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Tóm tắt: Tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) là loài cá cảnh đang được khai thác từ tự nhiên để phục vụ nhu
cầu nuôi cảnh trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận được nghiên cứu nào về đặc
điểm sinh sản loài cá này. Nghiên cứu này đánh giá đặc điểm sinh sản của cá Tỳ bà bướm hổ tại tỉnh Thừa
Thiên Huế. Tổng số 3.719 mẫu được thu từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 để đánh giá các chỉ
tiêu: xác định tỷ lệ đực/cái, các chỉ số độ béo Fulton và Clark, các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục, hệ số
thành thục sinh dục và kích thước thành thục. Kết quả cho thấy tỷ lệ đực/cái trong quần đàn tự nhiên là
0,76 (với 43,1% cá đực và 56,9% cá cái). Cả độ béo Fulton và Clark của cá đều biến động qua các tháng
trong năm, trong đó đạt cao nhất vào tháng 3 và tháng 7. Mức độ phát triển của tuyến sinh dục và hệ số
thành thục sinh dục của cá đạt cao vào hai đợt trong năm, đợt một từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm
sau và đợt hai từ tháng 4 đến tháng 6. Kích thước thành thục lần đầu đối với cá Tỳ bà bướm hổ đực là
45,04 mm và cá cái là 44,39 mm.
Từ khóa: đặc điểm sinh sản, Sewellia lineolata, Thừa Thiên Huế, Tỳ bà bướm hổ

1

Đặt vấn đề
Việt Nam là một trong những nước có nhiều tiềm năng về phát triển cá cảnh do khí hậu

thuận lợi, nguồn lợi thủy sinh vật tự nhiên phong phú, v.v… Nhiều loài cá cảnh phân bố tự
nhiên ở Việt Nam như cá Thanh ngọc (Ctenops pumilus), cá Lòng tong (Rasbora spp.), cá Xiêm
(Betta splendens), các loài thuộc giống Tỳ bà bướm (Sewellia), v.v… đã và đang được nhiều người
nuôi cảnh ưa chuộng. Trong đó, cá Tỳ bà bướm hổ (Sewellia lineolata) là một trong những loài
nổi bật, đã được khai thác phục vụ xuất khẩu [4].
Tỳ bà bướm hổ là loài cá nước ngọt bản địa của Việt Nam [4]. Theo nhiều nghiên cứu,
loài cá này phân bố ở các sông suối nước ngọt các tỉnh miền Trung Việt Nam như Bình Định,
Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế [3, 14].
Ở Thừa Thiên Huế, cá Tỳ bà bướm hổ phân bố ở nhiều thủy vực nước ngọt thuộc các xã
miền núi huyện Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà, v.v… Không giống các tỉnh khác như Bình
Định và Quảng Nam, loài cá này hiện nay chưa được chú ý khai thác ở Thừa Thiên Huế. Tuy
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nhiên, cá Tỳ bà bướm hổ do có cùng vùng phân bố với nhiều loài cá khác nên thường bị chết
bởi các ngư cụ khai thác.
Theo ghi nhận từ các tài liệu hiện có, đến nay cá Tỳ bà bướm hổ vẫn chưa được quan tâm
nhiều. Những nghiên cứu về cá Tỳ bà bướm hổ mới chỉ dừng lại ở mức độ phân loại và phân
bố mà chưa đi sâu về các đặc điểm sinh sản [5, 8, 14, 15]. Nghiên cứu “Đặc điểm sinh sản cá Tỳ bà
bướm hổ (Sewellia lineolata) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” được thực hiện nhằm xây dựng dữ liệu khoa
học, tạo tiền đề cho sinh sản nhân tạo loài cá này.

2

Phương pháp

2.1

Thu mẫu
Mẫu cá Tỳ bà bướm sử dụng trong nghiên cứu được thu theo định kỳ 2 lần/tháng, từ

tháng 01/2017 đến tháng 8/2018 tại các huyện Nam Đông, Hương Trà, A Lưới và Phú Lộc tỉnh
Thừa Thiên Huế (Hình 1). Mẫu cá sau khi thu được bảo quản bằng formalin 10% tại thực địa,
sau đó được chuyển về phòng thí nghiệm Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
để phân tích các chỉ tiêu nghiên cứu. Tổng số mẫu nghiên cứu là 3719.

