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Lưu ý: Các hình ảnh trong cuốn cẩm nang này đã được đăng ký bản
quyền.
quyền
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa có sự chấp thuận của tác
giả.
Các chương trình nghiên cứu về đánh bắt cá hoặc các trung tâm đào
tạo
ạ có thể liên hệ
ệ trực
ự tiếp
p với tác g
giả về p
phiên bản MS Powerpoint
p
của cuốn cẩm nang này.
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Phương pháp nhận biết CÁ NGỪ VÂY VÀNG
và CÁ NGỪ MẮT TO bằng mắt thường

Việc nhận biết cá Ngừ khi còn tươi tương đối dễ dàng hơn so với việc
phân biệt chúng khi đã được ướp lạnh. Mỗi loại cá có màu sắc khác
nhau,
h
cũng
ũ
như
h hình
hì h dáng
dá
và
à các
á đặc
đặ điểm
điể trên
t ê cơ thể chúng,
hú
là cách
á h
rễ ràng nhất để phân biệt, ngay cả những loại nhỏ hơn.

Ảnh : S. Fukofuka

Ảnh : S. Fukofuka

Cá Ngừ đông lạnh thì khó phân biệt hơn, do vây cuả chúng bị hư hại ,
mất màu sắc, trầy da hoặc biến dạng trong quá trình ướp lạnh.
Tuy nhiên, vẫn
ẫ có thể
ể phân biệt chúng, loại cá Ngừ Vây Vàng (bên trái)
và cá Ngừ Mắt To (bên phải).
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Tiêu chuẩn nhận biết CÁ NGỪ VÂY VÀNG và
CÁ NGỪ MẮT TO bằng mắt thường
Mặc dù dễ dàng phân biệt hai loại cá khi còn tươi, nhưng những sai sót
về phân loại cũng như sự lẫn lộn giữa hai loài cá vẫn xảy ra thường
xuyên trong quá trình điều tra trực tiếp tại các cảng cá. Những hình ảnh
trong cuốn sổ hướng dẫn này sẽ giúp cho bạn phân biệt tốt hơn sự khác
biệt giữa hai loại cá này, ở mọi kích cở, ngay cả trong những điều
ề kiện
không tốt, như những hình dưới đây.
Khi hai loại cá còn tươi, bạn có thể phân biệt chúng rõ ràng qua những
yếu tố sau đây :

Ảnh : R. Gillett



Những đặc điểm bên trong
•

Bề ngoài và hình dáng của
gan

•

Hì h dá
Hình
dáng của
ủ bong
b
bó
bóng



Những đặc điểm bên ngoài
•
•
•
•
•
•

Dấu vết trên cơ thể
Hình dáng cơ thể
Hì h dá
Hình
dáng của
ủ đầu
đầ và
à mắt
ắt
Những đặc điểm của vây ngực
Những đặc điểm của vây đuôi
Màu sắc của vây nhỏ

v2: April 2010

Những đặc điểm bên trong
 Hình
Hì h dáng
dá và
à vẻ
ẻ bê
bên ngoài
ài của
ủ gan


Bề mặt rộng, dễ nhận thấy cơ quan phía trước, phần phân chia
bụng với khoang ruột



Cá Ngừ Mắt to
• 3 tuyến thuỳ tròn có kích thước ngang nhau
• Bề mặt bụng có nếp nhăn

 Cá Ngừ Vây Vàng
•
•

Thuỳ phải dài hơn và mỏng hơn thuỳ giữa và thuỳ
trái
Thuỳ nhẵn, sáng. Không có nếp nhăn
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Những đặc điểm bên trong
 Bong bóng

•
•

Cá Ngừ Mắt to
Chiếm hầu như toàn bộ ổ bụng
g
Lớn, dễ nhận thấy, thường xuyên căng phồng

 Cá Ngừ Vây Vàng
•
•

Chỉ chiếm ½ ổ bụng
Khó nhận ra, thường
xuyên bẹp hoặc hơi
p
phồng
g

6

v2: April 2010

Những đặc điểm bên ngoài
 Những
g dấu vết trên cơ thể


Cá Ngừ Vây Vàng
•
•
•



Dễ nhận thấy những hoa văn hình chữ V màu bạc có khoảng cách
gần nhau
Những đường kẻ đều nhau đan xen với những đường kẻ nhỏ
Đường hoa văn kéo dài từ đuôi tiến
ế về
ề phía dưới vây ngực và phía
trên, giữa của đường kẻ bên sườn

