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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm mô tả hình thái đá tai của 14 loài cá tại vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) và Thổ Chu (Kiên Giang). 

Sử dụng phương pháp mô tả của các tác giả Harkonen, Campana, Svetocheva; Brodeur. Kết quả cho thấy, chúng có 

nhiều hình dạng và cấu trúc khác nhau: hình elip cánh cung (Sargocentron rubrum…): hình lá (Hemiramphus sp…): 

hình đĩa (Plotosus lineatus…)…; chủy chính, đối chủy (Pentapodus setosus - dài rõ ràng; Sargocentron rubrum - không 

rõ ràng;…): giếng trước, giếng sau (Selaroides leptolepis -  nông; Crenimugil pedaraki - sâu; …): khác nhau. Kích thước 

của đá tai được đo bằng phần mềm Olympus cellSens Standard 2.2 và gói ShapeR trong ngôn ngữ lập trình R. Kết quả 

chỉ ra rằng, kích thước trung bình OL, OW, P giữa các loài là khác nhau (F >> 1; P < 0,05): trong đó kích thước đá tai 

cá đối đầu nhọn (Crenimugil pedaraki) là cao nhất (OL = 8,03 ± 0,12; OW = 4,07 ± 0,08; P = 24,38 ± 0,15) và kích thước 

của cá liệt vây vàng (Nuchequula gerreoides) là nhỏ nhất (OL = 0,75 ± 0,01; OW = 0,37 ± 0,02; P = 1,35 ± 0,112). Tỉ số 

giữa OL/OW cao nhất là loài cá bống tro (Acentrogobius caninus) (0,84) và nhỏ nhất là cá dóc (Alepes djedaba) (0,34): 

tỉ lệ này là khác biệt giữa các loài (F = 169,1; P <0,005). 

Từ khóa: Cá rạn san hô, cấu trúc đá tai, hình thái đá tai, kích thước đá tai. 

Otolith Morphology Description of some Reef Fishes 
in the Coastal Areas of Cat Ba and Tho Chu Islands 

ABSTRACT 

The study focused on describing the otolith morphology of 14 fish species in the territorial sea areas of Cat Ba 

(Hai Phong) and Tho Chu (Kien Giang) islands. Using the descriptive method of the authors Harkonen, Campana, 

Svetocheva; Brodeur. The results showed that otoliths had various shapes and structures such as bow-shaped 

ellipse (Sargocentron rubrum…), leaf-shaped (Hemiramphus sp…), disc-shaped (Plotosus lineatus…); rostrum, 

antirostrum (Pentapodus setosus - long; Sargocentron rubrum - unclear), ostium, cauda - shallow, deep (Selaroides 

leptolepis - shallow; Crenimugil pedaraki - deep…). The otolith size measured using the software Olympus cellSens 

Standard 2.2 and the ShapeR package in the R programming language.The results indicated that there existed 

differences in otolith size between species (F >> 1; P <0,05). The average size OL, OW, P of Longfin mullet 

(Crenimugil pedaraki) was highest (OL = 8.03 ± 0.12; OW = 4.07 ± 0.08; P = 24.38 ± 0.15) and the size of Decorated 

ponyfish (Nuchequula gerreoides) was smallest (OL = 0.75 ± 0.01; OW = 0.37 ± 0.02; P = 1.35 ± 0.112). The ratio 

OL/OW has the highest value for tropical sand goby (Acentrogobius caninus) (0,84) and the lowest value for shrimp 

scad (Alepes djedaba) (0.34). This ratio was different between species (F = 169.1; P <0.05).  

Keywords: Reef fish, otolith morphology, otolith size, otolith structure.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đá tai cþa cá là các khøi cçu trúc canxi 

cacbonnat màu tríng được tìm thçy trong đæu 

cþa hæu hết các loài cá xương. Chýng nìm trong 

hûp sõ cþa cá, tuy nhiên không gín liền với các 

cçu trýc xương. Chức nëng chính cþa đá tai là 

cân bìng cơ thể và hú trợ thính giác (Popper & 

Lu, 2000). Trong sinh hõc nghề cá, đá tai 

(Sagittal) là mût công cụ quan trõng để tìm hiểu 

mailto:vuquyetthanh@gmail.com
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6274
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=33624
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quá trình søng và quæn thể cá, nhiều nghiên cứu 

đã sử dụng hình thái đá tai như mût công cụ để 

xác đðnh sự phân bø cþa các quæn thể cá (Vu & 

Kartavtsev, 2020). Sự phát triển cþa các vòng 

sinh trưởng và cçu trúc cþa hình thái đá tai ghi 

läi tuùi và sự phát triển cþa cá từ khi nở đến khi 

chết (Summerfelt & Hall, 1987; Secor & cs., 

1995). Ở nhiều loài cá, người ta sử dụng đá tai 

Sagittal trong khòa đðnh loäi (Campana, 2004). 

