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LỜI MỞ ĐẦU 

Tài liệu “Kiến thức bản địa trong bảo tồn và phát triển các loài thủy sản 
quý hiếm ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen” 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 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 
thông qua các phương pháp làm việc với cộng đồng, nhằm giới thiệu đến người 
đọc những kiến thức bản địa quý báu trong bảo tồn và phát triển các loài thủy sản 
quý hiếm, tập trung chính vào 03 loài: cá tra dầu, cá tra sóc, các vồ cờ. Tài liệu 
gồm những nội dung chính sau: 

Phần 1: Giới thiệu 

Phần 2: Phương pháp nghiên cứu 

Phần 3: Kết quả và thảo luận 

Phần 4: Kết luận 

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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PHẦN I. GIỚI THIỆU 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen có tổng diện tích 5.030ha thuộc vùng 
đất ngập nước theo mùa của vùng Đồng Tháp Mười. Khu bảo tồn nằm ở toạ độ: 
10o45’ – 10o49’ vĩ độ Bắc và 105o 47’ – 105 o 49’ kinh độ Đông. Vị trí này khá xa 
với hệ thống sông Tiền, khoảng 40km theo đường thẳng, do đó việc cung cấp nước 
từ sông Tiền đến Khu bảo tồn khá hạn chế. Phần lớn diện tích của Khu bảo tồn 
nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lợi và một phần thuộc xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng 
tỉnh Long An. 

Khu bảo tồn này rất đa dạng về hệ động thực vật. Đối với nguồn lợi cá đã 
xác định được 85 loài cá thuộc 11 bộ và 22 họ, đáng chú ý có một số loài quý hiếm 
như cá hô, cá nàng hai, ét mọi, lóc bông; bên cạnh đó cũng xác định được 5 loài cá 
ngoại lai cá rô phi, cá điêu hồng, cá trê phi lai, cá chim trắng và cá lau kiếng (Đoàn 
Văn Tiến et al., 2007). Ngoài ra, khu bảo tồn này cũng đã xác định được 6 loài 
lưỡng cư, 17 loài bò sát, 76 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm (Nguyen 
Phuc Bao Hoa et al., 2007). Đối với thực vật nổi đã xác định được 65 loài thuộc 5 
ngành; đối với động vật nổi đã xác định được 74 loài thuộc 4 ngành (Đoàn Văn 
Tiến et al., 2007). 

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 
tổ chức Bird Life International tài trợ, được thực hiện ở Khu bảo tồn đất ngập nước 
Láng Sen. Mục tiêu của dự án là lắp ráp và hệ thống kiến thức bản địa (LEK) của 
ngư dân thủy sản trong tỉnh Long An nói chung, đặc biệt là kiến thức bản địa về 
các loài được nhắc đển ở trên, và so sánh nó với các dữ liệu khoa học. Các dữ liệu 
do đó chuẩn bị sẽ trở thành cơ sở thông tin để lập kế hoạch và thực hiện bốn hoạt 
động chính trong khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An. Đó là: 
(1) Phát triển một hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng địa phương để báo cáo sản 
lượng của tất cả các loài, và đặc biệt là sự xuất hiện hoặc đánh bắt xâm hại đối với 
ba loài cá quý nêu trên; 



 7

(2) Nâng cao nhận thức nói chung và thực hành liên quan đến bảo tồn cá và công 
tác bảo vệ thủy sản của cộng đồng ngư dân địa phương và các bên liên quan, bao 
gồm cả cấp cơ sở của chính quyền đối với ba loài cá quý; 
(3) Đặt nền tảng cho một hệ thống quản lý tổng hợp nghề cá địa phương dựa trên 
sự kết hợp của tri thức bản địa và kiến thức khoa học và chính sách của nhà nước; 
(4) Xây dựng năng lực cho mạng lưới tình nguyện địa phương trong việc giám sát 
và sơ cấp cứu ba loài cá quý mục tiêu của dự án 

Một số thông tin về cá tra dầu (Pangasianodon gigas) được tóm tắt như sau: 

Kích thước : Chiều dài có thể đạt tới 300cm 

Phân bố : Lưu vực sông Mekong, trong đó có xuất hiện ở Việt Nam. 
Cá con thường phân bố trong vùng đầm lầy – ngập lũ, cá 
lớn phân số ở dòng chính hệ thống sông.  

