
Di cư  của cá ở hạ lưu sông Mê Công 
 

 
 

1  

Di cư của cá ở hạ lưu sông Mê Công 
Những vấn đề liên quan tới  

qui hoạch và quản lý môi trường 
 

Anders F. Poulsen, Ouch Poeu, Sitavong Viravong, 
Ubolratana Suntonratana và Nguyễn Thanh Tùng 

 
Người dịch: Nguyễn Quốc Ân 

 

Tóm tắt 
 
  Đa số cá ở lưu vực sông Mê công là cá di cư. Rất nhiều loài trong mùa di cư của chúng 
di chuyển cự ly khá xa, vượt qua biên giới quốc tế. Người dân sống trong lưu vực trực tiếp hoặc 
gián tiếp phụ thuộc vào cá di cư để lấy thực phẩm và sinh nhai. Các dự án quản lý nước như các 
đập thuỷ điện có thể gây hại cho sự di cư, từ đó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của một bộ phận 
lớn dân cư. 
  Báo cáo này xác định một số đặc tính then chốt của hệ sinh thái sông Mê Công liên quan 
đến việc bảo vệ cá di cư và nơi cư trú của chúng. Báo cáo này còn thảo luận phương hướng sử 
dụng thông tin về cá di cư trong việc hợp tác xây dựng kế hoạch và đánh giá môi trường. 
 Ở hạ lưu sông Mê Công người ta đã xác định được 3 hệ di cư riêng biệt liên quan đến 
nhiều loài cá, có liên hệ mật thiết với nhau đó là: hệ hạ lưu (LMBS), hệ trung lưu (MMMS) và hệ 
thượng lưu (UMBS). Những hệ di cư này được hình thành từ việc thích nghi với điều kiện thủy 
văn và hình thái của các vùng hạ, trung và thượng lưu của sông Mê Công. 
 Trong hệ sinh thái tổng hợp, đa loài như lưu vực sông Mê Công thì việc chỉ quản lý đơn 
loài là không khả thi. Trái lại, người ta đề xuất sự tiếp cận cả hệ để quản lý và qui hoạch. Những 
hệ di cư đã nói ở trên sẽ được sử dụng như mẫu ban đầu, để xác định nó thuộc hệ sinh thái nào, và 
từ đó có thể vận dụng biện pháp quản lý xuyên biên giới và qui hoạch phát triển lưu vực. 
 Mỗi hệ di cư được xác định bởi những thuộc tính sinh thái quan trọng của cá di cư. Bảo 
vệ nơi cư trú có tính nguy cơ, duy trì mối liên hệ giữa chúng và mô hình các yếu tố thủy văn hàng 
năm đã tạo ra nơi cư trú theo mùa ở vùng ngập là những điều cần được nhấn mạnh. 
Hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công (LMS) 
Nơi ẩn náu trong mùa khô: Vực sâu chạy dọc theo dòng chính sông Mê Công đặc biệt là ở tỉnh 
Kra Chiê, Stung Treng . 
Nơi kiếm ăn và vỗ béo trong mùa lũ: Vùng ngập ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam, miền 
nam Cam Pu Chia và trong hệ thống biển hồ Tông Lê Sáp. 
Bãi đẻ: hệ thống thác ghềnh và vực sâu từ Kra Chiê đến thác Khôn và lưu vực sông Sê San. Vùng 
ngập ở phía nam (như rừng ngập nước khu vực biển hồ Tông Lê Sáp). 
Đường di cư: Trên dòng chính từ đồng bằng sông Cửu long đến thác Khôn bao gồm cả sông Tông 
Lê Sáp (chạy theo hàng dọc); giữa nơi cư trú vùng ngập và các nhánh sông (chạy theo hàng 
ngang); giữa dòng chính sông Mê Công và tiểu lưu vực sông Sê San (bao gồm cả sông Sê Công 
và sông Srê Pốc). 
Thuỷ văn: lũ hàng năm làm ngập cả vùng rộng lớn phía nam Cam Pu Chia (bao gồm cả hệ thống 
sông Tông Lê Sáp) và đồng bằng sông Cửu Long và thời gian sông Tông Lê Sáp chảy ngược lại 
là thời gian rất quan trọng đối với sản lượng cá. 
 
Hệ thống di cư trung lưu sông Mê Công (MMS) 
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Nơi ẩn náu trong mùa khô: Vực sâu chạy dọc theo dòng chính sông Mê Công và các nhánh chính 
. 
Nơi kiếm ăn và vỗ béo trong mùa lũ: Vùng ngập của hệ thống này phụ thuộc chủ yếu vào các 
nhánh chính. 
Bãi đẻ: hệ thống thác ghềnh và vực sâu dòng chính sông Mê Công. Bãi đẻ trứng vùng ngập liên 
quan đến các chi lưu. 
Đường di cư: Nối giữa dòng chính sông Mê Công (nơi cư trú mùa khô) với các chi lưu (nơi cư trú 
mùa lũ). 
Thuỷ văn: lũ hàng năm gây nên sự ngập khu vực dọc theo chi lưu chính. 
Hệ thống di cư thượng lưu sông Mê Công (UMS) 
Nơi ẩn náu trong mùa khô: Xuất hiện trong suốt hệ thống UMS nhưng phổ biến là phần hạ lưu từ 
cửa sông Loei đến Luông Prabang. 
Nơi kiếm ăn và vỗ béo trong mùa lũ: nơi cư trú trong vùng ngập bị thu hẹp trong phạm vi vùng 
ngập của dòng chính cũng như dọc theo vùng ngập của các chi lưu . 
Bãi đẻ: nơi đẻ trứng phân bố dọc theo dòng chảy nơi thác ghềnh kế tiếp vực sâu. 
Đường di cư: hành lang di cư nối nơi cư trú mùa khô ở hạ lưu với các bãi đẻ ở thượng lưu. 
Thuỷ văn: lũ hàng năm gây nên sự ngập và kích thích cá di cư. 
Hệ thống sinh thái trên đây cần phải được tính đến khi đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động 
phát triển. Điều kiện tiên quyết để đánh giá ảnh hưởng là đánh giá nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng 
(ở đây là cá di cư) đối với viễn cảnh nghề cá. Tiến hành đánh giá cá di cư như vậy là việc rất khó 
vì những cá này được khai thác theo những vùng phân bố khác nhau, ngư cụ khác nhau và thao 
tác khác nhau. Tiến hành đưa ra mức độ và tổng thể khi đánh giá về giá trị kinh tế của cá di cư ở 
sông Mê Công là không thể được. 
Tuy nhiên, đánh giá một phần giá trị đi đôi với đánh giá sự thiếu hụt thông tin trong nhiều trường 
hợp là thích hợp cho việc dự đoán và xây dựng kế hoạch. Một điều quan trọng cần phải nhấn 
mạnh là trong quá trình đưa ra quyết định thì thông tin về chất lượng và sự  hiểu  biết từ nhiều 
nguồn khác nhau cần phải coi ngang giá trị với thông tin về số lượng. Ngoài ra, đi đôi với giá trị 
nguồn lợi cá trực tiếp, hệ thống sinh thái sông Mê Công còn cung cấp những của cải quí và dịch 
vụ khác. 
Để đảm bảo cho sông Mê Công có thể tiếp tục cung cấp của cải và dịch vụ đó chúng tôi kiến nghị 
việc xây dựng phát triển và đánh giá môi trường phải dựa trên cơ sở sự tiếp cận sinh thái, trong 
đó chức năng sinh thái, sản phẩm và tính mềm dẻo của hệ sinh thái phải được duy trì. Kinh 
nghiệm từ các hệ thống sông khác cho thấy xuất phát từ quan điểm kinh tế xã hội và môi trường, 
đây là con đường tốt nhất để khai thác dòng sông. 
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GIỚI THIỆU                  1                         
 
1.1 Căn cứ 
 
Hiệp định hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công (Hiệp định sông Mê Công) do 4 
nước thuộc hạ lưu sông Mê Công (LMB) là Cam-pu-chia, CHDCND Lào, Thái lan và Việt Nam 
ký năm 1995 là cơ sở pháp lý cơ bản thành lập Uỷ hội sông Mê Công (MRC). Theo văn bản hiệp 
định, 4 nước cam kết: 
 
 “…hợp tác trong mọi lĩnh vực phát triển, sử dụng, quản lý và bảo vệ  tài nguyên nước và liên 
quan tới nước lưu vực sông Mê Công, bao gồm nhưng không hạn chế đối với tưới, thủy điện, giao 
thông, nghề cá, thả bè gỗ, giải trí và du lịch nhằm mục đích sử dụng tổng hợp tối ưu và cùng có 
lợi cho cả 4 nước thành viên và giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi do tác động tự nhiên và hoạt động 
của con người” (Điều khoản 1 của hiệp định). 
 
Điều khoản 1 của Hiệp định đã phản ánh rõ ràng sự thật là hệ sinh thái sông Mê Công đang mang 
lại nguồn lợi to lớn trong đó có nghề cá. Nghề cá sông Mê Công đang là một nghề lớn và  quan 
trọng nhất của nghề cá nước ngọt thế giới. Lý do chính là: 

• Cá ở sông Mê Công có số lượng loài phong phú hơn bình thường (hơn 1200 loài). 
• Tỷ lệ số dân làm nghề cá  trong lưu vực cao. 
• Diện tích vùng đất ngập nước lớn duy trì sản lượng cá cao. 
• Dao động mức nước lũ hàng năm tạo ra sản lượng cá ở các vùng ngập so với những con 
sông lớn khác thì vẫn chưa bị ảnh hưởng lắm. 
• Cá di cư trên qui mô rộng của lưu vực là cơ sở cho việc hoạt động theo mùa của nghề cá 
dọc theo lối di cư của chúng. Hoạt động di cư này cũng chưa bị ảnh hưởng lắm nếu so với 
một số sông lớn khác. 

 
Vấn đề di cư của cá được Ủy hội sông Mê Công chú ý đặc biệt vì nhiều đàn cá di cư cấu thành 
nguồn lợi xuyên biên giới, tức là hai hay nhiều nước cùng hưởng chung nguồn lợi này. Giải quyết 
vấn đề chia sẻ nguồn lợi là một trong những lý do tồn tại của Ủy hội sông Mê Công và nó cũng là 
một nhiệm vụ then chốt của Ủy hội. 
 
Còn rất nhiều điều cần tiếp tục tìm hiểu về di cư của cá sông Mê Công. Hiểu biết về cá di cư đã 
được tư liệu hóa nhanh chóng trong thập kỷ vừa qua. Trong thời gian này Chương trình nghề cá 
của Ban thư ký Uỷ hội sông Mê Công đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, nghiên cứu khẳng định 
tính quan trọng của nghề cá sông Mê Công và tiến hành tư liệu hóa một số quá trình sinh thái và 
những đặc điểm cần cho nghề đánh cá bao gồm vai trò của cá di cư đối với chức năng và sản 
phẩm của hệ sinh thái.  
 
1.2  Mục đích của báo cáo 
 
Ý định của báo cáo này nhằm tổng hợp những thông tin về sinh thái để đưa vào quá trình xây 
dựng kế hoạch và đánh giá môi trường (EA) lưu vực sông Mê Công. Bài báo chú trọng vào các 
loài cá di cư, vùng sống bị đe dọa và các thuộc tính hệ sinh thái quyết định đến nguồn lợi quan 
trọng này. 
 
 
1 Tổng sản lượng cá khai thác hàng năm ở hạ lưu sông Mê Công ước tính là từ 1,5 đến 2,0 triệu tấn, đó là nguồn thực 
phẩm và thu nhập đặc biệt quan trọng đối với quảng đại dân chúng sống trong lưu vực. 
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Mục tiêu chủ yếu của báo cáo là phục vụ cho 3 chương trình then chốt của Ủy hội sông Mê Công 
là Chương trình Kế hoạch phát triển lưu vực (BDP), Chương trình Sử dụng nước (WUP) và 
Chương trình Môi trường (EP). Đặc biệt là cung cấp tư liệu cho: (1) xây dựng kế hoạch phát triển  
tiểu vùng và toàn lưu vực của BDP; (2) Công tác phân tích xuyên biên giới do nhóm công tác số 2 
của WUP tiến hành, và (3) Chiến lược đánh giá môi trường (SEA) nằm trong bản hướng dẫn đánh 
giá môi trường vừa mới được EP xây dựng. 
 
Báo cáo còn có thể được sử dụng như khuôn mẫu mà các dự án phát triển khác của lưu vực muốn 
đánh giá ảnh hưởng môi trường. 
 
Báo cáo này chủ yếu dựa vào kết quả điều tra rộng rãi trong lưu vực về kiến thức sinh thái của 
dân địa phương do Dự án Đánh giá Nghề cá sông Mê Công tiến hành từ năm 1999 đến năm 2000.  
Những nguồn thông tin khác (bao gồm cả tài liệu tham khảo) cũng được sử dụng để bổ sung cho 
kết quả điều tra hiểu biết của dân địa phương. 
 
Phương pháp sử dụng trong quá trình điều tra kiến thức dân gian đã được trình bày rộng rãi trong 
các bài đăng báo nên không cần nhắc lại ở đây (Valbo-Jørgensen and Poulsen 2000; Poulsen and 
Valbo-Jørgensen 1999).  
 
Do bản báo cáo bao quát một khu vực sinh thái khá rộng (toàn bộ phần hạ lưu sông Mê Công) 
nên sẽ hạn chế đi sâu các chi tiết. Thí dụ, chúng tôi sẽ không đề cập tới cụ thể một loài cá nào mà 
chỉ miêu tả đặc điểm chung nhất của các hệ thống di cư. Một số loài cá biệt chỉ được cử ra làm ví 
dụ. 

