Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16, Số 1; 2016: 89-98
DOI: 10.15625/1859-3097/16/1/8022
http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst

CÁ MÚ GIỐNG VÀ BẢO VỆ BÃI GIỐNG Ở ĐẦM THỊ NẠI,
VỊNH QUY NHƠN VÀ ĐẦM CÙ MÔNG
Võ Văn Quang*, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ,
Trần Thị Hồng Hoa, Trần Công Thịnh
Viện Hải dương học-Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
*
E-mail: quangvanvo@gmail.com
Ngày nhận bài: 22-12-2014

TÓM TẮT: Cá mú giống khai thác tự nhiên đã cung cấp nguồn giống quan trọng cho việc phát
triển nuôi cá thương phẩm. Nguồn cá mú giống khai thác tự nhiên ở vùng đầm Thị Nại, vịnh Quy
Nhơn (Bình Định) và đầm Cù Mông (Phú Yên) đã xác định được 7 loài là cá mú chấm vạch
(Epinephelus amblycephalus), cá song gio (E. awoara), cá song nâu (E. bruneus), cá mú điểm gai
(E. malabaricus), cá mú sau sọc (E. sexfasciatus), cá mú mè (E. coioides) và cá song (Epinephelus
sp); trong đó có ba loài là cá song nâu (E. bruneus), cá mú điểm gai (E. malabaricus) và cá mú mè
(E. coioides) là những loài được IUCN xếp ở mức nguy cấp bậc VU và NT. Con giống cá mú điểm
gai chiếm tỉ lệ khá cao trên 30%. Chiều dài toàn thân trung bình cá giống của các loài khác nhau,
từ 25,0 - 116,82 mm; cá mú mè có chiều dài toàn thân lớn nhất đếm 112,48 mm, ba loài cá mú
chấm vạch, cá song gio và cá mú điểm gai có chiều dài lớn hơn 30 mm tưong ứng là 31,96; 32,23;
33,78 và 33,86 mm. Hai loài còn lại là cá mú sáu sọc và cá song đều có kích thước nhỏ hơn 30 mm.
Vùng khai thác cá mú giống khá rộng; dọc theo các cồn, dãi cây ngập mặn trong đầm Thị Nại, ven
bờ phía bắc lên phía tây của vịnh Quy Nhơn; nơi tập trung khai thác ở ven gần bờ phía tây vịnh, từ
Ghềnh Ráng kéo dài vào đến khu vực phía nam và vùng dọc bờ của đầm Cù Mông (từ phía nam đến
tây nam). Sản lượng khai thác các mú giống biến động khá thất thường, năm có sản lượng cao lên
đến 3 - 4 triệu con/năm, xen kẽ có năm sản lượng rất thấp. Việc bảo vệ bãi giống là cần thiết với
các giải pháp khai thác có chọn lọc và hạn chế khai thác tận thu.
Từ khóa: Cá mú giống, đầm Thị Nại, đầm Cù Mông, vịnh Quy Nhơn.

MỞ ĐẦU
Họ cá mú (Serranidae) là một trong 8 họ có
số lượng loài lớn nhất của bộ cá vược
(Perciformes), trên thế giới họ cá này có 475
loài thuộc 64 giống [1]. Trong đó phân họ
Epinephelinae gồm các loài cá có giá trị kinh tế
cao, sản lượng khai thác chiếm đến 90% tổng
sản lượng của tất cả các loài thuộc họ cá này.
Các loài thuộc phân họ Epinephelinae thường
sống trong các vùng biển có nhiều đảo, rạn đá
và san hô [2]. Vùng biển tây Thái Bình Dương
có 192 loài [3], riêng vùng Biển Đông là khu
vực có thành phần loài họ cá mú khá đa dạng