Di cư : Là loài di cư 

Thức ăn : Ăn tạp: rong tảo, mùn bã hữu cơ, côn trùng và sinh vật nhỏ 
khác 

Nhóm cá : Thuộc nhóm cá sông – ưa nước chảy 

Sinh sản : Tháng 4 – 5, khu vực thượng nguồn sông Mekong 

Tình trạng nguy 
cấp 

: Rất nguy cấp (CR) 

Nghề nuôi : Ở Thái Lan đã và đang bước đầu thí nghiệm nuôi vỗ để 
sinh sản nhân tạo. 

 

Một số thông tin về cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei) được tóm tắt như sau: 

Kích thước : Chiều dài có thể đạt tới 250cm, thường gặp là 50cm 
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Phân bố : Lưu vực sông Mekong, trong đó có xuất hiện ở Việt Nam.  

Di cư : Là loài di cư 

Thức ăn : Ăn tạp/thịt: thức ăn bao gồm cá, các loài giáp xác, côn 
trùng... 

Nhóm cá : Thuộc nhóm cá sông – ưa nước chảy 

Sinh sản : Tháng 4 – 5, khu vực thượng nguồn sông Mekong 

Tình trạng nguy 
cấp 

: Rất nguy cấp (CR) 

Nghề nuôi : Ở Việt Nam đang nuôi vỗ trong ao để nghiên cứu sinh sản 
nhân tạo. Thức ăn công nghiệp và cá tạp. 

Một số thông tin về cá trà sóc (Probarbus jullieni) được tóm tắt như sau: 

Kích thước : Chiều dài có thể đạt tới 100cm 

Phân bố : Lưu vực sông Mekong, trong đó có xuất hiện ở Việt Nam.  

Di cư : Là loài di cư 

Thức ăn : Ăn tạp: động vật không xương sống (nhuyễn thể, cua, côn 
trùng, ốc) – thực vật: trái cây, thực vật thuỷ sinh 

Nhóm cá : Thuộc nhóm cá sông – ưa nước chảy 

Sinh sản : Tháng 12 – 2, khu vực thượng nguồn sông Mekong 

Tình trạng nguy 
cấp 

: Nguy cấp (EN) 

Nghề nuôi : Ở Việt Nam đang nuôi vỗ trong ao để nghiên cứu sinh sản 
nhân tạo. Thức ăn công nghiệp và cá tạp. Bước đầu đã đạt 
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được những kết quả bước đầu về sinh sản nhân tạo. 

Mục đích của báo cáo này là thu thập các kiến thức bản địa của cộng đồng 
về 3 loài quý hiếm: cá tra dầu, vồ cờ và trà sóc nhằm bảo tồn và phát triển. 

PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Địa điểm nghiên cứu: 

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và những vùng lân cận như xã Vĩnh 
Lợi, Vĩnh Đại, thị trấn Tân Hưng thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 

 

Thời gian nghiên cứu: 

Nghiên cứu này được triển khai trong tháng 4/2013. 

 

Đối tượng nghiên cứu: 

 Ba loài cá quý hiếm gồm: cá tra dầu, cá vồ cờ và cá trà sóc. 

 

Phỏng vấn người dân địa phương:  

Bảng câu hỏi được thiết kế với các nội dung tập trung vào các thông tin về 
khai thác, đặc điểm sinh học, xu hướng hay tiêu thụ các sản phẩm (Phụ lục 1) để 
phỏng vấn người dân trong khu vực nghiên cứu. Tổng cộng 37 người đã được 
phỏng vấn, trong đó có 51% là ngư dân, 46% thuộc ban quản lý khu bảo tồn và 4% 
các đối tượng khác. Ngoài ra, hình màu của các loài cá quý hiếm (tra dầu, vồ cờ, 
trà sóc) được minh học và nêu các đặc điểm về hình thái ngay tại thực địa để giúp 
người dân có thể nhận diện các loài cá quý hiếm được dễ dàng hơn. 

