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TÓM TẮT 
 

Các hồ chứa nhỏ (diện tích <1.000 ha) thuộc tỉnh Đồng Nai và Bình Phước được xây dựng 
ngoài chức năng chính là điều tiết thuỷ lợi thì việc tận dụng mặt nước để khai thác thuỷ sản 
mặt nước ở các hồ chứa hồ chứa đã được tiến hành trong nhiều năm qua và cho thấy vai trò 
quan trọng đóng góp vào việc phát triển sản lượng thuỷ sản, tạo công ăn việc làm và nâng cao 
thu nhập cho những người tham gia khai thác cá hồ chứa. Nhằm đánh giá lại hiện trạng quản 
lý khai thác ở các hồ chứa nhỏ, đề tài điều tra “Hiện trạng khai thác ở một số hồ chứa nhỏ 
thuộc tỉnh Đồng Nai và Bình Phước” được tiến hành với sự tài trợ kinh phí từ dự án Aqua 
Fish CRSP từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011. Đề tài đã khảo sát trên 8 hồ chứa 
trong đó 3 hồ chứa đang được khai thác nuôi tập trung thuộc tỉnh Đồng Nai (hồ chứa Cầu 
Mới, Đa Tôn và Gia Ui), 2 hồ chứa nuôi theo hình thức Tổ nuôi cá cộng đồng (hồ chứa Đồng 
Xoài và Xa Cát) và 3 hồ chứa chưa được quản lý khai thác (hồ chứa Suối Lai, Bàu Úm và 
Hưng Phú) thuộc tỉnh Bình Phước. Kết quả ghi nhận hiện có 15 loại ngư cụ được sử dụng 
khai thác chủ yếu là các loại ngư cụ thô sơ, dễ sử dụng và di chuyển, ngoài ra cũng còn một 
số loại ngư cụ cấm vẫn được sử dụng tự do ở các hồ chứa có sự quản lý khai thác kém. Năng 
suất khai thác ở hồ chứa nuôi cá tập trung cao nhất (Cầu Mới, Gia Ui, Đa Tôn) trung bình đạt 
549,79 kg/ha/năm, ở hồ chứa nuôi cá theo Tổ nuôi cá cộng đồng đạt năng suất trung bình 
285,11 kg/ha/năm và năng suất đạt thấp nhất đạt 134,25kg/ha/năm ghi nhận ở hồ chứa không 
có quản lý khai thác nuôi cá. Tỉ lệ cá khai thác ở hồ chứa nuôi cá tập trung chủ yếu là nhóm 
cá nuôi (cá ngoại lai) với các loài cơ bản như cá Mè trắng, Mè hoa, Chép, Trắm cỏ, Rô 
phi…chiếm từ 90 đến 95,67% so với nhóm cá tự nhiên hồ chứa. Trong khi đó, ở hồ chứa nuôi 
cá Tổ cộng đồng và hồ chứa không quả lý nuôi cá, tỉ lệ cá ngoại lai được khai thác đều cao 
hơn 50% so với tỉ lệ cá tự nhiên trong đó đáng chú ý nhất là nhóm cá Rô phi luôn chiếm tỉ lệ 
cao so với các loài cá khác khai thác được. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hầu hết hồ chứa ở Việt Nam được xây dựng sau năm 1954 với nhiều mục đích khác nhau 

như tưới tiêu, thủy điện, điều tiết lũ hay cung cấp nước sinh hoạt và cho công nghiệp. Hiện có 
khoảng 4.000 hồ chứa với tổng diện tích tương đương 340.000 ha đã được xây dựng tại thời 
điểm này ở Việt Nam (Ngô Văn Sỹ và ctv, 2001). Sau quá trình hình thành hồ chứa, nghề 
nuôi cá trong các hồ chứa đã được phát triển trong cả nước đã cho thấy vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đảm bảo cung cấp nguồn dinh dưỡng quan 
trọng từ thủy sản cho nhân dân cũng như góp phần tạo sinh kế cho người dân sống quanh khu 
vực lòng hồ. Đồng Nai và Bình Phước là hai tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ với hơn 80 hồ 
chứa có diện tích mặt nước hơn 43.000ha trong đó chủ yếu là  hồ chứa nhỏ. Nhằm tận dụng 
nguồn thức ăn tự nhiên để phát triển thủy sản, mô hình nuôi cá mặt nước lớn đã được chú 
trọng và phát triển ở một số hồ chứa nhỏ trong nhiều năm qua với nhiều hình thức quản lý 
khác nhau như quản lý nhà nước, tư nhân, Hợp tác xã, Tổ nuôi cá cộng đồng…Nhằm đánh giá 
hiện trạng khai thác thuỷ sản ở các hồ chứa nhỏ hiện nay ở tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, 
chúng tôi thực hiện đề tài khảo sát “Hiện trạng khai thác cá ở một số hồ chứa nhỏ thuộc 
tỉnh Đồng Nai và Bình Phước” với sự hỗ trợ kinh phí từ dự án Aqua Fish CRSP. Kết quả đề 
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tài cung cấp thông tin khái quát hiện trạng khai thác thủy sản ở các hồ chứa nhỏ đến các nhà 
quản lý để từ đó có đưa những chính sách quản lý thích hợp để phát triển nguồn lợi thủy sản 
phù hợp trong điều kiện hiện nay.  

