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GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU 

Tài liệu “Danh mục các loài cá quý hiếm trên địa bàn huyện Tân Hưng, 
tỉnh Long An”  này là một sản phẩm của Dự án “Sử dụng tri thức địa phương để 
giám sát và hỗ trợ quản lý các hoạt động đánh bắt thuỷ sản, chú trọng vào các loài 
cá quan trọng quốc tế là Vồ Cờ, Trà Sóc và Tra Dầu ở hệ thống sông Mekong trên 
địa phận tỉnh Long An, Việt Nam”  được triển khai thực hiện tại Khu bảo tồn đất 
ngập nước Láng Sen, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An,  BirdLife 
International, Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ. 

Tài liệu này là kết quả khảo sát, nghiên cứu thực địa tại huyện Tân Hưng, 
Long An và trong Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thông qua Nhóm nghiên 
cứu của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn  và Viện 
nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2,  Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen 
thông qua các phương pháp làm việc với cộng đồng, nhằm giới thiệu đến người 
đọc “Danh mục các loài cá quý hiếm” xuất hiện trên địa bàn huyện Tân Hưng, 
tỉnh Long An được tập hợp từ các kết quả nghiên cứu khoa học và qua tham vấn 
thông tin từ cộng đồng. 

Chúng tôi hy vọng tài liệu sẽ là một công cụ hữu ích phục vụ cho công tác 
bảo tồn và phát triển các loài quý hiếm của Ban quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước 
Láng Sen, các Cơ quan quản lý địa phương và các nhà hoạch định chính sách, nhà 
nghiên cứu và đông đảo bạn đọc. 

Chúng tôi trân trọng lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý độc giả để 
cuốn tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn. 

Chân thành cảm ơn! 

Tưởng Phi Lai 

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) 
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GHI CHÚ 
 SĐVN-Sách Đỏ Việt Nam (2007): CR – Cực kỳ nguy cấp; EN – Nguy 

cấp; VU – Sắp nguy cấp; LR – Ít đe dọa 
 IUCN-Danh lục đ3ỏ IUCN (2011): EN – Nguy cấp; VU – Sắp nguy cấp; 

NT – Gần đe dọa; LC – Ít quan ngại;  
 CITES: Công ước về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp 
 NĐ/CP 32: Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30  tháng 3  năm 2006 Về 

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Các mức độ đe dọa tuyệt chủng được hiểu như sau: 
- Tuyệt chủng (Extinct-EX): một taxon được coi là tuyệt chủng khi không 

còn nghi ngờ là cá thể cuối cùng của taxon đó đã chết. 
- Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (Extinct in the wild-EW): một taxon 

được coi là tuyệt chủng ngoài thiên nhiên khi chỉ còn thấy trong điều kiện gây 
trồng, nuôi nhốt hoặc chỉ là một (hoặc nhiều) quần thể đã tự nhiên hóa trở lại bên 
ngoài vùng phân bố cũ. 

- Rất nguy cấp (Critically endangered-CR): một taxon được coi là rất 
nguy cấp khi đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài 
thiên nhiên trong một tương lai trước mắt. 

- Nguy cấp (Endangered-EN): một taxon được coi là nguy cấp khi chưa 
phải là rất nguy cấp nhưng đang đứng trước một nguy cơ rất lớn sẽ bị tuyệt chủng 
ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần. 

- Sẽ nguy cấp (Vulnerable-VU): một taxon được coi là sẽ nguy cấp khi 
chưa phải là rất nguy cấp hoặc nguy cấp nhưng đang đứng trước một nguy cơ lớn 
sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai tương đối gần. 
Trong đó, Taxon là một nhóm cá thể có thật, cụ thể thuộc bất kỳ một mức độ nào 
của thang chia bậc phân loại, được chấp nhận làm đơn vị phân loại. Ví dụ: loài nói 
chung – đó là một bậc của thang chia bậc phân loại, nhưng một loài cụ thể như lúa 
(Oryza sativa L.) lại là một taxon. 