 

Họp cộng đồng:  

Một cuộc họp cộng đồng được tổ chức với sự tham gia của hầu hết những 
ngư dân trong khu vực nghiên cứu (19 ngư dân), ban quản lý khu bảo tồn (17 cán 
bộ) và một số người có uy tín trong và hiểu biết nhiều trong cộng đồng. 
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Nội dung họp gồm: giới thiệu về các loài quý hiếm (cá tra dầu, vồ cờ và trà 
sóc) về hình dáng và đặc điểm nhận dạng với các hình màu được minh hoạ, sau đó 
thảo luận về thời gian xuất hiện và sinh sản trong năm, nơi xuất hiện, tình hình 
khai thác và thu mua trên địa bàn. 

Nghiên cứu này chỉ thu thập các kiến thức bản địa của cộng đồng về một số 
loài cá quý hiếm thông qua quá trình phỏng vấn và họp cộng đồng. Nghiên cứu này 
không thu mẫu để định loại hay xác định các tập tính sinh học mà chỉ dựa vào 
những kinh nghiệm của ngư dân. 
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PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thông tin chung 

Tuổi của người được phỏng vấn dao động từ 24 – 78 tuổi (Hình 1), trong đó 
đa số từ 25 – 40 tuổi (chiếm 71,43%).  
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Hình 1: Phân bố tuổi của người phỏng vấn 

Đối với nhóm ngư dân, kinh nghiệm khai thác thuỷ sản trung bình là 14 năm 
(thấp nhất là 1 – cao nhất là 60 năm), chủ yếu là từ 6 – 10 năm (Hình 2). 
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Hình 2: Kinh nghiệm khai thác thuỷ sản của ngư dân 
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Ngoài ra trình độ học vấn của người dân khá thấp, chủ yếu là cấp I (61%), 
cấp II chiếm 28%, đáng chú ý là có đến 11% chưa được đi học. Trong khi đó, trình 
độ học vấn của cán bộ khu bảo tồn khá cao: 93% từ cấp III trở lên và 7% là cấp II. 

Sản lượng khai thác trung bình trung bình đạt 8,47kg/ngày/ngư dân (2,0 – 
22,5 kg/ngày/ngư dân). Ngư dân khai thác chủ yếu là theo mùa (79%), khai thác 
chủ yếu trong mùa nước nổi với các loại ngư cụ như lưới bén (mắt lưới từ 2,5 – 
4,5cm), lưới ba màng (mắt lưới 4-5cm ở màng trong và 10cm ở màng ngoài), câu, 
lợp bát quái và lợp cua. Trong các loại ngư cụ trên, lưới bén được sử dụng phổ 
biến nhất (74%) với chiều dài lên tới 1500m. 

Đối với nhóm cán bộ khu bảo tồn: nguồn thu nhập chính chỉ từ nguồn lương 
từ Nhà Nước. Trong khi đó, nguồn thu nhập chính của người dân là làm nông 
nghiệp (trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái) chiếm 63% tổng thu nhập, kế đến là nuôi 
trồng thuỷ sản (18%), khai thác thuỷ sản (13%), làm mướn (5%)  và chăn nuôi chỉ 
chiếm 1% (Hình 3). 

Nông nghiệp
63%

Nuôi trồng 
thuỷ sản

18%

Khai thác 
thuỷ sản

13%
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5%
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Hình 3: Cơ cấu nghề nghiệp (% thu nhập) 
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3.2. Cá tra dầu 

Tất cả người được phỏng vấn cho rằng họ chưa bao giờ bắt được cá tra dầu 
(ngoài khu bảo tồn). Tuy nhiên, có 4 ngư dân (11% người được phỏng vấn) cho 
rằng họ có nghe nói người khác bắt được cá tra dầu, lớn nhất đạt 20kg (5 – 15 – 
20kg), tất cả trường hợp này khi bắt được còn sống ở sông kênh rạch bằng các loại 
ngư cụ thông thường như lưới ba màng. 