Cá Ngừ Mắt to
•
•
•

Những đường kẻ dọc màu trắng, thưa không đều hoặc những vết
chấm
Một ít những đường kẻ ngang nhỏ, không đều
Đường hoa văn không đều, đứt quãng, giới hạn chủ yếu bên
dưới bụng
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Những đặc điểm bên ngoài
 Đặc
ặ điểm trên cơ thể trước, dưới vây
y ngực
gự
 Cá Ngừ Vây Vàng
•
•

Dễ nhận ra những dải hoa văn đan xen kéo dài đến sau vây ngực
Ranh giới rõ ràng giữa vùng có hoa văn và vùng không có hoa văn

 Cá Ngừ Mắt to
•
•

Những dấu vết phổ biến hơn trên nửa trước của cơ thể, có một
chút vết đốm
Ranh giới giữa vùng có hoa văn và vùng không có không được rõ
ràng
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Những đặc điểm bên ngoài
 Màu sắc
 Cá Ngừ Vây Vàng
•
•
•

Cá Ngừ Vây Vàng còn tươi có dải hoa văn ở giữa sườn màu vàng sáng
Lưng màu đen sẫm có thể được phân chia với dải màu vàng bởi dải nhỏ
màu xanh
Hai bên sườn và bụng có màu trắng bạc

 Cá Ngừ Mắt To
•
•
•
•
•

Dải màu
à vàng
à á
ánh
h đồ
đồng ở giữa
iữ sườn
ờ khô
không rõ
õ
Lưng màu đen sẫm có đường gờ màu xanh sáng ánh kim
Vây màu hơi vàng với vây hậu môn màu bạc nhạt
Vây sau màu đen sẫm
Sườn và bụng màu trắng ngọc
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Những đặc điểm bên ngoài
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 Màu sắc:
Sau khi chết, hai loài cá gần như có cùng một màu sắc. Vì vậy, không nên
dựa vào yếu tố này để phân biệt chúng.

 Ví dụ 1
•
•
•

Dải màu vàng trên cá Ngừ Vây Vàng (cá phía dưới) đã phai màu
Cả hai loài cá đều có dải màu xanh sáng phía dưới dải lưng màu đen
Vây ở đuôi của cả hai loài có màu giống nhau

 Ví dụ 2
•

•

•

Dải màu vàng trên cá Ngừ
Vây Vàng (cá trên) đã phai
đi còn lại dãi màu xanh
giống cá Ngừ Mắt to (cá
dưới)
Sườn và bụng của cả 2 loài
đã phai thành màu trắng
ngọc
Màu của vây giống nhau
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Những đặc điểm bên ngoài
 Hình dáng cơ thể


Cá Ngừ Vây Vàng
• Thân hình thon, đuôi dài
•



Phần cơ thể phẳng giữa vây lưng và vây đuôi và giữa vây đuôi và
vây gần
ầ hậu môn

Cá Ngừ Mắt to
• Cơ thể dầy, tròn
• Đường nét cơ thể tròn, dáng lưng tròn và bụng vòng từ
miệng cho đến vây sau
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Những đặc điểm bên ngoài
 Hình dáng đầu và mắt (2 loài cá cùng kích thước )


Cá Ngừ Vây Vàng
•
•



Đầu ngắn và mỏng hơn so với cá Ngừ Mắt to
Mắt nhỏ hơn cá Ngừ mắt to

Cá Ngừ mắt to
• Đầu to hơn và dầy hơn so với cá Ngừ Vây Vàng
• Mắt to hơn cá Ngừ Vây Vàng
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Những đặc điểm bên ngoài
Chú ý
ý, một
ộ số trường
g hợp
ợp đặc
ặ biệt
ệ
Cá Ngừ Vây Vàng
• Những đường kẻ và dải màu có thể phai hoặc co dãn, đặc biệt là với
những con cá Ngừ Vây Vàng lớn
•
Mắt có thể to như cá Ngừ Mắt to





Cá Ngừ Mắt to
• Những hoa văn trên cơ thể trong rõ ràng hơn, với những đường kẻ
ngang dọc và các vết đốm, đặc biệt là với những con cá Ngừ Mắt to
còn nhỏ
• Tuy nhiên, đường kẻ ngang không bao giờ đều như cá Ngừ Vây
Vàng

13
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Những đặc điểm bên ngoài
 Những
g đặc
ặ điểm và chiều dài của vây
y ngực
gự ((đối với cá dài < 40cm))


Cá Ngừ Vây Vàng
•
•

Vây ngực ngắn, thường không dài tới vị trí của vây lưng thứ hai
Vây ngực dầy, cứng và đầu vây tròn

