):1 10-12 Yang et al. 1983 

L. boringii 1:6+6/5+5:1 13 Liu & Hu 1961 

L. echinatum 1:(5+5)-(6+6)/(4+4)-(6+6):1 11-14 Grosjean 2001 

L. leishanense 1:5+5/4+4:1 11 Hu et al. 1973 

L. liui liui 1:(5+5)-(4+4)/4+4:1 10-11 Liu & Hu 1962 

L. liui yaoshanense 1:(5+5)-(4+4)/4+4:1 10-11 Hu et al. 1981 

L. chapaense 1:8+8/7+7:1 17 Nghiên cứu này 

.



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 7 

411 

Cấu trúc răng của L. chapaense khác biệt so với một số loài cùng giống đã đƣợc công bố 

(Bảng 2). Công thức răng nòng nọc gồm 17 hàng răng sừng, trong đó: hàm trên có 1 hàng răng 

nguyên và 8 hàng răng chia, hàm dƣới có 1 hàng răng nguyên và 7 hàng răng chia.  

III. KẾT LUẬN 

Nòng nọc của loài L. chapaensis lần đầu tiên đƣợc mô tả ở Việt Nam với các đặc điểm đặc 

trƣng sau: kích thƣớc lớn (bl: 10,87-28,82 mm; bh: 6,03-13,29 mm; bw: 6,92-15,51 mm; odw: 

4,04-8,15 mm; tl: 14,70-70,05 mm; SVL: 13,52-29,91 mm). Cơ thể có dạng màu nâu vàng nhạt, 

trên lƣng và đuôi có nhiều chấm đen nhỏ. Miệng của nòng nọc loài L. chapaense có tổng cộng 

17 hàng răng sừng, công thức răng (ltrf) là 1:8+8/7+7/1. Bao hàm màu đen, kích thƣớc lớn, mép 

bao hàm có nhiều răng cƣa hình chóp nón. 

Lời cảm ơn: Chúng tôi cảm ơn Ban Quản lý VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An và cán bộ kiểm 

lâm hai Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Khe Choang và Khe Bu đã tạo điều kiện giúp chúng tôi 

trong quá trình khảo sát thực địa, thu thập mẫu vật. Cảm ơn anh La Văn Sao và anh La Văn 

Đức đã giúp đỡ trong quá trình thực địa, PGS. TS. Hoàng Xuân Quang đã có những nhận xét 

và góp ý cho nghiên cứu này. 
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DESCRIPTION OF THE TADPOLES OF LEPTOBRACHIUM CHAPAENSE 

(BOURRET, 1937) FROM NGHE AN PROVINCE, VIETNAM 

Do Van Thoai, Nguyen Quang Truong, Cao Tien Trung,  

Le Thi Tuong Van, Le Khanh Huyen 

SUMMARY 

The tadpoles of Leptobrachimum chapaense (Bourret, 1937) were described based on 42 

specimens collected from Pu Mat National Park, Nghe An Province. Morphological characters 

of the tadpoles of this species (at Stage 28) are as the following: Size large bl: 10,87-28,82 mm, 

bh: 6,03-13,29 mm, bw: 6,92-15,51 mm, odw: 4,04-8,15 mm, tl: 14,70-70,05 mm, SVL: 13,52-

29,91 mm, body yellowish brown, dorsal surface of body and tail with black spots. Oral disc: 

large, black, upper and lower beak black and serrated, labial tooth row formula 1:8+8/7+7/1. 

The formula of labial tooth row of L. chapaense was also compared with other species in the 

genus Leptobrachium. 
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