 
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
 
Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011. 
 
Địa điểm nghiên cứu: 3 hồ chứa thuộc tỉnh Đồng Nai và 5 hồ chứa thuộc tỉnh Bình 

Phước (Hình 2.1). 
Bảng 2.1: Danh mục hồ chứa được khảo sát trong nghiên cứu 

DT  Hiện trạng  Năm xây dựng 
Stt Tỉnh Tên hồ chứa (ha) nuôi -hòan thành 

1 Hồ chứa Cầu Mới 320 Hồ nuôi tư nhân 2005-2007 

2 Hồ chứa ĐaTôn 328 Hồ nuôi hợp tác xã 1987-1989 
3 

Đồng 
Nai 

Hô chứa GiaUi 326 Hồ nuôi hợp tác xã 1994-1998 
4 Hồ chứa Xa cát 42 Hồ nuôi Tổ cộng đồng 2003-2004 
5 Hồ chứa Đồng Xoài 470 Hồ nuôi Tổ cộng đồng 2000-2003 
6 Hồ chứa Bào Úm 60 Hồ không nuôi 2003-2004 
7 Hồ chứa Suối Lai 46 Hồ không nuôi 2002-2004 
8 

Bình 
Phước 

Hồ chứa Hưng Phú 33 Hồ không nuôi 2006-2008 

Nội dung và phương pháp nghiên cứu 
Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá hiện trạng khai thác nguồn lợi 
thủy sản ở các hồ trong phạm vi nghiên cứu. 

Phương pháp thực hiện 
Phương pháp thu thập số liệu 

Phỏng vấn trực tiếp ngư dân qua phiếu điều 
tra với tần suất 1 tháng/lần. 

Ghi nhận số liệu sản lượng khai thác từ 
người quản lý nuôi cá ở Cầu Mới, hợp tác xã Đa 
Tôn và Gia Ui. 

Phỏng vấn trực tiếp hiện trạng tổ chức quản 
lý khai thác nuôi thủy sản ở 5 hồ chứa có nuôi 
cá (Hồ Cầu Mới, Gia Ui, Đa Tôn, Đồng Xoài và 
Xa Cát) thông qua phiếu điều tra. 

Số lượng mẫu điều tra: nếu số lượng người 
khai thác trong tháng nhiều hơn 30 người, 
chúng tôi sẽ phỏng vấn 2/3 người khai thác 
(không ít hơn 30 người). Nếu số lượng người 
khai thác ít hơn 30 người thì chúng tôi sẽ điều 
tra 100% số hộ khai thác.  

 

Hình 2.1: Vị trí 8 hồ chứa trong nghiên 
cứu  (Nguồn: Google earth) 
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Một số phương pháp tính toán đã được áp dụng  
Sản lượng khai thác thủy sản ở các hồ chứa được xác định dựa trên sản lượng khai thác 

theo từng lọai ngư cụ đựơc thể hiện qua công thức sau: 

Bảng 2.2: Bảng tính sản lượng khai thác trên hồ chứa 

Ngư cụ Tổng thời gian 
khai thác (ngày) 

CPUE 
(kg) 

Sản lượng 
khai thác (kg) 

Ngư cụ 1 T1 W1 S1 
Ngư cụ 2 T2 W2 S2 
Ngư cụ 3 T3 W3 S3 

… … … … 
Ngư cụ n Tn Wn Sn 

Tổng sản lượng khai thác (kg)   

Ghi chú: - CPUE (kg): năng suất khai thác trên 1 đơn vị cường lực hay sản lượng khai 
thác trung bình trong 1 ngày của ngư cụ. 
- Tổng thời gian khai thác (ngày): tổng số ngày khai thác của một loại ngư cụ trong một 

mùa hay năm. 