- Đang cân nhắc đưa vào danh mục đỏ (Least concern -LC)  

(theo Sách đỏ Việt Nam năm 2007/ Sách đỏ IUCN) 
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1. CÁ CHÌNH HOA 

 

 

 

 

1. Tên Việt Nam: Cá chình hoa. 
2. Tên địa phương: Cá chình hoa. 
3. Tên tiếng Anh: Giant mottled eel 
4. Tên khoa học: Anguilla 

marmorata. 
5. Mô tả: Cá có màu nâu với những 

chấm/vệt đen trên thân, vị trí của 
gốc vi lưng nằm giữa vị trí của 
hậu môn và mang. Cá có chiều 
dài lớn nhất ở con đực 70cm, con 
cái 200cm. Trọng lượng cơ thể 
lớn nhất có thể đạt tới 20kg và 
tuổi thọ cao nhất 40 năm. Cá hình 
ống trụ dài. Chiều dài thân gấp 7 
lần chiều dài đầu. Khởi điểm của 
vây lưng trước khởi điểm của vây 
hậu môn. Cá có nhiều chấm đen 
nằm rải rác trên thân, do đó có 
tên là cá Chình hoa. Đặc điểm 
này để phân biệt với các loài cá 
chình khác có ở Việt Nam. 

6. Sinh thái, tập tính: Là loài cá 
sống đáy, sống ở thượng nguồn 
các sông lớn, trong các hang đá. 
Thức ăn của chúng là các động 
vật không xương sống, cá con… 
Cá bố mẹ thành thục đến mùa 
sinh sản di cư ra biển sâu để đẻ. 
Cá con nở thành ấu trùng dạng lá 
liễu và nhờ hải lưu, sóng biển trôi 
dạt vào ven biển cửa sông. Sau 
khi phát triển thành cá con, chúng 
lại ngược lên thượng nguồn sông 
sinh sống. 

7. Phân bố: Vùng Indo-Pacific. Ở 
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Nguồn: Internet Việt Nam thường phân bố ở Hà 
Tĩnh (sông Ngàn Phố), Thừa 
Thiên Huế (sông Hương), Gia Lai 
(An Khê-sông Ba), Kon Tum (hồ 
đắk uy), Quảng Ngãi (sông Trà 
Khúc), Bình Định (đầm Châu 
Trúc-huyện Phù Mỹ), vùng 
ĐBSCL. 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 

2. CÁ CÒM 

 
 

 

1. Tên Việt Nam: Cá còm 
2. Tên địa phương: Nàng hai, Thát 

lát còm. 
3. Tên tiếng Anh: Clown 

featherback. 
4. Tên khoa học: Chitala ornata 
5. Mô tả: Có các chấm đen trên 

thân, miệng to, xương hàm kéo 
dài qua vị trí mắt. Chiều dài lớn 
nhất đạt 100cm và trọng lượng 
đạt tới 4,9kg. Vây lưng nhỏ nằm 
lệch về phía sau. Gốc vây hậu 
môn rất dài nối liền với vây đuôi. 
Mặt lưng của thân, đầu có màu 
xanh rêu, hai bên hông và bụng 
màu trắng. Có một hàng chấm 
đen to tròn có mép trắng chạy dọc 
theo phía trên gốc vây hậu môn ở 
phần đuôi. 

6. Sinh thái, tập tính: Là loài sống 
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Nguồn: Internet 

trong môi trường nước ngọt, ở 
tầng nước mặt nơi các sông rạch, 
ao đầm, ruộng trũng. Là loài ăn 
động vật nên thức ăn chủ yếu là 
các loài cá nhỏ, các loài giáp xác, 
côn trùng,…Cá đẻ nhiều đợt 
trong mùa sinh sản từ tháng 5 đến 
tháng 10, mỗi lần đẻ 300 – 1000  
trứng. 

7. Phân bố: Hạ lưu sông Mekong 
(Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt 
Nam). Ở Việt Nam xuất hiện ở 
Tây Nguyên (một số sông lớn đổ 
vào sông Mekong); Đông Nam 
Bộ (một số khu vực thuộc sông 
Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông 
Vàm Cỏ Tây, sông Vàm Cỏ 
Đông) và Tây Nam Bộ, Tam 
Nông (Đồng Tháp). 