 
Di cư của động vật                                  2 
 
Di cư là hiện tượng tự nhiên nổi bật của động vật. Ngoài ra nó còn giữ vai trò quan trọng trong 
đời sống của nhiều cộng đồng dân cư. Thí dụ, nhiều hội người đi săn đã điều chỉnh sự đi lại theo 
mùa và tổ chức của hội dựa vào sự di chuyển của động vật mục tiêu (xem ví dụ của  Berkes 
1999). 
 
Di cư của ở hạ lưu sông Mê Công cũng quan trọng như vậy đối với người địa phương. Rất nhiều 
cộng đồng dân cư dọc sông có cuộc sống quen với tính chất di cư theo mùa của cá. Một vài thí dụ 
nổi bật như: 
 

• Những làng mạc trong lưu vực đã quen với sự di cư theo mùa của một số loài cá nhỏ 
thuộc giống cá linh (Henicorhynchus) xuất hiện vào đầu mùa khô (tháng 10 đến tháng 12). 
Sự di cư này tạo nên mùa thu hoạch cá lớn. Lượng cá dư thừa góp phần tạo ra nhiều hoạt 
độug chế biến khác nhau. 
 
• Từ tháng 10 cho đến tháng 12, một số làng nhất định ở gần sông còn khai thác cá cỡ lớn 
thuộc giống cá trà sóc, họ cá chép (như Probarbus jullieni hoặc Probarbus labeamajor) -  
một trong những loài cá lớn nhất của sông Mê Công di cư đi đẻ theo mùa. 
 
• Số lượng cá tra dầu (Pangasianodon gigas) di cư đi đẻ theo mùa trong mấy chục năm 
gần đây đã bị giảm nghiêm trọng. Hiện nay chỉ còn một nơi trên sông Mê Công là còn giữ 
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được truyền thống đánh loài cá này (nhưng từ năm 2001 đến 2002 không đánh được con 
nào).  

 
Rất nhiều tác giả (Dingle 1996; McKeown 1984; và nhiều người khác) cố gắng nghiên cứu điều 
kiện di cư của cá. Căn cứ vào mục tiêu của báo cáo này chúng tôi chia sẻ quan điểm của Barthem 
và Goulding (1997) cho là một định nghĩa cứng nhắc xem ra không có tác dụng. Nhưng chúng tôi 
cho rằng cần phải nhấn mạnh 2 vấn đề liên quan đến cá di cư dưới đây: 
 

• Di cư là một dạng di chuyển khác với nhiều dạng phát tán khác như hoạt động kiếm mồi 
trong phạm vi sinh sống hẹp. Di cư thường là sự di chuyển của bộ phận lớn của đàn cùng 
một loài hoặc chủng quần sảy ra theo chu kỳ và có thể dự đoán được (theo định nghĩa Hội 
nghị quốc tế về Bảo vệ di cư của động vật hoang dã, CMS). 
 
• Di cư là yếu tố tổng hợp nội tại của vòng đời của động vật 

 
Động vật di cư bởi vì nơi sinh sống chủ yếu cần thiết cho sự sinh tồn của nó lại khác nhau theo 
thời gian và không gian. Thông thường, những di chuyển này được điều khiển bởi sự thay đổi của 
điều kiện sống theo mùa (thí dụ như trú đông hoặc tránh mùa khô) hoặc yếu tố sinh sản (tức là di 
cư đến nơi thích hợp để đẻ).  
 
Những di chuyển này bắt đầu từ điều kiện môi trường rồi tiếp diễn theo những thay đổi của môi 
trường đó. Vì vậy động vật di cư phụ thuộc vào phạm vi rộng của nơi cư trú và phân bố của nó 
bao trùm phạm vi địa lý rộng lớn. Do chúng di chuyển thường xuyên giữa các nơi cư trú nên 
chúng được coi là "Sợi dây sống kết nối những hệ sinh thái lẻ tẻ với nhau” (Glowka 2000). 
Những sợi dây liên kết này thông thường vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thí dụ như trong 
trường hợp di cư của nhiều loài cá ở sông Mê Công. 
 
Động vật di cư thích nghi rất tốt với sự dao động và biến đổi tự nhiên của môi trường nhưng 
chúng lại rất bất lực trước những thay đổi đột ngột của môi trường do hoạt động của con người 
gây nên. Vì thế cho nên rất nhiều loài động vật di cư trở nên có nguy cơ bị tiêu diệt (xem thí dụ 
danh sách đỏ các động vật có nguy cơ tiệt chủng của IUCN, 1996). 
 
2.1 Di cư và vòng đời của cá  
 
Trong sông, cá thích nghi với cuộc sống nước chảy và điều kiện sống thay đổi theo mùa. Nhu cầu 
di cư cũng là một đặc tính thích nghi của nó. Hình 1 miêu tả di cư đóng vai trò như thế nào trong 
vòng đời của cá di cư.  
 
Di chuyển của cá sảy ra ở hầu hết các giai đoạn sống của nó kể cả giai đoạn đầu của đời sống. 
Trong sông, di chuyển của trứng và cá con thông thường là thụ động trôi xuôi theo dòng nước. 
Đây cũng là đặc tính của hầu hết các loài cá di cư. Thông thường, đường di cư và vị trí bãi đẻ 
phải khéo léo đồng điệu với điều kiện thủy văn và môi trường để đảm bảo cho trứng hoặc cá con 
có thể trôi về đúng nơi kiếm mồi. 
 
Trong phạm trù sinh thái, di cư của cá không thể miêu tả tách rời với việc đồng thời miêu tả nơi 
cư trú và môi trường nguyên thủy của chúng.  
 
Vì vậy, ảnh hưởng của hoạt động phát triển đến sự di cư của cá không phải chỉ bó hẹp do đường 
di cư bị khoá vì xây đập ngăn sông. Những ảnh hưởng đến môi trường theo đó ảnh hưởng đến nơi 
cư trú của cá và thay đổi của yếu tố thủy văn đều quan trọng như nhau. 
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Hình 1 A: Sơ đồ đơn giản biểu diễn vòng đời của cá 

 
 
 

 
 
 
Hình 1 B: Nơi cư trú thích hợp đảm bảo hoàn tất vòng đời của cá. Tuỳ thuộc vào từng loài cá mà đường 
mũi tên có thể biểu diễn đường di cư ngắn (như từ hồ đến vùng ngập liền kề) hoặc đường di cư dài. Đường 
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ngắt quãng đại diện cho những loài cá sống lâu, chúng có thể di chuyển nhiều lần giữa nơi cư trú và nơi 
kiếm mồi. 
 
 

Di cư của cá ở sông Mê Công          3               
 
 
Trong môi trường đa loài như hệ thống sông Mê Công thì việc xác định các nhóm loài khác nhau 
dựa trên cơ sở vòng đời của từng loài là một việc cần thiết. Cách phân chia đơn giản nhất là chia 
làm 2 nhóm cá đen và cá trắng (Welcomme 1985). 
 
Cá đen là những loài cá mà phần lớn thời gian sống của chúng ở trong hồ, đầm ở vùng ngập liền 
kề với sông và đi vào những vùng ngập rộng hơn khi mùa lũ. Sinh lý của chúng thích nghi với 
điều kiện môi trường bất lợi như với hàm lượng ôxy thấp làm cho chúng có khả năng sống được ở 
các đầm lầy, vùng nước nhỏ trong mùa khô. Thông thường chúng được liệt vào các loài cá không 
di cư, nhưng chúng cũng di chuyển cự ly ngắn theo mùa giữa vùng nước lưu và vùng nước ngập 
chu kỳ. Thí dụ loài cá rô  (Anabas testudineus), cá trê (Clarias batrachus) và cá lóc vằn (Channa 
striata) thuộc nhóm cá đen ở sông  Mê Công. 
 
Cá trắng, ngược lại là những loài cá mà thời gian sống hàng năm của nó chủ yếu lại ở trong sông. 
Ở sông Mê Công đa số các loài cá trắng chỉ đi vào vùng ngập khi mùa lũ. Hết mùa lũ chúng lại 
quay về nơi cư trú cũ ở sông. Những đại diện quan trọng của cá trắng ở sông Mê Công là cá thuộc 
họ cá chép như loài cá cóc (Cyclocheilichthys enoplos), cá trôi duồng (Cirrhinus microlepis), và 
các loài cá nheo sông thuộc họ Pangasiidae. 
 
Hình 1 biểu diễn cho cả 2 nhóm cá đen và cá trắng. Tuy nhiên đối với cá đen mũi tên chỉ biểu 
diễn sự di chuyển trong phạm vi ngắn giữa 2 nơi cư trú kề nhau, còn đối với cá trắng chúng biểu 
diễn sự di cư giữa nơi cư trú cự ly xa. 
 
Ngày nay, người ta bổ sung thêm một nhóm cá vào cách phân loại này. Nhóm này nằm giữa hai 
nhóm cá trắng và cá đen gọi là cá xám (Welcomme 2001). Những loài cá thuộc nhóm này chỉ tiến 
hành di cư cự ly ngắn giữa vùng ngập và sông liền kề hoặc là giữa thủy vực thường xuyên và 
vùng ngập chu kỳ (Chanh et al. 2001; Welcomme 2001). 
 
Trên thực tế tất cả các loài cá của sông Mê Công đều được khai thác và do đó nó cấu thành nguồn 
lợi cá tự nhiên. Tất cả các loài cá đều có thể bị tổn hại do hoạt động phát triển bao gồm cả hoạt 
động xuyên biên giới của con người. Tuy nhiên các loài cá di cư xa (tức là nhóm cá trắng) có thể 
bị tổn hại đặc biệt vì nó phụ thuộc vào nhiều điểm cư trú ở xa nhau cần đến hành lang di cư giữa 
những nơi cư trú này. Đối với những loài cá quan trọng này từ xuyên biên giới có hai ý nghĩa: 
vừa là nguồn lợi xuyên biên giới vừa có thể bị ảnh hưởng xuyên biên giới bởi hoạt động của con 
người.   
 

3.1 Nơi cư trú quan trọng của cá sông Mê Công 
 
Do có sự cách biệt giữa nơi cư trú của cá cấu thành hệ sinh thái hạ lưu sông Mê Công là nguyên 
nhân chủ yếu đẫn đến di cư nên xác định nơi cư trú của cá trước khi thảo luận vấn dề di cư là cần 
thiết. Tức là xác định nguyên nhân (nơi cư trú) trước sau đó mới đến phản ứng (di cư). 
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3.1.1 Vùng ngập 
 
Nhịp lũ trong mùa mưa là động lực của hệ sinh thái sông Mê Công. Cũng như trong trường hợp 
đa số các vùng ngập của sông miền nhiệt đới, nơi cư trú theo mùa trong vùng ngập vào mùa mưa 
của sông Mê Công là nơi tạo nên sản lượng cá chủ yếu (Sverdrup-Jensen 2002). Những vùng này 
rất giàu dinh dưỡng, thức ăn và nơi ẩn náu trong suốt mùa mưa. Đa số cá sông Mê Công sống dựa 
vào nguồn này ít nhất là ở giai đoạn đầu cuộc sống. 
 

 
 
Hình 2: Những vùng ngập chủ yếu ở hạ lưu sông Mê Công. 
 
Khi mùa nưa đến thì nước lũ trở thành tín hiệu sinh thái cho cả hai hoạt động sinh sản và di cư. 
Sinh sản đúng lúc và đúng chỗ giúp cho thế hệ con cái của chúng đi vào vùng ngập kiếm mồi. 
Một số loài thì đẻ ngay ở vùng ngập, trong khi đó nhiều loài khác lại ngược dòng đi đẻ thượng 
nguồn của sông rồi nhờ dòng nước đem chúng  về vùng kiếm mồi. Rất nhiều cá con và cá trưởng 
thành chủ động di cư từ nơi ẩn náu trong mùa khô bơi vào vùng ngập để vỗ béo. Vì thế, chu kỳ 
sống của các loài cá di cư cấu thành mối liên kết sinh thái giữa các vùng và nơi cư trú khác nhau. 
Từ quan điểm này lưu vực của sông trở thành một đơn vị sinh thái liên kết nơi cá đẻ ở thượng 
nguồn với nơi kiếm ăn vùng hạ lưu. 
 
 3.1.2 Nơi ẩn náu mùa khô 
 
Vào cuối mùa mưa khi nước rút, cá phải di chuyển khỏi vùng ngập chu kỳ về nơi trú ẩn cho mùa 
khô. Tồn tại 2 kiểu nơi trú ẩn theo nghĩa rộng: 
1) Vùng ngập thường xuyên như hồ, đầm 
2) Sông 

Hình 2 là bản đồ những vùng ngập chủ
yếu ở hạ lưu sông Mê Công. Ta có thể
nhận thấy những nơi cư trú trong vùng
ngập nằm ở phần phía Nam của Cam-
pu-chia và đồng bằng sông Cửu long
của Việt Nam. Tổ hợp vùng ngập quan
trọng nhất thuộc về hệ thống sông
Tông-lê Sáp và Biển Hồ. Ở vùng phía
thượng lưu thuộc địa phận Thái lan và
Lào những vùng ngập thường nhỏ chủ
yếu liên hệ với các chi lưu của sông
Mê Công. Phần phía trên lưu vực sông
Mê Công tức là đoạn từ Viên-chăn trở
lên vùng ngập ngày càng trở nên hiếm
vì sông chuyển sang dạng suối miền
núi có bờ rất dốc. 
 