Nhìn chung người dân cho rằng cá tra dầu phân bố chủ yếu ở hệ thống sông 
kênh rạch và trong khu bảo tồn, thường xuất hiện trong mùa lũ, sinh sản vào đầu 
mùa mưa (tháng 4 – 5). Thức ăn bao gồm: cá con, công trùng, thực vật, rong rêu, 
mùn bã hữu cơ, ốc (Hình 4). 
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Hình 4: Nguồn thức ăn của cá tra dầu 

Hầu hết người được phỏng vấn cho rằng rất ít khi bắt được cá tra dầu vì đây 
là loài cá quý hiếm hiếm trước đây và những năm gần đây. Tuy nhiên, cá tra dầu 
bắt gặp được với tần xuất khá cao trong những năm gần đây (Hình 5). Nhận định 
cá tra dầu xuất hiện thường xuyên chủ yếu là từ cán bộ khu bảo tồn đất ngập nước 
Láng Sen.  
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Hình 5: So sánh tần số xuất hiện cá tra dầu trước và sau năm 2000 

Cuối năm 2011, Ban quản lý khu bảo tồn Láng Sen đã phát hiện một số loài 
cá bị chết, trong đó có một số cá thể có trọng lượng rất lớn, to nhất đạt 43kg và dài 
110cm. Thông tin ban đầu cho là cá “tra dầu”. Các mẫu vật này sau đó được vớt 
lên và lưu trong dung dịch formalin và hiện đang được trưng bày tại Khu bảo tồn. 
Việc xác định mẫu cá này có phải là cá tra dầu hay không đang được xác định. 

  

Hình 6: Cá “tra dầu” mới vớt lên và trưng bày tại Khu bảo tồn 

Ảnh cá “tra dầu” mới vớt lên do Ban quản lý KBT cung cấp 

 

Đối với nhóm ngư dân cho rằng trước đây (năm 2000) cá tra dầu hầu như 
không bắt gặp (63%), hiếm khi bắt gặp chiếm 32%, chỉ có 5% ngư dân cho là 
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thường xuyên bắt gặp được. Tương tự sau năm 2000, 84% ngư dân không bắt gặp 
được, 16% ngư dân hiếm khi bắt được và không một ngư dân nào cho rằng thường 
bắt gặp cá tra dầu (Hình 7). 
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Hình 7: Quan điểm của ngư dân về tần số xuất hiện cá tra dầu  

Cá tra dầu là loài cá quý hiếm, rất hiếm khi bắt được, do đó thông tin về tiêu 
thụ trên địa bàn hầu như không có. Một số người dân cho rằng thịt cá tra dầu ăn 
không ngon như những loài cá khác. 

Mặc dù cá tra dầu hiếm bắt gặp, nhưng người dân cho rằng cá có thể phân 
bố trong hệ thống sông – kênh rạch và cả trong Khu bảo tồn đất ngập nước Láng 
Sen. Cá thường bắt gặp trong mùa lũ. Ngoài ra, cá tra dầu sinh sản vào đầu mùa 
mưa (tháng 4 – 5) như đa số những loài cá khác. 

3.3. Cá vồ cờ 

 Đối với cá vồ cờ, kết quả phỏng vấn cũng như cuộc họp cộng đồng cho thấy 
không một ai bắt được hay nghe nói người khác bắt được loài cá này. Do đó, các 
thông tin về đặc điểm sinh học, sinh sản, phân bố hay tình hình khai thác loài cá 
này không được xác định. Cá vồ cờ thực tế rất hiếm khi bắt gặp và có kích thước 
rất lớn. 
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Hình 8: Hình cá vồ cờ 

Nguồn: Fishbase 

 

3.4. Cá trà sóc 

 Tương tự đối với cá trà sóc, kết quả phỏng vấn cũng như cuộc họp cộng 
đồng cho thấy không một ai bắt được hay nghe nói người khác bắt được loài cá 
này. Do đó, các thông tin về đặc điểm sinh học, sinh sản, phân bố hay tình hình 
khai thác loài cá này không được xác định. 

  

Hình 9: Hình cá trà sóc 

Nguồn: Fishbase 

 

3.5. Yếu tố ảnh hưởng 

 Tổng cộng 7 yếu tố được cho là có tác động tiêu cực đến nguồn lợi thuỷ sản 
nói chung và các loài cá quý hiếm nói riêng (Hình 10). Sử dụng các loại ngư cụ 
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cấm (chích điện, cào điện, ủi điện, mắt lưới nhỏ) được người dân đồng tình nhiều 
nhất, kế đến là vấn đề bao đê (ngăn chặn các loài cá di cư ra/vào để sinh trưởng 
hay sinh sản) và một số các yếu tố khác như việc sử dụng hoá chất ngày càng nhiều 
trong nông nghiệp, ô nhiễm, bắt cá bố mẹ hay cá con và chế độ ngập lụt hàng năm. 
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Hình 10: Yếu tố ảnh hưởng đến cá quý hiếm 

