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Abstract
The paper presents the results of determining the spawning grounds of some fish species in Nha Trang bay
MPA, which were sampled in 9/2018, 11/2018, 5/2019 and 7/2019. The analysis results are based on the
distribution of the general density and the developmental stages, analysis of decision trees from egg density,
location of stations and months by CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detector), allowing a
relatively accurate estimate of the spawning ground of the red anchovy (Encrasicholina punctifer Fowler,
1938) and the species of the genus Scarus. As a result, the main spawning grounds for red anchovy were the
east of Hon Rua and the northeast of Hon Tam and that of Scarus is the southwest of Hon Mun island.
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Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả về xác định bãi đẻ của một số loài cá trong vịnh Nha Trang, được thu mẫu đại diện
vào tháng 9/2018, 11/2018, 5/2019 và 7/2019. Kết quả phân tích dựa vào phân bố của mật độ chung và ở các
giai đoạn phát triển của trứng cá, phân tích quyết định hình cây (Decision Trees) từ mật độ trứng, vị trí trạm
và tháng bằng thuật toán CHAID, cho phép ước lượng tương đối chính xác khu vực bãi đẻ tập trung của cá
cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer Fowler, 1938) và các loài thuộc giống cá mó Scarus. Kết quả đã xác
định được bãi đẻ chính của cá cơm sọc xanh là phía đông Hòn Rùa, đông bắc Hòn Tằm và của giống cá mó
là phía tây nam của Hòn Mun.
Từ khóa: Bãi đẻ, cá cơm sọc xanh, cá mó, vịnh Nha Trang.

MỞ ĐẦU
Khu bảo tồn biển có vai trò quan trọng
trong việc di trì và bổ sung cá thể cho các quần
đàn tại chỗ và các khu vực lân cận, góp phần
vào khai thác bền vững. Xác định được bãi đẻ
của cá có ý nghĩa quan trọng đối với công tác
bảo vệ bãi, cũng như có được hiểu biết về bổ
sung của các quần đàn, thông qua phát tán
nguồn giống đến vùng khai thác [1]. Nguồn
giống sinh ra từ khu vực được bảo vệ trong khu
bảo tồn được lưu giữ lại và phát tán ra khu vực
xung quanh để bổ sung đến các quần đàn trong
khu bảo tồn. Nhiều loài cá sinh sản trong các
khục vực được bảo vệ của khu bảo tồn biển,
phát tán nguồn giống (trứng cá - cá bột) đến
khu vực lân cận và con non phát triển và trở
thành đối tượng khai thác khi trưởng thành [2–
4]. Quá trình phát tán của ấu trùng cá được xem
như là một nhân tố quyết định đến sự liên kết
quần thể của các loài cá giữa các khu vực khác
nhau [5].
Vịnh Nha Trang kéo dài từ Mũi Kê Gà đến
Mũi Cù Hin, có diện tích 249,65 km² bao gồm
12 hòn đảo lớn nhỏ. Năm 2001, khu bảo tồn
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biển vịnh Nha Trang được thành lập với tên gọi
ban đầu là Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, từ đó
việc quản lý khai thác thủy sản đã chặt chẽ hơn,
cấm đánh bắt vùng lõi và vùng đệm, cơ cấu các
loại nghề khai thác đã thay đổi thông qua các
chương trình, dự án chuyển đổi cơ cấu nghề
của địa phương, tuy nhiên chưa có sự chuyển
biến, số lượng phương tiện các nghề khai thác
vẫn còn khá lớn [6–8]. Mặc dù sau gần 20 năm
Khu Bảo tồn biển Hòn Mun (nay là Khu Bảo
tồn biển vịnh Nha Trang) được thành lập, cơ
quan quản lý địa phương đã có nhiều quy định,
quy chế về quản lý đa dạng sinh học và nguồn
lợi sinh vật trong vịnh. Khu Bảo tồn vịnh Nha
Trang chính là nơi bổ sung nguồn lợi cá đến
các khu vực lân cận theo hiệu ứng lan tràn của
cơ chế phát tán. Do đó việc xác định các bãi đẻ
của các loài cá trong khu bảo tồn là dữ liệu
quan trọng để đánh giá lượng phát tán của
trứng cá ra các khu vực lân cận. Từ đó có cơ sở
đánh giá biến động về không gian và thời gian
phục vụ cho việc thiết lập khu vực bảo vệ bãi
đẻ gắn liền với công tác bảo tồn đa dạng sinh
học biển.
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TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Thu mẫu trứng cá
Thu thập mẫu vật được tiến hành 4 đợt thu
mẫu tại 20 trạm trong thời gian tháng 9 và 11
năm 2018; tháng 5 và 7 năm 2019 (hình 1), là
thời kỳ cá đẻ tập trung ở vịnh Nha Trang [9].
Dụng cụ thu mẫu trứng cá và cá bột theo
[10]: Sử dụng lưới hình chóp chữ nhật kéo ở
tầng mặt để thu mẫu trứng cá và cá bột mới nở,
lưới có miệng lưới hình chữ nhật 0.5 × 1 m,
diện tích là 0,5 m2, kích thước mắt lưới 0,33
mm. Tại mỗi trạm thu mẫu, lưới tầng mặt được