Tập quán di cư của rất nhiều loài cá là 
sự thích nghi đối với điều kiện thủy 
văn và môi trường. Thời gian di cư 
được điều chỉnh theo nhịp lũ. Người ta 
đã sáng tỏ một vài yếu tố cơ bản. Nhìn 
chung đa số cá nhịn ăn trong khi ẩn 
náu vào mùa khô. 



Di cư  của cá ở hạ lưu sông Mê Công 
 

 
 

10 

 
Nhóm cá đen chủ yếu sử dụng hồ vùng ngập làm nơi trú ẩn, trong khi đó những loài cá trắng lại 
lấy lòng sông làm nơi trú ẩn. Trong báo cáo này chỉ tập trung bàn đến nơi trú ẩn liên quan đến 
dòng sông của nhóm cá trắng dùng làm hành lang di cư xuyên biên giới. 
 
Trong các dòng sông, những vùng nước sâu là nơi ẩn náu mùa khô đặc biệt quan trọng. Người ta 
gọi những nơi này là vực sâu. Vực sâu của sông Mê Công đã được chương trình nghề cá tư liệu 
hóa (Poulsen et al. 2002). Hình 3 thể hiện một vực sâu dựa theo dân địa phương là nơi ẩn náu 
quan trọng thuộc dòng chính sông Mê Công.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3. Bãi đẻ của cá di cư 
 
Hiện nay hiểu biết rất ít về yếu tố cần thiết cho bãi đẻ của cá sông Mê Công. Người ta tin rằng nơi 
đẻ trên cơ bản phải gắn liền với: (1) đá ngầm và vực nước ở dòng chính và các chi lưu; và (2) 
vùng ngập nước (tức là giá thể thực vật nhất định tùy theo loài cá).  
 

Hình 3. Số loài cá sử dụng vực sâu tại các điểm
nghiên cứu ở dòng chính sông Mê Công (dựa
theo kiến thức sinh thái người địa phương. Xem:
Poulsen et.al. (2002); Poulsen and Valbo-
Jørgensen (1999); Valbo-Jørgensen and Poulsen
2000). 

Một số đoạn nhất định của
sông Mê công phân bố
những vực sâu quan trọng.
Đặc biệt đoạn sông từ Kra-
chiê đến thác Khôn miền
Bắc Cam-pu-chia có số
lượng vực sâu khá lớn trở
thành nơi cư trú của nhiều
loài cá trong mùa khô.  
 
Đoạn sông  ngay từ thác
Khôn đến tận Khăm-muộn,
Na-khon Pha-nom và đoạn
sông từ sông Lô-ây đến
Luôn-phra-băng cũng có
nhiều vực sâu cho cá cư trú. 
 
Điều lý thú là cũng có
những đoạn sông có rất ít
vực sâu là nơi cư trú của cá.
Nổi bật là đoạn sông dọc
theo Kra-chiê miền bắc
Cam-pu-chia cho đến đồng
bằng sông Cửu long có rất
ít vực sâu cá cư trú. Đoạn
sông thượng nguồn từ Pắc-
san/Bung-khan cho đến
Viên-chăn/Sri Chiêng-mai
số vực sâu cá cư trú cũng
hiếm. 



Di cư  của cá ở hạ lưu sông Mê Công 
 

 
 

11  

Bãi đẻ là dòng sông thí dụ như các loài cá trọng họ Pangasidae và những loài cá cỡ lớn trong họ 
cá chép (Cyprinidae) như loài cá cóc (Cyclocheilichthys enoplos), cá trôi duồng (Cirrhinus 
microlepis), và cá hô (Catlocarpio siamensis). Những loài cá đen thường dùng vùng ngập làm nơi 
sinh sản. 
 
Những loài cá khác lại có thể đẻ ngay trên mặt nước của dòng sông, lợi dụng chế độ thủy văn của 
dòng sông đưa con cái (trứng hoặc cá con) của chúng về nơi kiếm ăm ở hạ lưu.  
 
Thông tin về nơi đẻ ngay trên dòng sông của cá di cư ở sông Mê Công rất ít. Chỉ có một số loài 
như cá trà sóc (Probarbus spp.) và cá cờm (Chitala spp.), thì bãi đẻ của chúng được miêu tả tỉ mỉ 
vì những loài cá này có đặc tính sinh sản rõ ràng ở một vùng nhất định. Còn tuyệt đại đa số các 
loài cá, đặc biệt là cá sống ở tầng nước sâu như cá loài cá nheo sông thì không thể quan sát trực 
tiếp khi chúng đẻ.  
 
Thông tin về cá đẻ có thể nhận được bằng cách gián tiếp như quan sát mức độ chín của trứng cá 
Hình 4 chỉ ra số loài cá mà ngư dân đã quan sát thấy trứng của nó (mỗi vị trí trên bản đồ biểu thị 
số loài cá có trứng đã chín theo sự quan sát của ngư dân). Đối với cá đẻ trứng ở dòng chính, 
người ta tin rằng sự đẻ trứng diễn ra ở những đoạn sông có nhiều đá ngầm và vực sâu. Tức là (1) 
Đoạn Kra-chiê đến thác Khôn; (2) Đoạn từ thác Khôn đến Kham-muộn/ Na-khon Pha-nom; (3) 
Đoạn từ cửa sông Lô-ây đến Bo-keo/Chiềng Khong. 
 
Hình 4 chỉ ra rằng đoạn từ Kra-chia đến thác Khôn là nơi đẻ trứng đặc biệt quan trọng (Xem hình 
ở bản tiếng Anh). 
 

3.2. Di cư của cá và chế độ thủy văn của sông Mê Công 
 
Giữa vòng đời của cá, nơi cư trú và thủy văn có mối liên hệ hữu cơ. Cá di cư phản ứng lại với sự 
biến đổi của chế độ thủy văn và dùng yếu tố thủy văn như đồng hồ thời gian cho di cư của chúng. 
Điều này được thể hiện ở hình 5, ở đây thời gian di cư đỉnh điểm tương quan với chu kỳ thủy văn 
hàng năm. Đa số các loài cá đi di cư khi mùa lũ bắt đầu và quay về khi cuối mùa lũ tạo nên 2 đỉnh 
ở hình 5.  
Ngoài ra, mùa đẻ trứng được điều khiển bởi chế độ thủy văn và hầu như tất cả các loài cá đẻ vào 
đầu mùa mưa. Riêng chỉ có rất ít loài ngoại lệ đẻ vào mùa khô như cá  trà sóc (Probarbus spp.) và 
cá  lai mal-côn (Hypsibarbus malcolmi).   
 

3.3  Hệ thống di cư chủ yếu của sông Mê Công 
 
Đối với tổng thể cả hệ thống sinh thái gồm số lượng lớn các loài cá thì việc đi sâu miêu tả từng 
loài riêng biệt là vượt ra ngoài khuôn khổ của bài báo. Hơn nữa các loài cá khác nhau tạo ra cách 
thích nghi khác nhau đối với điều kiện môi trường, tổng hợp sự thích nghi đó tạo nên phương 
thức hay kiểu di cư. Một số kiểu di cư được trình bày đại thể dưới đây (có thể tham khảo thêm 
theo Sverdrup-Jensen 2002). 
 
Một trrong những kết quả điều tra quan trọng là xác định được 3 hệ thống di cư chủ yếu ở dòng 
chính hạ lưu sông Mê Công (Sverdrup-Jensen 2002). Những hệ thống này được đặt tên là Hệ 
thống di cư hạ lưu sông Mê Công (LMS), hệ thống di cư trung lưu sông Mê Công (MMS) và hệ 
thống di cư thượng lưu sông Mê Công (UMS). 
 



Di cư  của cá ở hạ lưu sông Mê Công 
 

 
 

12 

Một điều rất quan trọng cần phải chỉ ra là nhữnng hệ thống di cư này liên hệ tương hỗ với nhau và 
đối với rất nhiều loài cá nó chồng lấn lên nhau. Thêm vào đó sự phân loại theo "hệ thống" là dựa 
trên cơ sở thực tế là kiểu di cư trong mỗi hệ thống đó khác nhau. Về tổng thể, kiểu di cư được xác 
định bởi sự cách biệt không gian giữa nơi cư trú ẩn náu về mùa khô và nơi cư trú vỗ béo, kiếm 
mồi trong mùa lũ của từng hệ thống. Điều này một lần nữa nói lên rằng những biểu hiện tập tính 
di cư như thế nào mang dấu ấn sâu sắc trong môi trường sinh thái mà nó phát sinh.   
 

 
 

Quang cảnh sông Mê Công đoạn gần Kra-chia phía bắc Cam-pu-chia. 
 Khu vực này được coi là nơi đẻ quan trọng của nhiều loài cá di cư 

 

 
 
 
3.3.1 Hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công (LMS) 
 
Hệ thống di cư này bao trùm đoạn sông từ phần dưới thác Khôn thuộc Cam-pu-chia, hệ thống 
sông Tông-lê Sap và vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam (hình 6). Như dã nói ở trên, 
sự di cư này được thúc đẩy bởi sự khác nhau về không gian và thời gian giữa nơi kiếm mồi và 
sinh sống trong mùa lũ ở phía Nam và nơi ẩn náu về mùa khô ở phía Bắc. Mực nước dâng lên vào 
đầu mùa mưa khơi mào cho sự di chuyển của nhiều loài cá di cư từ nơi ẩn náu dưới thác Khôn, 

Hình 5: Mối quan hệ giữa mức độ hoạt
động di cư và lưu lượng nước hạ lưu sông
Mê Công (cải biên theo Bouakhamvongsa
và Poulsen, 2000). Đường xanh chỉ lưu
lượng nước (m3/sec) của sông Mê Công
tại điểm Pắc-xế, phía nam CHDCND Lào
(tài liệu của ban thư ký Uỷ hội sông Mê
Công). Đường đỏ là số báo cáo di cư (dựa
theo 50 loài từ 31 địa điểm trên dòng
chính sông Mê Công)
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tức là từ những vực sâu dọc theo đoạn Kra-chiê Stung-treng đến những nơi cư trú vùng ngập phía 
Nam Cam-pu-chia và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Chúng kiếm mồi và vỗ béo ở 
những vùng ngập mầu mỡ này. Một số loài sinh sản ngay hoặc gần ngay vùng ngập, trong khi đó 
một số lại đẻ ở tận thượng nguồn phía trên Kra-chiê để cho thế hệ con cái của chúng theo nước 
trôi về nơi kiếm mồi ở vùng ngập. Một trong những nhân tố quan trọng của hệ thống di cư này là 
hệ thống sông Tông-lê Sáp và Biển Hồ _ một tổng hợp hệ thống sông, hồ và vùng ngập rộng lớn. 
Do mức nước sông Mê Công dâng cao vào đầu mùa mưa, dòng Tông-lê Sáp đổi chiều, và chảy 
theo chiều từ sông Mê Công vào Biển Hồ. Điều này làm cho cá ở sông Mê Công trôi vào sông 
Tông-lê Sáp. Cùng với vùng ngập đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam những vùng ngập này 
là "nhà máy sản xuất cá"  lớn của vùng hạ lưu sông Mê Công.  
 
Một nhóm cá quan trọng có kiểu di cư này thuộc giống Henicorhynchus. Đây là nhóm cá cho sản 
lượng quan trọng nhất vùng hạ lưu sông Mê Công. Thí dụ, nghề "đáy" ở sông Tông-lê Sáp chúng 
chiếm 40% sản lượng cá hàng năm (Lieng et al. 1995, Pengbun and Chanthoeun 2001). Loài cá 
lớn hơn như cá hô (Catlocarpio siamensis), cá trôi duồng (Cirrhinus microlepis), cá cóc 
(Cyclocheilichthys enoplos), và cá  trà  sóc (Probarbus jullieni), cũng như một vài đại biểu trong 
họ Pangasiidae cũng tham gia vào hệ thống di cư này. 
 
Hệ thống sông nhánh Sê-san (bao gồm cả sông Sê-công và sông Srê-pôk) xứng đáng được miêu 
tả ở đây (hình 7). Đây là hệ thống sông nhánh liên quan mật thiết với hạ lưu sông Mê Công. Bởi 
vì có nhiều loài cá như Henicorhynchus sp. và cá Probarbus jullieni kéo dài đường di cư của nó 
từ dòng chính sông Mê Công đến hệ sông nhánh Sê-san (Chanh Sokheng, thông tin cá nhân, 
tháng 12/2001). Thêm vào đó chi lưu Sê-san cũng có hệ thống di cư riêng của nó. 
 

 
 
 
 

Hình 6: Miêu tả đơn giản hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công (chỉ thể hiện đường di cư chính). Mũi
tên mầu đen chỉ đường di cư lúc mùa khô bắt đầu; mũi tên màu xám là đường di cư khi bắt đầu mùa lũ.
Xem trong bài để hiểu rõ thêm. 