- Si : sản lượng khai thác theo ngư cụ (kg) = Wi x Ti 

- Tổng sản lượng khai thác/năm (kg) = 


n

i
iS

1
 

Phương tiện lưu trữ và xử lý số liệu 
Số liệu được quản lý bằng phần mềm Access. Số liệu được phân tích và xử lý bằng 

phương pháp thống kê mô tả với phần nềm Excell. Các số liệu thu thập sẽ được tổng hợp và 
phân tích, so sánh về sản lượng thành phần loài khai thác ở các hồ chứa. 
 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Một số loại ngư cụ được sử dụng phổ biến ở các hồ chứa nhỏ 
Kết quả khảo sát cho thấy hiện có 15 loại ngư cụ được sử dụng phổ biến ở 8 hồ chứa được 

khảo sát (Bảng 3.1). Trong đó hiện vẫn còn một số như cụ khai thác mang tính chất huỷ diệt 
nguồn lợi như Đăng, Dớn, Lợp (với mắt lưới rất nhỏ như lưới dày hay 2a < 1cm) mà đối 
tượng khai thác chính là nhóm cá con, cá nhỏ trong lòng hồ vẫn được sử dụng một cách phổ 
biến ở các hồ chứa thuộc tỉnh Bình Phước. 

Trong số 15 loại ngư cụ được ghi nhận trên có 5 loại ngư cụ được sử dụng khai thác trong 
mùa khô như Đăng, Lợp bát quái, Lưới vây, Vó gạt, Đặt chà và 1 lọai ngư cụ khai thác chủ 
yếu trong mùa mưa là Vó. So với hồ chứa lớn như hồ chứa Trị An, việc khai thác ở các hồ 
chứa nhỏ chủ yếu sử dụng các loại ngư cụ thô sơ không kết hợp xuồng máy, dễ di chuyển và 
thao tác.  

Nhìn chung, ở các hồ chứa nuôi cá tập trung ở tỉnh Đồng Nai chỉ sử dụng một số loại ngư 
cụ khai thác có chọn lọc (Vó gạt, Chà, Lưới vây) và chủ yếu mắt lưới lớn (Lưới 1 màng với 
2a>8cm). Trong khi đó ở các hồ chứa thuộc tỉnh Bình Phước, các loại ngư cụ sử để khai thác 
phổ biến hơn với các loại ngư cụ mắt lưới khác nhau và ngay cả ngư cụ cấm, có tính huỷ diệt 
nguồn lợi thủy sản cao. 
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Bảng 3.1: Các loại ngư cụ được ghi nhận ở 8 hồ chứa khảo sát 

Stt Ngư cụ BU SL HP DX XC CM ĐT GU 
1 Câu cần/cắm * * * * * * * * 
2 Câu giăng       * *   *   
3 Chài * *  * *    
4 Đăng *     *         
5 Đặt đáy    *     
6 Dớn  *    *         
7 Lợp (tép) * * *  *    
8 Lợp cá lóc       *         
9 Lưới 1 màng * * * * * * * * 

10 Lưới 3 màng * * * * *       
11 Vó     *    
12 Lợp bát quái * *       *   * 
13 Lưới vây      * * * 
14 Vó gạt             *  
15 Đặt chà             *   

Tổng cộng 7 7 4 9 7 4 6 4 

Việc chọn lựa loại ngư cụ khai thác phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mùa vụ, mực nước và 
vị trí khai thác (Tuantong Jutagate, 2009), cũng như điều kiện lòng đáy hồ chứa, cỡ cá khai 
thác và đối tượng khai thác chính. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước (1997), tùy vào địa 
hình của đáy hồ mà người dân sử dụng các loại ngư cụ khác nhau. Kết quả khảo sát cho thấy 
hồ chứa Đồng Xòai được khai thác với nhiều loại ngư cụ nhất (9 lọai), kế đến là hồ chứa Bàu 
Úm với 7 loại, hồ chứa Xa Cát với 7 loại và có từ 4 đến 6 loại ngư cụ ở các hồ chứa còn lại. 
Kết quả trên phù hợp với kết quả của Hồ Mạnh Tuấn (2002) với 6 loại ngư cụ chủ yếu là các 
loại ngư cụ thô sơ. 

Ở năm hồ chứa thuộc tỉnh Đồng Xoài, việc quản lý khai thác gần như không có hiệu quả 
(hồ chứa có nuôi) hoặc hoàn toàn không có sự quản lý (ở hồ chứa không nuôi). Đối tượng 
khai thác bao gồm tất cả các lòai cá hiện diện trong hồ (cá nuôi và cá tự nhiên) với tất cả các 
cỡ cá khác nhau. Vì thế có nhiều loại ngư cụ đã được sử dụng khai thác chủ yếu với nhiều loại 
mắt lưới khác (2a từ 2cm đến 12cm hay lưới dầy), mang tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản cao. 