 Việc sử dụng các loại ngư cụ cấm nhìn chung rất phức tạp. Kết quả phỏng 
vấn cho thấy có đến 40% người dân cho rằng việc sử dụng các loại ngư cụ cấm 
tăng trong thời gian gần đây (Hình 11). 
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Hình 11: Việc sử dụng ngư cụ cấm 
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 Việc sử dụng các loại ngư cụ cấm và xu hướng biến động được người dân 
nhận định và trình bày trong Hình 12. Theo đó, việc sử dụng xung điện trong khai 
thác thuỷ sản là phổ biến nhất, điển hình là cào điện và chích điện. 
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Hình 12: Việc sử dụng các loại ngư cụ cấm 

 

3.6. Bảo tồn và phát triển 

 Việc khai thác thuỷ sản trái phép còn khá phổ biến. Một số người dân cho 
rằng chính quyền địa phương đã có những nỗ lực nhất định để ngăn chặn như tập 
huấn về bào vệ và các quy định hiện hành về khai thác thuỷ sản, tuần tra bảo vệ 
v.v. Do đặc điểm là người dân khai thác thuỷ sản chủ yếu là theo mùa để cải thiện 
nguồn thực phẩm và thu nhập cho nông hộ, rất phân tán… nên công tác quản lý rất 
khó khăn vì nguồn nhân lực và kinh phí của địa phương có giới hạn. Để bảo tồn và 
phat triển các loài cá quý hiếm nói riêng và nguồn lợi thuỷ sản nói chung, người 
dân đã đề xuất một số giải pháp như sau: 

Đối với Ban quản lý Khu bảo tồn Láng Sen: 

 Tập huấn là phổ biến nhất (Hình 13) gồm tập huấn để nhận dạng các loài cá 
quý hiếm, các quy định về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời thông báo cho 
người dân biết cần làm gì khi bắt được các loài quý hiếm như thông báo cho ban 
quản lý khu bảo tồn để cứu hộ và lưu giữ v.v.  
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 Ngoài ra, vấn đề tuần tra bảo vệ và xử phạt những trường hợp vi phạm cũng 
khá quan trọng. Kế đến là vấn đề thả cá, đặc biệt là các loài cá quý hiếm để bổ 
sung và phục hồi quần đàn. Bên cạnh đó, cần lưu thông nguồn nước để trao đổi với 
nguồn nước bên ngoài để cải thiện nguồn nước trong khu bảo tồn, đồng thời cũng 
bổ sung được những loài cá bên ngoài di cư vào trong khu bảo tồn. 
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Hình 13: Đề xuất đối với ban quản lý KBTĐNN Láng Sen 

 

Đối với chính quyền địa phương: 

 Chính quyền địa phương cần tuần tra và xử phạt các trường phạt vi phạm là 
quan trọng nhất, kế đến là vấn đề tập huấn về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đây là hai 
vấn đề quan trọng nhất mà chính quyền địa phương cần quan tâm để bảo tồn và 
phát triển các loài cá quý hiếm (Hình 14). 
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Hình 14: Đề xuất đối với chính quyền địa phương 

Đối với cộng đồng địa phương: 

 Người dân cần tự giác thông báo với chính quyền địa phương khi bắt được 
các loài quý hiếm để cứu hộ và bảo tồn. Ngoài ra, việc sử dụng ngư cụ trái phép 
cũng cần tự giác hạn chế và loại bỏ vĩnh viễn.  

 

Đối với bên liên quan khác: 

 Các bên liên quan gồm các sở ban ngành, viện trường, tổ chức phi chính phủ 
cần quan tâm để bảo tồn và phát triển các loài cá quý hiếm. Trong thời gian quan 
một số tổ chức đã và đang hỗ trợ ban quản lý khu bảo tồn để bảo vệ và phát triển 
các loài cá quý hiếm về mặt kỹ thuật cũng như kinh phí như WWF, VCF, CARE, 
Birdlife. 
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PHẦN IV. KẾT LUẬN 

– Khai thác thuỷ sản chủ yếu là theo mùa (mùa nước nổi) và chỉ mang tính cải 
thiện về thực phẩm và thu nhập của nông hộ. Thu nhập từ khai thác thuỷ sản 
của người dân địa phương chỉ chiếm khoảng 13% tổng thu nhập, thu nhập chính 
là từ các hoạt động nông nghiệp (lúa, hoa màu, cây ăn trái). 

