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MỞ ĐẦU 

Việt Nam có vùng biển rộng lớn với diện tích trên 1 triệu km², đường bờ biển dài khoảng 

3.260 km với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm dọc chiều dài bờ biển từ Bắc tới Nam. Đến nay, ở 

vùng biển Việt Nam đã phát hiện được khoảng 12.000 loài sinh vật (6.000 loài động vật đáy; 2.435 

loài cá với trên 100 loài có giá trị kinh tế; 653 loài rong biển; 657 loài động vật phù du; 537 loài 

thực vật phù du; 94 loài thực vật ngập mặn; 225 loài tôm biển; 14 loài cỏ biển; 15 loài rắn biển; 12 

loài thú biển; 5 loài rùa biển và 43 loài chim nước) cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái biển điển 

hình. Khu vực địa lý biển chủ yếu được chia làm 5 vùng: Vùng biển vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung 

Bộ, vùng biển Đông Nam Bộ, vùng biển Tây Nam Bộ và vùng biển giữa Biển Đông. Trong đó vịnh 

Bắc Bộ là một trong những vùng biển giàu tiềm năng về khai thác hải sản ở Việt Nam. 

Với vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển về an ninh quốc phòng, hàng hải và kinh tế biển, 

vịnh Bắc Bộ là vùng biển nông, có nền đáy tương đối bằng phẳng và chịu ảnh hưởng của các hệ 

thống sông lớn nên giàu chất dinh dưỡng, tập trung nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, trữ 

lượng ước tính khoảng 757 ngàn tấn, trong đó cá nổi nhỏ chiếm 82,7%, cá đáy và hải sản tầng đáy 

chiếm 17,3%. Những năm gần đây, trước áp lực khai thác của các loại nghề, nguồn lợi hải sản ở 

vịnh Bắc Bộ đang có xu hướng suy giảm, sự vắng mặt hầu như hoàn toàn của một số đối tượng có 

giá trị kinh tế cao cần được xem xét và đánh giá. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về giai đoạn sớm, mùa vụ sinh sản, khoanh vùng bãi đẻ, bãi 

giống của một số loài cá có giá trị kinh tế ở biển vịnh Bắc Bộ nói riêng và biển Việt Nam nói chung 

chưa được điều tra, đánh giá một cách đồng bộ. Hệ thống thu mẫu sinh học tại các bến cá thực hiện 

không liên tục, nguồn số liệu rời rạc và thiếu, do đó việc tư vấn cho công tác quản lý nghề cá chưa 

sát với hiện tại, một số loài hải sản có giá trị kinh tế đã và đang bị suy giảm cả về chất và số lượng. 

Sự vắng mặt của một số loài đặc hữu ở vùng biển vịnh Bắc bộ cần được nghiên cứu và bảo vệ. 

Như vậy, có thể thấy rằng việc nghiên cứu giai đoạn sớm của cá là vấn đề cấp thiết, góp 

phần bảo vệ nguồn lợi hải sản theo hướng bền vững. Từ nguồn số liệu nghiên cứu về trứng cá, cá 

con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2003 - 2016, nghiên cứu sinh đề xuất thực hiện Đề tài 

“Nghiên cứu trứng cá, cá con làm cơ sở khoa học cho việc bảo vệ nguồn giống ở vịnh Bắc Bộ, 

Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học và cung cấp những thông tin cần thiết cho 

công tác bảo vệ nguồn lợi, trước áp lực của các loại hình khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. 

Mục tiêu, nội dung và đối tƣợng nghiên cứu 

- Mục tiêu nghiên cứu:  

+ Xác định cấu trúc thành phần loài trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam; 

+ Xác định mùa vụ sinh sản và khu vực tập trung của trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc 

Bộ, Việt Nam;  

+ Cơ sở khoa học cho việc bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn giống cá ở vùng biển vịnh Bắc 

Bộ, Việt Nam. 

- Nội dung nghiên cứu: 

+ Nghiên cứu cấu trúc thành phần loài trứng cá cá con ở vùng biển nghiên cứu. 

+ Nghiên cứu khu vực tập trung và một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến trứng cá, cá 

con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. 

+ Xây dựng cơ sở khoa học cho việc bảo vệ nguồn giống cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt 

Nam. 



- Đối tượng nghiên cứu: 

+ Trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam; 

+ Đặc điểm sinh sản của một số loài cá có giá trị kinh tế, đại diện cho các nhóm sinh thái (cá 

nổi, cá rạn và cá đáy) ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu 

- Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ đóng góp phần quan trọng cho việc quy hoạch và phát 

triển nghề cá bền vững. Dựa trên hiện trạng và khu vực tập trung của trứng cá, cá con; thời gian 

sinh sản của cá; mối liên quan của một số yếu tố môi trường tới chúng, làm cơ sở khoa học đề xuất 

phương thức bảo vệ hợp lý, có hiệu quả đối với nguồn giống cá ở vùng biển nghiên cứu. 

- Kết quả nghiên cứu của Luận án sẽ bổ sung nguồn số liệu có hệ thống và đồng bộ về trứng 

cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, đóng góp những tiêu bản mẫu chuẩn, có giá trị cao về mặt khoa 

học và đào tạo. Bước đầu Luận án sẽ tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu trứng cá, cá con tiên 

tiến trên thế giới. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển 

nguồn lợi thủy sản, các Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc các tỉnh ven biển 

vịnh Bắc bộ, các Cơ quan quản lý chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương, sẽ sử 

dụng kết quả nghiên cứu của Luận án và áp dụng vào thực tế công tác quản lý. Đồng thời kết quả 

nghiên cứu cũng sẽ gắn kết được việc áp dụng thông tin khoa học vào công tác quản lý và góp phần 

nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của ngành. 

 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Nhận xét chung: 

Nguồn lợi thủy hải sản không phải là vô tận. Hiện nay, nguồn lợi đang ngày càng có xu 

hướng cạn kiệt dần bởi các hoạt động khai thác và tác động của môi trường. Các nghiên cứu gần 

đây cho thấy, nguồn lợi đang có xu hướng suy giảm một cách nghiêm trọng, đặc biệt là nguồn lợi 

hải sản vùng gần bờ, cả về chất và lượng. Năng suất đánh bắt cũng giảm từ 0,92 tấn/CV vào năm 

1990 xuống 0,35 tấn/CV vào năm 2002. Sản lượng và kích tước trung bình của cá có giá trị kinh tế 

cao đã bị suy giảm đáng kể. 

 Do hầu hết các hoạt động khai thác chỉ tập trung tại các vùng ven bờ (độ sâu <30m), nên tại 

một số khu vực đã bị khai thác quá mức cho phép từ 10% đến 12%. Năng suất khai thác hải sản của 

một số nghề chính như lưới kéo tôm, lưới rê, mành đèn, chà, vó kết hợp với ánh sáng, lưới vây đã 

giảm từ 30 đến 60% so với những năm đầu thập kỷ 90. Trữ lượng cá đáy trong vòng 10 năm (1984-

1994) đã giảm tới trên 30%. Các bãi cá kinh tế suy giảm sản lượng, năng suất đánh bắt giảm 2-6 

lần. Việc sử dụng các công cụ đánh bắt mang tính chất huỷ diệt như độc tố cyanua, mìn, xung điện, 

mắt lưới quá nhỏ trong đánh bắt thủy sản ngày càng phổ biến; đồng thời sự gia tăng số lượng tàu 

thuyền đánh bắt thủy sản đã và đang làm cho trữ lượng nguồn lợi thủy sản suy giảm nghiêm trọng. 

 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguồn lợi ngày càng có xu hướng giảm dần là do các bất cập 

trong quy hoạch, quản lý và khai thác nguồn lợi thủy hải sản, do thiếu các nguồn số liệu đầu vào 

cho quy hoạch như số liệu nghiên cứu giai đoạn sớm của cá. Chúng ta chưa có các số liệu điều tra 

theo chuỗi thời gian, do đó các kết quả đánh giá còn nhiều hạn chế.  

 Để có cơ sở khoanh vùng cấm (hạn chế) trong quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền 

vững, chúng ta cần phải có các nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy. Nguồn số liệu đầu vào này cần 



phải được cập nhật thường xuyên, liên tục theo một nguyên tắc, phương pháp chuẩn nhất định. 

Thực tế quy hoạch hiện nay, chúng ta rất thiếu các nguồn số liệu đầu vào này và phần lớn phải sử 

dụng các nguồn số liệu cũ, từ nhiều nguồn khác nhau, không phản ánh được đúng hiện trạng của 

nguồn lợi, dẫn đến các chính sách quản lý, chiến lược quy hoạch ít mang tính thực tiễn.  

 Một số vấn đề tồn tại và hạn chế: 

 i) Hiện trạng trứng cá, cá con còn chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ: Hoạt động điều tra, 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ còn thiếu, mang tính cục 

bộ, chưa có các chương trình nghiên cứu đồng bộ rộng khắp trên phạm vi toàn vùng biển, từ bờ ra 

khơi. 

 ii) Kết quả điều tra về trứng cá, cá con còn hạn chế: Việc sử dụng các công cụ nghiên 

cứu, tàu thuyền nghiên cứu cũng như các thiết bị nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Do kinh phí hạn 

hẹp ở một số đề tài nên số lượng các trạm nghiên cứu và số lần lặp lại ít, dẫn đến việc đánh giá và 

đưa ra các kết quả còn chậm, ảnh hưởng đến tính thời sự của kết quả.  

 iii) Không liên tục: Công tác điều tra chưa mang tính hệ thống liên tục mà bị ngắt quãng. 