Ở các hồ chứa có nuôi cá tập trung như hồ chứa Cầu Mới, Đa Tôn và Gia Ui là những hồ 
chứa có sự quản lý khai thác tốt, lòng đáy hồ tương đối bằng phẳng và nhu cầu khai thác đối 
tượng chính là nhóm cá nuôi cùng với một số loài cá tự nhiên có giá trị kinh tế cao. Vì thế họ 
chỉ sử dụng một số các lọai ngư cụ có tính chọn lọc cao như Lưới rê 1 màng có mắt lưới lớn 
(2a ≥ 8cm) chủ yếu để bắt cá các loài nuôi có kích cỡ lớn, Lợp bát quái hay Câu giàng để bắt 
cá Bống tượng, Lưới vét sử dụng khai thác với số lượng lớn trong mùa vụ khai thác chính hay 
Vó gạt có thể sử dụng khai thác nhiều lọai cá khác nhau theo kích cỡ yêu cầu với số người 
khai khác ít.  

Đặc điểm nuôi thuỷ sản mô hình mặt nước lớn ở hồ chứa vừa và nhỏ 
Một số đặc điểm chung ở loại hình nuôi cá mặt nước lớn ở hồ chứa nhỏ 

Cơ cấu giống thả nuôi: các loài cá được thả nuôi trong hồ chủ yếu là các loài cá ngoại lai 
với 2 đối tượng thả nuôi chính là cá Mè hoa và cá Mè Trắng (Bảng 3.2). Dựa vào điều kiện tự 
nhiên cũng như khả năng tài chính mà lượng giống và thành phần loài thả nuôi khác nhau qua 
các năm. Việc lựa chọn cơ cấu đàn cá thả cũng như số lượng cá thả ở các hồ chủ yếu dựa vào 
kinh nghiệm qua thời gian nuôi và dựa vào nguồn kinh phí hiện có chứ không dựa vào cơ sở 
khoa học hay tư vấn của nhà chuyên môn. 
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Bảng 3.2: Tỉ lệ giống các loài cá ngoại lai được thả nuôi ở các hồ chứa năm 2010 

Cầu Mới  Đa Tôn  Gia Ui Đồng Xòai Xa Cát 
Lòai/Vị trí 

Tỉ lệ % Tỉ lệ % Tỉ lệ % Tỉ lệ % Tỉ lệ % 
Cá Mè trắng 36,89 36,67 37,50 
Cá Mè hoa 36,89 

55,09 69.70 
16,67 12,50 

Cá Trôi Ấn Độ 6,56 5,99       
Cá Chép  6,56 41,92 30,30 20,00 25,00 
Cá Trắm Cỏ 6,56     26,67 25,00 
Cá Trường giang * 6,56     
Mật độ thả con/ha 4.193,20 2.239,60 1.113,20 70,40 629,20 
Mật độ thả kg/ha 19,06 10,18 5,06 0,32 2,86 

Ghi chú: *: cá mới đưa vào nuôi thử nghiệm năm 2010, chưa ghi nhận được sản lượng khai 
thác. 

Kích cỡ giống thả các hồ chứa tương đối lớn, từ lồng 10 đến lòng 12 tương ứng khoảng 
220 con/kg, dài từ 8 đến 12 cm. Với cỡ giống trên tương đối đảm bảo để cá nuôi tăng trưởng 
tốt, giảm tỉ lệ chết qua đó tăng sản lượng cá thu hoạch (Jiashou Liu và ctv, 2009). 

Thời gian thả giống: trung từ tháng 8 đến tháng 11 trong năm 2010, chủ yếu vào đầu mùa 
mưa khi mực nước trong hồ đang lên (Đồ thị 3.1). Do năm 2010 lượng nước về hồ khá chậm 
so với mọi năm nên việc thả giống năm 2010 được xem là khá trễ. 

 

Đồ thị 3.1: Diễn biến dung tích hồ chứa Cầu Mới trong năm 2010 

Thời gian thu hoạch: cá nuôi sau 7 đến 9 tháng sẽ được thu hoạch, việc thu hoạch có thể 
tiến hành quanh năm hay tập trung vào một thời điểm nhất định nào đó trong năm tuỳ vào 
nhiều yếu tố như điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực cũng như giá cả và nhu cầu thị trường… 

Năng suất khai thác cá ở 3 hồ chứa nuôi cá tập trung (Cầu Mới, Đa Tôn, Gia Ui) 
Năng suất nuôi cá ở các hồ chứa nhỏ biến động rất lớn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Sự khác 

biệt do kích cỡ hồ chứa, vị trí địa lý thậm chí các hồ chứa có cùng một lưu vực thì năng suất 
nuôi cũng khác nhau (Sena S.De Silva, 2001). 