Trên thế giới, công tác mô tâ cçu trúc hình thái 

cþa đá tai được thực hiện từ rçt sớm, việc mô tâ 

hình thái và lưu giữ cçu trúc cþa chúng là rçt 

quan trõng. Là do, hình thái đá tai là cơ sở để 

đðnh loài cÿng như xác đðnh các quæn thể 

(McBride, 2010). Nhiều xuçt bân quøc tế đã mö 

tâ hình thái đá tai cþa cá xương, tuy nhiên ở Việt 

Nam có rçt ít các cöng trình đề cêp đến vçn đề 

này. Để đòng gòp vào cơ sở dữ liệu, bài báo này 

læn đæu tiên mô tâ cçu trýc và hình thái đá tai 

cþa mût sø loài cá là đøi tượng đánh bít hâi sân 

cþa các vùng biển ven bờ đäi diện cho miền Bíc 

và miền Nam Việt Nam là Cát Bà và Thù Chu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm, thời gian, phạm vi và đối 

tượng nghiên cứu 

2.1.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu, phạm 

vi nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện täi vùng biển 

Cát Bà (Hâi Phòng) và Thù Chu (Kiên Giang). 

Với hai đợt thu méu: đợt 1 vào tháng 8/2020, đợt 

2 vào tháng 12/2020. Méu vêt được thu bìng 

phương pháp cåu và đánh lưới vây. Phäm vð thu 

méu nìm ven và quanh đâo từ vùng triều ven 

bờ đến đû sâu khoâng 20m so với đû sâu 0m hâi 

đ÷. Täi đâo Cát Bà thu méu ở 8 điểm/2 đợt khâo 

sát, täi đâo Thù Chu thu méu ở 8 điểm/2 đợt 

khâo sát (Hình 1). 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Tùng sø méu vêt được chõn để thực hiện 

nghiên cứu này là đá tai cþa 210 cá thể trưởng 

thành, cþa 14 loài (múi loài 15 méu): là đøi 

tượng cá kinh tế đánh bít trong các hệ sinh thái 

biển ven bờ.  

2.2. Thu và phân tích mẫu 

Méu vêt sau khi thu được cø đðnh và ghi mã 

ký hiệu, cân khøi lượng và đo kích thước chiều 

dài toàn thân, chiều dài tiêu chuèn (LS): chiều 

dài đæu. Sau đò chụp ânh méu vêt r÷i mới tiến 

hành thu méu đá tai.  

Thu mẫu đá tai: Méu đá tai (Sagittal) được 

tách từ hûp sõ bìng cưa kiprrun 3,6V, sau đò 

làm säch bìng cách ngâm trong dung dðch tèy 

protein chuyên dụng trong ít nhçt 48 giờ. Hình 

ânh cþa đá tai bên trái (sagittal mðt có rãnh 

trung tâm - sulcus) được chụp bìng máy soi nùi 

kỹ thuêt sø Olympus và Camera SC180. 

Định danh loài: Dựa theo các tài liệu cþa 

Froese & Pauly (2021); Kimura & cs. (2018); 

Lieske & Meyers (1996); Nakabo (2002); Allen & 

cs. (2003). 

Các cá thể trưởng thành được xác đðnh dựa 

vào chiều dài toàn thân, theo tài liệu cþa Froese 

& Pauly (2021): Lieske & Meyers (1996); 

Nakabo (2002); hoðc sự thành thục (có sẹ hoðc 

trứng từ giai đoän III). 

Mô tâ mẫu đá tai: 15 méu đá tai Sagittal cþa 

múi loài được quan sát các đðc điểm đðc trưng 

nhçt và mô tâ theo tài liệu tùng hợp từ các bài 

viết cþa tác giâ: Harkonen (1986); Campana 

(2004); Svetocheva (2007); Brodeur & cs. (2010). 