kéo phía sau tàu từ 10–15 phút, vận tốc kéo
lưới từ 2–3 hải lý/giờ, sao cho thể tích lọc qua
lưới tương đương đến hơn 100 m3. Trên miệng
lưới có gắn lưu tốc kế để tính lượng nước lọc
qua lưới.
Lưới sau khi kéo lên dùng nước sạch tại
chỗ rửa mặt ngoài cho mẫu trôi xuống ống đáy,
sau đó xả ống đáy có mẫu vào lọ nhựa thể tích
1–3 lít.
Mẫu được bảo quản trong dung dịch
formalin pha với nước biển với nồng độ 4–6%
và được đưa về phòng thí nghiệm Viện Hải
dương học.

Hình 1. Sơ đồ trạm thu mẫu trứng cá - cá bột trong vịnh Nha Trang
Phân tích định tính và định lượng mẫu vật
trứng cá
Trứng cá được nhặt lặp lại bởi 2 người khác
nhau, mẫu trứng cá cho vào lọ con để định loại
và đếm số lượng.
Phân tích định tính trứng cá và cá bột mới
nở (tiền cá bột) dưới kính lúp có độ phóng đại
8–56 lần. Định loại đến bậc taxon thấp nhất

dựa vào các tài liệu của Delsman (1929) [11],
Okiyama (1988) [12], Leis và Rennis (1983)
[13], Leis và Trnski (1989) [14], Moser (1996)
[15], Shao et al., (2001) [16], Leis và CarsonEwart (2004) [17], Võ Văn Quang và nnk.,
(2010) [18], Mwaluma et al., (2014) [19]. Xác
định các giai đoạn phát triển của trứng theo
[20] và tiền cá bột theo [21].
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Ước tính thời gian cá bố mẹ đẻ trứng của
loài cá cơm sọc xanh E. punctifer và giống cá

mó Scarus dựa vào thời gian (giờ) của các giai
đoạn phát triển phôi (bảng 1).

Bảng 1. Thời gian (giờ) phát triển của trứng loàicá cơm sọc xanh và giống cá mó
Nhóm cá
Loài cá cơm sọc xanh E. punctifer
Giống cá mó Scarus

Ia
0–4
0–4

Giai đoạn phát triển trứng cá
Ib
II
III
IV
4–8
8–12
12–20
20–30
4–6
6–8
-

Nguồn
[22]
[23]*

Ghi chú: * Trứng giống cá mó Scarus chưa có các tài liệu về thời gian phát của các giai đoạn triển phôi. Tuy
nhiên trứng của chúng thu được chủ yếu ở giai đoạn Ib đến giai đoạn II, theo [23] ước tính tuổi giai đoạn
phát triển trứng cá dựa vào nhiệt độ tại các trạm thu mẫu theo công thức Yi, t = a.eb.t (1). Trong đó: Yi, t là tuổi
(giờ) của giai đoạn phát triển thứ i tại nhiệt độ t; a và b là hệ số tương quan.