Với hình thức nuôi cá tập trung như 3 hồ chứa thuộc tỉnh Đồng Nai, năng suất khai thác cá 
dao động tương đối cao từ 454,32 đến 669,95kg/ha (Bảng 3.7). Năng suất cá nuôi cao ở 3 hồ 
chứa trên do mật độ thả giống hàng năm cao, cao nhất 19,06 kg giống/ha và thấp nhất là 
5,06kg giống/ha (Bảng 3.3), kết hợp với việc bảo vệ cá nuôi khá chặc chẽ và nền đáy hồ 
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tương đối bằng phẳng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác đạt hiệu quả cao. So với 
các hồ chứa khác trong nước, năng suất trên tương đương với một số hồ chứa nuôi cá ở Tây 
Nguyên (có diện tích từ 10 đến 300 ha), với sự quản lý và thả cá hàng năm, sản lượng có thể 
đạt từ 350 đến 700kg/ha/năm (Phan Đình Phúc và ctv, 2001), và cao hơn nhiều so với năng 
suất trung bình ở 20 hồ chứa miền Bắc trong năm 2001 với 238 ± 89,3kg/ha và 2002 là 271 ± 
45,7kg/ha (Nguyễn Hải Sơn và ctv, 2005).  
Bảng 3.3: Sản lượng khai thác ở 5 hồ chứa có thả cá năm 2010-2011 

Tên hồ chứa NS cá thả 
(kg/ha) 

% SL cá 
thả 

NS cá tự nhiên 
(kg/ha) 

% SL cá 
tự nhiên 

Năng suất 
(kg)/ha/năm 

Cầu Mới 640,93 95,67 29,02 4,33 669,95 
Đa Tôn 472,60 90,00 53,60 10,00 525,12 
Gia Ui 423 93,00 31,32 7,00 454,32 

Tỉ lệ các loài cá khai thác chủ yếu là các loài cá nuôi được thả giống hàng năm với năng 
suất dao động từ 423 kg/ha đến 640,93 kg/ha, chiếm hơn 90% so với nhóm cá tự nhiên. Tỉ lệ 
này tương đương với các kết quả nghiên cứu ở hồ chứa nhỏ thả cá ở Tây Nguyên với tỉ lệ cá 
nuôi chiếm từ 78 đến 99% (Phan Đình Phúc và ctv, 2001) và từ 71 đến 97% ở các hồ chứa 
nhỏ thả cá ở miền Bắc (Nguyễn Hải Sơn và ctv, 2005). 
Bảng 3.4: Tỉ lệ khai thác cao nhất của 10i loài cá ở 3 hồ chứa nuôi cá thuộc tỉnh Đồng Nai 

Hồ chứa Đa Tôn Hồ chứa Cầu Mới Hồ chứa Gia Ui 
Stt 

Loài cá % SL Loài cá % SL Loài cá % SL 
1 Cá Mè * 68,15 Cá Mè * 80,10 Cá Mè * 69,50  
2 Cá Chép * 10,44 Cá Trôi * 5,36 Cá Chép * 14,94  
3 Cá Trôi * 9,41 Cá Chép * 4,75 Cá Rô phi ** 10,53  
4 Cá Mè vinh 3,77 Cá Trắm cỏ * 2,98 Cá Trôi *   1,55  
5 Cá Trắm cỏ * 2,00 Cá Rô phi ** 2,48 Cá Trắm cỏ *   1,53  
6 Cá Bống tượng 1,90 Cá Chốt 1,74 Cá Rô đồng   0,82  
7 Cá Ngựa 0,78 Cá Bống tượng 0,90 Cá Lóc   0,65  
8 Cá Lóc 0,78 Cá Sơn 0,57 Cá Bống tượng   0,47  
9 Cá Chốt 0,64 Cá Rô đồng 0,46   
10 Cá Trèn 0,62 Cá Trê 0,35     

Ghi chú: * : cá nuôi được thả hàng năm; **: cá nuôi được thả không thường xuyên. 
Do đối tượng nuôi chính chủ yếu tập trung vào 2 loài là cá Mè hoa và Mè trắng với cơ cấu 