8. Mức độ đe dọa:  SĐVN (2007): 
bậc VU 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 

3. CÁ DUỒNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tên Việt Nam: Cá duồng 
2. Tên địa phương: Cá duồng 
3. Tên tiếng Anh: Small scale mud 

carp 
4. Tên khoa học: Cirrhinus 

microlepis 
5. Mô tả: Vảy rất nhỏ, không có 

râu, vi lưng và vi đuôi có màu 
hồng nhạt, vi lưng không có gai 
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cứng. Chiều dài thân gấp 3,1 lần 
chiều dài đầu, 3,7 lần chiều cao 
thân. Đầu lớn, trên chót mõm có 
nhiều nốt sừng. Miệng cận dưới, 
rộng ngang. Môi mỏng không có 
râu, mắt lớn vừa, màng mang 
phát triển. Thân thon dài, phần 
sau dẹp bên. Vảy tròn, nhỏ, phủ 
khắp thân. Đường bên hoàn toàn, 
phần sau chạy trên trục giữa thân. 
Vây đơn của hậu môn và vây 
bụng không hóa xương. Nửa trên 
của thân và đầu có màu xanh rêu, 
nửa dưới có màu trắng bạc, trên 
các màng da có nhiều sắc tố đen. 

6. Sinh thái, tập tính: Sống ở hạ 
lưu và trung lưu sông Cửu Long 
và các vùng ngập nước liên hệ 
với sông. Cá ăn sinh vật phù du, 
thức ăn gồm các loài tảo và giáp 
xác nhỏ. Cá thành thục sinh dục 
năm 2 tuổi. Mùa sinh sản thường 
tập trung vào tháng 6 – 8. Cá đẻ 
trứng trên sông Cửu Long ở địa 
phận Campuchia, trứng trôi theo 
dòng nước vào các vùng trũng 
ven sông nở ra cá con và sinh 
trưởng ở đây. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Ở Việt 
Nam phân bố ở An Giang, Tam 
Nông (Đồng Tháp). 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU; IUCN (2011): bậc VU 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện ở Tân Hưng thông qua 
phỏng vấn người dân. 
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4. CÁ DUỒNG XANH 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nguồn: Internet 

1. Tên Việt Nam: Cá duồng xanh 
2. Tên địa phương: Cá duồng bay 
3. Tên tiếng Anh: (Không có) 
4. Tên khoa học: Cosmochilus 

harmandi 
5. Mô tả: Gai lưng cứng và dài, 

xung quanh miệng có các nốt sần. 
Chiều dài cơ thể lớn nhất đạt tới 
100cm. Thân dài, dẹp bên. Đầu 
nhỏ, mõm ngắn. Môi trên và môi 
dưới có nhiều gai thịt nhỏ, mịn, 
tạo thành viền rua xung quanh 
miệng. Có hai đôi râu: râu hàm và 
râu mõm dài tương đương nhau 
và bằng đường kính mắt. Vảy 
tròn, to vừa, phủ toàn thân. Mặt 
lưng của đầu, thân có màu xanh 
đen, nhạt dần ở hai bên thân, mặt 
bụng có màu trắng bạc. Mút vây 
lưng, vây đuôi xám đen, các vây 
khác màu sáng. 

6. Sinh thái, tập tính: Sống ở vùng 
trung, thượng lưu các sông, tại 
các vùng nước trong. Thức ăn là 
các sinh vật quanh rễ cây và mùn 
bã hữu cơ. Cá trưởng thành sinh 
dục năm 2 tuổi. Cá sinh sản vào 
tháng 6-8 ở trung lưu các sông. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Ở Việt 
Nam phân bố ở vùng ĐBSCL, An 
Giang, Tam Nông (Đồng Tháp). 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
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bậc VU 
9. Thông tin cộng đồng: Không 

xuất hiện ở khu vực trong 
những năm gần đây.  

5. CÁ ÉT MỌI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

1. Tên Việt Nam: Cá ét mọi 
2. Tên địa phương: Cá ét mọi 
3. Tên tiếng Anh: Black 

sharkminnow 
4. Tên khoa học: Morulius 

chrysophekadion 
5. Mô tả: Toàn thân cá màu đen, 

xung quanh miệng có các giác 
bám sần sùi, vi lưng không có gai 
cứng. Chiều dài cơ thể lớn nhất 
đạt tới 90cm và trọng lượng 7kg. 
Thân thon dài, dẹp bên. Đầu nhỏ, 
mõm tù, đầu mõm có nhiều nốt 
sừng. Miệng ở phía dưới, nằm 
trên mặt phẳng ngang, vòng cung. 
Môi phát triển, rãnh sau môi trên 
và môi dưới sâu và liên tục. Có 
hai đôi râu, râu mõm và râu mép 
dài bằng nhau và tương đương 
với đường kính mắt. Các vây đều 
cao, vảy tròn phủ khắp thân. Thân 
cá có màu đen xám ở mặt lưng, 
màu trắng xám ở mặt bụng. Các 
vây có màu đen. Con non có màu 
đen, con trưởng thành có màu nâu 
với chấm nhiều màu trên mỗi 
vảy. 