2.3. Xử lý số liệu 

Thực hiện đo kích thước đá tai (đơn vð đo 

mm) các chî sø chiều dài OL; chiều rûng OW; 

chu vi P bìng phæn mềm Olympus cellSens 

Standard 2.2 và gói ShapeR trong ngôn ngữ lêp 

trình R theo hướng dén cþa Libungan & Pálsson 

(2015). Sø liệu được tùng hợp và xử lý trên phæn 

mềm Microsoft Excel 2019. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô tâ hình thái đá tai của một số loài 

cá rạn san hô 

- Loài sø 1: Cá lượng đuöi tơ 

Pentapodus setosus (Valenciennes, 1830) 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng bæu dục 

khuyết, mðt bên trong hơi l÷i, mðt ngoài tương 

đøi phîng. Mép lưng, mép bụng cong tròn không 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9403
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=37211
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=996
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đều và hình thành các mào. Phæn chþy chính 

(rostrum) kéo dài có däng gòc tü, đøi chþy 

(antirostrum) ngín nhõn. Chþy chính (Rostrum) 

và đøi chþy (antirostrum) phân ranh giới rõ 

ràng. Chþy hêu (post rostrum) và nøi chþy 

(para rostrum) nông. Giếng trước (ostium): 

giếng sau (cauda) không phân ranh giới rõ ràng. 

Rãnh chính (sulcus) nông và hẹp. Khía lớn (big 

excision) tương đøi sâu, khía sau (small 

excision) nông và không rõ ràng. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí các điểm khâo sát tại đâo Cát Bà và đâo Thổ Chu 

 
Ghi chú: 1 - phần lưng (dorsal part); 2 - phần bụng (ventral part); 3 - phần trước hoặc phần miệng (anterior);  

4 - phần sau hoặc phần đuôi (posterior); 5 - chủy chính (rostrum); 6 - đối chủy (antirostrum); 7 - chủy hậu (post 

rostrum); 8 - nối chủy (para rostrum); 9 - rãnh trung tâm (sulcus); 10 - giếng trước (ostium); 11 - giếng sau 

(cauda): 12 - khía lớn (big excision); 13 - khía nhỏ hay khía sau (smallex precision); 14 - gờ rãnh trên (papilla); 

15 - gờ rãnh dưới (sulcus sarch). 16 - viền răng cưa; 17 - mào bụng (ventral crest); 18 - mào lưng (dorsal crest). 

Hình 2. Hình thái cấu tạo của đá tai (Sagittal) theo Harkonen (1986);  

Campana (2004); Svetocheva (2007); Brodeur & cs. (2010) 
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Hình 3. A- Cá lượng đuôi tơ (Pentapodus setosus);  

B - Đá tai (Sagittal) của cá lượng đuôi tơ (méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

 

Hình 4. A - Cá ngát sọc (Plotosus lineatus); B - Đá tai (Sagittal) cá ngát sọc 

(méu được thu täi Cát Bà) 

- Loài sø 2. Cá ngát sõc Plotosus lineatus 

(Thunberg, 1787). 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng đïa. Mðt trong 

tương đøi bìng phîng, mðt ngoài phîng. Mép 

lưng và mép bụng cong tròn khöng đ÷ng đều, 

mép bụng có hình thành nhiều mào nhó cong 

đều. Mép lưng ít mào hơn mép bụng. Phæn chþy 

chính (Rostrum) cong trñn đều. Đøi chþy 

(antirostrum) ngín và nhõn. Chþy chính và đøi 

chþy có phân ranh giới. Khía lớn (big excision): 

khía sau (small excision) nông không rõ ràng, 

mðt lưng cò mût sø khía phụ nìm giữa các mào. 

Phæn sau (posterior) tròn, chia thành mào. 

Rãnh chính (sculus) nông. Giếng trước (ostium) 

và giếng sau (cauda) nông, phân ranh giới rõ 

ràng (Hình 4B).  

- Loài sø 3. Cá Sơn đá Sargocentron rubrum 

(Forsskål, 1775) 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng cánh cung 

không cân xứng. Mðt trong và ngoài tương đøi 

bìng phîng. Mép lưng cong nhẹ và mép bụng 

cong trñn khöng đ÷ng đều. Phæn chþy chính 

(Rostrum) tương đøi khöng rô ràng, đæu chþy 

cong. Chþy chính và đøi chþy phân ranh giới 

khöng rô ràng. Đøi chþy rçt ngín, không rõ. 

Khía lớn (big excision) và khía sau (small 

excision) nông, mðt lưng khöng cò khía phụ. 