đàn cá thả từ 55 đến hơn 70% so với các loài khác. Chính vì thế thành phần loài cá khai thác 
chủ yếu thuộc nhóm cá Mè, bao gồm cả Mè hoa và Mè trắng, với tỉ lệ chiếm từ 69,5 đến 
80,1% so với tổng các loài cá khác được khai thác (Bảng 3.4). Trong khi đó sản lượng cá Rô 
phi khai thác hàng năm được xem như là sản lượng cá xuất hiện từ đợt thả giống từ các năm 
trước đây cũng đóng góp một phần sản lượng khai thác ở các hồ chứa với 10,53% ở hồ chứa 
Gia Ui và 2,48% ở hồ chứa Cầu Mới. 

Việc khai thác cá tự nhiên với nhiều mục đích khác nhau như khai thác nhóm cá có giá trị 
kinh tế để nâng cao doanh thu (như cá Bống tượng, cá Trèn, cá Mè Vinh, cá Rô đồng…), khai 
thác một số loài cá dữ để đảm bảo tỉ lệ sống cá giống thả nuôi (như cá Lóc, cá Ngựa nam),  và 
khai thác các loài cá tạp để tạo điều kiện môi trường tốt hơn cho nhóm cá nuôi phát triển tốt 
(như cá Sơn, cá Chốt). 
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Năng suất khai thác ở loại hình Tổ nuôi cá cộng đồng  
Với hình thức Tổ nuôi cá cộng đồng, năng suất khai thác ở  hồ chứa Đồng Xoài và Xa Cát 

có sự chênh lệch khá lớn (Bảng 3.5), thấp ở hồ chứa Đồng Xoài (113,74 kg/ha) và cao ở hồ 
chứa Xa Cát (456,48 kg/ha). Điều này là do diện tích hồ Đồng Xoài khá lớn (470 ha) trong 
khi đó mật độ cá thả lại thấp nhất (0,32 kg/ha), kết hợp điều kiện khai thác khó khăn và việc 
quản lý kém nên năng suất khai thác thấp. Trong khi đó với diện tích nhỏ (42 ha) và được thả 
giống với mật độ cao hơn (2,86 kg/ha) là nguyên nhân chính giúp năng suất khai thác ở hồ 
chứa Xa Cát cao hơn so với hồ chứa Đồng Xoài. 

Bảng 3.5: Năng suất khai thác ở 2 hồ chứa có thả cá năm 2010-2011 

Tên hồ 
chứa 

NS cá thả 
(kg/ha) % SL cá thả NS cá tự nhiên 

(kg/ha) 
% SL cá tự 

nhiên 
Năng suất 

(kg)/ha/năm 

ĐX 82 71,80 32 28,20 113,74 
XC 373 81,78 83 18,22 456,48 

Nhìn chung, năng suất khai thác nhóm cá nuôi chiếm ưu thế hơn so với các nhóm cá tự 
nhiên của hồ. Với hơn 70% tỉ lệ khai thác được trong đó chủ yếu là các loài cá ngoại lai được 
thả giống hàng năm kết hợp với các loài cá ngoại lại có khả năng tự sinh sản và tạo quần đàn 
trong môi trường hồ chứa như cá Rô phi vằn, cá Chép. 
Bảng 3.6: Tỉ lệ khai thác cao nhất của 10 loài thuỷ sản ở 2 hồ chứa có thả nuôi thuộc tỉnh 
Bình Phước 

Hồ Xa Cát Hồ Đồng Xoài 
Stt 

Loài % sản lượng Loài % sản lượng 
1 Cá Rô phi ** 38,37 Cá Rô phi ** 48,61 
2 Cá Mè hoa * 15,04 Cá Mè hoa * 8,58 
3 Cá Mè trắng * 11,42 Cá Mè trắng * 6,73 
4 Cá Chép * 7,84 Cá Chép * 5,96 
5 Tép 7,21 Tép 5,31 
6 Cá Mè vinh 6,99 Cá Mè vinh 3,80 
7 Cá Trê 4,94 Cá Mè lúi 3,09 
8 Cá Lóc đồng 2,92 Cá Lóc đồng 2,86 
9 Cá Trôi (Ấn Độ) * 1,78 Cá Sơn 2,42 

10 Cá Hột mít 1,65 Cá Thát lát 2,38 

Ghi chú: * : cá nuôi được thả hàng năm; **: cá nuôi được thả không thường xuyên. 
Ngoài các loài cá nuôi được thả giống hàng năm được khai thác với tỉ lệ cao như cá Mè 

hoa, Mè trắng và cá Chép thì đáng chú ý nhất là nhóm cá Rô phi chiếm tỉ lệ cao nhất so với tất 
cả các loài cá khác được khai thác trong năm (Bảng 3.6).  