– Người dân đều không trực tiếp bắt được cá tra dầu, cá vồ cờ và cá trà sóc. Chỉ 
có một trường hợp duy nhất có 4 ngư dân (11% người được phỏng vấn) cho 
rằng họ có nghe nói người khác bắt được cá tra dầu, lớn nhất đạt 20kg (5 – 15 – 
20kg), tất cả trường hợp này khi bắt được còn sống ở sông kênh rạch bằng các 
loại ngư cụ thông thường như lưới ba màng.  

– Người dân cho rằng cá tra dầu thường phân bố chủ yếu ở hệ thống sông kênh 
rạch và trong khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, thường xuất hiện trong mùa 
lũ, sinh sản vào đầu mùa mưa (tháng 4 – 5). Thức ăn bao gồm: cá con, công 
trùng, thực vật, rong rêu, mùn bã hữu cơ, ốc. 

– Người dân cho rằng cá tra dầu trong những năm gần đây xuất hiện thường 
xuyên vì năm 2011 Ban quản lý khu bảo tồn Láng Sen phát hiện một số cá “tra 
dầu” có kích thước rất lớn bị chết và hiện vẫn còn nhiều cá thể đang phân bố 
trong khu bảo tồn. Việc xác định loài này có phải là cá tra dầu hay không đang 
được xác định. 

– Người dân đều không bắt được hay nghe nói về người khác bắt được cá vồ cờ 
và cá trà sóc. 

– Việc sử dụng các loại ngư cụ cấm được cho là quan trọng nhất tác động đến các 
loài cá quý hiếm, điển hình là xung điện. 

– Tập huấn và tuần tra xử phạt các trường hợp vi phạm được xem là quan trọng 
để bảo tồn và phát triển các loài cá quý hiếm. Ngoài ra, thả bổ sung các loài cá 
quý hiếm cũng cần được chú ý trong công tác bảo tồn. 
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PHỤ LỤC 

Một số hình ảnh phỏng vấn và họp cộng đồng: 

 

Phỏng vấn cá nhân 

 

Họp cộng đồng 
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Họp cộng đồng 
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Phụ lục: Phiếu phỏng vấn 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN 

Lô 23, Liền kề 1, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 

ĐT: 043.259.5872  Fax: 043.259.5872   

PHIẾU PHỎNG VẤN 

THÔNG TIN CHUNG: 

1. Người điều tra:……………………………………. Ngày điều tra:…………………………. 

2. Địa điểm (ấp, xã, huyện, tỉnh):………………………………………………………………. 

3. Họ và tên chủ hộ:………………………………….. 2. Tuổi:………………………………… 

4. Trình độ văn hóa chủ hộ:  Chưa đi học;   cấp 1;    cấp 2;    cấp 3;   TC, CĐ – ĐH  

5. Tình trạng cư trú:   Thường trú              Tạm trú 

6. Nghề nghiệp của nông hộ: 

Nghề nghiệp Xếp hạng theo thu nhập 

Khai thác thủy sản                            có     không  

Trồng lúa – hoa màu – cây ăn trái    có     không  

Nuôi trồng thủy sản                          có     không  

Làm mướn                                        có     không  

Buôn bán                                          có     không  

Chăn nuôi (gia súc gia cầm)             có     không  

Nhà Nước/CQĐP (BQLKBT)          có     không  

Khác (ghi rõ) ___________________________________  

Khác (ghi rõ) ___________________________________  

7. Số năm kinh nghiệm:………….; Sản lượng Khai thác TB/ngày:…………..….kg/ngày 
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8. Thời gian khai thác:  Quanh năm        Theo mùa (tháng nào):……………………………. 

9. Các ngư cụ khai thác (liệt kê tất cả ngư cụ sử dụng, mô tả số lượng, kích thước, mắt lưới….): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

CÁ QUÝ HIẾM (Tra dầu, vồ cờ, trà sóc: kèm theo hình màu minh hoạ) 

10. Anh/chị có bao giờ bắt được 3 loài cá (tra dầu, vồ cờ, trà sóc) không?  Nếu có:  

Nội dung Tra dầu Vồ cờ Trà Sóc 

Khối lượng (kg)    

Kích thước (cm)    

Tình trạng cá (khoẻ?)    