6. Sinh thái, tập tính: Sống ở trung 
lưu, hạ lưu sông, các ao hồ liên 
hệ với sông. Cá ăn thực vật phù 
du, tảo và các chất cặn bã. Cá hai 
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Nguồn: Internet 

tuổi thành thục, sinh sản vào 
tháng 6 – 7 (thường sau trận mưa 
bão đầu tiên của mùa mưa). Cá đẻ 
trứng ở các vùng ngập ven sông. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Ở Việt 
Nam phân bố ở vùng ĐBSCL, An 
Giang, Tam Nông (Đồng Tháp), 
Vĩnh Long, Long An. 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 

6. CÁ HÔ 

 
 
 
 
 
 

1. Tên Việt Nam: Cá hô 
2. Tên địa phương: Cá hô, hô đất 
3. Tên tiếng Anh: Giant barb 
4. Tên khoa học: Catlocarpio 

siamensis 
5. Mô tả: Đầu rất to và miệng rộng, 

chiều dài đầu bằng 1/3 chiều dài 
cơ thể, không có râu, vi lưng 
không có gai. Chiều dài cơ thể 
lớn nhất là 300cm, và trọng lượng 
lớn nhất đã công bố là 300kg. 
Đầu to, hình đầu rộng và gần như 
phẳng. Miệng cân trên co duỗi 
được, rộng ngang, rạch miệng 
xiên. Môi trên mỏng, môi dưới rất 
dày. Không có râu. Mắt lớn. Vảy 
tròn to, phủ khắp thân, ở đầu 
không có vảy. Tia đơn vây lưng 



 13
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vây hậu môn không hóa xương. 
Mặt lưng của thân và dầu có màu 
xám đen và nhạt dần xuống bụng, 
mặt bụng màu trắng bạc. Phần 
mút cuối của các tia vây màu đen. 

6. Sinh thái, tập tính: Thuộc nhóm 
cá ăn tạp, chủ yếu ăn các loài 
động vật không xương sống thủy 
sinh: giáp xác, giun, cá con. Là 
loài có kích thước lớn nhất trong 
họ cá Chép. Cá thành thục sinh 
dục khi 5 tuổi với trọng lượng đạt 
tới 5kg, dài 60 – 70cm. Nơi sinh 
sản chưa phát hiện được. Thường 
sống ở các sông lớn, trong mùa lũ 
có thể đi vào các vùng ngập, kênh 
rạch, ao hồ thông với sông lớn 

7. Phân bố: Vùng Châu Á, Hạ lưu 
sông Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Ở Việt 
Nam thường phân bố ở Khu vực 
thượng và trung lưu sông Cửu 
Long. Mùa lũ đi vào các vùng 
ngập của đồng bằng sông Cửu 
Long, sông Vàm Cỏ Tây. Đã ghi 
nhận phân bố ở An Giang, Tam 
Nông (Đồng Tháp), Láng Sen 
(Long An). 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc CR; IUCN (2011): bậc CR 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 
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7. CÁ HƯỜNG 
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1. Tên Việt Nam: Cá hường 
2. Tên địa phương: Cá thái hổ 
3. Tên tiếng Anh: Finescale 

tigerfish 
4. Tên khoa học: Datnioides 

microlepis 
5. Mô tả: Cơ thể cá rất dẹp, có 5 – 7 

vạch đen trên thân cá, trên vi lưng 
có 14 – 18 tia vi lưng phân nhánh, 
trên vi hậu môn có 9 – 11 tia vi 
phân nhánh. Cỡ nhỏ, thân cao gần 
như hình chữ nhật, dẹp bên. 
Cuống đuôi ngắn. Đường bụng 
gần như thẳng từ gốc vây bụng 
đến gốc vây hậu môn. Mõm nhô 
ra, rạch miệng xiên. Vảy lược 
nhỏ, phủ khắp thân và đầu, mõm 
không phủ vảy. Đường bên liên 
tục uốn cong lên phía lưng. Gai 
cứng vây lưng, vây hậu môn mập, 
khỏe. Nền thân màu trắng vàng. 
Từ nắp mang đến gốc vây đuôi có 
5 – 6 sọc nâu đen vắt qua thân, 
hơi chếch xiên. Cá lớn nhất dài 
40cm. 