Rất nhiều loài cá (tức là những loài đã nói đến ở trên) chắc
chắn là đẻ ở đoạn thượng lưu dòng chính sông Mê Công
(đoạn từ Kra-chiê đến thác Khôn và trên nữa) vào lúc bắt
đầu mùa lũ khoảng tháng 5-6. Trứng và ấu trùng sau đó trôi
xuôi theo dòng nước đến vùng ngập phía Nam Cam-pu-chia
và Việt Nam để kiếm mồi. Cá bột và cá giống quan trọng
trôi xuôi đã được tư liệu hóa nhờ việc thu mẫu một cách tích
cực ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam (Tung et al.
2001). Trong thời gian thu mẫu chỉ có 45 ngày vào tháng 6-
7 năm 1999 tại 2 địa điểm (một ở sông Mê Công và một ở
sông Bat-sắc thuộc tỉnh Tiền giang của Việt Nam) đã thu
được 127 loài cá khác nhau. Chỉ thu mẫu ấu trùng và cá con
không thu mẫu trứng cá. Điều đó nói lên mức độ quan trọng
của chế độ thủy văn trong chu trình sống của cá ở hạ lưu
sông Mê Công như thế nào. 
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3.3.2 Hệ thống di cư trung lưu sông Mê Công (MMS) 
 
Từ phần trên thác Khôn ngược lên đến sông Lô-ây của Thái lan yếu tố di cư được xác định bởi sự 
có mặt rất nhiều sông nhánh lớn nối với dòng chính sông Mê Công. Trên đoạn sông này vùng 
ngập là nơi cư trú của cá chủ yếu liên quan tới các sông nhánh (như sông Mun, sông Song-khram, 
sông Xê-bang-phai, sông Hin-boun, và các sông khác). Cá di cư theo mùa từ nơi ẩn náu về mùa 
khô của sông chính dọc theo sông nhánh vào các vùng ngập để kiếm ăn. Khi mùa lũ bắt đầu, nhìn 
chung cá di chuyển ngược dòng chính, đến khi gặp cửa những sông nhánh này chúng bơi ngược 
dòng cho đến khi tìm thấy vùng ngập thích hợp. Vào cuối mùa lũ cá di chuyển theo chiều ngược 
lại đến các vực sâu dòng chính, ở đó nhiều loài cá cư trú trong suốt mùa khô. Thí dụ được biểu thị 
ở hình 8 theo kiến thức sinh thái của người dân địa phương. 
 
Đương nhiên đây chỉ miêu tả một cách đơn giản những di chuyển chính, còn có thể có nhiều khác 
nhau giữa các loài và ngay trong cùng một loài. Ngoài ra, còn tồn tại mối liên hệ chặt chẽ với hệ 
thống di cư hạ lưu sông Mê Công đã trình bày ở trên. Tức là rất nhiều loài cá cùng tham gia cả 2 
hệ thống di cư, hoặc như là những chủng quần di truyền riêng biệt hoặc với các giai đoạn khác 
nhau trong vòng đời của nó (xem phần sau). 
 
Di chuyển của cá giữa sông Song-khram và sông Mê Công được thể hiện ở hình 9. Mỗi đồ thị 
trình bày sự xuất hiện của chúng ở mỗi trạm theo các tháng trong năm. Mức độ xuất hiện được 
biểu diễn bằng xuất hiện nhiều, xuất hiện ít hoặc không xuất hiện. Nó chỉ ra rằng tất cả các loài 
đều sử dụng dòng chính sông Mê Công làm nơi ẩn náu vào mùa khô và vùng ngập sông Song-
khram làm nơi kiếm ăn trong thời gian mùa lũ. 
 
Một điểm rất quan trọng cần phải nhấn mạnh là hai hệ thống di cư khác nhau này (LMS và MMS) 
không phải là 2 hệ sinh thái "đóng" tách biệt với nhau. Hai hệ này trên thực tế liên hệ với nhau. 
Rất nhiều loài cá được biết có thể vượt thác Khôn cả trong mùa lũ và mùa khô. Do đó thác Khôn 
không phải là vật cản đường di cư của cá (Baird 1998; Roberts 1993; Roberts và Baird 1995; 
Roberts và Warren 1994; Singanouvong et al. 1996a and 1996b). Đối với một số loài cá, cùng 
một cá thể có thể là cá con ở hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công đồng thời lại là cá trưởng thành 
khi ở hệ thống di cư thượng lưu. Thí dụ, loài cá quan trọng như cá cóc Cyclocheilichthys enoplos 

Hình 7: Di cư của cá trôi
Henicorhynchus spp.
Vào mùa khô từ sông
Mê Công và hệ thống
sông nhánh Sê-san. 
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và cá trôi Cirrhinus microlepis chủ yếu gặp ở hệ thống hạ lưu sông Mê Công là cá con và chưa 
trưởng thành và gặp ở hệ thống di cư trung lưu lại là cá đã thành thục. Tình hình tương tự có thể 
tồn tại đối với nhiều loài cá khác kể cả đối với cá tra dầu Pangasianodon gigas. Đối với các loài 
cá khác có thể tồn tại những chủng quần phụ về mặt di truyền ở những hệ thống di cư khác nhau. 
Do đó cần phải có nghiên cứu tiếp trước khi khẳng định vấn đề này. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tuy nhiên trong khi hệ thống LMS và hệ thống MMS liên hệ với nhau ở mức độ cao thì hệ thống 
UMS lại tương đối cô lập. Sự giao lưu giữa hệ thống UMS với 2 hệ thống kia là rất nhỏ. Từ hình 
3 có thể nhìn thấy nơi cư trú vực sâu trở nên ít hơn ở đoạn giữa hai hệ thống MMS và UMS. 
Cũng dọc theo đoạn sông này ít thấy cá có trứng đã thành thục. Điều này chỉ ra rằng đối với khá 
nhiều loài cá di cư đoạn sông từ Pắc-san cho đến cửa sông Lô-ây được coi là rào cản cá di cư. 
 
 
 

3.3.3 Hệ thống di cư thượng lưu sông
Mê Công (UMS) 
 
Hệ thống di cư thứ 3 tồn tại ở đoạn trên của
sông Mê Công khoảng từ cửa sông Lô-ây đến
biên giới giữa Lào và Trung Quốc (đương nhiên
là có thể vào sâu trong lãnh thổ Trung quốc
nhưng chưa có tài liệu để khẳng định). Đoạn
sông này (hình 10) có đặc tính là vùng ngập ít
và không có sông nhánh lớn (có một số vùng
ngập của một số sông nhánh ở phía Bắc như
sông Nậm Ing của Thaí lan). Ở hệ thống di cư
này thì sự di cư ngược dòng khi bắt đầu mùa lũ
chiếm ưu thế. Chúng từ những nơi ẩn náu về
mùa khô ở dòng chính ngược lên nơi đẻ trứng ở
thượng lưu. Đây còn là hệ thống đi cư đa loài,
một số loài tham gia hệ thống di cư trước ở phía
hạ lưu cũng tham gia vào hệ thống di cư này
nhưng số lượng có thể ít hơn. 
 
Thành viên rõ nhất tham gia vào hệ thống di cư
này là cá tra dầu (Pangasianodon gigas). Loài
cá trôi Henicorhynchus sp. quan trọng đối với
nghề đánh cá ở hạ lưu cũng quan trọng đối với
đoạn sông này. Thí dụ, một ngư dân ở Bo-keo
phía Bắc Lào cho biết sản lượng khai thác mỗi
ngày trong khoảng 100 đến 200 kg trong tháng
10/2001 (Bouakhamvongsa, bản thảo). Đây có
thể là đàn cá cùng huyết thống với đàn cá ở hạ
lưu (cần tiếp tục nghiên cứu để khẳng định lại). 
 

Hình 8. Sơ đồ đơn giản hệ thống di cư trung 
lưu sông Mê công. 
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Bảng 1: Danh sách 127 loài cá con thu được trong đợt thu mẫu ở sông Mê Công và sông Bát-sắc tỉnh An 
Giang của Việt Nam. M = Mê Công; B = sông Bat-sắc (theo Tung, et. al., báo cáo của AMFC chưa xuất 
bản). 
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Điều lý thú là, không gian địa lý của những hệ thống di cư này tỷ lệ với cao trình của vùng hạ lưu 
sông Mê Công (hình 11). Đặc biệt là có một vùng chồng lấn giữa không gian địa lý của hệ thống 
di cư hạ lưu sông Mê Công và vùng vùng đất thấp cao trình 0 – 149m của đồng bằng sông Cửu 
long và vùng đất thấp Can-pu-chia. Mối tương quan này cũng thấy ở giữa hệ thống di cư trung 
lưu sông Mê Công và vùng cao nguyên Cò-rạt rộng lớn với cao trình 150 – 199m. Còn hệ thống 
di cư thượng lưu sông Mê Công thì tương đương với vùng cao nguyên có cao trình 200 – 500m. 
Điều này chỉ ra sự di cư của cá liên quan đến môi trường vật lý quanh nó như thế nào.  
 
Hình 11: (xem bản tiếng Anh) Bản đồ cao trình hạ lưu sông Mê Công. Lưu ý sự trùng hợp giữa Hệ thống di 
cư hạ lưu sông Mê Công với vùng  có cao trình 0 – 149m là chủ yếu (đồng bằng Mê Công); giữa Hệ thống 
di cư trung lưu sông Mê Công và vùng có cao trình 150 – 199m là  chủ  yếu (cao nguyên Cò-rạt) và Hệ 
thống di cư thượng lưu sông Mê Công với vùng có cao trình chủ yếu là trên 250 m (Cao nguyên miền Bắc). 

 
QUẢN LÝ CÁ DI CƯ                               4 
 
 
Hai lĩnh vực chủ yếu cần can thiệp để duy trì bền vững nguồn lợi cá ở sông Mê Công là:  

• Quản lý vùng cư trú và hệ sinh thái (quản lý môi trường). 
• Quản lý việc sử dụng nguồn lợi (quản lý nghề cá). 

Cách làm truyền thống quản lý nghề cá sông Mê Công (cũng như ở nơi khác) là chú trọng quản lý 
đơn phương trong ngành và quản lý các hoạt động (như hạn chế ngư cụ, hạn chế nơi khai thác và 
thời gian khai thác). Trong một tổng thể như lưu vực sông Mê công, điều quan trọng đặc biệt là 
nguồn lợi nghề cá phải được quản lý trong khuôn khổ quản lý chung mà quản lý môi trường được 
xem như là điều kiện tiên quyết cho việc quản lý nghề cá (xem thí dụ của Coates,2001). Quản lý 
nghề cá trong đó việc áp dụng các biện pháp thông thường chỉ được dùng giới hạn ở sông Mê 
Công trừ phi môi trường của nghề cá được quản lý trước bằng phương thức thích hợp. Tâm điểm 
của báo cáo này đặt vào việc quản lý môi trường (tức là quản lý nơi cư trú và hệ sinh thái phụ 
thuộc) mà không đặt vào việc quản lý nghề cá thông thường. 

Hình 9. Biến đổi về sự xuất hiện
của 9 loài cá họ Pangasidae ở
sông Song-khram và đoạn sông
Mê Công liền kề, dựa theo kiến
thức sinh thái dân địa phương.
Những loài đó là: Heligophagus
waandersii, Pangasianodon
hypophthalmus, Pangasius
bocourti, P. conchophilus, P.
djambal, P. krempfi, P.
larnaudiei, P. polyuranodon, P.
sanitwongsei. 
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Đối với việc quản lý di cư, nguồn cá xuyên biên giới, thì áp dụng đầu tiên là quản lý biên giới qua 
lại. Đây là phạm vi mà Ủy hội sông Mê Công đặt vai trò chủ chốt của mình. Tất cả 3 hệ thống di 
cư trình bày ở trên đều liên quan tới biên giới quốc gia và vì vậy, một cách tự nhiên nó rơi vào 
trách nhiệm của Ủy hội sông Mê Công.  
 
Hiệp định năm 1995 thành lập Ủy hội sông Mê Công được coi như khuôn khổ tự nhiên để hoạch 
định và thực hiện hướng dẫn quản lý cá di cư ở hạ lưu sông Mê Công. Cùng với hiệp định năm 
1995 một công cụ khác cũng được đề cập đến ở đây là Công ước đa dạng sinh học (CBD). Công 
ước đa dạng sinh học này là công cụ quốc tế toàn diện hiện nay để quản lý nguồn lợi tự nhiên. 
Theo công ước các nước ký kết đã cam kết  “…bảo toàn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững các 
phần cấu thành của nó và chia sẻ quyền lợi một cách công bằng hợp lý những lợi ích do việc sử 
dụng nguồn tài nguyên di truyền đem lại…”. Công ước còn lưu ý đặc biệt tới sự cần thiết của các 
nước tới việc quản lý tài nguyên xuyên biên giới (tức là di cư). Điều khoản 3 nêu: “...các bên 
tham gia công ước sẽ đảm bảo những hoạt động trong phạm vi quyền hạn và quản lý của họ 
không phá hoại môi trường của nước khác hoặc môi trường bên ngoài phạm vi quyền hạn của 
quốc gia”. Bản công ước cũng đặc biệt lưu ý về sự hợp tác giữa các nước thành viên trong việc 
nghiên cứu, giám sát và quản lý đa dạng sinh học bao gồm cả sự di cư, các yếu tố xuyên biên giới 
của đa dạng sinh học. Tất cả 6 nước thành viên ven sông Mê Công đã ký vào bản công ước này 
kể cả Trung Quốc và Mi-an-mar. Tuy nhiên Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 
Thái Lan chưa phê chuẩn nó. 
 
Nguyên nhân chủ yếu phải đề cập đến Công ước đa dạng sinh học trong báo cáo này là vì có 2 
nước ven sông là Trung Quốc và Mi-an-ma không phải là thành viên của Ủy hội sông Mê Công 
nhưng đã ký và phê chuẩn công ước này. Vì thế, công ước ràng buộc họ phải bảo vệ và sử dụng 
bền vững đa dạng sinh học (một bộ phận trong đó là cá). Một số loài cá di cư đến những nước này 
do đó hoạt động vủa hai nước này có thể ảnh hưởng tới nguồn lợi cá dưới hạ lưu, kể cả hệ thống 
cá di cư.  
 