với 125 loài thuộc 26 giống [4]. Cá Mú có giá
trị kinh tế cao ở dạng cá sống, vì vậy chúng
được khai thác với sản lượng hàng năm không
ngừng tăng lên, theo thống kê của FAO từ năm
1999 đến 2009 đã tăng 25% (năm 1999:
214.000 tấn, 2009: 275.000 tấn) và từ 1950 đến
2009 tăng đến 17 lần (năm 1950: 16.000 tấn);
dựa trên thống kê của FAO năm 2009, ước tính
có 90 triệu con cá mú khai thác được bán trên
thị trường cá rạn sống với giá trị là 750 triệu
USD [5]. Thông tin từ Cơ quan quản lý nghề cá
Hồng Kông ghi nhận có khoảng 12 loài cá mú
rất được ưa chuộng tại thị trường này, giá cá
mú khai thác tự nhiên vào tháng 1/2013 từ
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400.000 - 2.300.000 đồng/kg tùy thuộc vào
từng loài [6].
Ở vùng biển Việt Nam họ cá mú
(Serranidae) có 72 loài [7-10]. Hiện nay ở nước
ta nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cá
mú tương đối cao, vì vậy cá mú trong tự nhiên
đang bị khai thác quá mức. Nghề nuôi cá mú ở
nước ta đã hình thành và đang phát triển mạnh,
có hai vùng nuôi tập trung: ở phía bắc là 2 tỉnh
Quảng Ninh, Hải Phòng và ở phía nam là các
tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Theo Bộ
Thủy sản [11] ở Việt Nam có khoảng 6.800
lồng nuôi cá biển; trong đó có 80% là nuôi cá
mú và 500 ha ao đìa nuôi cá mú, sản lượng cá
mú nuôi hàng năm khoảng 3.000 tấn, trong đó
nuôi lồng chiếm 2/3 sản lượng, các loài cá mú
thường được nuôi ở Việt Nam: cá mú điểm gai
(Epinephelus malabaricus), cá mú mè (E.
coioides), cá mú chấm đỏ (E. akaara), cá mú
blee-ker (E. bleekeri), cá mú sáu sọc (E.
sexfasciatus), cá mú chấm tổ ong (E. merra), cá
mú ruồi (E. tauvina), cá mú dây (E.
fuscoguttatus); hai loài cá mú son
(Cephalopholis miniata) và cá mú chấm nhỏ
(Plectropomus leopardus) thường được khai
thác tự nhiên lưu tạm để xuất khẩu. Giá trị
thương phẩm từ cá mú nuôi hàng năm khoảng
300 tỉ đồng. Theo Lê Anh Tuấn [12] ước tính
nhu cầu về cá mú giống phục vụ nuôi từ
3.000.000 - 5.000.000 con/năm; phần lớn được
khai thác từ tự nhiên, sản xuất nhân tạo chỉ đáp
ứng được một phần nhỏ. Tuy nhiên qua kết quả
điều tra năm 2010 và 2011 đã cho thấy vùng
biển vịnh Quy Nhơn là bãi giống của cá mú
tương đối lớn, sản lượng khai thác 1 2 triệu con. Bên cạnh đó bãi giống này có khả
năng liên kết với bãi cá mú giống trong đầm
Thị Nại, nơi ngư dân khai thác với số lượng lớn
cá mú giống [13, 14].
Nhiều loài cá mú đã được xếp vào trong
Danh mục đỏ thế giới của Tổ chức Bảo tồn
Thiên nhiên thế giới (IUCN), cần được quan
tâm bảo tồn, có biện pháp bảo vệ và khai thác
hợp lý. Ở Việt Nam có 3 loài cá mú được xếp
vào sách đỏ Việt Nam năm 2007 [15]. Việc
xuất hiện con giống ba loài cá mú đang được
đánh giá bị nguy cấp trên thế giới không chỉ có
ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn đặt ra nhiệm vụ
bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi này.
Bài báo cung cấp thông tin về hình thái nhận
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dạng, kích thước và mùa vụ xuất hiện con
giống của các loài thuộc họ cá mú ở Đầm Thị
Nại, vịnh Quy Nhơn và đầm Cù Mông, nhằm
cung cấp thông tin phục vụ cho công tác bảo vệ
bãi ương dưỡng con giống nhằm bảo tồn các
đối tượng này.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Mẫu cá mú giống được thu bằng bẫy đèn
(gọi là chà) vào ngày 22/8/2010, 23 - 24/5/2011
[14] và thu bổ sung 12/4/2013. Các bẫy đèn thả
ở khu vực vịnh Quy Nhơn (gần bờ Ghềnh
Ráng). Thu mẫu từ ngư dân khai thác trong
đầm Thị Nại và Đầm Cù Mông vào tháng
6/2014. Số lượng mẫu thu được đã giám định
loài là 250 cá thể (hình 1, bảng 1).