Hình 1. Khu vực thu mẫu
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế [1] và Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam [2]

2.2

Xác định giới tính
Giới tính cá Tỳ bà bướm hổ được phân biệt bằng hình thái bên ngoài và giải phẫu tuyến

sinh dục.
2.3

Xác định độ béo
Ðộ béo Fulton được xác định theo Công thức 1 (Fulton, 1902 trích dẫn của Espino-Barr và

cộng sự [13])
F = W × 100/L3
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Ðộ béo Clark được xác định theo Công thức 2 (Clark, 1928 trích dẫn của Espino-Barr và
cộng sự [13])
Cl = W0 × 100/L3
trong đó F là độ béo Fulton; Cl là độ béo Clark; W là khối lượng toàn thân cá (có nội quan) (g);
W0 là khối lượng thân cá không có nội quan (g); L là chiều dài toàn thân cá (cm).
2.4

Hệ số thành thục (GSI: Gonado Somatic Index)
Hệ số thành thục của cá được xác định dựa theo công thức của Kaur và cộng sự [17]

(Công thức 3)
GSI = (Wg × 100)/W
trong đó GSI là hệ số thành thục của cá; Wg là khối lượng tuyến sinh dục (g); W là khối lượng
toàn thân cá (g).
2.5

Sức inh ản
Sức sinh sản tuyệt đối là tổng số trứng ở giai đoạn thành thục (IV) trong buồng trứng,

được xác định theo phương pháp số lượng của Hunter và cộng sự [16] (Công thức 4):

trong đó n là số trứng đếm được từ mẫu đại diện lấy từ buồng trứng để đếm (hạt); G là khối
lượng buồng trứng (g); g là khối lượng của mẫu trứng được lấy ra để đếm (g).
Sức sinh sản tương đối (FA) được xác định theo Công thức 5 [16]
FA = F/W
trong đó F là sức sinh sản tuyệt đối (trứng); W là khối lượng toàn thân cá cái (g).
2.6

Xác định kích thước thành thục
Kích thước thành thục sinh dục của cá Tỳ bà bướm hổ được xác định theo King [18], thể

hiện bởi Công thức 6:

trong đó P là tỷ lệ cá thành thục. Cá thành thục (cá trưởng thành) sử dụng trong công thức này
là những cá thể có tuyến sinh dục giai đoạn III, IV [22, 24]; L là chiều dài toàn thân cá (mm); Lm
là chiều dài trung bình 50% quần đàn cá thành thục (mm).
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Xác định các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục
Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục được xác định theo thang 6 bậc của Xakun và

Buskaia [11].
2.8

Xử lý ố liệu
Số liệu về sức sinh sản, độ béo,… được xử lý theo phương pháp thống kê bằng phần

mềm Excel. Sđưliệu về sức sinh sản, độ béo,… được xử lý theo phương pháp thống kê bằng
phần mềm Excel.

3

Kết quả và thảo luận

3.1

Phân biệt giới tính và tỷ lệ đực/ cái
Tỳ bà bướm hổ là loài có thể phân biệt giới tính bằng hình thái bên ngoài. Qua quan sát

hình thái kết hợp với giải phẫu 60 mẫu, các tác giả đã phát hiện một số đặc điểm về hình thái:
đầu và hoa văn trên thân có sự khác biệt giữa cá đực và cá cái. Cá Tỳ bà bướm hổ đực có phần
phía trước đầu góc cạnh (như hình thang), trong khi đó phần này ở cá cái có dạng hình tròn
(Hình 2C, 2D). Nhìn từ mặt lưng, các hoa văn của cá đực có kích thước lớn tạo thành những
mảng màu vàng nâu rất rõ nét, đặc biệt là ở phần gốc vây lưng. Trong khi đó, hoa văn của cá
cái hình gần tròn, nhỏ, màu sẫm hơn và phân bố khá đều ở toàn mặt lưng (Hình 2 A, 2B).