Tháng/năm?    

Ngư cụ gì?    

Ở đâu (sông, kênh, KBT)    

Bán/để ăn/nuôi/làm cảnh?    

Giá bán?    

Thông tin khác: 

 

 

 

 

 

   

11. Anh có bao giờ thấy/nghe nói người khác bắt được 3 loài cá này không? Nếu có: 
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Nội dung Tra dầu Vồ cờ Trà Sóc 

Khối lượng (kg)    

Kích thước (cm)    

Tình trạng cá (khoẻ?)    

Tháng/năm?    

Ngư cụ gì?    

Ở đâu (sông, kênh, KBT)    

Bán/để ăn/nuôi/làm cảnh?    

Giá bán?    

Thông tin khác: 

 

 

   

12. Đặc điểm sinh học của 3 loài cá quý hiếm: 

Nội dung Tra dầu Vồ cờ Trà Sóc 

Pbố: sông, kênh, KBT, vùng 
lân cận…… 

 

 

 

   

Mùa vụ xuất hiện 

 

 

   

Mùa vụ + nơi sinh sản    
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Kích thước cá thường gặp 

 

   

Thức ăn? 

 

 

   

Thông tin khác: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. So sánh trước đây và hiện tại về tần suất xuất hiện + tại sao? 

 Năm 2000 về trước Sau năm 2000 

Tra dầu [  ] Thường xuyên:………………………. 

…………………………………………… 

[  ] Hiếm gặp:…………………………… 

…………………………………………… 

[  ] Thường xuyên ………………….. 

………………………………………. 

[  ] Hiếm gặp:……………………..… 

………………………………………. 
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[  ]  Không có:…………………………… 

…………………………………………… 

[  ] Không có:……………………….. 

………………………………………. 

Vồ cờ [  ] Thường xuyên:………………………. 

…………………………………………… 

[  ] Hiếm gặp:…………………………… 

…………………………………………… 

[  ]  Không có:…………………………… 

…………………………………………… 

[  ] Thường xuyên ………………….. 

………………………………………. 

[  ] Hiếm gặp:……………………..… 

………………………………………. 

[  ] Không có:……………………….. 

………………………………………. 

Trà sóc [  ] Thường xuyên:………………………. 

…………………………………………… 

[  ] Hiếm gặp:…………………………… 

…………………………………………… 

[  ]  Không có:…………………………… 

…………………………………………… 

[  ] Thường xuyên ………………….. 

………………………………………. 

[  ] Hiếm gặp:……………………..… 

………………………………………. 

[  ] Không có:……………………….. 

………………………………………. 

14. Tình hình sử dụng ngư cụ cấm trên địa bàn? 

Loại ngư cụ Hiện trạng 

Nhận định chung  Tăng        Giảm        Không đổi       Không biết 

  Tăng        Giảm        Không đổi             Không biết 

  Tăng        Giảm        Không đổi            Không biết 

  Tăng        Giảm        Không đổi            Không biết 

  Tăng        Giảm        Không đổi             Không biết 

  Tăng        Giảm        Không đổi            Không biết 

15. Tình hình thu mua các loài cá quý hiếm trên địa bàn? 

 Mô tả chi tiết(sản lượng nhiều/ít; biến động giá……) 
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Tra dầu  

 

Vồ cờ  

 

Trà sóc  

 

16. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố những loài cá quý hiếm nói chung, 3 loài cá quý 
hiếm trên nói riêng: 

 Khai thác quá mức   Bao đê   Sử dụng hoá chất trong NN 

 Sử dụng ngư cụ cấm  Ô nhiễm CN  Bắt cá bố mẹ/cá con 

 Khác (nêu rõ):………………………………………………………………………………….. 

 ................................................................................................................................................  

17. Nhận xét và đề xuất về các giải pháp bảo tồn các loài cá quý hiếm  

Ban QLKBT Láng Sen (tập huấn, thả cá, tuần tra, xử phạt): ...................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Chính quyền địa phương (tập huấn, thả cá, tuần tra, xử phạt): ................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh (ngư cụ, thói quen săn bắt, tự giác thông báo…..) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Các Sở Ban Ngành + Viện Trường + Dự án:  
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