Rãnh chính (sculus) kéo dài. 

- Loài sø 4. Cá bøng tro Acentrogobius 

caninus (Valenciennes 1837). 

Đá tai cò màu tríng sứ, mðt bên trong hơi 

l÷i, mðt ngoài tương đøi phîng. Mép lưng cong 

khöng đều và hình thành các mào, mép bụng 

thîng. Phæn chþy chính (rostrum) và đøi chþy 

(antirostrum) ngín, không rõ ràng. Khía lớn 

(big excision) và khía sau (small excision) nông, 

mðt lưng cò mût sø khía phụ nìm giữa các mào. 

Rãnh trung tâm (sculus) nông. Giếng trước 

(ostium) và giếng sau (cauda) nöng đû såu đ÷ng 

đều, ranh giới giữa chúng không rõ ràng. 

- Loài sø 5. Cá chî vàng Selaroides 

leptolepis (Cuvier, 1833) 

Mðt trong tương đøi bìng phîng, mðt ngoài 

nhçp nhô. Mép bụng cong elip khöng đều và 

hình thành các mào nông; mép bụng hình cánh 

cung có ít mào, phæn chþy chính (rostrum) kéo 

dài, có các mào nhçp nhô. Chþy phụ 

(antirostrum) tương đøi dài. Chþy chính và chþy 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9403
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=37211
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phụ phân ranh giới rõ ràng. Khía lớn (big 

excision) sâu, khía sau (small excision) nông, 

mðt lưng cò mût sø khía phụ nìm giữa các mào. 

Rãnh trung tâm (sculus) nông dõc theo toàn bû 

chiều dài đá tai (Sagittal). Giếng trước (ostium) 

và giếng sau (cauda) nông không phân ranh giới 

rõ ràng. Chþy hêu (post rostrum) và nøi chþy 

(para rostrum) ngín, hình góc tù. 

- Loài sø 6. Cá đøi đæu nhõn 

Crenimugil pedaraki (Valenciennes, 1836) 

Mðt trong tương đøi bìng phîng. Mép bụng 

cong elip khöng đều và hình thành các mào sâu; 

Phæn chþy chính (rostrum) kéo dài, trên 

rostrum có mào nhçp nhö, đøi chþy nhõn, 

rostrum và antirostrum phân ranh giới rõ ràng. 

Khía lớn (big excision) và khía sau (small 

excision) såu, mép lưng cò mût sø khía phụ nìm 

giữa các mào. Rãnh trung tâm (sculus) hình 

phễu, tương đøi sâu dõc theo toàn bû chiều dài 

cþa Sagittal. Giếng trước (ostium) hình phễu 

sâu, miệng phễu loe rûng về phía chþy chính, 

giếng sau (cauda) tương đøi sâu và phân ranh 

giới rõ ràng với giếng trước. 

  

Hình 5. A - Cá sơn đá (Sargocentron rubrum);  

B - Đá tai (Sagittal) cá sơn đá (méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

 

Hình 6. A - Cá bống tro (Acentrogobius caninus); B - Đá tai (Sagittal) cá bống tro 

(méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

 

Hình 7. A - Cá chî vàng (Selaroides leptolepis); B - Đá tai (Sagittal) cá chî vàng 

(méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6274
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=33624
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=1005
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- Loài sø 7. Cá dóc Alepes 

djedaba (Forsskål, 1775) 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng bæu dục. Mðt 

ngoài tương đøi bìng phîng, mðt trong l÷i lõm. 

Mép lưng, mép bụng cong trñn khöng đều, cuøi 

mép lưng hình thành các mào. Phæn chþy chính 

(rostrum) kéo dài däng góc nhõn. Chþy chính 

(rostrum) và đøi chþy (antirostrum) phân ranh 

giới rõ ràng. Khía lớn (big excision) tương đøi 

sâu, khía sau (small excision) nöng, mép lưng cò 

mût sø khía phụ nìm giữa các mào. Giếng trước 

(ostium) hình phễu, rûng, giếng sau nông.  

- Loài số 8. Cá kìm (Hemiramphus sp.): méu 

được thu täi méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu. 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng hình lá. Mðt 

ngoài tương đøi bìng phîng, mðt trong l÷i lõm 

có các gò nhô cao. Mép lưng, mép bụng cong tròn 

khöng đều và hình thành các mào. Phæn chþy 

chính (rostrum) và đøi chþy (antirostrum) 

không rõ ràng. Giếng trước (ostium) và giếng 

sau (cauda) nông, không phân ranh giới rõ ràng. 