Hình 2. Phân biệt giới tính cá Tỳ bà bướm hổ
A, B lần lượt là hoa văn trên lưng cá đực, cá cái; C, D lần lượt là đầu của cá đực, cá cái

Tỷ lệ đực/cái trong quần đàn tự nhiên của cá là một trong những chỉ số có ý nghĩa hỗ trợ
lựa chọn số lượng cá đực cá cái hợp lý trong quá trình sinh sản nhân tạo. Việc khảo sát 3719
mẫu cá Tỳ bà bướm hổ khai thác từ tự nhiên cho thấy tỷ lệ đực/cái trung bình của loài cá này là
0,76 (43,1% cá đực và 56,9% cá cái). Sự biến động của tỷ lệ này thường phụ thuộc vào thời gian
trong năm và kích thước cá thể (Hình 3, Hình 4).
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Hình 3. Tỷ lệ đực/cái của cá Tỳ bà bướm hổ theo nhóm kích thước

Từ số liệu trên Hình 3 có thể nhận thấy ở các nhóm kích thước nhỏ số cá cái trong quần
đàn cao hơn cá đực. Giá trị này đạt cao nhất ở nhóm kích thước 45–55 mm (cá cái chiếm 61,7%
trong quần đàn). Ở nhóm kích thước >55 mm, số cá đực lớn hơn cá cái (cá đực chiếm 65,6%
trong quần đàn).
Theo các tháng trong năm, nói chung số cá Tỳ bà bướm hổ cái trong quần đàn cao hơn cá
đực (Hình 4). Tuy nhiên, sự chênh lệch này không lớn, ngoại trừ tháng 1, 2 và 7.

Hình 4. Tỷ lệ đực/ cái qua theo các tháng

3.2

Độ béo
Độ béo là một trong những chỉ số đánh giá mức độ tích lũy dinh dưỡng và có liên quan

mật thiết đến mùa vụ sinh sản của cá. Khảo sát cho thấy độ béo Clark của cá Tỳ bà bướm hổ
dao động từ 1,08 đến 1,66; độ béo Fulton dao động từ 1,48 đến 1,92 (Hình 5).
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Hình 5. Biến động độ béo của cá Tỳ bà bướm hổ theo tháng

Số liệu Hình 5 cho thấy cả độ béo Fulton và Calrk của cá Tỳ bà bướm hổ đều biến động
theo các tháng trong năm và được chia thành hai đợt. Đợt một, độ béo tăng từ tháng 1 đến
tháng 3, sau đó giảm mạnh vào tháng 4. Từ tháng 4 đến tháng 6, độ béo tăng dần nhưng chậm.
Đợt hai, độ béo tăng nhanh từ tháng 6 đến tháng 8, sau đó giảm dần đến tháng 12. Kết quả về
độ béo như trên cho thấy cá Tỳ bà bướm hổ tăng cường tích lũy dinh dưỡng vào các tháng 1–3
và các tháng 7–8. Giai đoạn chuyển hóa thành thục sinh dục có thể diễn ra từ cuối tháng 3 đến
tháng 4 và cuối tháng 8 đến tháng 9. Mùa vụ sinh sản có thể diễn ra sau tháng 4 và sau tháng 9.
3.3

Biến động các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục
Qua kết quả khảo sát cho thấy mức độ thành thục của buồng trứng của cá Tỳ bà bướm hổ

phát triển chia thành hai đợt. Đợt một, từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau, trong đó tỷ
lệ thành thục của cá cái cao nhất vào tháng 1. Đợt hai, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6, trong đó
tỷ lệ thành thục của cá cái cao nhất vào tháng 5 (Hình 6).

Hình 6. Biến động các giai đoạn phát triển buồng trứng cá Tỳ bà bướm hổ

Kết quả biến động về phát triển buồng trứng như trên (Hình 6) cho thấy cá Tỳ bà bướm
hổ có thể đẻ quanh năm, trong đó tập trung vào các tháng 4–6 và tháng 10 năm trước đến tháng
1 năm sau.
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Đồng thời với khảo sát sự phát triển của buồng trứng, sự biến động về mức độ phát triển
của buồng tinh của cá Tỳ bà bướm hổ cũng được khảo sát. Quá trình phát triển của buồng tinh
được xác định theo thang 6 bậc của Xakun và Buskaia [11]. Cá đực thành thục là những cá thể
có buồng tinh giai đoạn IV (buồng tinh có kích thước lớn, dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường
và có màu trắng đục). Cá chưa thành thục là những cá thể có buồng tinh ở giai đoạn I–III
(buồng tinh có kích thước nhỏ màu trắng trong đến màu vàng nâu).