Một nguyên nhân khác liên quan tới Công ước đa dạng sinh học là mối quan hệ trực tiếp giữa tính 
đa dạng sinh học cao với sản lượng cá ở sông Mê Cô ng (Coates 2001). Mối liên hệ này cần phải 
nhấn mạnh vì nghề đánh cá từ trước đến nay bị coi là có quan điểm tách rời với bảo tồn đa dạng 
sinh học, thậm chí còn cho rằng nó đe dọa tới đa dạng sinh học. Nghề cá của sông Mê Công đã 
chỉ ra mối liên quan mật thiết giữa đa dạng sinh học và nghề cá: thành công của bảo tồn đa dạng 
sinh học có thể đạt được nhờ khuyến khích sử dụng (khai thác) bền vững, và sản lượng cá khai 
thác được có bền vững hay không chỉ có thể thông qua bảo tồn đa dạng sinh học. 
 

4.1.  Công việc then chốt duy trì chức năng sinh thái của hệ 
sinh thái sông Mê Công liên quan tới cá di cư 
 
Căn cứ vào những thông tin về sinh thái học trình bày ở trên, những thuộc tính then chốt quan 
trọng đối với chức năng sinh thái và sức sản xuất của hệ sinh thái sông Mê Công sẽ được trình 
bày ở phần dưới đây. Ngoài ra, điều nhấn mạnh ở đây là những vấn đề liên quan đến cá di cư, vấn 
đề này cũng liên quan như nhau đến toàn bộ các loài cá và với toàn bộ hệ sinh thái.  
 
Trên cơ bản, khâu quan trọng nhất liên quan tới chức năng sinh thái của sông Mê Công trên quan 
điểm cá di cư là những địa điểm cư trú có nguy cơ phải được duy trì cả về mặt không gian và thời 
gian, bao gồm cả việc duy trì sự qua lại giữa những nơi ấy (ý nói là hành lang di cư). Tính quan 
trọng của chế độ thủy văn hàng năm cũng được nhấn mạnh kể cả vai trò của nó trong việc tạo ra 
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nơi cư trú hàng năm ở các vùng ngập cũng như tác dụng của nó trong quá trình phân bố cá con 
trôi thụ động theo dòng nước. 
 
Dựa trên cơ sở 3 hệ thống di cư dọc theo dòng chính sông Mê Công những thuộc tính sinh thái 
quan trọng sau đây đối với cá di cư đã được xác định.  
 

Hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công (LMS) 
 

Yếu tố sinh thái chung Yếu tố sinh thái đặc biệt của sông Mê Công 

Nơi ẩn náu mùa khô 
 
 
 
 
 
Nơi kiếm ăn và vỗ béo mùa 
lũ:  
 
 
Nơi đẻ trứng: 
 
 
 
Đường di cư: 
 
 
 
 
 
 
Thủy văn: 
 
 

Vực sâu thuộc dòng chính đoạn từ Kra-chiê đến Stung-treng. 
Như nơi cư trú này đặc biệt quan trọng đối với quá trình bổ sung 
đàn cá cho hạ lưu sông Mê Công bao gồm vùng ngậpphía Nam 
Cam-pu-chia (kể cả hệ thống sông Tông-lê Sáp và Biển Hồ) và 
đồng bằng sông Cửu long của Việt Nam.  
 
Vùng ngập đồng bằng sông Cửu long của Việt Nam, miền Nam 
Cam-pu-chia và hệ thống Biển Hồ Tông-lê Sáp. Những nơi cư 
trú này là vùng khai thác cá chủ yếu của sông Mê Công. 
 
Đá ngầm và vực sâu đoạn Kra-chiê đến thác Khôn và lưu vực 
sông Sê-san. Vùng ngập phía Nam (tức rừng ngập nước của Biển 
Hồ). 
 
Sông Mê Công đoạn từ Kra-chiê đến Stung-treng đến miền Nam 
Cam-pu-chia và đồng bằng sông Cửu long của Việt Nam. 
Giữa sông Mê Công và sông Tông-le Sáp (chiều dọc sông) và 
giữa nơi cư trú vùng ngập với sông (theo chiều ngang).  
Giữa dòng chính sông Mê Công và lưu vực sông Sê-san (kể cả 
sông Sê-công và Srê-pôk). 
 
Yếu tố lũ hàng năm làm ngập một vùng rộng lớn phía Nam Cam-
pu-chia (kể cả hệ thống Tông-lê Sáp) và đồng bằng sông Cửu 
Long là điều rất quan trọng đối với sản lượng cá của hệ thống 
(xem phần trên). 
Hiện tượng đổi chiều chảy hàng năm của sông Tông-lê Sáp là 
điều đặc biệt đối với chức năng hệ sinh thái. Nếu dòng chảy 
không đổi chiều (hoặc nếu đổi chiều muộn) thì cá bột trôi từ bãi 
đẻ ở thượng nguồn về sẽ không vào được vùng ngập của hệ 
thống Tông-lê Sáp. Nước về muộn cũng sẽ làm giảm diện tích 
vùng ngập lân cận từ đó làm giảm sản lượng cá.  
 
Nếu các yếu tố thủy văn thay đổi tất sẽ dẫn đến thay đổi phác đồ 
quản lý nước kết quả là làm thay đổi tính chất dòng chảy có thể 
dẫn đến thay đổi độ lắng phù sa dọc sông. Thí dụ đã sảy ra ở một 
số sông nhánh có đập thủy điện làm tăng độ lắng phù sa và do đó 
biến mất nơi cư trú vực sâu. 

 
 

Hệ thống di cư trung lưu sông Mê Công  (MMS) 
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Yếu tố sinh thái chung Yếu tố sinh thái đặc biệt của sông Mê Công 

Nơi ẩn náu mùa khô 
 
 
 
 
 
Nơi kiếm ăn và vỗ béo mùa lũ:  
 
 
 
Nơi đẻ trứng: 
 
 
 
Đường di cư: 
 
 
 
Thủy văn: 
 
 

Đoạn có vực sâu của dòng chính sông Mê Công và trong các 
chi lưu chính. Đoạn quan trọng nhất là từ thác Khôn đến Khăm-
muộn/Nakhon-Phanom. Vùng vực sâu ngay dưới thác Khôn 
cũng rất quan trọng đối với hệ thống di cư này. (Do đó có mối 
liên hệ giữa 2 hệ thống LMS và MMS). 
 
Vùng ngập của hệ thống này chủ yếu liên quan tới các sông 
nhánh chính (như hệ thống sông Mun/Chi, sông Song-khram, 
sông Xê-bang-phai, sông Hin-boun). 
 
Đá ngầm và vực sâu thuộc dòng chính sông Mê Công (đặc biệt 
là đoạn từ thác Khôn đến Khăm-muộn/Na-khon Pha-nom). Nơi 
cư trú vùng ngập liên quan với các sông nhánh. 
 
Đường liên hệ giữa sông Mê Công (nơi cư trú mùa khô) và các 
chi lưu chính (nơi cư trú mùa lũ). Cần phải duy trì đường đi từ 
sông chính đến nơi cư trú mùa lũ. 
 
Cần duy trì vùng ngập do lũ hàng năm dọc theo các chi lưu 
chính. 

 
.  

Hệ thống di cư thượng lưu sông Mê Công (UMS) 
 

Yếu tố sinh thái chung Yếu tố sinh thái đặc biệt của sông Mê Công 

 
Nơi ẩn náu mùa khô: 
 
 
Nơi kiếm ăn và vỗ béo mùa lũ:  
 
 
 
 
 
 
Nơi đẻ trứng: 
 
 
Đường di cư: 
 
 
Thủy văn: 
 
 

 
Xuất hiện trên toàn hệ thống UMS, nhưng thường là đoạn từ 
cửa sông Lô-ây đến Luông-pra-bang. 
 
Trên hệ thống UMS này sông có núi bao xung quanh là chủ yếu 
rất ít nơi cư trú vùng ngập. Vì thê nơi cư trú vùng ngập giữ vai 
trò thứ yếu so với 2 hệ thông MMS và LMS. Sản lượng cao của 
cá Henicorhynchus sp. thuộc tỉnh Bô-keo của Lào chỉ ra rằng 
cho dù diện tích bị hạn chế thì những vùng ngập vẫn khá quan 
trọng. 
 
Nơi đẻ trứng xuất hiện chủ yếu ở vùng thượng nguồn của hệ 
thống. Chúng phân bố bố ở đoạn có vực sâu hay là đá ngầm.  
 
Cần duy trì hành lang di cư giữa nơi cư trú ẩn náu mùa khô 
vùng hạ lưu và nơi đẻ trứng vùng thượng lưu.  
 
Yếu tố lũ hàng năm khởi động cho sự di cư của cá và dẫn đến 
ngập lụt các vùng ngập. 
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Thác Khôn 
 
Thác khôn nằm trên biên giới giữa cam-pu-chia và Lào và do đó nó cũng là ranh giới giữa hệ 
thống di cư hạ lưu và hệ thống di cư thượng lưu. Điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là thác 
Khôn không phải là vật chướng ngại cho cá di cư. Khu vực thác Khôn đã được nghiên cứu khá 
nhiều nếu so sánh với các nghiên cứu trên toàn bộ sông Mê Công. Một số lượng loài khá lớn cá di 
cư qua khu vực này đã được ghi chép thông qua các chương trình thu mẫu tích cực trong thập kỷ 
vừa qua (Baird 1998; Roberts 1993; Singanouvong et al. 1996a and 1996b). Vì thế hệ thống di cư 
Hạ lưu và hệ thống Thượng lưu trên thực tế là liên thông với nhau. 
 
Điều làm cho có sự khác nhau giữa LMS và MMS không phải là do vị trí địa lý cách biệt. Sự 
khác nhau này là do LMS thì nơi ẩn náu về mùa khô lại nằm ở vùng thượng nguồn so với nơi cư 
trú vùng ngập, trong khi đó trong hệ thống MMS thì chúng lại nằm ở vùng hạ nguồn. Vì thế khi 
bắt đầu mùa lũ trong hệ thống LMS cá di cư xuôi dòng quay về nơi cư trú ở vùng ngập, trong khi 
đó ở hệ thống MMS cá lại ngược dòng đến nơi cư trú vùng ngập. Như đã nói ở trên trong một số 
trường hợp một số loài cá có thể tham gia cả hai hệ thống di cư tùy theo giai đoạn khác nhau 
trong vòng đời của nó. 
 
Hệ thống di cư UMS tách biệt tương đối với 2 hệ thống di cư trên. Nó có thể đại diện một số 
chủng quần cá riêng biệt. Nếu như vậy, cần phải tiến hành biện pháp quản lý riêng biệt đối với 
những chủng quần này. Cần có các nghiên cứu tiếp theo về di truyền chủng quần để làm rõ điều 
này. 

 
Ảnh hưởng tiềm tàng do  
các hoạt động phát triển                          5 
 
 
Nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình xây dựng kế hoạch lưu vực cần thiết phải xác định và đánh 
giá ảnh hưởng tiềm tàng của những hoạt động phát triển đối với nghề khai thác cá và môi trường 
nó sinh sống. Trong phần này sẽ thảo luận ảnh hưởng có thể của một số hoạt động con người lên 
cá di cư của sông Mê Công. 
 

5.1 Ảnh hưởng hoạt động của con người đối với nghề cá 
sông Mê Công 
 
Một số ảnh hưởng tiềm tàng do hoạt động phát triển trong lưu vực sông Mê Công sẽ được thảo 
luận dưới đây. Ảnh hưởng của con người đối với sông được chia làm 4 lĩnh vực: (1) bên ngoài 
lưu vực (tức là chuyển nước giữa các lưu vực); (2) thay đổi về sử dụng nước trong lưu vực (như 
phát triển nông nghiệp, đô thị hóa, phá rừng, làm khô vùng đất ướt, chống lũ); (3) hành lang xây 
dựng (như xây đập, đập dâng, đào mương, nạo vét sông, khai khoáng); và (4) ảnh hưởng ngay 
trong dòng chảy (tức là ô nhiễm, giao thông thủy, khai thác loài bản địa, di nhập loài ngoại lai) 
(Arthington and Welcomme 1995). 
 
Những ảnh hưởng này ảnh hưởng tới tất cả nguồn lợi cá của sông Mê Công, kể cả hai nhóm cá 
đen và cá trắng. Tuy nhiên, sự di cư của các loài cá trắng rất dễ bị ảnh hưởng vì chúng phụ thuộc 
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vào khu vực rộng, có rất nhiều nơi cư trú, và dễ dàng thâm nhập vào những nơi cư trú này thông 
qua hành lang di cư nối chúng với nhau. Vì thế khả năng ảnh hưởng đối với cá đen có thể coi như 
là ảnh hưởng thứ yếu sau cá trắng. Trong phần dưới đây chúng tôi sẽ cố gắng xác định một số ảnh 
hưởng tiềm tàng đối với cá di cư của sông Mê Công. 
 
Đánh giá ảnh hưởng một cách lý tưởng là bao gồm những quá trình sau: 
 

• Đánh giá cá di cư trong khi đánh giá nguồn lợi cá 
• Đánh giá thuộc tính hệ sinh thái và quá trình do nhu cầu duy trì nguồn lợi 
• Trên cơ sở 2 điểm trên, đánh giá mức độ ảnh hưởng (nghĩa là nguồn lợi sẽ mất đi hoặc 

một bộ phận của nó có thể chịu đựng được những ảnh hưởng đó)  
 
Trong phần sau đây chúng tôi sẽ thảo luận ba điểm này trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới hệ thống 
di cư hạ lưu sông Mê Công. 
 