Hình 1. Khu vực thu mẫu cá mú giống và điều
tra khai thác cá mú giống
Điều tra về tình hình khai thác cá mú giống
ở xã Phước Sơn, Phước Thuận (huyện Tuy
Phước), phường Ghềnh Ráng và Nhơn Bình
(thành phố Quy Nhơn) thuộc tỉnh Bình Định;
xã Xuân Thịnh và Xuân Cảnh (thị xã Sông
Cầu, tỉnh Phú Yên). Các thông tin thu thập là
mùa vụ khai thác cá mú giống, sản lượng (con)
đánh bắt, số lượng người tham gia khai thác,
khu vực khai thác … theo biểu phỏng vấn.
Phân loại cá mú giống được tiến hành theo
phương pháp chuỗi dùng cho cá bột cá con được
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mô tả bỡi [16, 17] như sau: các cá thể có hình
thái, kiểu sắc tố giống nhau được chọn thành
nhóm riêng. Các cá thể lớn nhất trong nhóm
được phân loại dựa vào các đặc điểm cá trưởng
thành, tiếp tục như vậy đối với các cá thể nhỏ
hơn trong nhóm. Từ đó tách riêng ra các loài,
đồng thời quan sát đối chiếu với các tài liệu mô

tả cá bột, cá con đã được các tác giả công bố.
Các tài liệu dùng phân loại [2, 18, 19]. Cá sau
khi được định loại đo chiều dài toàn thân từng cá
thể được đo chính xác đến 0,5 mm.
Phân tích và vẽ sơ đồ trên phần mềm Excel
và Minitab. Thể hiện bản đồ bằng Mapinfor.

Bảng 1. Thời gian và số lượng con giống cá mú ở 3 khu vực thu mẫu
Tháng/năm
8/2010
5/2011
4/2013
6/2014
Tổng số mẫu