Hình 7. Biến động các giai đoạn phát triển buồng tinh của cá Tỳ bà bướm hổ

Kết quả khảo sát ở Hình 7 cho thấy sự phát triển của buồng tinh của cá Tỳ bà bướm hổ
đực khá tương đồng về mặt thời gian với buồng trứng của cá Tỳ bà bướm hổ cái. Mức độ thành
thục của cá đực cũng tăng cao vào tháng 1 và tháng 5, trong đó đạt đỉnh điểm vào tháng 5 với
48% số cá thể đực có buồng tinh thành thục.
3.4

Sức sinh sản
Sức sinh sản là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong nghiên cứu đặc điểm sinh sản

và sản xuất giống cá. Sức sinh sản của cá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, tuổi và
điều kiện môi trường như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan [21]. Để đánh giá sức sinh sản của cá Tỳ bà
bướm hổ, 28 mẫu có chiều dài từ 40,24 đến 64,33 mm đã được phân tích. Sức sinh sản được
phân tích theo hướng dẫn của Hunter và cộng sự [16]. Chỉ đếm các trứng giai đoạn chín (giai
đoạn IV) (Bảng 1).
Bảng 1. Sức sinh sản của cá Tỳ bà bướm hổ
Trung bình ± độ lệch chuẩn
Nhóm

n

Chiều dài toàn
thân (mm)

Khối lượng thân
(g)

Sức inh ản tuyệt
đối (trứng)

Sức inh ản tương đối
(trứng/g)

1

11

47,59 ± 3,02

2,22 ± 0,34

227,91 ± 92,27

101,04 ± 30,90

2

10

53,20 ± 2,09

2,98 ± 0,30

354,60 ± 117,35

117,67 ± 33,30

3

7

62,07 ± 1,72

4,41 ± 0,22

380,14 ± 210,27

85,00 ± 43,73

Trung bình

28

53,21 ± 6,22

3,03 ± 0,92

311,21 ± 149,41

102,97 ± 36,24
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Sức sinh sản tuyệt đối của cá Tỳ bà bướm hổ dao động từ 228 đến 380 trứng; sức sinh sản
tương đối dao động từ 85 đến 118 trứng/g. Nhóm cá kích thước lớn có sức sinh sản tương đối
thấp hơn nhóm cá kích thước nhỏ. Sức sinh sản tương đối cao nhất là ở nhóm cá có kích thước
trung bình 53,21 mm.
Kết quả ở Bảng 1 cho thấy sức sinh sản tương đối của cá Tỳ bà bướm hổ khá thấp so với
nhiều loài cá nước ngọt như cá Trèn bầu với 228 trứng/g [6], cá Bống trứng với 551 trứng/g và
cá Bống dừa với 187 trứng/g [7]. Mặt khác, do có kích thước nhỏ nên sức sinh sản tuyệt đối của
loài cá này cũng thấp hơn so với các loài cá nước ngọt nuôi thương phẩm phổ biến hiện nay.
Tuy nhiên, cá Tỳ bà bướm hổ vẫn có sức sinh sản cao hơn một số loài cá cảnh có kích thước nhỏ
như cá Trân châu (P. latipinna) với sức sinh sản tuyệt đối 29,03–185,95 trứng và sức sinh sản
tương đối 2,1–13,3 trứng/gam [12]. Như vậy, với sức sinh sản như trên, cá Tỳ bà bướm hổ có thể
được nghiên cứu sinh sản để phục vụ nuôi cảnh.
3.5

Hệ số thành thục sinh dục
Hệ số thành thục sinh dục (Gonado Somatic Index – GSI) là một trong những chỉ số được

sử dụng để dự đoán mùa vụ sinh sản của cá. Sự thay đổi mức độ thành thục sinh dục kéo theo
sự thay đổi về khối lượng tuyến sinh dục thường thể hiện rõ trên cá cái. Khối lượng buồng
trứng thường tăng nhanh trong mùa sinh sản. Theo Nikolsky [21], khối lượng tuyến sinh dục là
chỉ tiêu đánh giá tình trạng thành thục của cá.
Trong quá trình nghiên cứu, do kích thước buồng tinh của cá Tỳ bà bướm hổ nhỏ nên
khó xác định khối lượng cũng như sự biến động về khối lượng của chúng. Vì vậy, nghiên cứu
này chỉ xác định sự biến động hệ số thành thục sinh dục của cá cái (Hình 8).