5.1.1 Đánh giá 
 
Để có thể đánh giá ảnh hưởng của những hoạt động phát triển khác nhau thì nguồn ảnh hưởng 
tiềm tàng phải được đánh giá theo định lượng. Sự đánh giá này phải bao gồm cả việc xác định 
những thuộc tính nguy cơ của hệ sinh thái mà nguồn lợi phụ thuộc.  Một khối lượng lớn tài liệu 
trong những năm gần đây tràn ngập về việc xác định giá trị nguồn lợi tự nhiên và phục vụ cho hệ 
sinh thái (xem Barbier et al. 1996; Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2001). 
Đa số tài liệu này nhấn mạnh việc khó khăn khi xác định giá trị hệ sinh thái và tính đa chức năng 
của nó bao gồm đặc biệt là liên quan đến những giá trị thực chất, không thể tiếp xúc được đi kèm 
theo hệ sinh thái. Tuy những giá trị này là rất quan trọng và nhất thiết phải được bao hàm trong 
việc xây dựng quy hoạch tổng thể của lưu vực và quá trình đánh giá ảnh hưởng nhưng lại không 
đặt ra trong báo cáo này. Thay vào đó, chúng tôi chú trọng đến giá trị sử dụng trực tiếp của cá di 
cư. Giá trị trực tiếp đó là nguồn lợi cá. 
 
Trong báo cáo này chúng tôi tập trung vào những giá trị sử dụng trực tiếp của cá di cư bởi vì định 
lượng chúng khá đơn giản (ít nhất cũng là về mặt lý luận) so với giá trị thực chất không thể tiếp 
xúc được của hệ sinh thái. Tuy nhiên chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng những giá trị này sẽ 
không thể bị bỏ qua chỉ vì chúng khó và đôi khi không thể định lượng được.  
 
Giá trị sử dụng trực tiếp thông thường được biểu thị bằng tiền ($US) dựa trên số lượng nguồn lợi 
nhân với giá đơn vị mà chúng ta đã biết. Đối với nghề đánh cá số lượng nguồn lợi được tính bằng 
khối lượng (kg), đối với một số nghề cá đặc biệt có thể tính theo số cá thể (như nghề cá chỉ nhằm 
mục đích thả cá giống). Lý tưởng là có nhiều cách đánh giá giá trị nguồn lợi để có thể dùng làm 
giá trị thay thế, thí dụ thay thế giá trị nguồn lợi bằng một thứ gì đó tương dương với giá trị sinh kế 
của cộng đồng đân cư địa phương. Chẳng hạn, giá trị nguồn lợi sẽ bằng giá trị dinh dưỡng của cá 
tự nhiên mà người địa phương đang sử dụng cộng thêm giá vận chuyển đến nơi đó và giá lưu kho 
thức ăn. Để tiến hành những đánh giá như vậy cần phải có hệ thống kiến thức và nó vượt ra ngoài 
khuôn khổ của báo cáo này. 
 
Tổng giá trị sử dụng thực tế nguồn lợi cá hạ lưu sông Mê Công đã được xác định là 1478 triệu đô 
la Mỹ (Sverdrup-Jensen 2002). Sự đánh giá này là rất có tác dụng trong việc nói lên tầm quan 
trọng của nghề đánh cá, Tuy nhiên, để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và đánh giá ảnh 
hưởng cần thiết phải có thêm nhiều đánh giá riêng biệt.  
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Sự đánh giá kinh tế toàn diện cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch và đánh giá ảnh hưởng sẽ phải 
thu thập một khối lượng thông tin lớn với mức độ khác nhau và cần phải có sự đánh giá tổng hợp 
theo cả loài và nơi cư trú (Aeron-Thomas 2001). Về vấn đề này, các loài cá di cư có khó khăn đặc 
biệt vì chúng phân bố trên một phạm vi địa lý khá rộng và phụ thuộc vào số lượng lớn địa điểm 
cư trú. Vì thế, dựa trên cơ sở những tư liệu sẵn có không thể tiến hành đánh giá đầy đủ. Nguồn lợi 
cần đánh giá một cách đầy đủ trên thực tế có thể lớn đến nỗi (cả về mặt thời gian tiền bạc và con 
người) ngay cả việc đánh giá giá trị tổng thể cá di cư đóng góp bao nhiêu cho nghề cá cũng không 
thể làm được.Tuy nhiên, đánh giá từng phần dựa vào tài liệu sẵn có kèm theo đánh giá những 
thông tin quan trọng còn thiếu sẽ vẫn rất có tác dụng trong khá nhiều trường hợp cần bổ sung cho 
việc lập kế hoạch và đề ra chính sách. Trong phần sau đây chúng tôi sẽ trình bày cách có thể tiến 
hành đánh giá từng phần cá di cư trong nghề đánh cá.  
 
Trong môi trường đa loài như sông Mê Công trong đó số liệu về mặt số lượng, số liệu riêng từng 
loài rất hạn chế, thì các hệ thống di cư qui mô lớn và đa loài trình bày ở trên có thể coi như sự 
phân nhỏ có thể dùng làm căn cứ cho công việc đánh giá. Vì thế quá trình đánh giá có thể tiến 
hành riêng từng hệ thống (trong khuôn khổ mối liên hệ bên trong của nó). Chúng tôi sẽ sử dụng 
hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công (LMS) như một ví dụ dùng trong quá trình đánh giá. Trong 
quá trình này chúng tôi định làm như sau: 
 
(1) Liệt kê tất cả nghề đánh cá dựa vào cá di cư trong Hệ thống cá di cư hạ lưu sông Mê Công. 
(2) Định lượng chúng nếu có thể. 
(3) Xác định chỗ hổng trong kiến thức và giá trị định lượng đối với những loại nghề này. 
 
Tất cả loại nghề đánh cá nhằm vào cá di cư thông qua qui mô và đường di cư của nó đều phải 
nằm trong sự đánh giá này. Những loại nghề không có số liệu định lượng cũng sẽ được liệt kê coi 
như "lỗ hổng thông tin". Những loài cá di cư thuộc hệ thống di cư hạ lưu sông Mê Công khi 
chúng di chuyển theo mùa, đóng góp ít nhất là cho những nghề đánh cá sau đây: 

• Nghề cá vùng ngập. Ở đây cá di cư chiếm một tỷ lệ sản lượng nhất định (như vùng ngập 
Biển Hồ - sông Tông-lê Sáp phía Nam Cam-pu-chia) 

• Nghề cá Biển Hồ. Ở đây các loài cá di cư chiếm một phần sản lượng. 
• Nghề cá nhằm vào cá di cư khi chúng dời vùng ngập (di cư ngang) 
• Nghề cá Sam-rah (rừng ngập cây bụi) ở thượng lưu sông Tông-lê Sáp 
• Nghề khai thác cá di cư ở sông Tông-lê Sáp (nghề Đáy) 
• Nghề cá đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam 
• Nghề đánh cá di cư ở sông Mê Công đoạn từ Phnom-pênh đến thác Khôn 
• Nghề đánh cá mùa khô ở nơi ẩn náu phía Bắc Cam-pu-chia 
• Nghề đánh cá thác Khôn, một phần sản lượng của nó là cá di cư 
• Nghề vớt cá bột và cá giống miền Nam Cam-pu-chia và Việt Nam 
 

Điều này miêu tả những thách thức cho việc xác định giá trị của cá di cư về mức độ quan trọng 
của nó đối với nghề cá. Cho dù đã liệt kê khá nhiều nghề cá lớn thì cũng vẫn chưa đầy đủ. Rất 
nhiều hoạt động khai thác nhỏ chưa tính đến mà thực tế chúng có sản lượng khá cao. 
 
Trong phần sau đây chúng tôi sẽ thảo luận từng loại nghề cá trên về những thông tin số lượng 
hiện tại, thành phần loài và những lỗ hổng thông tin. 
 
Nghề cá vùng ngập 
 
Như đã nói trước đây, phần lớn sản lượng cá của những con sông lớn đều có nguồn gốc từ vùng 
ngập. Cho dù cá được bắt ở sông chúng đều lớn lên ở các vùng ngập. Thí dụ, hầu như các loài cá 
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trong danh sách của nghề đáy (e.g. Lieng et al. 1995) đều đã trải qua 4 – 5 tháng quan trọng đầu 
tiên kiếm mồi và lớn lên ở vùng ngập liền kề với sông Tông-lê Sáp.  
 
Căn cứ vào mục tiêu báo cáo, nhiệm vụ phần sau đây là: (1) Ước lượng sản lượng cá từ vùng 
ngập, và (2) Ước lượng tỷ lệ cá di cư (cá trắng) trong sản lượng. 
 
a. Sản lượng cá vùng ngập 
 
Một số nghiên cứu ở sông Mê Công cũng như các con sông khác đã xác định mục đích lượng hóa 
sức sản xuất của vùng ngập theo sản lượng trên một đơn vị diện tích (Welcomme 1985; Dubeau 
et al. 2001). Hiện nay có một nghiên cứu tiến hành ở một vùng ngập nhỏ ở Kom-pong Tra-lach 
sát với sông Tông-lê Sáp cách Phnom-pênh khoảng 45 km về  phía Bắc (Dubeau et al.2001). Kết 
quả ước tính thận trọng nhất của nghiên cứu này là 222-260 kg/ha/năm (2). Kết quả này phù hợp 
với ước tính của Baran et al. (đang in) là 230 kg/ha/năm, theo Sverdrup-Jensen (2002). Tuy nhiên 
nó lại rất cao so với vùng ngập của Bangladesh (de Graaf et al. 2001), tính trung bình trong thời 
gian 7 năm (1992-1999) là 86 kg/ha/năm. Chỉ có 1 lần trong thời gian này (năm mức lũ cao nhất 
1998-99), sức sản xuất của nó tương đương với vùng Kong-pong Tra-lach là 228 kg/ha/năm (de 
Graaf et al. 2001). Sự khác nhau có thể một phần là do nghề cá Bangladesh đã khai thác quá mức, 
nơi cư trú bị thay đổi qua nhiều năm, do đó sức sản xuất vùng ngập thấp hơn so với sông Mê 
Công. Nếu ta sử dụng số liệu của Kom-pông Tra-lack thì sản lượng cho một đơn vị diện tích là 
khoảng 222-260 kg/ha/năm. Sản lượng này có thể chuyển thành tiền theo giá cá gốc là 0.68 
USD/kg (Sverdrup-Jensen 2002). 
 
b. Loài cá di cư 
 
Một tỷ lệ lớn sản lượng vùng ngập là do các loài cá đen tạo nên, tức là các loài cá suốt vòng đời 
sống trong vùng ngập, tìm nơi ẩn náu về mùa khô trong vùng hồ có nước thường xuyên cũng nằm 
trong vùng ngập. Tuy nhiên rất nhiều loài cá này là cá dữ kể cả loài cá lóc Channa chiếm ưu thế 
về sản lượng, chúng có thể ăn một lượng cá trắng rất lớn khi chúng di cư đến vùng ngập. Đáng 
tiếc là do thiếu thông tin chi tiết về khẩu phần của cá ở Hệ thống LMB đã loại trừ khả năng phân 
tích chính xác sự phụ thuộc của nhiều loài cá đen đối với cá trắng và do đó không thể đánh giá 
chính xác được số cá đen này tương đương với bao nhiêu cá trắng. 
 
Một phần rất lớn sản lượng cá vùng ngập thuộc về cá trắng, chúng di cư từ sông và lại trở về 
sông. Những loài cá này dựa vào mối liên kết sinh thái giữa sông và vùng ngập. 
 
Đóng góp trực tiếp của cá di cư đối với sản lượng cá vùng ngập rất khó ước lượng vì nghề cá lẻ tẻ 
lại do rất nhiều người tiến hành phục vụ cho tiêu thụ nhỏ của dân địa phương. 
 
Trong sổ thu mẫu của đề tài nghiên cứu ở Kom-pong Tra-lack có mục thu thập số liệu về sản 
lượng và các loài đặc biệt nhưng lại không có số liệu theo từng loài. Dựa trên số liệu này, có thể 
xác định loài ưu thế, tức là tần số (theo tỷ lệ %) xuất hiện trong sổ của năm nghiên cứu. Số liệu 
này không thể dùng để xác định sản lượng nhưng có thể cho thấy  tính quan trọng tương đối của 
mỗi nhóm cá. 
 
Tổng số 64 loài (hoặc nhóm loài) đã được ghi chép (một số lần người ta gộp nhiều loài thành một 
nên số lượng loài có thể cao hơn). Mặc dầu 3 loài cá đen (Anabas testudineus, Channa striata và 
Clarias batrachus) thường thấy ở ruộng lúa đã chiếm tới 24% số mẫu, thì cá di cư cũng không 
dưới 30%. Nhóm cá trắng xuất hiện nhiều nhất là nhóm cá linh Henicorhynchus chiếm khoảng 
8% số mẫu. Tuy nhiên những số liệu này không thể hoán chuyển thành sản lượng mà chỉ cung 
cấp chỉ số chắc chắn rằng cá di cư chiếm phần rất quan trọng đối với nghề cá vùng ngập.  
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Nghề khai thác cá vùng ngập đồng bằng sông Cửu Long rất lớn và có tỷ lệ các loài cá trắng tương 
tự. Nhưng một lần nữa số liệu hiện nay cũng không cho phép định lượng sản lượng của chúng.  
 