 Cá Ngừ Mắt to
•
•

Vây ngực dài hơn một chút, chạm tới vị trí của vây lưng thứ hai
Vây ngực mỏng, cơ động và có đầu nhọn dần

Tuy vậy,
vậy ở cá nhỏ
nhỏ, vây ngực không có nhiều sự khác biệt
biệt. Các
đặc điểm khác, như dấu vết và hình thể, sẽ dễ phân biệt hơn.
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Những đặc điểm bên ngoài
 Những
g đặc
ặ điểm và chiều dài của vây
y ngực
gự

(với cá từ 45-110cm)
Cá Ngừ Mắt to



•
•



Vây ngực dài, vượt quá vị trí của chân vây lưng
Vây ngực thon dần và mỏng về phía đầu vây, cơ động và thường cong
về phía dưới bụng

Cá Ngừ Vây Vàng
•

Vây ngực ngắn, vừa tới vị trí của chân vây lưng

•

Vây ngực mập, cứng, có hình lưỡi dao

Với cá Ngừ
g Măt to lớn và cá Ngừ
g Vây
y Vàng
g trên 150cm,, vây
y
ngực có kích thước ngang nhau và hình dáng giống nhau.
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Những đặc điểm bên ngoài
 Những đặc điểm của vây ngực
Cá Ngừ Vây Vàng
• Vây ngực ngắn, mập, hình lưỡi dao



Cá Ngừ Vây Vàng
104cm
Cá Ngừ Mắt to
99cm



Cá Ngừ Mắt to
• Vây ngực dài hơn, mỏng hơn và có đầu nhọn

Cá Ngừ Mắt to 96cm

Cá Vây Vây Vàng 104cm

Vây ngực cá Ngừ Mắt to có dáng hơi vòng với đầu vây ‘’mềm’’
mềm
Vây ngực Cá Ngừ Vây Vàng thẳng và cứng

16

v2: April 2010

Những đặc điểm bên ngoài
 Vây đuôi



Cá Ngừ Vây Vàng

• Phần rãnh chia giữa đuôi có
hình chữ V rõ rệt
• Hai đỉnh phần nổi của đuôi
có hình chữ V

Cá Ngừ Mắt to
• Phần chia giữa đuôi có dạng
phẳng
ẳ hoặc hơi lượn hình lưỡi
liềm
• Vùng giữa của vây đuôi phẳng
với 2 phần nhô không rõ ràng
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Những đặc điểm bên ngoài
 Vây đuôi – trung tâm lái
Cá Ngừ Vây Vàng
Có hình chữ V hay M

Cá Ngừ Vây Vàng

Cá Ngừ Mắt to
Hình dáng phẳng hay hơi vòng

Cá Ngừ Mắt to

v2: April 2010

Những đặc điểm bên ngoài
 Màu sắc của vây nhỏ



•

Cá Ngừ Mắt to
Màu vàng và có
viền đen

Cá Ngừ Vây Vàng
• màu vàng sáng không có viền hoặc có
viền màu đen mờ
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Những đặc điểm bên ngoài
So sánh theo kích thước và những
g nét đặc
ặ trưng
g


Cá Ngừ Vây Vàng (~33cm)
• Ngắn, vây ngực tù
• Các đường sọc dày và các hàng chấm đốm chạy tới tận vùng vây ngực
g và nhỏ hơn,, mắt nhỏ và tròn
• Đầu ngắn
• Đuôi hơi vàng



Cá Ngừ Mắt to (~34cm)
• Vây ngực dài và nhọn hơn
• Những đường vạch trắng không đều nằm ngang cơ thể
• Đầu to
to, mình dày,
dày mắt to
• Đuôi màu tối
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Những đặc điểm bên ngoài
Ví dụ về cá Ngừ Vây Vàng & cá Ngừ Mắt to còn nhỏ

Cá Ngừ Vây Vàng 17cm

Cá Ngừ Mắt to 32.5cm

Cá Ngừ Vây Vàng 25cm

Cá Ngừ Mắt to 34cm
Cá Ngừ Vây Vàng 32cm

Cá Ngừ Mắt to 36cm
Cá Ngừ
g Vây
y Vàng
g 37cm

Cá Ngừ Vây Vàng 41cm
Cá Ngừ Mắt to 44cm
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Những mẫu cá Ngừ rất nhỏ
Những loại
Nhữ
l i cá
á Ngừ
N ừ nhỏ
hỏ này
à thường
th ờ
đ
được
tì thấy
tìm
thấ trong
t
d dày
dạ
dà cuả
ả nhửng
hử
con cá Ngừ lớn hoặc các loại cá ăn thịt, bạn khó có thể tìm thấy chúng qua
những điều tra trên bến cá.
Các mẫu này đã được thu thập bằng thiết bị tập trung cá, neo tại bờ biển
Hawaii ngày 15 tháng 8 năm 1997, và có kích thước toàn thân từ 12,6, 14.3,
14.5, và 15.9 cm. Mặc dù rất nhỏ, những hoa văn đường kẻ tách nhau bởi
những đường chấm đốm vẫn được nhận thấy một cách rõ ràng.
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Những đặc điểm bên ngoài
So sánh theo kích thước và những nét đặc trưng