Các điều tra nghiên cứu thường được thực hiện riêng rẽ ở các đề tài/dự án khác nhau, tại các thời 

điểm khác nhau và còn mang tính tức thời, trước mắt mà chưa giải quyết được các vấn đề mang tính 

chiến lược lâu dài. Điều này dẫn đến các kết quả đánh giá thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo độ tin 

cậy.  

 iv) Chƣa đồng bộ: Các nghiên cứu chưa gắn kết được với các yếu tố môi trường, hải dương 

học và động - thực vật phù du. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc nghiên cứu sự liên quan mật 

thiết của các yếu tố này đến trứng cá, cá con, để có thể đưa ra các đánh giá, dự báo dựa vào các cấu 

trúc hải dương học nghề cá. Do vậy đã hạn chế các kết quả đầu ra để tư vấn cho việc quy hoạch, 

phát triển các đội tàu khai thác, đảm bảo phát triển bền vững nguồn lợi. 

 v) Các kiến nghị, giải pháp còn hạn chế: Việc điều tra đánh giá đa dạng sinh học nói 

chung và trứng cá, cá con nói riêng trong thời gian qua hầu hết đều dừng lại ở việc đưa ra các con 

số đánh giá về thành phần loài, đề xuất các kiến nghị về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững còn 

hạn chế. Khu vực đề xuất bảo vệ còn rộng và dàn trải, khả năng thực thi pháp luật còn gặp nhiều 

khó khăn và chưa sát với hiện tại. 

Luận giải tính nghiên cứu mới của luận án: 

Dựa trên số liệu điều tra, nghiên cứu từ năm 2003 đến 2016 của các đề tài, dự án do Viện 

Nghiên cứu Hải sản thực hiện và có nội dung thu mẫu trứng cá, cá con. Luận án đã có đầy đủ những 

dữ liệu cập nhật về hiện trạng trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, cũng như các tài liệu làm 

cơ sở khoa học phục vụ cho công tác quy hoạch và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản, nên việc xác 

định khu vực cấm và hạn chế khai thác theo không gian và thời gian có tính thực tiễn cao. Việc 

đồng bộ và chuẩn hóa về dữ liệu, phương pháp điều tra, đánh giá và cách sử dụng các mô hình phù 

hợp đã giúp Luận án đạt được một số tính mới như sau: 

1/ Nguồn số liệu về giai đoạn sớm của cá được thống kê và tổng kết trong thời gian dài (13 

năm) và bao phủ được cả vùng biển vịnh Bắc Bộ cả về không gian và thời gian. Lần đầu tiên, danh 

sách thành phần loài trứng cá, cá con bắt gặp ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam được tập hợp và 

chỉnh lý một cách có hệ thống. 



2/ Đã xác định được nhóm loài ưu thế của trứng cá, cá con theo mùa trong năm, điều đó có ý 

nghĩa quan trọng cho việc xác định đối tượng có giá trị kinh tế cao, làm cơ sở khoa học cho công 

tác khoanh vùng bảo vệ nguồn giống cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ theo không gian và thời gian. 

3/ Nội dung mùa vụ sinh sản được phân tích theo tháng, khu vực tập trung được xác định 

theo mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với đối tượng nghiên cứu đại diện cho các nhóm sinh thái ở vùng 

biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam, kèm theo các điều kiện môi trường điển hình và được phân chia thành 

vũng lõi và vùng đệm. Điều này giúp cho kết quả nghiên cứu của Luận án mang ý nghĩa thực tiễn 

và khả năng thực thi cao. 

 

CHƢƠNG 2. TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tài liệu nghiên cứu 

Luận án sử dụng toàn bộ các tài liệu, thông tin, dữ liệu của các chuyến điều tra, thu mẫu của 

các đề tài, dự án do Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2016 

ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có tiến hành việc thu mẫu trứng cá, cá con (Bảng 2. 1). 

Bảng 2. 1. Nguồn số liệu sử dụng trong nghiên cứu ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

TT Tên Đề tài/Dự án 
Thời gian thực 

hiện 

Số lƣợt 

trạm 
Ghi chú 

1 Đề tài “Nghiên cứu trữ lượng và 

khả năng khai thác các loài cá nổi 

nhỏ chủ yếu là cá Nục, cá Trích, cá 

Bạc má ở biển Việt Nam” (Đề tài 

cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại Khá) 

Thực hiện 02 

chuyến điều tra vào 

tháng 10-12/2003 

và tháng 5-7/2004 

126 Nghiên cứu sinh trực 

tiếp tham gia thu 

mẫu và phân tích 

mẫu trong phòng thí 

nghiệm. 

2 Đề tài “Xác định nguyên nhân gây 

tử vong cao đối với trứng cá, cá con 

ở vùng biểnViệt Nam” (Đề tài cấp 

Bộ, nghiệm thu đạt loại Khá) 

Thực hiện 06 

chuyến điều tra 

trong năm 2004 và 

2005 

23 Nghiên cứu sinh trực 

tiếp tham gia phân 

tích mẫu trong 

phòng thí nghiệm. 

3 Dự án “Điều tra liên hợp Việt - 

Trung đánh giá nguồn lợi hải sản 

trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc 

Bộ, giai đoạn I, II, III và IV” (Dự án 

cấp nhà nước, đã nghiệm thu đạt 

loại Xuất sắc) 

Thực hiện 26 

chuyến điều tra từ 

năm 2006 đến năm 

2016 (Mẫu sinh 

học được thực hiện 

hàng tháng) 

554 Nghiên cứu sinh trực 

tiếp tham phân tích 

mẫu trong phòng thí 

nghiệm. 

4 Đề tài “Nâng cao năng lực bảo vệ 

trứng cá, cá con và ấu trùng tôm 

tôm con tại vùng ven biển và cửa 

sông tỉnh Thanh Hóa” (Đề tài cấp 

tỉnh, nghiệm thu đạt loại Xuất sắc) 

Thực hiện 04 

chuyến điều tra 

trong năm 2010 và 

2011 (Tần xuất thu 

mẫu theo quý) 

84 Nghiên cứu sinh trực 

tiếp tham gia thu 

mẫu và phân tích 

mẫu trong phòng thí 

nghiệm. 

5 Đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề 

xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá, 

cá con và ấu trùng tôm tôm con ở 

vùng biển ven bờ vịnh Bắc Bộ” (Đề 

tài cấp Bộ, đã nghiệm thu đạt loại 

Thực hiện 06 

chuyến điều tra 

trong năm 2011 

(Từ tháng 3 đến 

tháng 8) 

540 Nghiên cứu sinh là 

chủ nhiệm Đề tài và 

trực tiếp phân tích 

mẫu trong phòng thí 

nghiệm. 



Khá)  

6 Dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng 

và biến động nguồn lợi hải sản biển 

Việt Nam” (Dự án cấp nhà nước, đã 

nghiệm thu đạt loại Xuất sắc)  

Thực hiện 05 

chuyến điều tra 

diện rộng từ năm 

2011 đến năm 2016 

296 Nghiên cứu sinh trực 

tiếp phân tích mẫu 

trong phòng thí 

nghiệm 

7 Dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng 

và biến động nguồn lợi hải sản biển 

ven bờ Việt Nam” (Dự án cấp nhà 

nước, nghiệm thu đạt loại Xuất sắc)  

Thực hiện 02 

chuyến điều tra 

diện rộng vào 

tháng 9-11 năm 

2015 và 2016 

110 Nghiên cứu sinh trực 

tiếp phân tích mẫu 

trong phòng thí 

nghiệm và hiện 

trường. 

8 Đề tài “Nghiên cứu quản lý nghề cá 

dựa trên tiếp cận hệ sinh thái” (Đề 

tài cấp Bộ, đang thực hiện) 

Thực hiện 02 

chuyến thu mẫu 

sinh học trong năm 

2016 

- Nghiên cứu sinh trực 

tiếp  thu mẫu sinh 

học ngoài hiện 

trường. 

9 Dự án “Giám sát tàu cá bằng công 

nghệ vệ tinh”  

Thu thập thông tin 

hàng ngày 

- Tham khảo nguồn số 

liệu. 

Tổng số: 1.733  

2.2. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu được thực hiện ở vùng biển vịnh Bắc Bộ thuộc vùng đặc quyền kinh tế 

của Việt Nam (Hình 2. 1). 

 
Hình 2. 1. Phạm vi và mật độ trạm nghiên cứu ở vịnh Bắc Bộ, giai đoạn 2003-2016 



 - Đối tượng nghiên cứu: là trứng cá, cá con bắt gặp ở vùng biển vịnh Bắc Bộ được thu bởi 

lưới tầng mặt, tầng đáy và tầng thẳng đứng.  

- Từ các đặc điểm về nguồn lợi, sinh học, sinh thái, giá trị kinh tế và các loại nghề khai thác 

chính ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, các đối tượng đã được xác định và lựa chọn để nghiên cứu về mùa 

vụ sinh sản, đại diện cho các nhóm sinh thái, cụ thể:  

+ Nhóm cá nổi bao gồm 3 loài: cá Nục sồ - Decapterus maruadsi (DEMA) thuộc họ cá Khế 

- Carangidae; cá Cơm mõm nhọn - Encrasicholina heteroloba (ENHE) thuộc họ cá Trỏng - 

Engraulidae và cá Bạc má - Rastrelliger kanagurta (RAKA) thuộc họ cá Thu Ngừ - Scombridae bị 

khai thác chủ yếu bởi nghề lưới vây và chụp.  

+ Nhóm cá rạn gồm 3 loài: cá Bánh đường - Evynnis cardinalis (EVCA) thuộc họ cá Tráp - 

Sparidae, bị khai thác bởi các loại nghề lưới kéo đáy, lưới vây và chụp; cá Lượng Nhật - 

Nemipterus japonicus (NEJA) và cá Lượng meso - Nemipterus mesoprion (NEME) thuộc họ cá 

Lượng - Nemipteridae, bị khai thác chủ yếu bởi các loại nghề lưới kéo đáy và rê đáy.  

+ Nhóm cá đáy bao gồm 2 loài: cá Mối thường - Saurida tumbil (SATU) và cá Mối vạch - 

Saurida undosquamis (SAUN) thuộc họ cá Mối - Synodontidae, bị khai thác bởi nghề lưới kéo đáy 

và rê đáy (Bảng 2. 2). 