- Loài sø 9. Cá mú than Cephalopholis 

boenak (Bloch, 1790) 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng bæu dục khuyết. 

Mðt ngoài tương đøi bìng phîng, mðt trong l÷i 

lõm nhiều gò nhçp nhö. Mép lưng, mép bụng cong 

trñn khöng đều, trên mép lưng và cuøi mép bụng 

hình thành các mào. Phæn chþy chính (rostrum) 

kéo dài däng gòc tü, đøi chþy (antirostrum) nhõn 

và ngín. Phæn chþy chính và đøi chþy phân ranh 

giới rõ ràng. Giếng trước (ostium) tương đøi sâu, 

giếng sau (cauda) nông, mép viền lưng cò mût sø 

khía phụ nìm giữa các mào.  

- Loài sø 10. Cá mú vàng nghệ Diploprion 

bifasciatum (Cuvier, 1828) 

Đá tai cò màu tríng sứ. Mðt ngoài tương đøi 

bìng phîng, mðt trong l÷i lõm nhiều gò nhçp 

nhö. Mép lưng, cong khöng đều, cuøi mép lưng 

hình thành các mào rëng cưa. Phæn sau 

(posterior) có các mào. Phæn chþy chính (rostrum) 

kéo dài däng gòc tü, đøi chþy (antirostrum) nhõn 

và ngín. Phæn chþy chính và đøi chþy phân ranh 

giới rõ ràng. Giếng trước (ostium) tương đøi sâu, 

giếng sau (cauda) nông, mðt lưng cò mût sø khía 

phụ nìm giữa các mào. Khía lớn (big excision) 

nöng và hơi l÷i, khía nhó (small excision) lõm sâu. 

Chþy hêu (post rostrum): nøi chþy (para rostrum) 

có hình góc nhõn. 

 
Hình 8. A - Cá đối đầu nhọn (Crenimugil pedaraki);  

B - Đá tai (Sagittal) của cá đối đầu nhọn (méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

 

Hình 9. A - Cá dóc (Alepes djedaba); B - Đá tai (Sagittal) của cá dóc 

(méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

https://www.fishbase.se/summary/Alepes-djedaba
https://www.fishbase.se/summary/Alepes-djedaba
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=1351
https://www.fishbase.de/summary/Cephalopholis-boenak
https://www.fishbase.de/summary/Cephalopholis-boenak
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=469
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6274
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=33624
https://www.fishbase.se/summary/Alepes-djedaba
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Hình 10. A - Cá kìm (Hemiramphus sp.); B - Đá tai (Sagittal) của cá kìm 

 

Hình 11. A - Mú than (Cephalopholis boenak); B - Đá tai (Sagittal) của cá mú than 

(méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

 

Hình 12. A- Cá mú vàng nghệ (Diploprion bifasciatum);  

B - Đá tai (Sagittal) của cá mú vàng nghệ (méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

- Loài sø 11. Cá nục Decapterus macrosoma 

(Bleeker, 1851) 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng bæu dục. Mðt 

ngoài tương đøi bìng phîng, mðt trong l÷i lõm. 

Mép lưng, mép bụng cong trñn khöng đều, dõc 

theo mép lưng và đæu mép bụng có các mào 

hình rëng cưa. Phæn chþy chính (Rostrum) kéo 

dài däng góc nhõn, đøi chþy (antirostrum) ngín, 

nhõn. Chþy chính và đøi chþy phân ranh giới rõ 

ràng. Khía lớn (big excision) tương đøi sâu và 

rûng, khía nhó (small excision) nông và không 

rõ. Giếng trước (ostium) hình phễu sâu loe rûng 

về phía chþy chính, giếng sau loe rûng về phía 

chþy hêu.  

- Loài sø 12. Cá Bơn lưỡi trâu 4 đường 

Cynoglossus bilineatus (Lacepède, 1802) 

Đá tai cò màu tríng sứ, däng đïa bo trñn. 

Mðt trong và mðt ngoài tương đøi bìng phîng. 