Đầm Cù Mông

6
6

Đầm Thị Nại

Vịnh Quy Nhơn

Tổng số mẫu

19
6
25

81
57
71
10
219

81
57
90
22
250

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Tỉ lệ và kích thước cá mú giống
Thành phần loài cá mú giống vịnh Quy
Nhơn đã được xác định 5 loài [14]. Kết quả
khảo sát bổ sung năm 2013 và 2014 ở vùng
đầm Thị Nại, vịnh Quy Nhơn (Bình Định) và
đầm Cù Mông (Phú Yên) đã bổ sung thêm 2
loài, đưa tổng số loài của con giống cá mú 3
khu vực này là 7 loài: cá mú chấm vạch
(Epinephelus amblycephalus), cá song gio (E.
awoara), cá song nâu (E. bruneus), cá mú điểm
gai (E. malabaricus), cá mú sau sọc (E.
sexfasciatus), cá mú mè (E. coioides) và cá
song (Epinephelus sp) (hình 2). Trong đó cá mú
điểm gai chiếm tỉ lệ khá cao trên 30% (hình 3).
Thành phần loài cá mú giống ở vịnh Quy Nhơn
bổ sung thêm 1 loài so với kết quả nghiên cứu
trước đây [14], tuy nhiên có thể đây chưa phải
là số lượng loài cá mú giống cuối cùng. Việc
thu mẫu bổ sung sẽ được tiến hành tiếp tục và
các phân tích bằng di truyền phân tử các cá thể
cá bột sẽ cho phép xác định được số lượng loài
chính xác, vì vậy số loài có thể nhiều hơn.
Mùa vụ tập trung khai thác cá mú giống thường
sau thời kỳ mưa lũ tiểu mãn vào tháng 4 - 5
hoặc mưa dông kéo dài trong tháng 7 - 8 âm
lịch và thời gian xuất hiện cá mú giống thường
rất ngắn, kéo dài từ 10 - 20 ngày. Mùa vụ xuất
hiện tập trung cá giống được ngư dân khai thác
có thể xê dịch. Sản lượng khai thác phụ thuộc
vào số lượng chà và thời điểm xuất hiện, ước
tính sản lượng cá mú giống khai thác hàng năm
khoảng 2,4 triệu con [14].

Hình 2. Con giống 7 loài cá mú ở đầm Thị Nại,
vịnh Quy Nhơn và đầm Cù Mông
Trong 4 đợt thu mẫu, chiều dài toàn thân
trung bình cá giống của các loài khác nhau,
trung bình từ 25,0 - 116,82 mm; cá mú mè có
chiều dài toàn thân lớn nhất đếm 112,48 mm,
ba loài cá mú chấm vạch, cá song gio và cá mú
điểm gai có chiều dài lớn hơn 30 mm tương
ứng là 31,96, 32,23, 33,78 và 33,86 mm. Hai
loài còn lại là cá mú sáu sọc và cá song đều có
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kích thước nhỏ hơn 30 mm (hình 4). Trong các
tháng thu mẫu cá mú phân bố nhiều ở nhóm
kích thức từ 20 - 40 mm, chỉ có cá mú mè thu
được mẫu vào tháng 6/2014 có chiều dài toàn
thân lớn từ 110 - 130 mm và một số loài có
kích thước lớn hơn 50 mm (hình 5).