Bảng 2. 2. Danh sách các đối tượng nghiên cứu sinh học ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam Số mẫu Thời gian 

1 Decapterus maruadsi 
 

Cá Nục sồ 4.201 

T
ừ

 t
h
án

g
 5

 n
ăm

 2
0
1
4
 

đ
ến

 t
h
án

g
 6

 n
ăm

 2
0
1
5

 

2 Rastrelliger kanagurta 
 

Cá Bạc má 4.206 

3 Encrasicholina heteroloba 
 

Cá Cơm mõm nhọn 1.553 

4 Evynnis cardinalis 
 

Cá Bánh đường 3.351 

5 Nemipterus japonicus 
 

Cá Lượng Nhật 1.465 

6 Nemipterus mesoprion 
 

Cá Lượng meso 1.369 

7 Saurida undosquamis 
 

Cá Mối vạch 1.592 

8 Saurida tumbil 
 

Cá Mối thường 3.331 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 

+ Thu mẫu trứng cá, cá con: 

 - Lưới thu mẫu thẳng đứng: Lưới được thiết kế có hình chóp cụt. Miệng lưới hình tròn, 

đường kính 0,5m. Lưới được may bằng vải lưới chuyên dụng, có kích thước mắt lưới là 450m. Khi 

thu mẫu, lưới được thả xuống theo phương thẳng đứng, sao cho miệng lưới cách đáy khoảng 2-3m 

và kéo lên mặt nước, với tốc độ khoảng 1m/giây. 

- Lưới thu mẫu tầng mặt: Lưới dùng để thu mẫu ở tầng nước từ 0,5 - 0m. Miệng lưới hình 

chữ nhật, chiều dài là 1m, chiều rộng là 0,5m. Diện tích miệng lưới là 0,5m
2
. Lưới được may bằng 

vải lưới chuyên dụng, có kích thước mắt lưới là 450 m. Lưới đượcthiết kế theo kiểu hình chóp cụt. 

Chiều dài tính từ miệng lưới đến ống đáy là 3m. Khi tiến hành thu mẫu, lưới được thả cách mạn tàu 

khoảng 70m và buộc cố định vào mạn tàu. Cho tàu chạy từ từ theo hướng ngược sóng, với tốc độ là 

2 hải lí/giờ. Thời gian vớt mẫu tính từ khi tàu bắt đầu chạy cho đến khi lưới được kéo lên khỏi mặt 

nước từ 7-10 phút. 

- Lưới kéo tầng đáy: Miệng lưới có hình chữ nhật, chiều dài 1,00m, chiều rộng 0,75m, kích 

thước mắt lưới 2a = 1mm. Khung lưới được thiết kế bằng sắt chống gỉ, ván trượt có chiều ngang 

0,2m, chiều dài 1m, cách đáy 0,2m. Lưới được thả ở phía sau tàu, chiều dài dây thả tùy thuộc vào 



độ sâu nơi thu mẫu. Cho tàu chạy theo hướng ngược sóng, với tốc độ khoảng 2 hải lý/ giờ. Thời 

gian thu mẫu tính từ khi lưới bắt đầu ổn định cho tới khi bắt đầu vớt lên là 5-10 phút. 

Việc thu mẫu tại các trạm nghiên cứu được tiến hànhtheo nhịp điệu thời gian, liên tục trong 

24 giờ, 04 giờ thu mẫu một lần vào các giờ 2 giờ, 6 giờ, 10 giờ, 14 giờ, 18 giờ và 22 giờ; yếu tố 

dòng chảy được thu 1 giờ/lần. 

Đối với các loại lưới thu mẫu, lượng nước lọc qua lưới ở mỗi lần kéo được tính bằng thiết bị 

đo lượng nước (flowmetter) gắn ở miệng lưới.  

+ Thu dữ liệu hải dương học và mẫu động - thực vật phù du: 

- Các dữ liệu hải dương học được thu thập đồng bộ trong các chuyến điều tra tuân thủ theo 

thông tư số: 22/2010/TT-BTNMT, quy định kỹ thuật khảo sát, điều tra tổng hợp tài nguyên và môi 

trường biển bằng tàu biển, như sau: Khí tượng (gió, sóng, nhiệt độ không khí, khí áp) được quan 

trắc bằng máy đo gió cầm tay, máy đo khí tượng Testo và la bàn; Các yếu tố hải dương (nhiệt độ, 

độ muối nước biển, hàm lượng chlorophyll a) được thu bằng máy tự ghi Compact-CTD, theo độ sâu 

với bước ghi một số liệu/1m; Dòng chảy được thu bằng máy Compact-EM tự ghi các giá trị hướng 

và tốc độ dòng chảy tại các giá trị độ sâu với bước đo 1 số liệu/1 giây. 

- Mẫu động - thực vật phù du được thu theo chiều thẳng đứng, bằng lưới hình chóp có diện 

tích ở miệng là 0,2m
2
, kích thước mắt lưới 80m (đối với mẫu thực vật) và 330m (đối với mẫu 

động vật).  

+ Thu mẫu sinh học tại các bến cá: 

Mẫu sinh học của các đối tượng trong Bảng 2. 2 được thu ngẫu nhiên trong các nhóm 

thương phẩm của các đội tàu khai thác ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, tại các điểm lên cá chính ở Hải 

Phòng và Thanh Hóa.  

 Với tần suất thu mẫu hàng tháng tại các bến cá, mỗi loài phân tích khoảng 30-32 cá thể/mẫu. 

Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: chiều dài đến chẽ vây đuôi, khối lượng cơ thể, khối lượng tuyến 

sinh dục, xác định độ chín muồi tuyến sinh dục theo thang 6 bậc của Nikolski (1963). 

2.3.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

+ Thành phần loài: 

- Trước khi tiến hành phân loại, để xác định thành phần loài, trứng cá, cá con được nhặt ra 

khỏi sinh vật phù du và rác bẩn khác. Ở mỗi lọ mẫu tiến hành nhặt và kiểm tra trứng cá, cá con hai 

lần, do hai người khác nhau để tránh làm thất thoát số lượng. Mỗi nhóm đối tượng được lưu giữ 

trong một ống nghiệm khác nhau. 

- Trứng cá và cá con được quan sát và phân loại thực hiện dưới kính hiển vi soi nổi có 

micromete để đo kích thước. 

- Sử dụng tài liệu mô tả và khoá phân loại của các tác giả Jeffrey M. Leiros, Brooke M. 

Carson-Ewart, Leis J.M., Rennis D.S., T.Trnski, Muneo Okiyama, Shadrin A. M., Nguyễn Hữu 

Phụng… để định danh. 

- Mẫu trứng cá, cá con được xác định dựa vào các giai đoạn phát triển theo Rass T. S 

(1972). 

- Dải độ sâu được phân chia như sau: < 20m; 20-30m; 30-50m và 50-100m. 

- Các mùa trong năm được xác định như sau: Mùa Xuân từ tháng 3 đến tháng 5; mùa Hạ từ 

tháng 6 đến tháng 8; mùa Thu từ tháng 9 đến tháng 11; mùa Đông từ tháng 12 năm trước đến tháng 

02 năm sau. 



- Phương pháp phân tích tập hợp (Cluster analysis): Xây dựng ma trận số liệu về sự có 

mặt/vắng mặt của các loài trứng cá, cá con đã được xác định trong các chuyến khảo sát ở biển vịnh 

Bắc Bộ trên cơ sở hoán chuyển mật độ trứng cá, cá con sang đơn vị logarit theo công thức: 

log10(x+1). Sau đó tiến hành phân tích tập hợp (Cluster analysis) theo phương pháp liên kết hoàn 

toàn (complete linkage) bằng khoảng cách Eculidian để xác định khoảng cách giữa các trạm. Phép 

phân tích này nhằm nhóm các nhóm trạm có khoảng cách về mật độ các taxa gần nhau nhất. 

- Phương pháp xác định chỉ số ưu thế: Chỉ số ưu thế (Yi) được dùng để xác định các taxa có 

mật độ cao và tần suất xuất hiện nhiều ở từng nhóm theo Chen Qingchao (1994):    Yi = Fi x Pi 

Trong đó: Pi = Ni/N với Ni là mật độ của loài thứ i, N: tổng số mật độ, Fi: tần số xuất hiện 

của loài thứ i ở các trạm khảo sát. 

Giá trị của trị số Yi mô tả thông tin độc lập về phân bố loài và được tính là 1. Đối với vùng 

biển vịnh Bắc Bộ, chỉ số Yi ≥ 0,02% được lựa chọn là giới hạn của phương pháp này. 

+ Sự phán tán của trứng cá, cá con: 

Nhằm mục đích bảo vệ nguồn giống một cách ưu việt nhất, mô hình MIKE 21 được sử dụng 

để mô phỏng hướng dịch chuyển của trứng cá và cá con trong môi trường nước ở vùng biển vịnh 

Bắc Bộ. Các mô đun lựa chọn sử dụng là: Mô đun tính toán thủy lực (MIKE 21/3 HD); Mô đun tính 

sóng (MIKE 21 SW, NSW, PMS, EMS, BW) và mô đun tính khuyếch tán - bình lưu (MIKE 3 AD). 

+ Phân bố mật độ: 

 - Đơn vị tính mật độ của trứng cá, cá con là số cá thể/1000m
3 

nước biển.  

 - Lượng nước qua lưới được chuyển đổi từ số vòng quay của thiết bị đo lưu lượng nước qua 

lưới (flowmeter) theo công thức sau: 

V = S x T [(X / T) 0,2324 + 0,0497] 

Trong đó: V là lượng nước lọc qua lưới (m
3
); S là diện tích miệng lưới (m

2
); X là số vòng 

quay trên máy flowmeter; T là thời gian kéo lưới (giây). 

 - Mật độ trứng cá và cá con được tính toán theo công thức: 

D (cá thể/1000m
3
) = 1000 x N / V 

Trong đó: D là mật độ (trứng/1000m
3
 hoặc cá thể/1000m

3
); N là số lượng trứng cá hoặc cá 

con thu được; V là lượng nước lọc qua lưới (m
3
). 