Mép lưng và mép bụng cong trñn khöng đ÷ng 

đều, viền nhïn không có mào. Phæn chþy chính 

(rostrum) và đøi chþy (antirostrum) không rõ 

ràng. Phæn chþy chính và đøi chþy không phân 

ranh giới. Khía lớn (big excision): khía sau 

(small excision) nông không rõ ràng. Phæn sau 

(posterior) tròn, nhïn không có mào. Rãnh 

trung tâm không rõ ràng. Giếng trước (ostium) 

và giếng sau (cauda) không rõ. 
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Hình 13. A - Cá Nục (Decapterus macrosoma); B - Đá tai (Sagittal) của cá Nục 

(méu được thu täi Cát Bà) 

 

Hình 14. A - Cá bơn lưỡi trâu 4 đường (Cynoglossus bilineatus); 

 B - Đá tai (Sagittal) của cá cá Bơn lưỡi trâu 4 đường (méu được thu täi Cát Bà) 

 

Hình 15. A - Cá Thia Băng-gan (Abudefduf bengalensis);  

B - Đá tai (Sagittal) của Cá Thia Băng-gan (méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 

 

Hình 16. A - Cá liệt vây vàng (Nuchequula gerreoides);  

B - Đá tai (Sagittal) của cá Liệt vây vàng (méu được thu täi Cát Bà, Thù Chu) 
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- Loài sø 13. Cá Thia Bëng-gan Abudefduf 

bengalensis (Bloch, 1787). 

Mðt trong tương đøi bìng phîng, mép bụng 

có ít mào, phæn chþy chính (rostrum) kéo dài, 

trên rostrum có mào nhçp nhö; đøi chþy 

(antirostrum) ngín, hình góc tù. Chþy chính và 

antirostrum phân ranh giới rõ ràng. Nøi chþy 

(para rostrum) và chþy hêu (post rostrum) 

không phân biệt rõ ràng, không có khía nhó. 

Khía lớn (big excision) sâu, khía sau (small 

excision) không rõ ràng. Giếng trước (ostium) 

tương đøi sâu, hình phễu loe về phía chþy, giếng 

sau nông, cong về phía vùng bụng. 

- Loài sø 14. Cá liệt vây vàng Nuchequula 

gerreoides (Bleeker, 1851) 

Đá tai cò màu tríng sứ, mðt ngoài không 

bìng phîng, mðt trong l÷i lôm. Mép lưng, mép 

bụng cong khöng đều, dõc theo mép lưng và đæu 

mép bụng cò các mào kích thước lớn. Phæn chþy 

chính (rostrum) kéo dài däng góc nhõn, đøi chþy 

(antirostrum) ngín, nhõn. Chþy chính và đøi 

chþy phân ranh giới rõ ràng. Chþy hêu 

(postrostrum) dài, nhõn, nøi chþy (pararostrum) 

rûng và tù. Khía lớn (big excision): và khía nhó 

(small excision) tương đøi sâu và rûng. Giếng 

trước (ostium) hình phễu sâu loe rûng về phía 

chþy chính, giếng sau cong về phía mép bụng. 