Cá Ngừ Mắt to (~56cm)
• Đầu lớn và dày, mắt to, mình dày
• Vây ngực dài, mỏng và đầu nhọn
•



Những đường vạch trắng thẳng, không đều và thưa

Cá Ngừ Vây Vàng (~56cm)
• Thân hình dài và nhỏ, đầu và mắt nhỏ
• Các
Cá đ
đường
ờ kẻ ngang d
dọc và
à chấm
hấ đố
đốm dà
dày dễ dà
dàng nhìn
hì thấ
thấy đến
đế
tận vùng vây ngực

Lưu ý: Màu hồng là do sự tương phản chứ không phải
màu tự nhiên
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Những đặc điểm bên ngoài
So sánh theo kích thước và những nét đặc trưng


Cá Ngừ Vây Vàng (96cm)
•
Dài, thân hình nhỏ, từ phía sau vây lưng thẳng
•
Vây ngực mập, ngắn và có hình lưỡi dao
•
Đầu và mắt nhỏ
•
Giữa đuôi có gờ hình chữ V



Cá Ngừ Mắt to (93cm)
• Mình tròn, dày, rộng, đầu dày, mắt to
• Vây
Vâ ngực dài
dài, đầ
đầu vây
â mỏng
ỏ và
à nhọn
h hướng
h ớ về
ề bụng
b
• Đuôi phẳng

 Lưu ý :
• Những
Nhữ dấ
dấu vết
ết và
à màu
à sắc
ắ trên
t ê cơ thể đã bị phai.
h i
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Những đặc điểm bên ngoài
So sánh theo kích thước và những nét đặc trưng


Cá
•
•
•



Cá Ngừ Vây Vàng (104 cm)
•
•
•
•

Ngừ Mắt to (99cm)
Mình dày, tròn, rộng, đầu dày, mắt to
Vây ngực dài, mỏng, đầu vây nhọn và gợn sóng
Đuôi phẳng

Thân hình dài, nhỏ, từ vây lưng đến đuôi thẳng, đầu và mắt nhỏ
Thường có các đường kẻ thưa và các đường đốm đều nhau
Đễ nhận thấy vết khía hình V với 2 phần gờ
Vây lưng thứ 2 và vây hậu môn cùng có hình thon dài

 Lưu ý :
• Cá Ngừ Mắt to đã mất hoàn toàn các dấu vết và màu sắc trên cơ
thể
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Hai loài cá lẫn lộn trên boong tàu
Cán bộ thu mẫu phải rất cẩn thận về những thay đổi kích cở và thành phần
các loài cá trong thời gian tàu cập bến, ghi nhận tức thời những yếu tố đó.
Để làm việc này, họ cần có khả năng nhận biết nhanh về các loại cá Ngừ
dưới bất
ấ kỳ hình thức nào.

Trong ảnh trên, có 3 con cá Ngừ Vây Vàng và 6 con cá Ngừ Mắt to. Các bạn
nên tùy theo góc độ và ánh sáng của ảnh để phân biệt chúng một cách chính
xác.
Các bạn có thể nhận biết các loại cá Ngừ dựa theo các tiêu chí của cuốn sách
này. Nếu không chắc chắn, hảy mổ cá và kiểm tra gan của chúng.
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Ghi chú :
Những mẫu mã của hai loại cá được trình bày bằng
ằ cuốn
ố sách này đã
được chọn lựa trong điều kiện rất thuận lợi, giúp cho việc phân biệt
chúng dễ dàng và nhanh gọn.
Với nhiều thực tập, những cán bộ thu mẫu và những điều tra viên
theo các tàu đánh cá phải nhận dạng được hai loại cá này với các đặc
điểm bên ngoài dưới mọi hoàn cảnh.

Lưu ý:
Việc nhận dạng cá Ngừ phải được dựa trên nhiều yếu tố tương đồng
theo mẫu cá được chọn, và không nên nhận dạng chúng qua một yếu tố
duy nhất.
Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy nhận dạng cá bằng những yếu tố bên trong
cơ thể.