- Phân bố trứng cá, cá con được biểu diễn bằng giá trị mật độ trung bình nhiều năm của từng 

ô biển (15 hải lý x 15 hải lý). Bản đồ được xây dựng bằng phương pháp nội suy từ các điểm lân cận 

và thể hiện bằng được đường đồng mức. 

+ Mối quan hệ giữa trứng cá, cá con và một số yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ muối tầng mặt nước 

biển, động - thực vật phù du và Chlorophyll a): 

Trứng cá và cá con được lựa chọn là biến phụ thuộc của mô hình BMA (Bayesian Model 

Averaging) theo Jennifer và cộng sự (1999). 

- Phương pháp lựa chọn các yếu tố độc lập mật độ và phụ thuộc mật độ: Với đối tượng là 

trứng cá, cá con (biến phụ thuộc), hai yếu tố độc lập mật độ được lựa chọn là nhiệt độ (T
o
C), độ 

muối (S‰) tầng mặt nước biển và các yếu tố phụ thuộc mật độ là thực vật phù du, động vật phù du.  

+ Mùa vụ sinh sản của cá: 

Để xác định mùa sinh sản của các đối tượng theo thời gian, cần xác định: tỉ lệ các giai đoạn 

phát triển tuyến sinh dục theo thời gian, biến động hệ số GSI (Gonado Somatic Index) theo thời 

gian, tỉ lệ đực cái, thời điểm xuất hiện cá con (Juv.) và cá tham gia vào quá trình sinh sản. 



Tỉ lệ đực/cái và tỉ lệ giai đoạn phát triển tuyến sinh dục của các đối tượng được phân tích 

theo tháng, được tính toán bằng phương pháp thống kê mô tả thông thường. 

- Mùa sinh sản của các loài cá dựa trên biến động của hệ số thành thục sinh dục GSI và biến 

động tỉ lệ các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục theo thời gian (tháng): 

     
∑    

 
                   với GSIi = wi*100/Wi 

Trong đó: wi là khối lượng tuyến sinh dục của cá thể i; Wi là khối lượng cá. 

- Chiều dài Lm50 là chiều dài ở đó có 50% số cá thể tham gia vào sinh sản lần đầu, được tính 

theo King, 1995 [131]; Sparre & Venema, 1998 [183]: 
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Trong đó: P là xác suất bắt gặp; Lm50 là chiều dài của cá mà ở đó có 50% số cá thể tham gia 

vào sinh sản lần đầu; L là chiều dài của cá; r là hằng số. 

+ Xác định bãi đẻ và bãi giống của cá: 

- Tất cả các số liệu của trứng cá, cá con được thống kê kèm theo tọa độ khi thu thập và được 

định dạng trên bản đồ đã số hoá. Sau đó tiến hành thể hiện các vùng cao hay thấp của trứng cá, cá 

con theo phương pháp đường đẳng trị. 

- Phương trình cơ bản để xác định các điểm nội suy theo phương pháp này trong 2D như 

sau:                  ),(),(
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ii
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Trong đó: G(x, y) là điểm nội suy trong đoạn x, y; wi: là trọng số của điểm nội suy thứ i; 

f(xi,yi) là dữ liệu quan trắc được ở điểm (xi, yi). 

- Bãi đẻ được xác định dựa vào nguồn số liệu trứng cá thu được ở tầng mặt và bãi giống 

được xác định dựa vào nguồn số liệu cá con thu được từ lưới thẳng đứng và lưới kéo tầng đáy. Khu 

vực bảo vệ nguồn giống được xác định là những khu vực có mật độ trứng cá, cá con cao (trên 1.000 

cá thể/1000m
3
 nước biển), với đối tượng là các loài hải sản có giá trị kinh tế cao và xuất hiện với 

tần suất trên 50%. 

- Trên cơ sở loại bỏ các khu vực có mật độ phân bố thấp hơn so với giá trị mật độ phân bố 

trung bình nhiều năm, khu vực phân bố tập trung của trứng cá, cá con cao hơn giá trị trung bình 

90% được xác định là vùng lõi; khu vực có mật độ phân bố cao hơn giá trị mật độ trung bình từ 75-

90% được xác định là vùng đệm. 

Ngoài ra các số liệu về thành phần loài, mật độ được xử lý theo phương pháp thống kê mô tả 

thông thường và phần mềm Statisticca, Map-Info… 

 

CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cấu trúc thành phần loài trứng cá, cá con  

 Trong giai đoạn 2003-2016, ở vùng biển vịnh Bắc Bộ đã thu được 393.368 trứng cá và 

104.896 cá con. Trong đó, tầng mặt thu được 353.987 trứng cá và 82.165 cá con, chiếm 90,0% và 

78,3% tổng số; tầng thẳng đứng thu được 13.055 trứng cá và 8.131 cá con, chiếm 3,3% và 7,8% 

tổng số; và tầng đáy thu được 26.326 trứng cá và 14.600 cá con, chiếm 6,7% và 13,9% tổng số. 

Bước đầu đã xác định được 215 loài thuộc 138 giống và 92 họ trứng cá, cá con (Bảng 3. 1). Ngoài 

ra còn 265.448 trứng cá và 495 cá con chiếm khoảng 67,5% tổng số trứng cá và 0,5% tổng số cá 



con chưa được định danh (trong đó trứng cá chủ yếu là loại có một giọt dầu, còn cá con chủ yếu là 

các cá thể bị nát hoặc mất đi một phần của cơ thể). 

 

Bảng 3. 1. Cấu trúc thành phần loài của trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

TT Cấu trúc thành phần loài Trứng cá Cá con Chung 

1. Số lượng loài/nhóm loài 35 206 215 

2. Số lượng giống 24 135 138 

3. Số lượng họ 21 91 92 

Nhìn chung, thành phần loài trứng cá, cá con phong phú nhất bắt gặp ở các họ cá Khế - 

Carangidae (20 loài/nhóm loài); họ cá Thu Ngừ - Scombridae (13 loài/nhóm loài); họ cá Trỏng - 

Engraulidae (10 loài/nhóm loài); họ cá Trích - Clupeidae, họ cá Liệt - Leiognathidae và họ cá Mối - 

Synodontidae (7 loài/nhóm loài). Tiếp theo là các họ cá Sơn phát sáng - Acropomatidae, họ cá Suốt 

- Atherinidae, họ cá Bơn vỉ - Bothidae, họ cá Bơn lưỡi - Cynoglossidae, họ cá Chuồn - Exocoetidae, 

họ cá Kìm - Hemiramphidae, họ cá Chai - Platycephalidae, họ cá Mú - Serranidae và họ cá Lượng - 

Nemipteridae bắt gặp từ 4 đến 6 loài/nhóm loài trong mỗi họ. Các họ cá có giá trị kinh tế cao sống 

đặc hữu ở vùng nước ven bờ như cá Hồng - Lutjanidae, cá Tráp - Sparidae, cá Ngựa - 

Syngnathidae, cá Đù - Sciaenidae bắt gặp với số lượng rất ít và rải rác. Bên cạnh đó có một số họ cá 

bắt gặp chỉ 1 hoặc 2 cá thể như họ cá Đuôi gai - Acanthuridae, cá Ngọc - Carapidae, cá Bò - 

Balistidae, cá Bướm - Chaetodontidae, cá Hiên - Drepaneidae, cá Mõm ống - Fistulariidae, cá Sạo - 

Haemulidae, cá Rô biển - Lobotidae, cá Chình giun - Moringuidae, cá Bơn - Pleuronectidae, cá Bớp 

- Rachycentridae, cá Chào mào - Triglidae... 

3.1.1. Theo không gian 

+ Theo tầng nước: 

Thành phần họ, giống, loài xuất hiện trong 3 tầng nước có sự khác nhau. Nhiều nhất bắt gặp 

ở tầng mặt (177 loài thuộc 113 giống và 81 họ) - chiếm khoảng 84% so với tổng số, tiếp theo là 

tầng thẳng đứng (129 loài thuộc 90 giống và 74 họ) - chiếm khoảng 68% so với tổng số và thấp nhất 

là tầng đáy (68 loài thuộc 51 giống và 44 họ) - chiếm khoảng 39% so với tổng số. Cùng một đối 

tượng ở các tầng nước khác nhau cũng bắt gặp với tần suất khác nhau. 

+ Theo dải độ sâu: 

 Càng ra xa bờ số lượng taxa lại càng phong phú, từ  97 loài thuộc 56 họ ở dải độ sâu <20m  

tăng lên còn 111 loài thuộc 60 họ ở dải độ sâu từ 20-30m, đến 120 loài thuộc 70 họ ở dải độ sâu từ 

30-50m và đến161 loài/nhóm loài thuộc 81 họ ở dải độ sâu từ 50-100m. Tuy nhiên số lượng cá thể 

thì lại có sự dao động lớn. Các họ chiếm ưu thế, phân bố ở tất cả các dải độ sâu là các họ cá Trỏng - 

Engraulidae, cá Thu Ngừ - Scombridae, cá Khế - Carangidae, cá Trích - Clupeidae và cá Mối - 

Synodontidae (có từ 5-11 loài/nhóm loài). Bên cạnh đó, một số đối tượng tập trung ở vùng biển xa 

bờ với số lượng nhiều như họ cá Bơn vỉ - Bothidae, cá Nhồng - Sphyraenidae, cá Kìm - 

Hemiramphidae và cá Chuồn - Exocoetidae. 

3.1.2. Theo thời gian 

+ Biến động theo các giờ trong ngày 

Vùng biển nghiên cứu là vùng biển nông, có nhiều cửa sông lớn đổ ra, nên toàn bộ khối 

nước bị xáo trộn liên tục. Mặc dù thành phần loài cá tương đối đa dạng, nhưng đều có mùa đẻ rải 

rác quanh năm, nên phân bố số lượng taxa của trứng cá, cá con theo nhịp điệu thời gian không thấy 



có sự sai khác nhiều. Nhìn chung số lượng thành phần loài trứng cá, cá con phong phú hơn thu được 

vào thời điểm từ 22 giờ đến 02 giờ sáng. 