 Bâng 1. Chî số hình thái đá tai của 14 loài cá ghi nhận tại Cát Bà, Thổ Chu 

Loài 

số 

Chiều dài OL (mm) Chiều rộng OW (mm) Chu vi P (mm) Tỉ lệ 

OW/OL Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình 

1 7,07 6,23 6,69 ± 0.05 4,68 3,68 4,07 ± 0,08 22,12 17,29 19,30 ± 0,41 0,61 

2 4,49 3,73 4,11 ± 0,08 3,79 3,09 3,40 ± 0,09 14,34 12,79 13,57 ± 0,16 0,83 

3 6,83 5,36 6,14 ± 0,13 4,11 3,2 3,65 ± 0,08 19,01 15,26 16,99 ± 0,31 0,59 

4 5,02 3,34 4,33 ± 0,09 4,3 2,69 3,64 ± 0,08 15,88 15,05 15,43 ± 0,07 0,84 

5 4,01 3,32 3,76 ± 0,05 2,61 1,94 2,11 ± 0,04 10,9 9,19 10,27 ± 0,11 0,56 

6 8,54 7,27 8,03 ± 0,12 3,77 3,33 3,56 ± 0,04 25,16 23,4 24,38 ± 0,15 0,44 

7 6,96 3,97 5,43 ± 0,22 2,1 1,38 1,83 ± 0,04 15,98 11,07 13,50 ± 0,41 0,34 

8 4,75 2,75 3,71 ± 0,15 3,14 1,63 2,20 ± 0,12 12,61 8,07 10,29 ± 0,29 0,59 

9 5,98 5,34 5,65 ± 0,07 2,86 2,43 2,62 ± 0,05 16,57 14,55 15,40 ± 0,23 0,46 

10 4,49 3,31 3,98 ± 0,08 3,79 2,93 3,32 ± 0,08 14,34 12,07 13,42 ± 0,17 0,83 

11 6,1 5,33 5,60 ± 0,07 2,95 2,43 2,68 ± 0,05 16,57 14,25 15,05 ± 0,18 0,48 

12 3,92 2,89 3,52 ± 0,08 3,02 1,99 2,70 ± 0,07 10,95 10,95 10,56 ± 0,08 0,77 

13 5,56 4,16 4,79 ± 0,13 3,58 2,26 2,83 ± 0,12 12,85 11,78 12,07 ± 0,10 0,59 

14 0,85 0,62 0,75 ± 0,01 0,47 0,33 0,37 ± 0,02 1,65 1,29 1,35 ± 0,112 0,49 

Bâng 2. Kết quâ phân tích Anova so sánh sự khác nhau của chî số giữa các loài 

Chỉ số 
Nguồn biến 

động 
Bậc tự do df 

Trung bình 
bình phương 

Tổng 
bình phương 

F-test P 

 OL  Giữa các nhóm 13 45,81 595,59 262,81  

  

0,001 < 0,05 

  Trong nhóm 196 0,17 34,17 

 OW  Giữa các nhóm 13 12,76 165,93 177,67  0,001 < 0,05 

Trong nhóm 196 0,07 14,08     

 P  Giữa các nhóm 13 403,17 5241,26 522,37  0,001 < 0,05 

Trong nhóm 196 0,77 151,27     

 
OL/OW  

Giữa các nhóm 13 3,95 51,42 169,01  0,001 < 0,05 

Trong nhóm 196 0,023 4,58     
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3.2. Số đo trung bình của đá tai 

Để đánh giá kích thước đá tai cþa 14 loài 

(dựa trên 15 méu/loài): nghiên cứu đã thực hiện 

đo chiều dài OL, chiều rûng OW, chu vi P, tî lệ 

chiều dài và chiều rûng OL/OW, sau đò tính 

toán các giá trð trung bình, kết quâ được thể 

hiện trong bâng 1. 

Phån tích Anova đã được thực hiện, nhìm 

đánh giá sự khác nhau cþa các chî sø OL, OW, 

P, OL/OW giữa các loài. Kết quâ phån tích đã 

nhên được những tín hiệu về sự khác nhau ở tçt 

câ các chî sø hình thái (P <0,05, F >> 1) ở đû tin 

cêy 95% (Bâng 2). 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, hình däng 

cþa đá tai được được mô tâ có nhiều däng khác 

nhau: hình elip cánh cung, hình lá, hình đïa, 

hình elip khuyết…, chþy chính (rostrum): đøi 

chþy (antirostrum): chþy hêu (post rostrum): 

nøi chþy (para rostrum) cò đû dài, hình däng 

(däng góc tù, góc nhõn…) và cçu trúc (viền có 

mào, khöng cò mào…) khác nhau. Khía lớn (big 

excision): khía nhó (smallex precision): rãnh 

trung tâm (sulcus); giếng trước (ostium); giếng 

sau (cauda): - gờ rãnh trên (papilla); gờ rãnh 

dưới (sulcus sarch) cò đû nông sâu, vð trí, hình 

däng là khác nhau mang tính chçt đðc trưng 

cho loài. Đá tai Sagittal cþa cá xương thường có 

hình thái cụ thể, có tính chçt đðc trưng cho loài 

và ít biến đùi về hình däng trong mût loài 

(Campana, 2004; He & cs., 2017). Công tác phân 

tích kích thước và hình däng đá tai Sagittal cþa 

cá là công cụ hữu ích để xác đðnh loài và đánh 

giá sự phân bø cþa các đàn cá theo đða lý (Tuset 

& cs., 2003; He & cs., 2017). 