Định lượng trứng cá hoặc cá bột thu được
dựa vào lượng nước lọc qua lưới, tính theo
công thức sau:
V

K *L*S
99999

(2)

Trong đó: V là thể tích nước lọc qua lưới; K =
26873 là hằng số thực nghiệm của lưu tốc kế; L
là số lưu tốc kế quay được (số sau khi kéo lưới
trừ đi số trước khi thả lưới); S là diện tích
miệng lưới (m2).
Tính mật độ trứng cá hoặc cá bột trong 100
m3 nước như sau:
n *100
M
(3)
V
Trong đó: M là mật độ trứng cá hoặc cá bột (cá
thể/100m3); n là số trứng hoặc cá bột thu được
trong mỗi mẻ lưới. V là thể tích nước lọc qua
lưới từ công thức (2).
Phân tích xác định và dự báo khu vực bãi
đẻ của một số nhóm loài chủ yếu dựa vào phân
tích quyết định hình cây (Decision Trees) từ
mật độ trứng cá, vị trí trạm và tháng bằng thuật
toán CHAID (Chi-square Automatic Interaction
Detector). Thuật toán dự báo vị trí trạm với xác
xuất và mật độ của trứng cá theo nguyên tắc lựa
chọn xác xuất cao nhất với khoảng mật độ tại
các trạm và tháng của mỗi nhóm cá; trong đó
các trạm có xác xuất thấp hoặc bằng không bị
loại ra khỏi kết quả. Tính toán thực hiện phần
mềm XLSTAT [24].
Các trạm thu mẫu được phân chia theo
phân vùng của Khu bảo tồn biển như sau: Các
trạm số 3, 10, 16, 17 là các trạm ở khu vực
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vùng lõi thuộc các đảo Hòn Mun và Hòn Dung;
các trạm 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19 nằm trong
vùng đệm; các trạm 5, 6, 7, 11 và 13 nằm trong
vùng chuyển tiếp, các trạm 1, 2, 4 và 20 là các
trạm nằm phía ngoài ranh giới khu bảo tồn.Từ
kết mật độ của các giai đoạn phát triển trứng cá
và cá bột mới nở (tiền cá bột), tiến hành phân
tích mật độ trung bình cho từng giai đoạn phát
triển của trứng và tiền cá bột đối với các trạm
được phân chia theo phân vùng như trên cho
các tháng thu mẫu. Mật độ trung bình mỗi giai
đoạn phát triển trứng cá và tiền cá bột được
biểu thị bằng 95% độ tin cậy theo công thức:
X Z


n

[25]

Trong đó: X là giá trị trung bình; Z = 1,960; µ
là độ lệch chuẩn; n là số mẫu.
Ước tính diện tích bãi đẻ dựa trên đường
đẳng phân bố trứng cá với mức mật độ tối thiểu
từ ước tính CHAID và được số hóa diện tích
ước lượng trên phần mềm Google Earth Pro,
bằng cách xuất ảnh từ Surfer sang Google
Earth Pro.
Vẽ sơ đồ bằng phần mềm MiniTab và Surfer.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Phân bố mật độ và các giai đoạn phát triển
một số nhóm cá ở vùng biển vịnh Nha Trang
Loài cá cơm sọc xanh Encrasicholina
punctifer Fowler, 1938.
Trứng cá loài cá cơm sọc xanh tập trung
chủ yếu ở các trạm vùng đệm và vùng bên
ngoài; vào tháng 9/2018 trứng tập trung chủ
yếu ở trạm 14 (đông bắc Hòn Tằm) với 7853
trứng và trạm 1 (đông Hòn Rùa) với 2.309
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trứng trên 100 m3, mật độ trứng của chúng
giảm, tập trung chủ yếu ở bãi cạn lớn giữa

Hòn Rùa và Hòn Cau, bắc Hòn Tre và đông
bắc Hòn Mun.