+ Biến động theo các mùa trong năm 

Vùng biển vịnh Bắc Bộ có đặc điểm thời tiết khác nhau rõ rệt giữa các mùa: Xuân, Hạ, Thu, 

Đông. Do đó theo các mùa, thành phần trứng cá, cá con không những có sự khác biệt về cấu trúc 

thành phần loài, mà còn có sự khác nhau về số lượng họ, giống, loài. Cụ thể, trong mùa Xuân và 

mùa Thu, bắt gặp từ 141 đến 146 loài/nhóm loài thuộc 74 - 75 họ (chiếm khoảng 66% tổng số loài 

và 80% tổng số họ), với các họ chiếm ưu thế là cá Khế, cá Thu Ngừ, cá Trỏng, cá Liệt, cá Sơn, cá 

Bơn vỉ, cá Trích và cá Mối; trong mùa Hạ và mùa Đông, số lượng loài/nhóm loài bắt gặp giảm đi rõ 

rệt (có từ 45 đến 99 loài/nhóm loài và từ 39 đến 61 họ tùy mùa) với các họ chiếm ưu thế là cá 

Trỏng, cá Thu Ngừ, cá Khế, cá Mối, cá Trích, cá Chuồn và cá Song. 

3.1.3. Nhóm loài ưu thế theo không gian và thời gian 

Các kết quả phân tích tập hợp theo phương pháp liên kết hoàn toàn bằng khoảng cách 

Eculidian cho thấy, trong mùa Xuân, mùa Thu và mùa Hạ có 4 nhóm tập hợp chính và mùa Đông 

có 3 nhóm tập hợp chính. 

Chỉ số ưu thế (Yi) dao động từ 0,02 đến 0,26 tùy thuộc vào nhóm loài và từng mùa trong 

năm, cao nhất là nhóm loài cá Bống trắng (Yi = 0,26) đạt được vào mùa Xuân, tiếp theo là nhóm 

loài cá Trích - Clupeidae đạt Yi = 0,20 vào mùa Hạ và nhóm cá Trỏng - Engraulidae đạt Yi = 0,16 

vào mùa Thu. Vào mùa Đông chỉ số ưu thế cao nhất cũng chỉ đạt Yi = 0,09 đối với loài cá Tuyết tê 

giác - Bregmaceros macclelandii. Trong thời gian nghiên cứu, số lượng các taxa và chỉ số ưu thế có 

xu hướng giảm nhẹ từ mùa Xuân đến mùa Đông. Thành phần loài đa dạng hơn khi có sự thay đổi về 

nhiệt độ nước biển.  

Vịnh Bắc Bộ là vùng biển mang tính chất á nhiệt đới, nên hầu hết trứng cá, cá con ở vùng 

biển này có sự cân bằng thấp của chỉ số ưu thế, ngoại trừ một số điểm tập trung điển hình. Nói cách 

khác, thành phần loài trứng cá, cá con bắt gặp ở vùng biển vịnh Bắc Bộ rất phong phú, số lượng 

taxa tương đối nhiều ở các nhóm loài. Các đỉnh trứng cá, cá con được phát hiện trong nghiên cứu 

này, chủ yếu ở giai đoạn đầu năm (mùa Xuân), bị chi phối bởi một số nhóm loài thuộc các họ như 

cá Bống trắng - Gobiidae, cá Trích - Clupeidae và cá Phèn - Mullidae, ảnh hưởng đến các giá trị ưu 

thế được tìm thấy trong khoảng thời gian này. 

3.2.1. Sự phát tán của trứng cá, cá con 

 Với các giá trị trung bình nhiều năm của gió, dòng chảy, ảnh hưởng của tuyến bờ, thủy 

triều… cùng với các giá trị nhiệt độ và độ muối nước biển để xác định độ chìm lắng của trứng cá, cá 

con. Kết quả cho thấy, trong mùa Xuân tại một điểm khởi phát, trứng cá, cá con có xu hướng dịch 

chuyển vào gần bờ và khả năng dịch chuyển lan rộng ra xung quan tương đối nhanh. Tính từ tâm 

điểm khởi phát, trứng cá cá con có thể di chuyển được một đoạn đường khoảng 30km sau 03 ngày. 

Sang mùa Hạ, vẫn với khả năng đó, nhưng trứng cá cá con lại có xu hướng ra xa bờ hơn (do dòng 

chảy ven bờ mạnh và hướng ra ngoài đến gần khu vực biển Bạch Long Vỹ). Trong thời gian 03 

ngày chúng di chuyển được khoảng 20km.  

 Tuy nhiên, đến mùa Thu và mùa Đông khả năng di chuyển của trứng cá cá con lạ có xu 

hướng ven bờ, với tốc độ chậm hơn. Khoảng cách của chúng đến điểm khởi đầu không xa. Trong 

thời gian này, do điều kiện độ muối tầng mặt nước biển tương đối cao ở vùng biển nghiên cứu, nên 

với thời gian 03 ngày, trứng cá cá con di chuyển được khoảng …km. 



3.2.2. Phân bố mật độ của trứng cá, cá con 

Nhìn chung, khi cá con phát triển, chúng có xu hướng di chuyển ra các ngư trường xa bờ 

hơn, nơi có các yếu tố môi trường thuận lợi hơn cho sự sinh trưởng và phát triển sau này. Phân bố 

không gian của trứng cá, cá con theo mùa ở vịnh Bắc Bộ được thể hiện trong Hình 3. 1 và Hình 3. 

2. 

Trong mùa Xuân, mật độ trứng cá thu được cao nhất trong năm, trung bình đạt 1.405 trứng 

cá/1000m
3
 nước biển (cao nhất đạt 21.441 trứng cá/1000m

3
 nước biển và thấp nhất đạt 105 trứng 

cá/1000m
3
 nước biển). Khu vực tập trung trứng cá với mật độ cao, bắt gặp ở vùng ven bờ phía Bắc 

vịnh (vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh) và phía Nam đảo Bạch Long Vỹ, với mật độ trên 

1.000 trứng cá/1000m
3
 nước biển. Thời gian xuất hiện trứng cá có mật độ cao tăng dần từ tháng 3 

đến tháng 5. Khu vực phía Nam giữa vịnh và cửa vịnh có mật độ trứng cá thấp, trung bình dưới 500 

trứng cá/1000m
3
 nước biển. Đặc biệt, bãi sinh sản với mật độ trứng cá lên đến trên 5.000 trứng 

cá/1000m
3
 nước biển đã xuất hiện ở xung quanh một số cửa sông, ven biển như ven biển Quảng 

Ninh, cửa sông Ba Lạt - Thái Bình và phía Bắc Thanh Hoá. 

Cũng như trứng cá, vào mùa Xuân mật độ cá con trung bình cao nhất trong năm đạt 310 cá 

thể/1000m
3
 nước biển. Vào thời điểm này, xuất hiện 03 khu vực tập trung cá con với mật độ đạt 

trên 2.000 cá thể/1000m
3
 nước biển là: 1/ vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vỹ; 2/ vùng biển ven 

bờ Quảng Ninh; và 3/ vùng biển ven bờ Hải Phòng. Khu vực phân bố ở vùng biển phía Bắc có mật 

độ cao phía Nam vịnh. 

Sang mùa Hạ, khi nhiệt độ trung bình nước biển tăng lên thì trứng cá phân bố rộng khắp 

vùng biển vịnh Bắc Bộ với mật độ trung bình đạt 487 trứng cá/1000m
3
 nước biển (cao nhất đạt 

2.475 trứng cá/1000m
3
 nước biển và thấp nhất đạt 46 trứng cá/1000m

3
 nước biển). Toàn bộ vùng 

biển phía Nam đảo Bạch Long Vỹ, xa bờ Thanh Hóa và ven bờ Nghệ An - Hà Tĩnh, trứng cá phân 

bố với mật độ trên 1.000 trứng cá/1000m
3
 nước biển, một số vùng tập trung trứng cá với mật độ rất 

cao trên 2.000 trứng cá/1000m
3
 nước biển như vùng biển ven bờ Hà Tĩnh. Nhìn chung, mật độ 

trứng cá trong mùa Hạ ở vùng biển vịnh Bắc Bộ tương đối tập trung và có xu hướng xa bờ hơn so 

với mùa Xuân. 

Phân bố của cá con trong mùa Hạ chủ yếu tập trung ở vùng biển ven bờ, với mật độ trung 

bình đạt 211 cá thể/1000m
3
 nước biển (thấp hơn 1,5 lần so với mùa Xuân). Cá con tập trung ở vùng 

biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và khu vực cửa sông Gianh - Quảng Bình, với mật độ từ 200 

đến 500 cá thể/1000m
3
 nước biển. 



 

 

Hình 3. 1. Phân bố mật độ trứng cá theo mùa ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ trên xuống dưới và từ trái 

qua phải lần lượt là mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông 



 

 

Hình 3. 2. Phân bố mật độ cá con theo mùa ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ trên xuống dưới và từ trái 

qua phải lần lượt là mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông 



Mùa Thu mật độ trứng cá trung bình đã giảm xuống chỉ còn khoảng 231 trứng cá/1000m
3
 

nước biển. Mật độ trứng cá cao nhất đạt 1.426 trứng cá/1000m
3
 nước biển ở vị trí phía Đông Nam 

đảo Bạch Long Vỹ trong một phạm vi hẹp. Nhìn chung, mật độ trứng cá trong mùa Thu tương đối 

đều ở mức thấp. 

Bên cạnh đó, cá con có xu hướng dịch chuyển ra xa bờ, tập trung ở vùng biển xa bờ của tỉnh 

Thanh Hóa và Nghệ An, phía Nam đảo Bạch Long Vỹ, với mật độ trung bình là 166 cá thể/1000m
3
 

nước biển. Vùng biển ven bờ Hải Phòng và hòn Sơn Dương (Quảng Bình) cũng xuất hiện cá con 

với mật độ từ 200 đến 500 cá thể/ 1000m
3
 nước biển nhưng với diện tích hẹp hơn. 