Việc thả giống cá Rô phi đã không được thực hiện trong 3 năm gần đây như với tỉ lệ khai 
thác chiếm ưu thế ở hồ chứa Xa Cát là 38,37% và 48,61% ở hồ chứa Đồng Xoài đã cho thấy 
khả năng thích nghi rất tốt của loài này trong môi trường hồ chứa. 

Năng suất khai thác ở các hồ chứa không thả nuôi 
Năng suất khai thác dao động giữa các hồ tương đối lớn (từ 74 đến 198kg/ha/năm). Năng 

suất trung bình ở 3 hồ chứa đạt 134,24 kg/ha/năm trong đó cao nhất ở hồ chứa Hưng Phú với 
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198,15 kg/ha/năm, kế đến là hồ chứa Suối Lai, 130,54 kg/ha/năm và thấp nhất là hồ chứa Bàu 
Úm với 74kg/ha/năm. 
Bảng 3.7: Năng suất khai thác thủy sản ở 3 hồ chứa không thả nuôi 

Đơn vị: kg/ha/năm 

Hồ chứa Năng suất khai thác % SL cá ngoại lai % SL cá hồ chứa 

Bàu Úm 74,04 63,47 48,76 
Hưng Phú 198,15 54,35 44,72 
Suối Lai 130,54 75,15 33,37 
T.Bình 134,24 ± 35,87 64,32±6,02 35,67 ± 6,02 

Kết quả khảo sát cho thấy năng suất khai thác nhóm cá có nguồn gốc cá nuôi (cá ngoại lai) 
chiếm tỉ lệ cao (trung bình đạt 64,32%) trong tổng sản lượng cá khai thác được (Bảng 3.7). 
Thành phần các loài cá ngoại lai trong các hồ chứa không khai thác nuôi có vai trò rất quan 
trọng quyết định đến sản lượng khai thác của hồ chứa. Tỉ lệ này khá cao so với 2 hồ chứa ở 
khu vực Tây Nguyên (hồ Ea Suop và Lak) chỉ chiếm từ 2 đến 3% so với tổng sản lượng cá 
thu hoạch được (Phan Đình Phúc và ctv, 2001). Điều này có thể là do vị trí xây dựng hồ chứa 
ở tỉnh Đồng Nai và Bình Phước có nhiều người sinh sống, hình thức nuôi cá ao với các loài cá 
ngoại lai diễn ra khá phổ biến trong phạm vi lưu vực hồ chứa trong thời gian ngập hồ. Ngoài 
ra hoạt động phóng sanh cá vào các hồ chứa diễn ra hàng năm với lượng cá thả lớn và khả 
năng thích nghi cao chúng trong môi trường hồ chứa. Chính vì thế sản lượng cá ngoại lai hiện 
diện ở các hồ chứa chiếm ưu thế hơn so với nhóm cá tự nhiên của lòng hồ. 

Bảng 3.8: Tỉ lệ khai thác cao nhất của 10 loài cá ở 3 hồ chứa không thả nuôi 

Hồ Bàu Úm Suối Lai Hồ Hưng Phú 
Stt 

Loài % SL Loài % SL Loài % SL 
1 Cá rôphi * 17,97 Cá rôphi * 37,47 Cá rô phi * 44,11 
2 Cá Mè * 15,21 Cá Mè * 13,52 Cá lóc đồng 24,04 
3 Cá chép * 15,17 Cá Chép * 12,06 Cá chép * 9,20 
4 Cá bống tượng 12,22 Cá Bống tượng  8,53 Cá thát lác 8,03 
5 Cá rô biển 9,64 Tép 7,19 Cá trê 4,12 
6 Cá trê 8,51 Lóc đồng 5,70 Tép 2,87 

7 Cá lóc đồng 8,15 Cá sơn 4,80 
Cá lòng 
tong 2,09 

8 Tép 5,75 Lòng tong 3,60 Cá rô biển 2,06 
9 Cá lăng vàng 4,12 Cá trắm cỏ * 3,58 Cá Mè * 1,48 

10 Cá trắm cỏ * 2,89 Cá trê 3,56 Cá mè vinh 0,52 

Ghi chú: *: nhóm cá ngoại lai 
Trong các loài cá ngoại lai khai thác trong hồ (Bảng 3.8), đáng chú ý nhất là loài cá Rô phi 

luôn chiếm một tỉ lệ cao ở cả 3 hồ chứa (dao động từ 19,97% đến 44,11%), kế đến là nhóm cá 
Chép Trung Quốc (cá Mè hoa, Mè trắng, Chép) hay nhóm cá ăn sống đáy động vật (cá Lóc, 
cá Trê, cá Lăng…) và các nhóm cá tạp sống tầng mặt và ven bờ (cá Lòng tong, cá Sơn…). 