Các gòc biên được quan sát thçy trên đa sø 

viền lưng và bụng cþa đá tai là khöng đều, gçp 

khýc cò hình thành các mào. Các đäi diện loài 

cá lượng, cá dóc, cá chî vàng, cá liệt vây vàng là 

những loài có chþy chính (rostrum) dài, có khía 

lớn (big excision) sâu và rûng, phân cách với đøi 

chþy (antirostrum). Đá tai cþa nhóm cá kìm, cá 

sơn đá, cò chþy chính và đøi chþy không rõ 

ràng; đðc biệt loài cá bơn, trên toàn bû phæn 

viền đá tai trñn nhïn và không có các mào hoðc 

rëng cưa. Trong 14 loài đã thu được, kích thước 

trung bình OL, OW cþa đá tai cá đøi đæu nhõn 

là cao nhçt (OL = 8,03 ± 0,12; OW = 4,07 ± 0,08; 

P = 24,38 ± 0,15) và kích thước cþa cá liệt vây 

vàng là nhó nhçt (OL = 0,75 ± 0,01; OW = 0,37 ± 

0,02; P = 1,35 ± 0,112). Sự khác biệt về hình 

thái đá tai giữa các loài được thể hiện qua tî lệ 

OL/OW (F = 169,1; P <0,05) với giá trð cao nhçt 

là loài cá bøng chçm (0,84) và giá trð nhó nhçt là 

cá dóc (0,34): tî lệ này khác là khác biệt giữa các 

loài (Bâng 2). 

Qua những mô tâ trên, có thể nhên thçy 

rìng hình thái đá tai cþa các loài khác nhau là 

hoàn toàn khác nhau, điều này mût læn nữa 

khîng đðnh, đá tai là mût công cụ rçt quan 

trõng để nhên biết loài. Công cụ này đðc biệt có 

ý nghïa khi sử dụng hình thái đá tai để xác đðnh 

các loài đã từng t÷n täi mût hệ sinh thái. Theo 

nghiên cứu cþa Lin & cs., (2019) đã dựng läi đa 

däng loài cþa cá rän san hö đã từng có mðt täi 

phía tây Caribbean Panama và cûng hòa 

Dominican, kết quâ xác đðnh được 56 taxa thuûc 

35 hõ. Ở mût sø nghiên cứu khác các nhà khoa 

hõc đã sử dụng đá tai để xác đðnh thành phæn 

thức ën cþa Hâi cèu, Chim, Rái cá và mût sø 

đûng vêt ën cá cỡ lớn (Gurova & Pastuhov, 

1974; Härkonen, 1986; Svetocheva & cs., 2002). 

Như vêy, kết quâ cþa nghiên cứu này cÿng đòng 

góp thêm vào ngu÷n tư liệu cho công tác xác 

đðnh thành phæn loài đã từng t÷n täi trong lðch 

sử cþa các hệ sinh thái, hoðc chứng minh sự có 

mðt cþa chúng trong thức ën cþa các đûng vêt 

ën cá cỡ lớn. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã mö tâ hình thái đá tai cþa 

14 loài cá täi Cát Bà (Hâi Phòng) và Thù Chu 

(Kiên Giang): chúng có nhiều hình däng hình 

khác nhau: hình elip cánh cung (Sargocentron 

rubrum…): hình lá (Hemiramphus sp…): hình 

đïa (Plotosus lineatus…)…; chþy chính, đøi 

chþy, giếng trước, giếng sau… nöng såu, dài 

ngín khác nhau, các đðc điểm này dễ nhên biết 

và mang tính đðc trưng cþa múi loài. Kết quâ 

cþa phân tích ANOVA (ở đû tin cêy 95%) cho 

chî sø chiều dài, chiều rûng, chu vi, tî lệ chiều 
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dài chia chiều rûng cþa các loài là khác nhau 

(P < 0,05; F >> 1). 

 Như vêy, ở các loài cá khác nhau sẽ có hình 

däng, cçu trýc, kích thước (chiều dài, chiều rûng 

chu vi, tî lệ chiều dài và chiều rûng) là khác 

nhau. Các mô tâ và phân tích cþa nghiên cứu 

đòng gòp cho dữ liệu về phân loäi cá và đðc biệt 

cò ý nghïa trong cöng tác xác đðnh thành phæn 

loài có trong thức ën hoðc loài đã t÷n täi trong 

lðch sử...  

Đề xuçt tiếp tục nghiên cứu mở rûng mô tâ 

hình thái đá tai cþa các nhóm loài khác nhau, 

đðc biệt là những loài cñn chưa cò dữ liệu về đá 

tai täi Việt Nam. 

LỜI CẢM ƠN 

Nhóm tác giâ xin được câm ơn ngu÷n kinh 

phí thực hiện nghiên cứu từ đề tài E 3.1 nhánh 

17 cþa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. 
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