 
2  Số liệu này thấp hơn của Dubeau et al (2001) bởi vì nghề cá theo ô đặc biệt và khoán theo ô dã bị trừ 

khỏi sản lượng. Nghề cá này sẽ được nêu riêng trong báo cáo này vì tỷ lệ cá di cư trong 2 loại nghề này 
là khác nhau . 

 
Các nghiên cứu về sau sẽ phải tập trung vào việc ước lượng tỷ lệ đóng góp (theo khối lượng) của 
cá di cư trong tổng sản lượng cá khai thác được ở sông Mê Công.  
 
 
Nghề cá Biển hồ 
 
Biển Hồ của Cam-pu-chia có tập hợp nghề cá và chia ô cho thuê riêng của nó. Ngư cụ chủ yếu là 
đăng tre, mê hồn trận hình mũi tên và các vật chắn.  
 
Chỉ riêng sản lượng nghề ô đăng hàng năm đã vượt quá 100.000 tấn (Sverdrup-Jensen 2002). Dựa 
vào số liệu hiện nay về thành phần loài thu được từ nghề đăng ô (Van Zalinge et al. 2000; 
Troeung et Phem 1999), thì đóng góp của cá di cư cho sản lượng ở đây là vào khoảng 48% (có 
nghĩa là loại trừ số cá trắng đã chuyển thành cá đen thông qua chuỗi thức ăn). Cá di cư trong sản 
lượng này tương đương với giá bán tại chỗ là 33.000 USD (sử dụng giá 0.68 USD/kg). 
 
Nghề đánh cá di cư từ vùng ngập vào sông 
 
Có rất nhiều các kênh rạch nhỏ thoát nước từ vùng ngập ra sông tạo thành đường rút của cá di cư 
ra sông vào cuối mùa lũ khi mức nước giảm xuống. Điều này tạo điều kiện cho hình thành nghề 
khai thác khá quan trọng khác đó là nghề đăng đó và nghề đáy. Nghiên cứu ở Kom-pông Tra-lack 
cũng bao gồm cả hai nghề này, nhờ nước rút từ cùng một vùng ngập (Dubeau et al. 2001). 
 
Tổng sản lượng của nghề cá này bao gồm cả các loài cá di cư phụ thuộc vào mối liên hệ giữa 
vùng ngập và sông. Sản lượng này ước tính là 128 tấn mỗi mùa (trong tháng 11-12).  
 
Ước lượng sản lượng của nghề cá này trong phạm vi lớn hơn như lưu vực sông Tông-lê Sáp có 
thể tính được bằng cách nhân con số này với số lượng những nghề này sau khi điều chỉnh theo 
diện tích từng vùng. Hiện nay do chưa có số liệu này nên chưa thể tính toán được. 
 
Nghề cá vùng ngập rừng cây bụi thượng nguồn sông Tông-lê Sáp 
 
Nghề cá rừng cây bụi là một nghề truyền thống có từ nhiều thế kỷ ở Cam-pu-chia đặc biệt là trên 
hệ thống sông Tông-lê Sáp (Sam 1999). Nghề cá này chỉ hoạt động trong vòng 3-4 tháng trong 
mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 4). 
 
Ước tính sản lượng của nghề cá rừng cây bụi thuộc tỉnh Kom-pông Chnăng là 172 tấn năm 1997 
và 199 tấn nảm 1998 (Sam 1999). Sam (1999) còn cung cấp thành phần loài mà nghề cá này đánh 
được. Ước tính 52% sản lượng đánh trong 2 mùa là cá di cư đường dài. Đây có thể coi như sự 
ước lượng thấp bởi vì một phần rất lớn cá thu được (khoảng 20 – 25%) được ghi chép dưới tên cá 
khác. Chắc chắn trong số đó có cá di cư. 
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Nếu lấy giá trị trung bình của 2 mùa thì sản lượng hàng năm này đáng giá 66.000 USD (dùng giá 
0.68 USD/kg). Số liệu về các tỉnh khác của Cam-pu-chia và của Việt Nam đều không có. 
 
Nghề Đáy ở sông Tông-lê Sáp 
 
Đây là nghề cá ở hạ lưu sông Mê Công được tư liệu hóa đầy dủ nhất (Lieng et al. 1995). Nghề 
này đánh chủ yếu là cá trắng di cư từ sông Tông-lê Sáp ra sông Mê Công bắt đầu từ đầu đến giữa 
mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 3). 
 
Trong hơn năm năm từ 1995 đến 2000, tổng sản lượng nghề đáy hàng năm dao động trong 
khoảng 9.000 – 15.500 tấn (Pengbun and Chanthoeun 2001). Như vậy nếu lấy giá đơn vị là 0.68 
USD/kg thì giá trị nghề đáy nằm trong khoảng 6,12 triệu đến 10,54 triệu USD. 
 
Nghề cá ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam 
 
Nghề đánh cá ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam rất quan trọng. Chúng bao gồm nhiều loại 
ngư cụ đánh nhiều đối tượng khác nhau và hoạt động theo cả qui mô nhỏ lẫn qui mô lớn. Tuy 
nhiên hiện nay chỉ có một số ít số liệu lẻ tẻ. Điều tra mới đây cho biết sản lượng của nghề khai 
thác cá tỉnh An Giang là 195.000 tấn (RIA2/MRC, chưa in). Khoảng 70% sản lượng này là cá di 
cư (xuyên biên giới), tương đương với sản lượng hàng năm là 136.000 tấn, qui ra tiền là 92,8 triệu 
USD. 
 
Nghề đánh cá di cư đoạn từ Phnôm Pênh đến thác Khôn (kể cả hệ thống sông Sê-san) 
 
Trên đoạn sông này nhiều loại ngư cụ khác nhau được sử dụng để đánh cá di cư. Ngư cụ chủ yếu 
ở đây là: lưới rê, lưới rùng, cụp, và thả chà. Ngư dân đánh cá di cư theo chúng ngược dòng lên 
khá xa đặc biệt là đoạn từ Kra-chiê đến Stung Treng và vào lưu vực sông Sê-san. Hiện nay chưa 
có tài liệu về hành phần  loài cá đánh được trên đoạn sông này cho nên không thể ước lượng giá 
trị theo tiền. Có thể coi đây là lỗ hổng thông tin trong khâu đánh giá. 
 
Nghề đánh cá nơi ẩn náu mùa khô ở Cam-pu-chia 
 
Những loại nghề này phổ biến là nghề qui mô nhỏ sử dụng nhiều loại ngư cụ khác nhau. Chúng 
cũng chưa được tư liệu hóa về mặt định lượng và thành phần loài. Vì vậy đánh giá về mặt định 
lượng là không thể. Đây cũng là lỗ hổng thông tin nữa trong khâu đánh giá cuối cùng. 
 
Nghề đánh cá ở thác Khôn 
 
Nghề đánh cá ở thác Khôn là một trong những nơi của lưu vực được tư liệu hóa đầy đủ nhất cả về 
mặt định lượng lẫn thành phần loài. Thí dụ sản lượng hàng năm của khoảng 65.000 cư dân sống 
trên đảo Khong khoảng 4 tấn, trong số này khoảng 92% là khai thác ở dòng chính sông Mê Công 
(Baird et al. 1998). Quan trọng nhất là nhóm cá linh Henicorhynchus. Do tỷ trọng cá di cư trong 
sản lượng cá ở thác Khôn là rất lớn nên chúng ta có thể giả thiết rằng chúng là cá trắng đã lớn lên 
ở vùng ngập miền Nam Cam-pu-chia và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đã di cư đường 
dài đến đây. 
 
Cũng có thể ước lượng sản lượng cá di cư theo một ngư cụ nhất định ở thác Khôn. 
 
Tuy nhiên do tính đa dạng của nghề cá ở đây rất cao nên muốn đánh giá chính xác nó người ta 
phải thu thập số liệu định lượng và thành phần loài cá đánh được cho mỗi loại nghề. 
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 Nghề vớt cá bột và cá giống 
 
Đây là một loại nghề đặc biệt để thu cá bột và cá giống một số loài nhất định (chủ yếu là cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) và cá Ba-sa (Pangasius bocourti). Chúng được sử dụng để nuôi 
công nghiệp trong ao và lồng ở  vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trong et al. 2002). Sản lượng 
vớt được hàng năm ở Việt Nam là 200-800 triệu cá bột (Trong et al. 2002) và gần 165.000 triệu ở 
Cam-pu-chia (Van Zalinge et al. 2002). 
 
Nghề này hiện nay bị cấm ở cả hai nước Cam-pu-chia và Việt Nam vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến 
nguồn lợi của nhiều loài cá tự nhiên khác (Trong et al. 2002). Ngoài ra, hiện nay đã có thể cho đẻ 
cá bắt được ở trong sông cả hai loài này nên trong tương lai nhu cầu về cá bột vớt tự nhiên có thể 
không còn nữa. 
 
Nhu cầu về hợp tác để đánh giá nghề này có lẽ không tồn tại. Tuy nhiên, nghề này nói lên một 
vấn đề quan trọng khác, khi đánh giá giá trị tổng thể nguồn lợi: giá trị cơ hội. Sự phát triển nghề 
vớt cá bột đã là điều kiện tiên quyết (do đó tạo ra cơ hội) cho việc phát triển công nghiệp nuôi cá 
tra và ba-sa ở Việt Nam. Ngành công nghiệp này sản xuất khoảng 65.000 tấn cá một năm (Trong 
et al. 2002). Phần lớn sản phẩm này dành cho xuất khẩu và từ đó bổ sung một lượng ngoại tệ cho 
Việt Nam. Nguồn lợi cá và tính rất đa dạng trên tổng thể của lưu vực sông Mê Công bao hàm giá 
trị cơ hội tiềm tàng không thể liệt kê hết được trong các lĩnh vực như nuôi thủy sản, du lịch sinh 
thái, câu cá giải trí v.v… 
 
5.1.2  Đánh giá các thuộc tính và chức năng hệ sinh thái 
 
Quá trình đánh giá trình bày ở trên chỉ tập trung vào đánh giá giá trị sử dụng trực tiếp các loài cá 
di cư. Về mặt đánh giá tổng thể còn cần phải xem xét một số thuộc tính sinh thái (theo định 
lượng)  quan trọng như nơi cư trú có nguy cơ và mối liên hệ di cư. Những thuộc tính này đã được 
xác định về mặt chất ở phần 4.  Nhưng làm thế nào để lượng hóa (hoặc "nửa" lượng hóa) vai trò 
của chúng? Trong phần sau đây chúng tôi sẽ trình bày cách làm như thế nào và cần những tài liệu 
gì. Đặc biệt chúng tôi sẽ cố gắng lượng hóa một trong những nơi cư trú nguy cơ quan trọng hệ 
thống di cư LMS: nơi ẩn náu vực sâu dọc đoạn sông Kra-chiê đến Stung Treng của sông Mê 
Công. 
 
Như đã nói ở trên, vực sâu trong sông giữ vai trò rất quan trọng làm ẩn náu mùa khô của rất nhiều 
loài cá và từ đó giữ vai trò quan trọng đối với việc bổ sung đàn khi bắt đầu mùa lũ. Mọi người do 
đó có thể đặt câu hỏi như sau:  
 
Sản lượng cá hạ lưu sông Mê Công  phụ thuộc bao nhiêu (theo %)vào nơi ẩn náu vực sâu ở miền 
bắc Cam-pu-chia? 
 
Câu trả lời ở đây sẽ cung cấp vai trò của những nơi cư trú này nhờ phép đo về lượng. Nhưng đặt 
câu hỏi dễ hơn trả lời nhiều, đặc biệt là khi phải cân nhắc tới số liệu có hay không. Bởi vì số liệu 
định lượng tốt nhất là số liệu nghề "đáy" ở sông Tông-lê Sáp, chúng tôi cố gắng chỉ trả lời một 
phần của câu hỏi trên; tức là sẽ trả lời câu hỏi sau:  
 
Bao nhiêu phần sản lượng nghề đáy sông Tông-lê Sáp phụ thuộc vào nơi ẩn náu vực sâu ở miền 
Bắc Cam-pu-chia? 
 
Trả lời: 
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Trong số 10 loài cá quan trọng cấu thành nghề đáy ở sông Tông-lê Sáp giai đoạn 1995 – 2000 thì 
có 6 loài được biết là đã sử dụng vực sâu ở phía Bắc Cam-pu-chia (Poulsen et al. 2002)3. Sáu loài 
này chiếm 61% sản lượng của nghề đáy. Ba trong 4 loài còn lại (Dangila spp., Thynnichthys 
thynnoides và Osteochilushasselti) thì nằm trong danh sách những loài quan trọng trong nghề bẫy 
"đá" ở thác Khôn. Người ta tin rằng chúng di cư từ sông Tông-lê Sáp lên trên thác Khôn trong 
mùa khô (Baird et al. 2000). Chúng cũng có thể sử dụng vực sâu trong mùa khô. Những loài này 
chiếm 14% sản lượng nghề đáy (Pengbun and Chanthoeun 2001). Vì vậy 75% sản lượng nghề 
đáy phụ thuộc vào nơi cư trú vực sâu ở phía Bắc Cam-pu-chia (tức là từ Kra-chiê tới thác Khôn 
và lưu vực sông Sê-san, Srê-pok, Sê-kông). Bởi vì sự ước lượng này chỉ dựa trên 10 loài quan 
trọng nhất trong sản lượng nghề đáy, lại còn chưa tính đến bất kỳ sự chuyển đổi trong mắt xích 
thức ăn nào của cá con những loài phụ thuộc vào vực sâu, cho nên sự đánh giá này chỉ xem như là 
đánh giá thấp nhất. 
 