Hình 3. Tỉ lệ % cá giống các loài cá mú giống

Hình 4. Chiều dài toàn thân trung bình của con
giống cá mú thu được

Hình 5. Tỉ lệ % theo nhóm kích thước của con
giống các loài cá mú
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Bãi giống cá mú ở đầm Thị Nại, vịnh Quy
Nhơn và đầm Cù Mông
Việc xác định bãi giống dựa vào khu vực
ngư dân khai thác cá mú giống tập trung. Qua
tham vấn cộng đồng cho thấy bãi giống khá
rộng; dọc theo các cồn, dãi cây ngập mặn trong
đầm Thị Nại; dọc theo các xã Nhơn Bình
(thành phố Quy Nhơn), xã Phước Thuận,
Phước Sơn (huyện Tuy Phước). Vùng ven bờ
phía bắc lên phía tây của vịnh Quy Nhơn; nơi
tập trung khai thác ở ven gần bờ phía tây vịnh,
từ Ghềnh Ráng kéo dài vào đến khu vực phía
nam và vùng dọc bờ của đầm Cù Mông (từ phía
nam đến tây nam) thuộc xã Xuân Thịnh và
Xuân Cảnh (hình 6). Ngư cụ khai thác chủ yếu
trong đầm là xiệp và vợt dùng để đẩy và vớt cá
giống ẩn núp trong các đám rong, cỏ biển hoặc
rừng ngập mặn. Tuy nhiên ở vùng vịnh Quy
Nhơn ngư dân khai thác chủ yếu bằng bẫy chà
đèn dùng bắt tôm hùm [14].
Kích thước cá giống cũng cung cấp thông
tin khi chúng có thể định cư. Theo các kết quả
nghiên cứu về sinh sản và nuôi nhân tạo cá
giống của 2 loài cá mú nguy cấp là cá song nâu
(Epinephelus bruneus), cá mú mè (E. coioides)
và cá mú điểm gai (E. malabaricus) của các tác
giả [16, 20-23] cho thấy cá giống thu được ở
vùng biển vịnh Quy Nhơn của hai loài trên đều
hơn 1 tháng tuổi (30 ngày) (hình 6, hình 7).
Riêng cá mú mè (E. coioides) chỉ thu được
trong đầm Thị Nại cá con lớn hơn 100 mm vì
vậy chúng đã khá lớn. Theo một số tác giả, cá
con của giống Epinephelus bắt đầu định cư, khi
đạt được kích thước vào khoảng 25 mm hoặc
hơn [24]. Kích thước con giống cá mú định cư
lớn nhất được ghi nhận là 34 mm [25] và nhỏ
nhất là 24 mm [26]. Thời gian đạt được kích
thước định cư dao động từ 30 - 40 ngày tùy vào
từng loài. Mặc dù hiện nay vẫn còn thiếu các
thông tin về tuổi và chiều dài toàn thân ở giai
đoạn cá giống của một số loài khác như cá mú
chấm vạch (Epinephelus amblycephalus), cá
song gio (Epinephelus awoara) và cá mú sáu
sọc (Epinephelus sexfasciatus), nhưng dựa vào
kích thước và hình thái cá giống thu được, cho
thấy chúng đã hình thành đầy đủ vây và có
dạng như cá trưởng thành. Kích thước cá mú
giống thu được tại vùng biển vịnh Quy Nhơn,
chúng đã định cư xuống nền đáy và kiếm mồi,
do tập tính hướng quang từ ánh sáng đèn của

Cá mú giống và bảo vệ bãi giống ở đầm …
ngư dân đặt bẫy, chúng vào trong chà và cư trú
nhiều ngày. Cá giống bắt được vào trong đầm
Thị Nại và Cù Mông có kích thước lớn hơn vào
tháng 6. Điều này chứng tỏ khi cá con bắt đầu
xuất hiện vào tháng 4 - 5 chúng đã vào trong
đầm phá và sinh trưởng ở đây. Ngư dân cho
biết cá mú giống bắt được trong đầm phá vào
các tháng 6 - 8 và 10 - 12 âm lịch chủ yếu bằng
bẫy rập và có kích thước đã lớn.

khảo sát cho thấy khu vực đầm Thị Nại là nơi
tập trung bãi giống quan trọng của cá mú, trong
đó có 4 loài là cá song nâu (E. bruneus), cá mú
điểm gai (E. malabaricus), cá mú mè (E.
coioides) và cá mú (Epinephelus sp). Vùng
vịnh Quy Nhơn có số lượng loài đa dạng hơn
với 7 loài. Trong khi đó ở đầm Cù Mông qua
khảo sát chỉ mới thu được con giống 2 loài cá
mú là cá mú điểm gai và cá mú mè (hình 9).
Tuy nhiên người dân cho biết khu vực này
thường nuôi 3 loài. Vào thời kỳ con giống khai
thác cao nhất là các năm 2010, 2011 và 2013
trung bình 2 đợt trên/năm, ước tính ở đầm Thị
Nại khoảng 1,5 - 2 triệu con/năm, vịnh Quy
Nhơn cũng có số lượng cá mú giống khai thác
rất lớn ước tính hàng năm khai thác 1,5 - 2 triệu
con và đầm Cù Mông có sản lượng khai thác
hàng năm khoảng 0,2 - 0,3 triệu con.
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Hình 6. Phân bố vùng khai thác cá mú giống
và cá bố mẹ
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Hình 8. Chiều dài tòa thân của con giống cá
mú điểm gai (Epinephelus malabaricus)
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Hình 7. Chiều dài tòa thân của con giống cá
song nâu (Epinephelus bruneus)
Theo [13] trong đầm Thị Nại, ngư dân đã
khai thác được khá nhiều cá mú giống, hàng
năm với 378.700 con. Tuy nhiên vẫn còn thiếu
thông tin về thành phần loài và kích thước cá
mú con khai thác ở trong đầm Thị Nại. Kết quả