Hình 8. Hệ số thành thục của cá Tỳ bà bướm hổ cái

Số liệu trên Hình 8 cho thấy hệ số thành thục của cá Tỳ bà bướm hổ cái đạt thấp nhất vào
tháng 8 với 2,25% và cao nhất vào tháng 5 với 7,18%. Hệ số thành thục của cá Tỳ bà bướm hổ cái
phát triển thành hai đợt. Đợt một từ tháng 2 đến tháng 8, trong đó hệ số thành thục tăng cao vào
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tháng 4, 5, 6 và đạt cao nhất vào tháng 5. Đợt hai từ tháng 8 năm trước đến tháng 2 năm sau, trong
đó hệ số thành thục cao vào tháng 11, 12, tháng 1 năm sau và đạt cao nhất vào tháng 1. Kết quả
này cũng phù hợp với kết quả khảo sát về mức độ phát triển tuyến sinh dục ở Mục 3.3.
Kết quả khảo sát về biến động các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục và hệ số thành
thục sinh dục của cá Tỳ bà bướm hổ cho thấy loài cá này có thể sinh sản ở tất cả các tháng trong
năm, trong đó tập trung vào hai thời điểm chính là từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau
và từ tháng 4 đến tháng 6.
3.6

Kích thước thành thục
Kích thước thành thục là một trong những chỉ tiêu quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý

khai thác và sinh sản nhân tạo cá. Theo King [16], kích thước thành thục của cá (Lm) là chiều dài
tại đó quần đàn cá có 50% cá thể đã phát triển đến giai đoạn thành thục.
Kết quả phân tích tuyến sinh dục của 227 cá thể đực và 183 cá thể cái cho thấy kích thước
thành thục của cá Tỳ bà bướm hổ đực là 45,04 mm và cá cái là 44,39 mm (Hình 9 và Hình 10).

5

Kết luận
Cá Tỳ bà bướm hổ cái chiếm tỷ lệ cao hơn cá đực trong quần đàn tự nhiên tại khu vực

nghiên cứu; tỷ lệ này có sự biến động theo nhóm kích thước và qua các tháng trong năm. Sức
sinh sản tuyệt đối của cá Tỳ bà bướm hổ dao động từ 228 đến 380 trứng; sức sinh sản tương đối
dao động từ 85 đến 118 trứng/g. Cá Tỳ bà bướm hổ có thể sinh sản ở tất cả các tháng trong năm,
trong đó tập trung vào hai thời điểm chính là từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau và từ
tháng 4 đến tháng 6.
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REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF TIGER
HILLSTREAM LOACH (SEWELLIA LINEOLATA)
IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Vo Dieu1*, Tran Van Viet2, Phan Do Da Thao1
1

University of Agriculture and Forestry, Hue University, 102 Phung Hung St., Hue, Vietnam
2

Can Tho University, 3/2 St., Can Tho, Vietnam

Abstract: Tiger hillstream loach (Sewellia lineolata) is an ornamental fish species collected from the wild to
supply to the domestic aquarium industry and export. However, no information on the reproductive
characteristics of this fish species is documented. The present study evaluates the reproductive
characteristics of the Tiger hillstream loach in Thua Thien Hue province. A total of 3719 specimens of
Sewellia lineolata were sampled from January 2017 to August 2018 to determine the sex ratio, Fulton's and
Clark's indexes, Gonad development stages, Gonado-somatic index, and the size at first maturation. The
results show that the sex ratio of male to female is 0.76 (43.1/56.9%). Both Fulton's and Clark's indexes of
fish vary throughout the year and attain the highest values in March and July. Fish maturation and
Gonado-somatic index are the highest at two periods in a year, from October to January and April to June.
The size at which Sewellia lineolata reaches its first maturity for male and female is 45.04 mm and 44.39 mm,
respectively.
Keywords: reproductive characteristics of fish, Sewellia lineolata, Tiger hillstream loach, Thua Thien Hue
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