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VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ BỐNG CÁT (G. giuris) 
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ABSTRACT 
The research was conducted from September 2011 to February 2012 at Thot Not, Ninh 
Kieu and O Mon districts, Can Tho City. Fish samples were monthly collected by trawl 
nets. The results showed that 11 species of goby were indentified in which Eleotridae 
cover 45% and Gobiidae 55%. The length - weight relationship of Glossogobius giuris 
was determined as follows:  W = 0.0082 L2.9835, R2 = 0.9768 (n = 696). The highest 
gonadosomatic index (GSI) and lowest hepatosomatic index (HSI) were found in October. 
The fecundity was also determined as 36.343 ± 17.110 eggs/female  and 2.262 ± 329 
eggs.g-1. 
Keywords: tank goby, Glossogobius giuris, species composition, reproductive biology, 
Can Tho. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế khoảng 
1 triệu km2 với trên 4.000 đảo lớn nhỏ trải dọc từ Bắc vào Nam. Bên cạnh đó sông 
Mêkong chảy qua theo hai hệ thống sông Tiền và sông Hậu đã tạo cho nguồn lợi thủy sản 
Việt Nam vô cùng đa dạng và phong phú. 
Cần Thơ là tỉnh nằm bên bờ phía nam sông Hậu, một bộ phận của sông Mê Kông chảy 
qua 6 quốc gia, đặc biệt là phần trung và hạ lưu chảy qua Lào, Thái Lan và Campuchia. 
Bên cạnh đó, Cần Thơ với mạng lưới sông ngòi và kênh gạch chằng chịt như sông Hậu, 
sông quận Ninh Kiều, kênh Thốt Nốt, gạch Ô Môn… đã tạo nên vùng sinh thái đặc thù, 
rất thuận lợi cho sự phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tạo môi trường 
sống đa dạng đối với các loài thủy sản sinh sống trong tự nhiên. Qua đó, cho thấy Cần 
Thơ là một trong những vùng phát triển mạnh về nuôi trồng thủy sản (NTTS) và khai thác 
nội đồng. Năm 2009, NTTS đạt 191.878 tấn chiếm 97%, sản lượng khai thác nội đồng của 
Cần Thơ là 6.053 tấn chiếm 3% sản lượng thủy sản chủ yếu (Niên giám thống kê, 2009). 
Theo Rain Both (1996) đã tìm thấy bộ cá Bống Gobiodei ở lưu vực sông Mê Kông chảy 
qua địa phận Campuchia có hai là họ Eleotridae và họ Gobiidae và bốn họ phụ là họ 
Gobiidae, họ Gobionellinae, họ Oxudercinae và họ Amblyopinae. Trong đó, họ có nhiều 
loài nhất là họ phụ Gobionellinae với 21 loài thuộc 13 giống được tìm thấy ở Campuchia. 
Tuy nhiên, những dữ liệu nghiên cứu về thành phần loài cũng như đặc điểm sinh học một 
số loài cá thuộc họ cá Bống còn hạn chế. Do đó, đây là việc làm hết sức cần thiết vì các 
loài cá thuộc họ cá Bống tuy có kích thước nhỏ nhưng trữ lượng nhiều, dễ đánh bắt, thịt 
ngon, giá cả phù hợp với người dân địa phương. Với ý nghĩa trên, nghiên cứu  về thành 
phần  loài cá thuộc họ cá bống và một số đặc điểm sinh học của cá bống cát (Glossogobius 
giuris) phân bố ở Cần Thơ được thực hiện với là nhằm xác định thành phần các loài cá 
Bống và một số đặc điểm sinh học của cá bống cát (Glossogobius giuris) phân bố ở Cần 
Thơ, qua đó cung cấp thêm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về phát triển nuôi 
trồng thủy sản và quản lý nguồn lợi thủy sản. 