6. Sinh thái, tập tính: Thường sống 
trong các sông, hồ nước ngọt. Cá 
trưởng thành ăn tôm, cá nhỏ. Các 
con non ăn động vật nổi, có thể 
ăn cua, giun và ấu trùng côn 
trùng. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong. Ở Việt Nam phân bố ở 
vùng ĐBSCL.  

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
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bậc VU 
9. Thông tin cộng đồng: Không 

còn thấy xuất hiện ở khu vực 
huyện Tân Hưng trong những 
năm gần đây. 

8. CÁ HƯỜNG VỆN 

 

 

 
Nguồn: Internet 

1. Tên Việt Nam: Cá hường vện 
2. Tên địa phương:  
3. Tên tiếng Anh: (Không có) 
4. Tên khoa học: Datnioides polota 
5. Mô tả: Cơ thể cá rất dẹp, có thể 

có tới 7 vạch đen trên thân cá, 
trên vi lưng có 12 gai lưng và 13 
– 14 tia vi lưng (mềm), trên vi 
hậu môn có 3 gai cứng và 8 – 9 
tia vi mềm. Cỡ nhỏ, thân hơi cao, 
dẹp bên, mõm nhọn, miệng xiên, 
hàm dưới hơi nhô ra. Vảy lược 
nhỏ phủ toàn thân, má và nắp 
mang. Đường bên liên tục, phần 
trước cong lên, phần đuôi thẳng. 
Cá có màu nâu nhạt trên lưng, 
phần bụng màu trắng. Có 8-10 
sọc đen trên thân. Có 1 đốm đen 
tròn trên nắp mang. Kích thước 
lớn nhất dài 30cm. 

6. Sinh thái, tập tính: Sống ở các 
sông nước ngọt, nhiều ở vùng hạ 
lưu. Là loài cá dữ ăn cá, tôm, cua 
và một số ấu trùng côn trùng. 

7. Phân bố: Châu Á, Ấn Độ đến 
Indonesia và New Guinea. Ở Việt 
Nam phân bố ở vùng ĐBCSL. 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU. 
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9. Thông tin cộng đồng: Không 
thấy xuất hiện ở khu vực huyện 
Tân Hưng những năm gần đây. 

9. CÁ LÓC BÔNG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1. Tên Việt Nam: Cá lóc bông 
2. Tên địa phương: Cá lóc bông 
3. Tên tiếng Anh: Indonesian 

snakehead 
4. Tên khoa học: Channa 

micropeltes 
5. Mô tả: Cá con có 2 vạch đen dọc 

trên thân cá rất rõ và thân có màu 
cam nhạt, cá trưởng thành có 1 
vạch đen trên thân cá. Đầu dài, 
đỉnh đầu phẳng, mõm hơi nhọn, 
ngắn, miệng cận trên. Răng sắc 
và xếp thành hàng trên hàm trên, 
xương khẩu cái, xương lá mía. 
Mắt tròn nằm lệch về phía sau 
của đầu. Thân dài, phần phía 
trước tròn, phần sau dẹp bên. Vảy 
nhỏ, chắc phủ toàn thân, đầu. 
Đường bên hoàn toàn không gãy 
đột ngột, chỉ uốn cong. Viền vây 
đuôi hơi xiên, gần tròn. Mặt lưng 
cá có màu xám nâu, mặt bụng 
trắng. Trên vây lưng, vây hậu 
môn có nhiều vệt sẫm chạy xéo, 
mút cuối các tai vây có màu hồng 
nhạt. 