Hình 9. Tần xuất con giống các loài cá mú
xuất hiện ở đầm Thị Nại, vịnh Quy Nhơn
và đầm Cù Mông
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Một số giải pháp để bảo vệ bãi giống cá mú
ở đầm Thị Nai, vịnh Quy Nhơn và đầm
Cù Mông
Những kết quả trên đặt ra vấn đề phải có
giải pháp bảo vệ bãi giống các mú ở vịnh
Quy Nhơn, trong đó có ba loài đang nguy cấp
trên thế giới. Từ thực tế hoạt động khai thác
cá mú giống đã đặt ra tính cấp thiết phải có
các hoạt động để bảo vệ nguồn giống cá mú ở
các khu vực trên. Các giải pháp chủ yếu được
đề xuất gồm:
Tiếp tục nghiên cứu về mùa vụ, bãi đẻ và cơ
chế phát tán con giống để cơ sở khoa học cho
việc quản lý hiệu quả nguồn lợi cá mú
Cần có các hiểu biết khoa học về vòng đời
của chúng; bao gồm cả giai đoạn cá trưởng
thành và con non. Phần lớn các loài cá mú có
đặc tính chuyển đổi giới tính trong quần thể
trong mùa sinh sản và cá đực thường có kích
thước lớn hơn cá cái, điều này đảm bảo hiệu quả
của quá trình sinh sản và phục hồi quần đàn cá
[27-30]. Đặc điểm chung là nhiều loài cá mú có
đời sống dài (từ 10 - 40 năm) và chúng phải mất
từ 1 - 5 năm mới đạt kích thước thành thục sinh
dục; vì vậy chúng sẽ có nguy cơ bị đánh bắt
trước khi tham gia sinh sản [5, 31]. Cá mú
thường sinh sản ở các vùng nước sâu, nơi có các
rạn đá và rạn san hô, sau đó trứng và ấu trùng sẽ
được dòng chảy và thủy triều đưa vào các vùng
nước ven bờ như vịnh, cửa sông và đầm phá. Cá
con sẽ phát triển dần lên, định cư và kiếm ăn
trong các rừng ngập mặn, bãi cỏ biển hoặc các
bãi rong biển [26, 28]. Kết quả điều tra cũng cho
thấy trong vùng nước phía tây vịnh Quy Nhơn,
nơi có nhiều rạn đá với rong mơ phát triển, còn
bên trong đầm Cù Mông và Thị Nại có nhiều
cánh rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi rong
sụn. Đây chính là những nơi cá mú giống cư trú
và kiếm ăn.
Hầu hết các loài cá mú là những loài ăn
thịt, sống ở rạn, có kích thước lớn, vòng đời
dài, sinh trưởng chậm, thành thục muộn; hiện
đang bị khai thác quá mức và nhiều loài đang
bị nguy cấp [2, 5, 10, 31,32]. Ở vùng biển Quy
Nhơn xuất hiện với số lượng lớn con giống các
loài cá mú, chứng tỏ khu vực này còn tồn tại
nhiều quần thể cá bố mẹ. Vì vậy cần có các
nghiên cứu sâu và rộng hơn ở những vùng có
con giống xuất hiện để bảo vệ đàn cá bố mẹ
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cũng như quản lý khai thác và bảo tồn nguồn
giống hợp lý.
Phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, thảm
cỏ biển, bảo vệ sinh cảnh và khoanh vùng bảo
vệ các bãi giống cá mú
Phục hồi các khu vực rừng ngập mặn được
xem là giải pháp lâu dài tạo nên các bãi ương
dưỡng cho cá con. Phục hồi và tái trồng rừng
ngập mặn những khu vực suy thoái là hết sức
cần thiết nhằm gia tăng số lượng và thúc đẩy
nhanh quá trình phục hồi. Mặc dù hiện nay,
rừng ngập mặn trong đầm Thị Nại đã dần được
trồng phục hồi, nhưng do nhu cầu phát triển,
nhiều khu vực vẫn chưa được quan tâm khôi
phục. Bên cạnh đó cần bảo vệ các loại hình
sinh thái khác như các bãi cỏ biển và bãi rong
là những nơi cư trú và kiếm ăn của cá mú
giống. Song song với đó là khoanh vùng bảo vệ
các bãi giống cá mú nhằm tạo các điều kiện để
cá con phát triển đến kích thước lớn hơn và có
cơ hội tham gia sinh sản và tái sinh quần đàn.