Đến mùa Đông, điều kiện môi trường trong giai đoạn này đã có sự thay đổi rõ rệt: nhiệt độ 

nước biển giảm xuống và độ muối nước biển thì tăng lên. Mặc dù mật độ trung bình của trứng cá 

không cao (đạt khoảng 227 trứng cá/1000m
3
 nước biển) nhưng cũng đã xuất hiện khu vực tập trung 

ở phía Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ, với mật độ trên 1.000 trứng cá/1000m
3
 nước biển. Các vùng 

biển khác phân bố với mật độ thấp dưới 500 trứng cá/1000m
3
 nước biển. 

Đồng thời, mật độ cá con trung bình ở mức thấp, giảm xuống còn 144 cá thể/1000m
3
 nước 

biển. Khu vực tập trung phân bố chủ yếu từ vùng biển Hải Phòng đến Hòn Mắt - Thanh Hóa, với 

mật độ từ 200 đến 500 cá thể/1000m
3
 nước biển. 

Nghiên cứu cá con theo các giai đoạn phát triển cho thấy, tỉ lệ cá bột chiếm khoảng 75% 

tổng số, tiếp theo cá hương chiếm khoảng 20% và cá con chiếm một số lượng rất ít, khoảng 5% 

tổng số. 

Tuy nhiên, bãi giống thường xuất hiện muộn hơn so với bãi sinh sản, nghĩa là khu vực có 

mật độ cá con tập trung cao thường được tìm thấy ở những tháng sau của bãi đẻ. Đầu mùa đẻ thì bãi 

cá con ở khu vực phía Bắc, gần bờ hơn và có diện tích nhỏ hẹp hơn, giữa mùa đẻ thì bãi cá con nằm 

ở khu vực có diện tích rộng lớn hơn bao phủ khắp vùng nghiên cứu, càng về cuối mùa đẻ thì bãi cá 

con càng dịch chuyển xuống phía Nam và ở khu vực xa bờ hơn, thu hẹp lại và phân tán hơn. 

3.3. Mối liên quan giữa trứng cá, cá con và một số yếu tố môi trƣờng 

3.3.1. Nhiệt độ và độ muối tầng mặt nước biển 

Dựa trên kết quả phân tích, tập tính sinh thái của trứng cá, cá con và các yếu tố vật lý hải 

dương tại mỗi thời điểm quan trắc, có thể thấy tính chất mùa trong quần xã trứng cá, cá con ở vùng 

biển vịnh Bắc Bộ như sau:   

- Mùa Xuân: Điều kiện nhiệt độ tầng mặt nước biển thích hợp cho sự tập trung của cá con 

tương đồng với trứng cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ vào mùa Xuân, dao động từ 20 đến 21
o
C. Yếu tố 

độ muối tầng mặt nước biển có sự phân chia tương đối rõ rệt tại khu vực tập trung cá con với mật 

độ cao (trên 1000 cá con/1000m
3
 nước biển). Khu vực ven biển có độ muối tối ưu khoảng 28‰, 

trong khi đó vùng biển phía Bắc đảo Bạch Long Vỹ, độ muối nước biển cao hơn, trong dải 33‰. 

- Mùa Hạ: Điều kiện thích hợp cho cá bố mẹ tập trung sinh sản trong mùa Hạ là nhiệt độ 

tầng mặt nước biển khoảng 29 đến 30
o
C và độ muối tầng mặt nước biển nằm trong dải từ 29 đến 

33‰. Cũng giống như mùa Xuân, đối với cá con, để đạt được mật độ cao thì độ muối tầng mặt 

nước biển có hai cực thuận trái ngược nhau: hoặc nằm trong dải 18‰ hoặc cao hơn là thuộc dải 

33‰. 

- Mùa Thu: Nhiệt độ và độ muối tầng mặt nước biển trong thời kỳ này thích hợp khoảng 

26
o
C (đối với trứng cá) - 28

o
C (đối với cá con); và khoảng 33‰ đối với cả trứng cá và cá con. So 



với mùa Xuân và mùa Hạ, yếu tố nhiệt độ tầng mặt nước biển ở vịnh Bắc Bộ đã có sự thay đổi lớn 

khi sang mùa Thu, nhưng độ muối thì không chênh lệch nhiều. 

- Mùa Đông:Có thể do điều kiện nhiệt độ tầng mặt nước biển giảm xuống, nên mật độ trứng 

cá, cá con trong mùa Đông giảm đi rõ rệt (mật độ trứng cá cao nhất đạt 1.976 trứng cá/1000m
3
 nước 

biển và cá con đạt 440 cá con/1000m
3
 nước biển). Trong khi đó độ muối tầng mặt nước biển vẫn 

duy trì ở dải 33‰ tại các khu vực tập trung trứng cá, cá con. 

Qua đó cho thấy nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của trứng cá, cá con ở các 

mùa là khác nhau. Vào mùa Xuân và mùa Đông giá trị nhiệt độ tầng mặt nước biển dao động ở mức 

thấp từ 21-22
o
C; tăng dần trong mùa Thu (khoảng 26-28

o
C) và cao nhất khi thời tiết chuyển sang 

mùa Hạ, từ 39-30
o
C. Tuy nhiên, giá trị độ muối tầng mặt nước biển không có sự khác nhau nhiều 

giữa các mùa: mùa Xuân và mùa Hạ dao động từ 28 đến 33‰; mùa Thu và mùa Đông nằm trong 

dải 33‰. 

3.3.2. Động - thực vật phù du 

Khi nghiên cứu ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Việt Nam nhận thấy sự trùng khớp tương đối về 

phân bố mật độ của trứng cá, cá con với động - thực vật phù du ở các mùa trong năm. Đặc biệt là cá 

con với yếu tố thực vật phù du. Yếu tố độc lập có ảnh hưởng nhiều nhất tới cá con là nhóm loài gần 

bờ thường bắt gặp ở các trạm nằm ở phía Tây, Tây Bắc của vịnh, nơi có độ mặn <32,5‰; nhóm loài 

độ mặn cao, đặc trưng cho vùng biển khơi, bắt gặp nhiều ở vùng cửa và giữa vịnh, nơi có độ mặn 

luôn > 30‰ và nhóm loài hỗn hợp do sự giao nhau của hai khối nước (32,5 - 33,5‰), ở đây thường 

thấy các loài biển khơi tương đối rộng nhiệt, rộng muối. 

Ở vùng biển nghiên cứu, trong nhóm thực vật phù du, đã xác định được 3 chi chiếm ưu thế 

là: Thalassiosira, Chaetoceros, Thalassionema; Nhóm động vật phù du xác định được 6 giống có số 

lượng cao và thường xuyên xuất hiện là: Copepoda, Amphipoda, Ostracoda, Polychaeta, Tunicata, 

Pteropoda & Heteropoda. 

Kết quả phân tích cho thấy: Vùng biển vịnh Bắc Bộ có 07 yếu tố hữu sinh phụ thuộc mật độ 

ảnh hưởng đến trứng cá, cá con là Thalassiosira mala, Chaetoceros tortissimus, Thalassionema 

frauenfeldii (thực vật phù du), Copepoda, Amphipoda, Pteropoda và Heteropoda (động vật phù du). 

3.4. Mùa vụ sinh sản của một số nhóm cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

3.4.1. Cấu trúc giới tính  

Cấu trúc giới tính của các loài cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ được phân tích theo nhóm sinh 

thái và thời gian thu mẫu. Tỉ lệ giới tính của quần thể cá ở vịnh Bắc Bộ có sự biến động theo tháng. 

Nhìn chung, giới cái có xu hướng trội hơn giới đực, đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 12, với tỉ lệ so với 

tổng số của con non (Juv.), đực, cái tương ứng là 18%, 40% và 42%. 

3.4.2. Độ chín muồi tuyến sinh dục 

Giai đoạn thành thục tuyến sinh dục (từ giai đoạn IV trở lên) bắt gặp ở hầu hết các thời điểm 

thu mẫu trừ tháng 2-3/2015 đối với loài Nemipterus mesoprion - thuộc nhóm cá rạn; tháng 5-6/2015 

đối với loài Decapterus maruadsi, tháng 6/2015 đối với loài Rastrelliger kanagurta, tháng 2/2015 

đối với loài Encrasicholina heteroloba - thuộc nhóm loài cá nổi) và tháng 4/2015 đối với loài  

Saurida undosquamis - thuộc nhóm cá đáy, nhưng tỷ lệ thành thục biến động mạnh và khác nhau 

theo tháng. Cá đang tham gia sinh sản (giai đoạn IV, V) chiếm tỷ lệ đáng kể rải rác ở tháng 3-4 và 

tháng 8-9 chiếm khoảng 15% tổng số cá.  



Cá thể đã sinh sản xong thường chiếm tỷ lệ cao tại các thời điểm xen kẽ sau những tháng bắt 

gặp đàn cá đang tham gia sinh sản. Như vậy, trên cơ sở phân tích tỷ lệ thành thục, có thể sơ bộ nhận 

định cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ đẻ rải rác, mùa vụ sinh sản kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9. 

3.4.3. Chiều dài Lm50 

Từ kết quả phân tích tần suất chiều dài, đã xác định được chiều dài mà tại đó  50% số cá thể 

lần đầu tiên tham gia vào sinh sản (Lm50) của một số loài cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ như sau: cá 

Nục sồ là 17,3cm; cá Bạc má là 18,3cm; cá Cơm mõm nhọn là 6,1cm; cá Bánh đường là 11,6cm; cá 

Lượng Nhật là 13,8cm; cá Lượng meso là 11,8cm; cá Mối vạch và cá Mối thường là 16,6cm. 