Một cách lý tưởng là chúng ta sẽ phải tiến hành các bước tương tự đối với tất cả các nghề khai 
thác cá di cư khác thuộc hê thống LMS nhằm thu được đầy đủ về mặt định lượng tính quan trọng 
của những nơi ẩn náu này. Những nơi cư trú có nguy cơ và các thuộc tính sinh thái khác cũng sẽ 
được đánh giá theo quá trình như vậy. Đương nhiên là số liệu hiện tại không cho phép có sự đánh 
giá đầy đủ như vậy. Có thể đặt câu hỏi, nếu không có đủ tài liệu thì sẽ không bao giờ có thể đánh 
giá đầy đủ giá trị nguồn lợi và định lượng các thuộc tính sinh thái. Do đó, xây dựng kế hoạch và 
hoạch định chính sách phải dựa trên số liệu sẵn có đồng thời cho phép có những lỗ hổng thông 
tin. 
 
5.1.3 Sử dụng số liệu đánh giá trong việc hoạch định chính sách và dự đoán 
 
Bất kỳ một quyết định nào liên quan đến xây dựng kế hoạch và phát triển trên phạm vi rộng của 
lưu vực cũng luôn luôn có nhân tố những điều không chắc chắn. Rất nhiều lỗ hổng trong số liệu 
và thông tin hiện tại trình bày ở trên đã thấy rõ điều đó.  
 
Cho dù không thể có sự đánh giá đầy đủ về cá di cư thì thông tin ở trên vẫn có thể được sử dụng 
làm định hướng cho việc lập kế hoạch. Thí dụ nó có thể sử dụng trong khuôn khổ Chương trình 
Phát triển lưu vực của Uỷ hội sông Mê Công cùng với thông tin về sử dụng và nguồn lợi khác của 
sông. Nó cũng có thể được kết hợp với quá trình đánh giá môi trường chiến lược tương lai thuộc 
chương trình môi trường.  
 
Trong mối quan hệ với các dự án phát triển đặc biệt, những dữ liệu này có thể được dùng trong 
quá trình sàng lọc đầu tiên của dự án. Một ví dụ minh họa được áp dụng cho đề án xây dựng đập 
thủy điện trên dòng chính ở Sam-bor phía Bắc Cam-pu-chia. 
 
Sam-bor là một làng nhỏ trên sông Mê Công đoạn giữa Kra-chiê và Stung Treng. Tên làng này 
cũng được dùng làm tên cho hệ thống đá ghềnh ở đây (gềnh Sam-bor). Những ghềnh này và 
những vực sâu gần đó là nơi cư trú quan trọng của cá đặc biệt là sinh sản và ẩn náu. 
 
 
 
 
 
 
3 Ba loài còn lại Dangila sp., Belodontichthys dinema và Thynnichthys thynnoides không nằm trong nghiên 
cứu về vực sâu. 
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Một góc nhỏ thuộc hệ thống ghềnh đá Sam-bor, miền Bắc Cam-pu-chia. 
 
Nếu thủy điện Sam-bor được xây dựng, ảnh hưởng của nó đến nguồn lợi đàn cá di cư sẽ rất 
nghiêm trọng vì:  

• Đập thủy điện sẽ làm thay đổi chế độ thủy văn một đoạn dài kể cả trên và dưới đập trong 
đó có các vực sâu đoạn từ Kra-chiê đến Stung Treng. Điều này đẫn tới vực sâu bị sa bồi và 
mất đi. 
• Đập sẽ cắt hoặc làm suy yếu nghiêm trọng hành lang di cư giữa vùng ngập ở phía Nam 
và nơi ẩn náu ở phía Bắc. 
• Đập sẽ gây trở ngại cá bột trôi theo dòng nước, làm tỷ lệ chết của cá bột tăng đồng thời 
cũng có thể do thay đổi chế độ thủy văn mà cá bột không trôi về đúng đich như trước đây. 

 
Bất kỳ đề án xây dựng thủy điện nào cũng phải tính đến những chi phí tiềm tàng sau:  
 

• Giá trị nguồn lợi cá di cư (gồm cả ước lượng chỗ thông tin còn thiếu) mà dự án sẽ gây 
thiệt hại.  
• Miêu tả và ước lượng giá trị tất cả những ảnh hưởng đối với nghề cá, bao gồm chặn 
đường cá di cư và cá bột trôi xuôi, chặn nguồn dinh dưỡng và phù sa cần thiết cho sản xuất 
phía hạ lưu; giảm nồng độ ôxy hòa tan ở hạ lưu, biến động mực nước hàng ngày và ảnh 
hưởng tới hoạt động đánh cá của người dân.  
• Nếu muốn giảm thiểu ảnh hưởng (tức là thông qua thiết kế, biện pháp quản lý hoặc xây 
dựng đường cho cá đi), thì những chi phí này phải được tính vào giá thành của công trình. 
• Mức độ của các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng nêu trên cần phải được cân nhắc 
(những biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng rất ít khi hoặc không bao giờ có thể giảm thiểu hoàn 
toàn các ảnh hưởng xấu). 
 
• Cần xác định những thông tin thiếu, và nếu những lỗ hổng tin này gây khó khăn cho 
việc đưa ra quyết định đối với đề án, thì cần thiết phải tiến hành đưa thêm vào đề án chương 
trình thu thập thông tin bổ sung. 
 

 Điều này có nghĩa là tăng thêm chí phí cho đề án, một số dự án thủy điện có thể sẽ bị ngăn trở 
ngay từ khâu sàng lọc ban đầu. 
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5.1.4 Một số bài học từ nơi khác 
 
Điều hành quá trình phát triển theo hướng bền vững một lưu vực là công việc cực kỳ khó khăn. 
Vì thế điều rất quan trọng là học tập càng nhiều càng tốt kinh nghiệm từ các nơi khác trên thế 
giới. 
 
Sông Kis-sim-mee của Mỹ 
 
Sông Kis-sim-mee nằm ở trung tâm phía Nam của bang Flo-ri-da. Giai đoạn những năm 60 và 
đầu 70 con sông đã được tháo đi để có thêm diện tích phát triển nông nghiệp. Do quá trình này bị 
mất 75% đất ngập và nơi cư trú vùng ngập. Điều này đẫn đến thay đổi lớn về cấu trúc hệ sinh thái 
và chức năng của con sông. Căn cứ vào ảnh hưởng xấu của dự án thoát nước, năm 1992 người ta 
ra lệnh xây dựng dự án khôi phục con sông và bắt đầu thực hiện vào năm 1999: gọi là dự án Khôi 
phục sông Kis-sim-mee. Dự án này sẽ được thực hiện trong vòng 15 năm và tiêu tốn 400 triệu 
USD. Chiến lược của dự án tập trung vào khôi phục lại chế độ thủy văn và nối lại những vùng 
ngập cũ với sông. Đặc biệt những việc sau đây sẽ được triển khai: 

• Khôi phục lại dòng chảy lịch sử từ hồ Kis-sim-mee. 
• Nhận lại được 85.000 acres vùng ngập và đất lưu vực ở cả phần thượng nguồn và hạ 
nguồn. 
• Tiếp tục tháo đầy lại con kênh 22 dặm. 
• Phá bỏ 2 công trình điều chỉnh nước. 
• Làm lại con sông cũ dài 9 dặm 
 

Có thể tìm trên Website của Cục quản lý nước Nam Flo-ri-da (www.sfwmd.gov) để có 
thêm thông tin về dự án sông Kis-sim-mee. 
 
Sông Skjern của Đan Mạch 
 
Sông Skjern là một con sông nhỏ nằm ở phía tây của Đan Mạch. Năm 1960 cũng tương tự như 
sông Kis-sim-mee nó được tháo đi và vùng ngập được tháo khô với mục đích phát triển nông 
nghiệp. Tuy nhiên ngay sau đó người ta nhận thấy rằng đất nông nghiệp mới không màu mỡ và 
ảnh hưởng của việc tháo nước bắt đầu lộ ra. Vì thế người ta quyết định khôi phục một phần đoạn 
sông và hơn một nửa diện tích vùng ngập cũ. Dự án khôi phục sông Skjern bắt đầu từ năm 1999 
và hoàn thành vào năm 2002 tiêu tốn hết 254 triệu cua-ron Đan Mạch (tương đương với 33 triệu 
USD). 
 
Bài học chính rút ra từ hai thí dụ trên là: 

• Việc tháo bớt nước dòng sông gây nên một loạt ảnh hưởng xấu khác nhau như làm giảm 
nguồn lợi cá, giảm khu hệ thủy sinh vật, gia tăng ô nhiễm (phú dưỡng hóa) hệ sinh thái thủy 
sinh, làm cạn sông mất giá trị nơi giải trí mà mỹ quan của lưu vực. 
• Quá trình xây dựng kế hoạch dẫn đến quết định tháo sông chỉ dựa trên ưu tiên một 
ngành nhỏ mà không tính đến việc sử dụng đa ngành nguồn lợi tự nhiên. 
• Quá trình xây dựng kế hoạch không tính đến vấn đề sinh thái do đó không dự đoán trước 
được ảnh hưởng sau khi kết thúc dự án. 
• Đa số đặc điểm của các dự án khôi phục dòng sông ở trên tương tự như bản chất thuộc 
tính của hệ sinh thái sông Mê Công trình bày ở phần 4 trong báo cáo này.   

 
Cả hai thí dụ trên nói lên xu hướng chung công việc phát triển lưu vực trước đây là ít cân nhắc 
đến chức năng sinh thái. Những sông lớn tương đương với sông Mê Công như sông Mis-si-si-pi ở 
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Bắc Mỹ và sông Ri-ne ở châu Âu đều gặp phải những vấn đề sinh thái nghiêm trọng (Arthington 
và Welcomme 1995). Ngày nay người ta tập trung cố gắng và tiền của vào việc cố khôi phục 
những chức năng sinh thái tốt con sông này (Cowx and Welcomme 1998). 
 
Hiện nay trên cơ bản người ta thừa nhận rằng nếu hệ sinh thái gốc của nó được duy trì thì giá trị 
của nó sẽ rất lớn. Điều này cũng sẽ là một thành tựu quan trọng của Uỷ hội sông Mê Công và các 
nước thành viên nếu như việc xây dựng kế hoạch và thực thi chúng không làm tổn hại đến nguyên 
trạng hệ sinh thái và sức sản xuất của con sông.  Nếu làm được như vậy sông Mê Công sẽ không 
bao giờ phải khôi phục lại.  
 
5.1.5 Kết luận: 
 
Như trên đã chỉ ra, hiểu biết về nghề cá sông Mê Công còn có rất nhiều lỗ hổng đặc biệt là cá di 
cư. Do đó việc thu thập số liệu trong tương lai phải cố gắng bổ khuyết những chỗ này. Một điều 
rất quan trọng phải nhấn mạnh là hoạt động phát triển ở lưu vực sông Mê Công sẽ không thể đợi 
cho đến khi nào có được đầy đủ thông tin về sinh thái học của nó. Cho nên phải sử dụng kiến thức 
có được hiện tại làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch và đánh giá, miễn là những lõ hổng kiến 
thức kia được coi trọng và được xem xét đến trong quá trình hoạch định chính sách.  
 
 Cũng như đã trình bày ở trên trong báo cáo này, chúng ta có thể sử dụng những số liệu hiện hữu 
thí dụ để nói rằng những dự án phát triển có thể làm giảm nghiêm trọng chất lượng hay làm tăng 
nơi cư trú mùa khô đoạn sông từ Kra-chiê đến Stung Treng. Nếu những ảnh hưởng này được tính 
vào giá thành của dự án điều đó có nghĩa là nó sẽ không được chấp nhận về mặt kinh tế. Cân nhắc 
tương tự như vậy có thể áp dụng cho rất nhiều đề án xây đập ở hạ lưu sông Mê Công.  
 
Một điều quan trọng khác cũng cần được nhấn mạnh là đối với một tổng thể sinh thái lớn như lưu 
vực sông Mê Công thì những quyết định đưa ra không thể chỉ dựa đơn thuần vào số liệu định 
lượng (như là số liệu sản lượng nghề cá). Quyết định phải được cân nhắc trong khuôn khổ tổng 
thể hệ sinh thái khi mà cả hai thông tin về số lượng và chất lượng đều được coi trọng như nhau. 
Trong khuôn khổ đó, nghề cá chỉ là một trong rất nhiều yếu tố sinh thái cần phải cân nhắc.   
 
Viễn cảnh của lưu vực sông Mê Công đã được Ủy hội sông Mê Công nêu ra là:“một lưu vực sông 
Mê Công kinh tế phồn vinh, xã hội và môi trường lành mạnh” (kế hoạch chiến lược của MRC 
2001-2005). Đương nhiên, đề ra như vậy dễ hơn nhiều khi thực hiện nó. Một trong những vai trò 
của MRC là biến viễn cảnh lớn này thành một loạt những mục tiêu đặc biệt có thể với tới được. 
Bài báo này có thể được coi như một cố gắng đưa ra một số mục tiêu từ một điểm xuất phát là 
bảo vệ và duy trì việc sử dụng cá di cư ở sông Mê Công. 
 

 
Tài liệu tham khảo (xem bản chính tiếng Anh) 