Quản lý khai thác cá giống và nâng cao nhận
thức cho cộng đồng về bảo tồn và sử dụng
bền vững tài nguyên
Như đã đề cập ở trên, việc khai thác tận thu
con giống ở tất cả các kích cỡ đã dẫn đến
nguồn lợi bị suy kiệt, khai thác với số lượng
lớn ngư cụ và phương tiện vào thời điểm xuất
hiện giống tập trung đã dẫn đến con giống cạn
kiệt. Bên cạnh đó khai thác quá mức và hủy
diệt (khai thác bằng chất nổ, sử dụng hóa chất
độc hại để bắt cá sống) đối với cá bố mẹ ở các
vùng rạn sâu hơn đã dẫn đến suy giảm quần
đàn tham gia sinh sản. Hai nhân tố khai thác
giống và cá thương phẩm (bố mẹ) đã dẫn đến
nguồn lợi suy giảm. Mặc dù có sự kiểm soát
của các cơ quan chức năng trong việc khai thác
cá thương phẩm, song vẫn còn diễn ra tình
trạng khai thác bằng thuốc nổ ở một số khu vực
nhưng không được ghi nhận chính thức. Trong
khi đó việc khai thác giống vẫn chưa được quan
tâm. Do đó, việc xây dựng chương trình và hoạt
động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng là
điều cấp thiết và mang tính lâu dài. Việc tổ
chức các cuộc hội thảo truyền thông, với nội
dung phù hợp, theo từng nhóm đối tượng cụ thể
sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết; từ đó nhận
thức đúng trách nhiệm và tăng cường sự hợp
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tác giữa các thành phần trong việc sử dụng bền
vững nguồn lợi cá mú theo định hướng lâu dài.
Giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng và
quản lý nguồn lợi và tài nguyên sinh vật
Nguồn lợi thủy sản nói chung và cá có giá
trị kinh tế cao hầu như chưa được quan tâm
trong công tác giám sát và đánh giá thường
xuyên về khai thác và sử dụng vì vậy thiếu các
thông tin phục vụ cho công tác quản lý. Vì vậy,
việc xây dựng kế hoạch giám sát có hệ thống,
về nguồn lợi nói chung và cá mú nói riêng, nhất
là các loài có trong danh mục đỏ thế giới và
Việt Nam cần được tiến hành thường xuyên và
có hệ thống; với các thông số phù hợp, phản
ảnh được tình trạng và xu thế biến động một
cách liên tục của nguồn lợi, sẽ góp phần cung
cấp những dẫn liệu quan trọng, giúp cho các
nhà quản lý tìm ra các giải pháp hạn chế những
tác động tiêu cực do hoạt động khai thác. Từ đó
xây dựng những kế hoạch, giải pháp lâu dài
nhằm quản lý, thích ứng đối với những thay đổi
của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác
trong tương lai.
KẾT LUẬN
Thành phần loài cá mú giống ở đầm Thị
Nại, vịnh Quy Nhơn và đầm Cù Mông có 7 loài
là cá mú chấm vạch (Epinephelus
amblycephalus), cá song gio (E. awoara), cá
song nâu (E. bruneus), cá mú điểm gai (E.
malabaricus), cá mú sau sọc (E. sexfasciatus),
cá mú mè (E. coioides) và cá song
(Epinephelus sp); trong đó có ba loài cá song
nâu (E. bruneus), cá mú điểm gai (E.
malabaricus) và cá mú mè (E. coioides) là
những loài được IUCN xếp ở mức nguy cấp
bậc VU và NT.
Vùng khai thác các bãi cá mú giống dọc
theo các cồn, dãi cây ngập mặn trong đầm Thị
Nại, ven bờ phía bắc lên phía tây của vịnh Quy
Nhơn; nơi tập trung khai thác ở ven gần bờ
phía tây vịnh, từ Ghềnh Ráng kéo dài vào đến
khu vực phía nam và vùng dọc bờ của đầm Cù
Mông (từ phía nam).
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo vệ
bãi giống cá mú ở đầm Thị Nại, vịnh Quy
Nhơn và đầm Cù Mông nhằm duy trì sự bền
vững của nguồn lợi cá mú.