Tháng 9/2018

Tháng 11/2018

Tháng 5/2019

Tháng 7/2019

Hình 2. Phân bố trứng cá loài cá cơm sọc xanh ở tầng mặt
Giống cá mó Scarus.
Đối với trứng giống cá mó Scarus cho thấy
nhóm cá này đẻ tập trung ở 7 khu vực chính là
phía tây nam Hòn Mun (vùng lõi) vào tháng
9/2018 và tháng 7/2019, phía đông bắc Hòn
Tằm và Hòn Mun (vùng đệm) và khu vực phía
tây và tây nam Hòn Tre (hình 3). Phần lớn
trứng giống cá mó Scarus chỉ thu được trứng ở
giai đoạn Ia đến giai đoạn II. Do đó từ thực tế
thời gian thu mẫu, có thể suy đoán chúng đẻ
vào buổi sáng sớm từ 3–5 giờ sáng.
Sự xuất hiện trứng cá mới đẻ, trứng ở giai
đoạn phát triển sớm (Ia và Ib) ở loài cá cơm sọc
xanh chủ yếu ở các trạm vùng nước bên ngoài

khu bảo tồn, trung bình 35 trứng trên 100 m3
đến vùng đệm 8 trứng và vùng lõi và vùng
chuyển tiếp dưới 1 trứng trên 100 m3. Tuy
nhiên ở các giai đoạn phát triển sau của trứng
(III và IV) và cá bột mới nở đều xuất hiện ở
vùng đệm và vùng lõi của Khu Bảo tồn vịnh
Nha Trang (hình 4). Đối với giống cá mó
Scarus, trứng thu được cho thấy cá bố mẹ mới
đẻ tại các khu vực xuất hiện tập trung là tây
nam và đông bắc Hòn Mun, đông bắc Hòn
Tằm, còn lại các khu vực khác mật độ thấp, chỉ
ở khu vực mũi Bàn Than, phía tây bắc Hòn Tre
có mật độ cao nhất 220 trứng trên 100 m3.
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Tháng 9/2018

Tháng 11/2018

Tháng 5/2019

Tháng 7/2019

Hình 3. Phân bố trứng cá giống cá mó Scarus ở tầng mặt
1000
± 95% Khoảng tin cậy

-3

m )
(n*100
độđộ
Mật
(n*100m-3)
Mật

800
600
400
200
0

Ia Ib II III IV TCB
Vùng bên ngoài

Ia Ib II III IV TCB
Vùng chuyển tiếp

Ia Ib II III IV TCB
Vùng đệm

Ia Ib II III IV TCB
Vùng lõi

Hình 4. Mật độ trung bình trứng cá loài cá cơm sọc xanh ở lưới tầng mặt ở các giai đoạn phát triển
tại các khu vực khác nhau của vịnh Nha Trang (Giai đoạn phát triển trứng cá Ia - IV và cá bột mới
nở (tiền cá bột - TCB)

120

Estimation of the spawning ground of some fish

Dự báo và xác định bãi đẻ của một số nhóm
loài cá ở vùng biển vịnh Nha Trang
Kết quả dự báo vị trí bãi đẻ của cá cơm sọc
xanh cho thấy bãi đẻ của chúng cũng xuất hiện
tại trạm 1 với mật độ 2.740–5.844 trứng trong
100 m3, xác suất bãi đẻ tại trạm 1, nằm phía
đông Hòn Rùa, thuộc vùng bên ngoài khu bảo
tồn là 100%. Trong khi đó bãi đẻ tại trạm 14, ở
phía đông bắc Hòn Tằm, thuộc vùng đệm có
mật độ trứng cá cao từ 5,844–7,853 trứng trong
100 m3 với xác suất 100% (bảng 1). Đối với
giống cá mó Scarus được dự báo bãi đẻ tại trạm

16; ở tây nam Hòn Mun, thuộc vùng lõi, có mật
độ từ 938–1.435 trứng trong 100 m3, với xác
xuất 100% (bảng 2).
Dựa trên phân bố của trứng cá và kết quả
thu được ước tính bãi đẻ cá cơm sọc xanh ở
khu vực Hòn Rùa trên diện tích 1.200 ha với
mật độ từ 2.700–5.800 trứng trong 100 m3 và
khu vực đông bắc Hòn Tằm khoảng 70 ha với
mật độ từ 5.800–7.800 trứng. Đối với giống cá
mó Scarus diện tích bãi đẻ ở tây nam Hòn Mun
khoảng 80 ha với mật độ trứng từ 940–1.440
trứng (hình 5).