6. Sinh thái, tập tính: Thành thục 
sinh dục ở năm thứ hai. Mùa sinh 
sản từ tháng 5 đến tháng 10. Đầu 
mùa sinh sản cá thường sống 
thành đôi, làm tổ ở các bờ ao, 
ruộng ngập nước: chúng dọn sạch 
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các thực vật thủy sinh tạo thành 
chỗ trống và đẻ trứng vào đó. 
Trứng nổi trên mặt nước và dính 
với nhau thành đám. Cá bố mẹ ở 
gần tổ để bảo vệ trứng. Cá con nở 
ra được cá bố mẹ chăm sóc cho 
đến lúc có thể đi kiếm sống và 
tránh được kẻ thù. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong, quần đảo Sumatra và 
Borneo. Ở Việt Nam sống chủ 
yếu ở các vực nước thuộc hệ 
thống sông Cửu Long ở Nam Bộ 
và một số sông ở Tây Nguyên. 
Tam Nông (Đồng Tháp). 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU. 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 

 
 

10. CÁ MANG RỔ 

 

1. Tên Việt Nam: Cá mang rổ 
2. Tên địa phương: Cá me rổ 
3. Tên tiếng Anh: Spotted 

archerfish 
4. Tên khoa học: Toxotes chatareus 
5. Mô tả: Cơ thể cá rất dẹp, trên vi 

lưng có 5 gai cứng, Trên lưng cá 
có 6 – 7 đốm màu đen. Cỡ nhỏ, 
thân có dạng gần bầu dục, dẹp 
bên. Đường viền lưng từ chót 
mõm đến gốc vây lưng gần như 
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thẳng. Mõm nhọn, miệng ở đầu 
mõm. Hàm dưới nhô ra. Răng 
trên hàm nhỏ, mịn. Mắt to, lệch 
về nửa trên của đầu, gần chóp 
mõm hơn điểm cuối nắp mang. 
Lỗ mang rộng, cạnh dưới xương 
nắp mang có răng cưa nhọn. Vảy 
lược phủ khắp thân, đầu. Lưng 
nâu sẫm, bụng sáng bạc. Cá lớn 
nhất dài 27cm. 

6. Sinh thái, tập tính: Sống ở vùng 
hạ lưu các sông, kênh, rạch, ao, 
hồ, ruộng trũng. Cá có tập tính 
bắt mồi rất đặc sắc. Khi phát hiện 
con mồi (côn trùng) đang đậu ở 
cây cỏ ven bờ gần mặt nước, cá 
phóng một tia nước trúng con mồi 
rơi xuống để đớp. Khoảng cách 
bắn chính xác có thể xa trên 1m. 
Cá ăn côn trùng ở cạn, phù du 
động vật, giáp xác, ấu trùng côn 
trùng ở nước. 

7. Phân bố: Châu Á, Srilanka và Ấn 
Độ tới New Guinea và Bắc Úc. Ở 
Việt Nam sống ở vùng Nam Bộ: 
sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ 
Đông, Vàm Cỏ Tây, Cửu Long. 
An Giang, Tam Nông (Đồng 
Tháp). 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU. 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 
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11. CÁ TRA DẦU 
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1. Tên Việt Nam: Cá tra dầu 
2. Tên địa phương: Cá tra dầu 
3. Tên tiếng Anh: Mekong giant 

catfish 
4. Tên khoa học: Pangasianodon 

gigas 
5. Mô tả: Đầu rất to, cá con có râu 

nhưng không có râu ở cá thể 
trưởng thành. Kích thước dài nhất 
đến 300cm, nặng trên 200kg. 
Thân dài thon tròn, phần trước có 
tiết diện tròn, đầu hình tháp, phần 
đuôi hơi dẹp bên. Mắt nhỏ nằm 
phía trên đường ngang qua góc 
miệng và không bị nếp da che 
khuất. Miệng rộng, màng mang 
tách rời khỏi eo mang. Chỉ có một 
đôi râu hàm trên ngắn và bé, 
không có răng hàm và răng trên 
khẩu cái. Vây ngực bé, vây bụng 
lớn, vây đuôi phân thùy sâu. Mặt 
lưng có màu nâu thẫm, mặt bụng 
và các vây có màu nhạt hơn. 

6. Sinh thái, tập tính: Là loài cá đặc 
hữu của sông Mêkông. Cá ăn tảo, 
côn trùng. Cá di cư trên chiều dài 
sông Mêkông theo chu kỳ sống 
của chúng. Để sinh sản, cá di cư 
lên thượng nguồn sông Mêkông. 
Cá có buồng trứng phát triển gặp 
ở Luông Prabang (Lào). Sau khi 
sinh sản (tháng 6) cá xuôi theo 
dòng nước về hạ lưu sông 
Mêkông. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
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Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Trong 
những năm gần đây ở Việt Nam 
chỉ ghi nhận thông tin từ người 
dân địa phương, chưa thu mẫu 
được cá tra dầu. 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc VU; IUCN(2011): bậc CR. 