Lời cảm ơn: Công trình này được thực hiện
trong khuôn khổ của đề tài VAST06.05/14-15:
“Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con
giống tự nhiên của họ cá mú (Serranidae) ở vùng
biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình
Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền
vững” do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam tài trợ. Xin chân thành cảm ơn Viện
Hải dương học đã hỗ trợ và các cá nhân đã giúp
đỡ chúng tôi thực hiện các nội dung trên.
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GROUPER FINGERLING/SEEDS AND NURSING GROUND
IN THI NAI, CU MONG LAGOON AND QUY NHON BAY
Vo Van Quang, Le Thi Thu Thao, Nguyen Phi Uy Vu,
Tran Thi Hong Hoa, Tran Cong Thinh
Institute of Oceanography-VAST
ABSTRACT: The wild grouper fingerling have provided the important seed source for the
development of commercial fish farming. Among the wild grouper fingerling collected in the Thi Nai
lagoon, Quy Nhon bay (Binh Dinh) and Cu Mong lagoon (Phu Yen), 7 species of grouper have been
identified as Banded grouper (Epinephelus amblycephalus), Yellow grouper (E. awoara), Longtooth
grouper (E. bruneus), Malabar grouper (E. malabaricus), Sixbar grouper (E. sexfasciatus),
Orange-spotted grouper (E. coioides) and grouper (Epinephelus sp.); in which three species of
Longtooth grouper, Malabar grouper and Orange-spotted grouper were endangered in Red List
Categories & Criteria of IUCN as VU and NT. The Malabar grouper seed makes up a high
proportion of over 30%. The total length of the juveniles is different between species, ranging from
an average of 25.0 mm to 116.82 mm; Orange-spotted grouper is 112.48 mm in total length; four
grouper species Banded grouper, Yellow grouper, Longtooth grouper and Malabar grouper are
longer than 30 mm in total length with 31.96, 32.23, 33.78 and 33.86 mm respectively. The Sixbar
grouper and grouper (Epinephelus sp.) are smaller than 30 mm. The catching of grouper fingerling
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is distributed in wide area, along the bank, mangroves in the lagoon, along the western shore of the
Quy Nhon bay, from Ghenh Rang to the southern part of the coast and along the Cu Mong lagoon
(from south to southwest). The production of grouper seed fluctuates irregularly, 3 - 4 million seeds
per year for highest yields, alternating with very low yields. The protection of nursing grounds is
necessary with the solution of selective catching and limiting artisanal fishing.
Keywords: Grouper fingerling/seeds, nursing ground, Thi Nai lagoon, Cu Mong lagoon, Quy
Nhon bay.
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