Bảng 1. Kết quả dự báo vị trí bãi đẻ (trạm) và thời gian (tháng)
của loài cá cơm sọc xanh từ mô hình CHAID
Trạm dự báo

Tần xuất Tỉ lệ chính xác

Vùng

2

4

5,48%

Bên ngoài

1

2

100%

Bên ngoài

14

1

100%

Đệm

2

3

5,36%

Bên ngoài

2

1

5,88%

Bên ngoài

Diễn giải
Nếu mật độ trứng cá cơm sọc xanh từ 0–2.740 trứng trong
100 m3, bãi đẻ tại trạm 2 là 5,5%
Nếu mật độ trứng cá cơm sọc xanh từ 2.740–5.844 trứng
trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 1 là 100%
Nếu mật độ trứng cá cơm sọc xanh từ 5.844–7.853 trứng
trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 14 là 100%
Nếu trong các tháng 5, 9, 11 và mật độ trứng cá cơm sọc
xanh từ 0–2.740 trứng trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 2 là 5,4%
Nếu trong tháng 7 mật độ trứng cá cơm sọc xanh từ 0–2.740
trứng trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 2 là 5,9%

Bảng 2. Kết quả dự báo vị trí bãi đẻ (trạm) và thời gian (tháng)
của giống cá mó Scarus từ mô hình CHAID
Trạm dự báo

Tần xuất Tỉ lệ chính xác

1

4

5,33%

16

1

100 %

19

1

5,56%

1

3

5,26%

Vùng
Bên
ngoài
Lõi
Bên
ngoài
Bên
ngoài

Diễn giải
Nếu mật độ trứng cá giống cá mó Scarus từ 0–938 trứng trong
100 m3, bãi đẻ tại trạm 1 là 5,3%
Nếu mật độ trứng cá giống cá mó Scarus từ 938–1.435 trứng
trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 16 là 100%
Nếu trong tháng 11 và mật độ trứng cá giống cá mó Scarus từ
0–938 trứng trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 19 là 5,6%
Nếu trong các tháng 5, 7, 9 và mật độ trứng cá giống cá mó
Scarus từ 0–938 trứng trong 100 m3, bãi đẻ tại trạm 1 là 5,3%

Các kết quả điều tra trước đây cho thấy
nguồn giống trứng cá trong vùng biển vịnh Nha
Trang khá phong phú, mật độ trứng cá là 477
trứng/100 m3, trong đó loài cá cơm sọc xanh
trung bình khoảng 259 trứng/100 m3 và mật độ
tập trung ở các khu vực bên ngoài rạn san hô
[26]. Đặng Đỗ Hùng Việt (2013) [27] khảo sát
10 điểm thu mẫu xác định được 3 bãi đẻ của cá
rạn san hô là bãi Mũi Dê, phía nam Hòn Một và
nam Hòn Miễu, tuy nhiên mật độ cá bột lại khá
thấp hơn 5–7 lần so với các đợt điều tra năm
2009 [9]. Sự khác biệt về mật độ cá bột có thể