3.4.4. Hệ số thành thục (GSI) 

Vùng biển vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa Đông lạnh 

nên mùa vụ sinh sản của các loài hải sản có sự khác nhau khá rõ. Nhìn chung, xu thế biến động hệ 

số thành thục của các loài khá tương đồng ở các tháng thu mẫu. Xét chung cho nhóm loài thì hệ số 

thành thục trung bình theo tháng của nhóm cá nổi (cá Nục sồ, cá Cơm mõm nhọn và cá Bạc má) 

thường cao vào các thời điểm tháng 2, tháng 4, tháng 8 và tháng 11. Hệ số thành thục của nhóm cá 

rạn (cá Lượng Nhật, cá Lượng meso và cá Bánh đường) có ba đỉnh tương đối rõ rệt vào tháng 1-2, 

tháng 5 và tháng 8-9. Đồng thời, tháng 3-4 là thời điểm bắt gặp đàn cá kích thước tương đối nhỏ (ở 

giai đoạn con non). Ở nhóm cá đáy (cá Mối thường và cá Mối vạch), hệ số thành thục thể hiện xu 

thế giảm từ tháng 7 đến tháng 6 năm sau. 

3.4.5. Mùa vụ sinh sản 

Dựa trên sự biến động của hệ số thành thục (GSI) theo thời gian, kết hợp với kết quả biến 

động tỷ lệ phát triển tuyến sinh dục ở trên, cùng với tần suất xuất hiện của cá bố mẹ ở vùng biển 

nghiên cứu, cho thấy cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ sinh sản quanh năm. Thời kỳ cá bố mẹ bắt gặp 

với tần suất cao là tháng 12 và tháng 01 (đối với cá Bánh đường), tháng 3 (đối với cá Nục sồ) và 

tháng 5 (đối với cá Bạc má). 

Mặt khác, để bổ sung cơ sở khoa học cho việc xác định mùa vụ sinh sản, nghiên cứu sinh đã 

tiến hành nhóm hệ số thành thục theo nhóm sinh thái: cá nổi, cá rạn và cá đáy. Kết quả từ  

Hình 3. 3 chỉ ra rằng, nhóm cá nổi có đỉnh sinh sản vào tháng 3 và tháng 5; nhóm cá đáy có 

đỉnh sinh sản vào tháng 7 và tháng 9; nhóm cá rạn có đỉnh sinh sản vào tháng 5 và tháng 8. Sự khác 

nhau về thời gian sinh sản của các nhóm cá tùy thuộc vào đặc tính sinh học và môi trường sống của 

chúng. 



 

Hình 3. 3. Hệ số GSI theo nhóm sinh thái ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

 
Hình 3. 4. Mật độ trứng cá, cá con/1000m

3
 nước biển theo thời gian ở vịnh Bắc Bộ 

Tiếp theo, khi tổng hợp mật độ trứng cá, cá con thu được ở vùng biển vịnh Bắc Bộ theo các 

tháng trong năm cũng đã nhận thấy sự tập trung với mật độ cao của trứng cá, cá con từ tháng 4 đến 

tháng 7 (trung bình khoảng 2.000 cá thể/1000 m
3
 nước biển). Các tháng từ tháng 8 đến tháng 1 năm 

sau, trứng cá, cá con xuất hiện với mật độ thấp hơn. Điều này thể hiện cá ở vịnh Bắc Bộ sinh sản 

quanh năm, rộ nhất vào tháng 4-7 hàng năm (Hình 3. 4).  

Từ đó có thể nhận định rằng, mùa vụ sinh sản của cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có hai 

đỉnh chính là từ tháng 4 đến tháng 5 và từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Tuy nhiên với mục 

tiêu là bảo vệ nguồn giống cá cho cả 03 nhóm cá nổi, cá rạn và cá đáy, nghiên cứu sinh đề xuất thời 

gian cấm (hạn chế) khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ từ tháng 4 đến tháng 7 hàng 

năm. 

3.5. Đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn giống cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

3.5.1. Khu vực bảo vệ nguồn giống cá 

Để thuận lợi cho quá trình bảo tồn và phát triển nguồn lợi, khu vực bảo vệ được chia thành 2 

vùng: vùng lõi và vùng đệm. Khu vực xác định để bảo vệ nguồn giống phải bao phủ được cả vùng 



bãi đẻ và vùng bãi ương nuôi tự nhiên của cá, cùng với hướng và tốc độ di chuyển của trứng cá, cá 

con. Vùng lõi có mật độ trứng cá, cá con trên 1.000 cá thể/1000m
3
 nước biển cần được bảo vệ 

nghiêm ngặt, đặc biệt đường di chuyển của chúng. Vùng đệm có mật độ trứng cá, cá con thấp hơn, 

chúng thường bao quanh vùng lõi. Một số thời điểm, vùng đệm lại trùng với ngư trường khai thác 

truyền thống của ngư dân, do đó các hoạt động khai thác hải sản có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại 

và phát triển của cá ở giai đoạn sớm. Trường hợp này, các vùng như vậy cũng cần được bảo vệ và 

cấm khai thác có thời hạn. 

Trên cơ sở đặc điểm nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc Bộ kết hợp với các thông tin về mùa 

sinh sản, thời điểm xuất hiện của cá con trong sản lượng khai thác và đặc điểm phân bố của trứng 

cá, cá con, nghiên cứu sinh đề xuất thiết lập các vùng bảo vệ nguồn lợi tiềm năng ở vịnh Bắc Bộ 

như sau (Hình 3. 5 và Bảng 3. 2): 

Khu vực bảo vệ: 

- Vùng lõi của khu vực bảo 

vệ nguồn giống cá là khu vực có mật 

độ phân bố trứng cá, cá con cao 

nhất, gồm: 1) Vùng biển Quảng 

Ninh, giới hạn về phía Bắc là vùng 

biển Trung Quốc (Khu vực này bao 

phủ toàn khu vực xung quanh đảo 

Cô Tô); 2) khu vực ven biển Hải 

Phòng; 3) khu vực ven biển Thái 

Bình - Nam Định; 4/ Khu vực biển 

ngoài khơi tỉnh Thanh Hóa và 5/ 

phía Tây đảo Bạch Long Vỹ. 

- Vùng đệm là khu vực mở 

rộng từ 2 đến 10 hải lý tính từ vùng 

tiếp giáp với vùng lõi. 

Đối tượng cần được bảo vệ: Các loài 

thuộc họ cá Khế - Carangidae; họ cá 

Trích - Clupeidae; họ cá Trỏng - 

Engraulidae; họ cá Phèn - Mullidae; 

họ cá Đù - Sciaenidae  và cá Căng - 

Terapon theraps 

 
Hình 3. 5. Sơ đồ khu vực tập trung của nguồn giống cá ở 

vịnh Bắc Bộ 

 

Bảng 3. 2. Mô tả khu vực bảo vệ nguồn giống cá ở vịnh Bắc Bộ 

Vùng 

biển 
Mô tả không gian 

Tọa độ và diện tích vùng 

bảo vệ 

Một số điều kiện môi 

trƣờng 

Vĩ độ Kinh độ Nhiệt độ Độ muối 



Vùng 

biển 
Mô tả không gian 

Tọa độ và diện tích vùng 

bảo vệ 

Một số điều kiện môi 

trƣờng 

Vùng 

biển 

Quảng 

Ninh 

- Phía Bắc: giáp với vùng biển 

Trung Quốc 

- Phía Đông: đường nối hai điểm 

D1 và D2 

- Phía Nam: giới hạn là đường 

thẳng vuông góc với đường bờ, từ 

điểm D2. 

D1: 21° 15' 

N 

D2: 21° 47' 

N 

D1: 108° 

15' E 

D2: 107° 

28' E 

Max: 

27,8
o
C 

Min: 

18,1
o
C 

Trung 

bình: 

21,7
o
C 

Max: 

33,9‰ 

Min: 

28,1‰ 

Trung 

bình:  

32,1‰ 

Diện tích: 4.100 km
2
 

Vùng 

biển Hải 

Phòng 

- Phía Bắc: giới hạn là đường 

thẳng vuông góc với đường bờ, từ 

điểm D3. 

- Phía Đông: đường nối hai điểm 

D3 và D4 

- Phía Nam: giới hạn là đường 

thẳng vuông góc với đường bờ, từ 

điểm D4 

 

D3: 20° 37' 

N 

D4: 20° 25' 

N 

 

D3: 106° 

49' E 

D4: 106° 

38' E 

Max: 

29,4
o
C 

Min: 

19,2
o
C 

Trung 

bình:  

22,5
o
C 

Max: 

33,2‰ 

Min: 

28,3‰ 

Trung 

bình:  

31,8‰ 
Diện tích: 616 km

2
 

Vùng 

biển 

Thái 

Bình - 

Nam 

Định 

- Phía Bắc: giới hạn là đường 

thẳng vuông góc với đường bờ, từ 

điểm Đ5. 

- Phía Đông: đường nối hai điểm 

Đ5 và Đ6 

- Phía Nam: giới hạn là đường 

thẳng vuông góc với đường bờ, từ 

điểm Đ6. 

 

D5: 20° 07' 

N 

D6: 19° 55' 

N 

 

D5: 106° 

30' E 

D6: 106° 

16' E 

Max: 

28,3
o
C 

Min: 

17,9
o
C 

Trung 

bình:  

21,9
o
C 

Max: 

33,6‰ 

Min: 

24,6‰ 

Trung 

bình:  

31,1‰ 
Diện tích: 620 km

2
 

Vùng 

biển 

ngoài 

khơi 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

- Phía Bắc: giáp với vĩ tuyến 

19
o
30’N. 

- Phía Đông: giáp với kinh tuyến 

106
o
30’E 

- Phía Nam: giáp với vĩ tuyến 

19
o
48’N 

- Phía Tây: giáp với kinh tuyến 

106
o
18’E 

D7: 19° 48' 

N 

D8: 19° 48' 

N 

D9: 19° 32' 

N 

D10: 19° 

32' N 

D7: 106° 

19' E 

D8: 106° 

30' E 

D9: 106° 

19' E 

D10: 106° 

30' E 

Max: 

26,5
o
C 

Min: 

18,4
o
C 

Trung 

bình:  

22,0
o
C 

Max: 

33,7‰ 

Min: 

30,8‰ 

Trung 

bình:  

32,3‰ 

Diện tích: 617 km
2
 

Vùng 

biển 

phía 

Tây đảo 

Bạch 

Long 

Vỹ 

- Phía Bắc: giáp với vĩ tuyến 

20
o
27’N. 