9. Thông tin cộng đồng: Có xuất 
hiện trên địa bàn huyện Tân 
Hưng thông qua phỏng vấn 
người dân. 

12. CÁ TRÀ SÓC 

 
Cá con 

 

 
Cá trưởng thành 

 

1. Tên Việt Nam: Cá trà sóc 
2. Tên địa phương: Cá sọc dưa 
3. Tên tiếng Anh: Isok barb 
4. Tên khoa học: Probarbus jullieni 
5. Mô tả: Có 6-7 sọc đen sẫm chạy 

dọc mỗi bên thân từ sau nắp 
mang đến gốc vây đuôi. Vây đuôi 
màu xám nhạt, các vây khác màu 
hồng nhạt. Chiều dài cơ thể lớn 
nhất có thể đạt tới 100cm. Cá có 
thân thon dài, hơi dẹt ngang, đầu 
rộng, mõm tù, có rãnh sâu ở môi 
dưới nhưng bị giới hạn ở giữa. Có 
hai đôi râu: râu hàm dài gần bằng 
đường kính mắt, râu mõm ngắn 
hơn. Thân phủ vảy tròn, to, 
đường bên hoàn toàn. Cá có màu 
nâu nhạt, lưng sẫm, bụng trắng.  

6. Sinh thái, tập tính: Là loài sống 
đáy trên nền cát hoặc sỏi, nơi có 
sự phong phú của các quần thể 
thân mềm ở vùng trung và thượng 
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Cá trưởng thành 
Nguồn: Internet 

lưu các sông lớn. Là loài ưa nước 
trong, nơi có độ sâu thấp. Thức 
ăn là thực vật thủy sinh, côn trùng 
và vỏ thân mềm. Cá thành thục 
khi 2 tuổi. Sinh sản vào tháng 12 
đến tháng 1 năm sau ở trung lưu 
các sông. Cá thường tập trung 
thành đàn ở bãi đẻ, đẻ trứng về 
đêm. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Ở Việt 
Nam phân bố ở ĐBSCL, Sông 
Krông Ana, Srêpok (Tây 
Nguyên) Đồng Nai, sông Sài 
Gòn, sông Vàm Cỏ Tây. 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN(2007): 
bậc VU; IUCN (2011): bậc EN. 

9. Thông tin cộng đồng: Không 
thấy xuất hiện trong khu vực 
trong những năm gần đây. 

13. CÁ VỒ CỜ 

 

 

1. Tên Việt Nam: Cá vồ cờ 
2. Tên địa phương: Cá vồ cờ 
3. Tên tiếng Anh: Giant pangasius 
4. Tên khoa học: Pangasius 

sanitwongsei 
5. Mô tả: Vi lưng và vi bụng rất dài, 

vi hậu môn có chấm màu đen. 
Hình dạng thân giống các loài 
cùng giống cá Tra. Sai khác dễ 
nhận biết là chóp đỉnh trước vây 
hậu môn màu đen, đầu rộng, các 
răng hàm trên và lá mía gắn với 
nhau thành một tấm dài sắc cạnh. 
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Cá có kích thước rất lớn. Cỡ tối 
đa đạt 250cm. 

6. Sinh thái, tập tính: Thức ăn là 
các loài cá và động vật không 
xương sống như các  loài tôm, 
giáp xác... Cá đẻ trước mùa mưa. 
Cá bố mẹ di cư đi đẻ, cá con nở 
trôi theo dòng nước. 

7. Phân bố: Châu Á, Hạ lưu sông 
Mekong (Lào, Thái Lan, 
Cambodia, Việt Nam). Trong 
những năm gần đây ở Việt Nam 
chỉ ghi nhận thông tin từ người 
dân địa phương, chưa thu mẫu 
được cá vồ cờ. 

8. Mức độ đe dọa: SĐVN (2007): 
bậc CR; IUCN (2011): bậc CR. 

9. Thông tin cộng đồng: Không 
thấy xuất hiện ở khu vực huyện 
Tân Hưng trong những năm 
gần đây. 
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