là do các loại lưới thu mẫu có kích thước nhỏ
hơn (miệng hình chữ nhật dài 60 cm và rộng 40
cm so với dài 100 cm và rộng 50 cm), khu vực
thu mẫu chủ yếu phía nam Hòn Tre và mùa vụ
là tháng 4 đại diện cho mùa khô và tháng 9, 10
đại diện cho mùa khô. Nhìn chung, vùng biển
vịnh Nha Trang, trứng cá và cá bột đã được
điều tra, tuy nhiên quy mô nghiên cứu khác
nhau. Các kết quả tập trung vào thành phần
loài, phân bố mật độ và mùa vụ, bước đầu góp
phần vào hiểu biết các bãi phân bố tập trung và
mùa vụ đẻ trứng của cá.
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Hình 5. Sơ đồ khu vực bãi đẻ của loài cá cơm sọc xanh và giống cá mó ở vịnh Nha Trang
Khảo sát này với 20 trạm phủ trên vùng
biển vịnh Nha Trang, ở các phân vùng khác
nhau của Khu bảo tồn. Kết quả phân tích và dự
báo, đã xác định được mật độ tập trung của
trứng cá cơm sọc xanh ở hai bãi đẻ chủ yếu là
phía đông Hòn Rùa và đông bắc Hòn Tằm.
Trong khi đó các loài thuộc giống cá mó Scarus
sinh sản chủ yếu phía tây nam Hòn Mun. Kết
quả chỉ ra loài cá cơm sọc xanh là cá nổi nhỏ,
di cư trong biển (oceanodromous) sống ven bờ
có liên quan đến rạn [28], sinh sản ở vùng nước
ven các đảo. Cá cơm sọc xanh là loài được
đánh bắt chủ yếu trong nghề lưới trủ ở vùng
biển vịnh Nha Trang [6, 29], vì vậy đây cũng là
nguồn lợi quan trọng ở vùng biển này. Trong
khi đó các loài thuộc giống cá mó Scarus là

122

loài cá sống ở rạn, ăn thực vật [30], sinh sản ở
khu vực vùng lõi là là tây nam Hòn Mun, nơi
có san hô phong phú hơn với độ phủ cao. Việc
xác định bãi đẻ gắn với đặc tính sinh học và
sinh thái của loài cá và các yếu tố môi trường
liên quan, cũng như nguồn thức ăn cá con cần
được nghiên cứu trong thời gian đến, nhằm làm
sáng tỏ về khu vực bãi đẻ và ương dưỡng phù
hợp với từng nhóm cá. Từ đó có cơ sở khoa
học thiết lập các khu vực bảo vệ bãi đẻ và ương
dưỡng con non của cá, phục vụ cho việc quan
lý bền vững nguồn lợi. Kết quả này góp phần
bổ sung thêm 3 bãi đẻ của 2 nhóm cá, trong đó
có cá mó Scarus là nhóm cá rạn san hô; cùng
với 3 bãi đẻ của các nhóm cá rạn quan sát thấy
cá tập trung kết đàn sinh sản ở nam Hòn Miễu,

Estimation of the spawning ground of some fish

nam Hòn Một và Mũi Bãi Dê nghiên cứu trước
đây [27] cho thấy ở vịnh Nha Trang có 6 bãi đẻ
của cá. Trong thời gian đến cần có các nghiên
cứu sâu hơn kết hợp quan sát cá bố mẹ tập
trung đẻ trứng và thu mẫu trứng cá để có được
bức tranh hoàn chỉnh về các bãi đẻ của cá ở
khu vực này.

[5]

[6]
KẾT LUẬN
Bãi đẻ của cá cơm sọc xanh ở khu vực Hòn
Rùa ước tính với diện tích 1.200 ha, mật độ từ
2.700–5.800 trứng trong 100 m3 và khu vực
đông bắc Hòn Tằm có diện tích khoảng 70 ha,
mật độ từ 5.800–7.800 trứng.
Bãi đẻ của giống cá mó Scarus ở tây nam
Hòn Mun, diện tích khoảng 80 ha, mật độ trứng
từ 940–1.440 trứng trong 100 m3.
Lời cảm ơn: Bài báo được hỗ trợ kinh phí bởi
đề tài mã số VAST06.03/18–19 “Nghiên cứu
cơ chế lưu giữ lại và quá trình phát tán của
nguồn giống cá (trứng cá - cá bột) trong vịnh
Nha Trang”. Tác giả xin cảm ơn các phản biện
đã có những góp ý rất xác đáng để hoàn thiện
bài báo.
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