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy hầu hết 5 hồ chứa được khảo sát thuộc tỉnh Bình Phước 
đều có sự hiện diện ưu thế về số lượng của loài cá Rô phi trên cả 5 hồ. Nguyên nhân có thể do 
mật độ và thành phần loài thuỷ tự nhiên trong hồ chứa quá ít so với nguồn thức ăn tự nhiên 
nên chưa tận dụng hết nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn trong hồ chứa. Khi có sự xuất hiện của 
cá Rô phi (bằng nhiều cách khác nhau), chúng tận dụng được khả năng thích ứng cao trong 



 362 

môi trường hồ chứa để phát triển số lượng quần đàn, hình thành số lượng cá thể chiếm ưu thế 
hơn so với các loài cá tự nhiên khác. Một số lý giải có thể phù hợp với điều kiện hồ chứa nhỏ 
ở nước ta hiện nay đã được nhiều tác giả nghiên cứu ở hồ chứa thuộc Sri Lanka, nơi có tỉ lệ cá 
Rô phi khai thác hơn 90% so với các nhóm cá khác (Fernando và ctv, 1969; Fernando,1984). 
Theo Ferando và ctv (1969) cho rằng mật độ cá Rô phi cao do diện tích mặt nước lớn với 
nhiều khu vực có thuỷ sinh vật ngập cạn cũng như khả năng tái thành thục nhanh của nhóm cá 
Rô phi. Theo Ferando và ctv (1991), do khả năng thích nghi cao của loài cá Rô phi ngoại lai 
đối với môi trường sống của hồ chứa trong điều kiện thành phần cá tự nhiên của hồ chứa thiếu 
đi một số loài sống ở khu vực ven bờ hay đầm lầy và chúng không thích hợp sống trong điều 
kiện mật độ cá thể cao của hồ chứa. Và theo Costa và ctv (1978) cho rằng nhóm cá Rô phi có 
khả năng tiêu hoá được một lượng lớn phiêu sinh thực vật và tảo lam mà không có một loài cá 
tự nhiên nào sử dụng được. Bên cạnh đó, De Silva (1985) còn cho rằng nhóm cá Rô phi có 
khả năng thay đổi tính ăn của nó từ mùa này sang mùa khác phụ thuộc vào nguồn thức ăn có 
sẵn trong hồ chứa. Vì thế chúng có khả năng thích nghi cao ở các hồ chứa. 
 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Ghi nhận có 15 loại ngư cụ được sử dụng ở các hồ chứa được khảo sát trong đó 4 loại ngư 
cụ sử dụng chủ yếu trong mùa khô, 1 loại ngư cụ khai thác trong mùa mưa, các ngư cụ còn lại 
khai thác quanh năm. Ở các hồ nuôi cá tập trung chủ yếu sử dụng một vài loại ngư cụ khai 
thác có tính chọn lọc cao như Lưới rê, lưới 1 màng mắt lưới lớn (2a ≥8cm), Vó gạt với đối đối 
tượng khai thác chính là nhóm cá nuôi. Trong khi đó, ở các hồ khác sử dụng nhiều loại ngư cụ 
khai thác với đối tượng khai thác đa dạng hơn. 

Năng suất khai thác cao nhất ở các hồ chứa có quản lý khai thác nuôi cá tập trung và thành 
phần khai thác chủ yếu là loài cá ngoại lai (cá Mè trắng, Mè hoa..) được thả giống hàng năm 
dao động từ 454,32 đến 669,95kg/ha/năm trong đó tỉ lệ cá nuôi chiếm hơn 90% so với cá tự 
nhiên. Trong khi đó, ở hồ chứa nuôi cá theo hình thức Tổ nuôi cá cộng đồng (hồ chứa Đồng 
Xoài, Xa Cát). Năng suất khai thác từ 113,74 đến 456,48kg/ha/năm trong đó chiếm ưu thế là 
cá Rô phi (từ 38 - 48%). Ở các hồ chứa không có quản lý, năng suất khai thác từ 74 đến 
198kg/ha/năm trong đó cá Rô phi chiếm tỉ lệ cao từ 19,97% đến 44,11% tổng sản lượng khai 
thác được. 
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