- Phía Đông: giáp với kinh tuyến 

107
o
35’E 

- Phía Nam: giáp với vĩ tuyến 

19
o
54’N 

- Phía Tây: giáp với kinh tuyến 

107
o
12’E 

D11: 20° 

26' N 

D12: 20° 

26' N 

D13: 19° 

50' N 

D14: 19° 

50' N 

D11: 107° 

11' E 

D12: 107° 

35' E 

D13: 107° 

11' E 

D14: 107° 

35' E 

Max: 

28,6
o
C 

Min: 

18,2
o
C 

Trung 

bình:  

21,5
o
C 

Max: 

34,0‰ 

Min: 

32,2‰ 

Trung 

bình:  

33,1‰ 

Diện tích: 2.508 km
2
 

3.5.2. Thời gian bảo vệ 

Thời điểm khai thác có ảnh hưởng lớn đến sự bền vững của nguồn lợi hải sản nói chung và 

nguồn lợi cá nói riêng, đặc biệt là vào mùa vụ sinh sản. Từ tháng 4 và tháng 7, chiều dài trung bình 

của quần đàn loài các này là nhỏ hơn nhiều so với chiều dài thành thục lần đầu (Lm50). Thành phần 

cấu trúc kích thước của đàn cá chủ yếu là các cá thể con non có kích thước nhỏ. Do vậy, khai thác 



cá vào các thời điểm này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế không cao và còn ảnh hưởng xấu đến lượng bổ 

sung cho nguồn lợi. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy, mùa vụ sinh sản của cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ 

có hai đỉnh chính là từ tháng 4 đến tháng 5 và từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Do vậy, có thể xác 

định thời gian cấm và hạn chế khai thác ở vùng biển vịnh Bắc Bộ là 03 tháng, từ tháng 4 đến 

tháng 7 hàng năm. 

3.5.3. Cơ chế chính sách 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, hiện trạng công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi ở vùng biển 

vịnh Bắc Bộ, cần thực thi một số giải pháp sau:  

(1) Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định, các văn bản pháp luật có liên quan đến công 

tác bảo vệ nguồn lợi. 

(2) Tăng cường năng lực và hiệu quả của thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý thủy sản 

trung ương và địa phương. 

(3) Tăng cường công tác giám sát và quản lý hiệu quả môi trường ở biển, trong đó tập trung 

vào các phương thức xả thải công nghiệp, du lịch và nuôi trồng thủy sản. 

(4) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của cộng đồng ngư dân ven biển trong hoạt động 

khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn lợi và môi trường. 

(5) Chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân tham gia khai thác ở vùng biển ven bờ khi thực 

thi biện pháp cấm và hạn chế khai thác nhằm tạo sinh kế bền vững. 

(6) Phục hồi nguồn lợi các đối tượng hải sản kinh tế, quý hiếm. Bổ sung kinh phí cho hoạt 

động thả giống cá nhằm tái tạo nguồn giống thủy sản.  

(7) Rà soát, xem xét và ưu tiên thành lập sớm các khu vực bảo vệ nguồn giống.  

(8) Thí điểm quản lý nguồn lợi hải sản dựa trên cơ sở cộng đồng tại một số vùng bảo vệ 

nguồn lợi đã được xác định của Luận án. 

(9) Đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi để có những giải pháp 

điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. 

3.5.4. Các loại nghề khai thác 

Dựa trên kết quả phân tích các hoạt động khai thác xâm hại nguồn lợi, thời điểm xâm hại, 

mùa vụ sinh sản của một số loài cá và vùng bảo vệ nguồn lợi tiềm năng, một số đề xuất loại nghề, 

thời gian cấm và hạn chế khai thác cụ thể như sau:  

1/ Nghiêm cấm lưới cào bay và các loại te xiệp hoạt động khai thác thuỷ sản. Cần tiến hành 

triệt để và quyết liệt đối với các loại nghề này, vì chúng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi sinh 

cư tự nhiên, gây tổn thất đối với nguồn lợi thuỷ sinh. 

2/ Đối với nghề lưới kéo đáy: Cấm khai thác hải sản ở các khu vực ven biển từ Quảng Ninh 

đến Thanh Hóa (cách bờ khoảng 20 hải lý) và phía Tây đảo Bạch Long Vỹ (bán kính khoảng 15 hải 

lý) từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 hàng năm. 

3/ Đối với nghề đáy: Cấm hoạt động ở các vùng cửa sông ven biển thuộc khu vực vịnh Bắc 

Bộ vào từ tháng 3 đến tháng 8. Sắp xếp lại hoạt động của các loại đáy ở cửa sông ven biển, chấm 

dứt hiện tượng đóng kín cửa sông và vị trí các đáy xen kẽ nhau theo kiểu “cài răng lược”. 

4/ Đối với lưới vây và chụp mực: Hạn chế sử dụng lưới vây và chụp mực khai thác ở vùng 

biển vịnh Bắc Bộ vào từ tháng 3 đến tháng 8. Khuyến khích ngư dân sử dụng ngư cụ có mắt lưới ở 



tùng lớn hơn, cường độ ánh sáng thích hợp, không khai thác ở những khu vực bãi đẻ và bãi ương 

nuôi tự nhiên, đặc biệt không đánh bắt ở các khu vực trên với khoảng cách từ bờ khoảng 30 hải lý. 

5/ Đối với nghề rê đáy: Hạn chế sử dụng lưới rê hỗn hợp với kích thước mắt lưới nhỏ, tận 

thu nguồn lợi. Cấm nghề lưới rê đáy hoạt động khai thác từ tháng 4 đến tháng 7. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 1.1. Giai đoạn 2003-2016, thành phần loài của trứng cá, cá con ở vùng biển vịnh Bắc Bộ đã 

xác định được 215 loài thuộc 138 giống và 92 họ. Trong đó, trứng cá xác định được taxa của 21 họ, 

24 giống và 35 loài/nhóm loài; cá con bắt gặp 206 loài/nhóm loài thuộc 135 giống và 91 họ. 

 1.2. Có 11 loài và nhóm loài trứng cá, cá con chiếm ưu thế ở vịnh Bắc Bộ là cá Tuyết tê giác 

- Bregmaceros sp., cá Đàn lia - Callionymus sp., cá Khế - Carangidae, cá Trích - Clupeidae, cá Bơn 

lưỡi - Cynoglossus sp., cá Trỏng - Engraulidae, cá Bống trắng - Gobiidae, cá Liệt - Leiognathidae, 

cá Lượng - Nemipteridae, cá Mối - Synodontidae và cá Căng - Terapon theraps. 

 1.3. Mật độ trứng cá, cá con có sự khác nhau về khu vực tập trung phân bố và có xu hướng 

giảm dần từ mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu đến mùa Đông. Trong mùa Xuân, mật độ trứng cá, cá 

con thu được cao nhất trong năm, trung bình đạt 1.405 trứng cá/1000m
3
 nước biển và 310 cá 

con/1000m
3
 nước biển; tiếp theo là mùa Hạ đạt 487 trứng cá/1000m

3
 nước biển và 211 cá 

con/1000m
3
 nước biển; sang mùa Thu mật độ giảm xuống chỉ còn khoảng 231 trứng cá/1000m

3
 

nước biển và 166 cá con/1000m
3
 nước biển; thấp nhất là mùa Đông đạt khoảng 227 trứng 

cá/1000m
3
 nước biển và 144 cá con/1000m

3
 nước biển. 

1.4. Nhiệt độ tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của trứng cá, cá con ở các mùa là khác 

nhau. Vào mùa Xuân và mùa Đông giá trị nhiệt độ tầng mặt nước biển dao động ở mức thấp từ 21-

22
o
C; tăng dần trong mùa Thu (khoảng 26-28

o
C) và cao nhất khi thời tiết chuyển sang mùa Hạ, từ 

39-30
o
C.  

1.5. Độ muối tầng mặt nước biển không có sự khác nhau nhiều: mùa Xuân và mùa Hạ dao 

động từ 28 đến 33‰; mùa Thu và mùa Đông nằm trong dải 33‰. 

 1.6. Mùa vụ sinh sản của cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có hai đỉnh chính là từ tháng 4 đến 

tháng 5 và từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. 

1.7. Khu vực bảo vệ: Vùng lõi bao gồm 05 vùng: 1) Vùng biển Quảng Ninh, giới hạn về 

phía Bắc là vùng biển Trung Quốc, bao phủ toàn khu vực xung quanh đảo Cô Tô; 2) khu vực ven 

biển Hải Phòng và 3) khu vực ven biển Thái Bình - Nam Định; 4) khu vực biển phía Bắc Thanh 

Hóa và 5) khu vực biển phía Tây đảo Bạch Long Vỹ. Vùng đệm là khu vực biển mở rộng từ 2 đến 

10 hải lý tính từ vùng tiếp giáp với vùng lõi. 

1.8. Thời gian cấm và hạn chế khai thác ở vùng biển vịnh Bắc Bộ là 03 tháng, từ tháng 4 đến 

tháng 7 hàng năm. 

2. Kiến nghị 

2.1. Tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi trường tại các vùng biển nhạy cảm; xem 

xét và ưu tiên thành lập khu vực bảo vệ nguồn lợi ở vịnh Bắc Bộ.  

2.2. Xây dựng chương trình điều tra nguồn lợi và nghề cá thường niên; điều tra vùng phân 

bố tập trung nguồn giống hải sản phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng hợp lý, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, trong đó: 



+ Chú trọng điều tra, đánh giá mức độ xâm hại nguồn lợi; xác định thời gian cấm và hạn chế 

khai thác cho từng loại nghề theo phạm vi không gian.  

+ Bổ sung các nghiên cứu chuyên sâu về sinh học của các đối tượng hải sản kinh tế (mùa vụ 

sinh sản, sức sinh sản, sinh trưởng, dinh dưỡng, vòng đời và di cư). 

2.3. Tiến hành việc nghiên cứu, xác định lượng bổ sung từ cá con vào quần đàn cá ở vịnh 

Bắc Bộ theo thời gian. 
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