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TÓM TẮT 
Khu vực Đông Nam Á của các nước thành viên SEAFDEC, bao gồm Brunei, Campuchia, 
Inđônêxia, Lào, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin, Singgapo và Việt Nam  có hệ 
động vật gồm các loài cá Đuối, Ó, Đao và Chime phong phú. Có ít nhất 148 loài cá Đuối, 
Ó, Đao thuộc 5 bộ và 19 họ; và chí ít 2 loài thuộc giống Chimaera, 4 loài thuộc  giống 
Hydrolagus và 1 loài thuộc giống Harriotta của bộ Chimaeriformes được tìm thấy phân bố 
từ nước ngọt đến biển khơi ở những nước này.  
 
Inđônêxia đã ghi nhận nhiều loài nhất với 106 loài thuộc 17 họ, tiếp theo là Malaixia (84 
loài; 14 họ), Philippin (66 loài; 18 họ), Thái Lan (70 loài; 12 họ), Campuchia (55 loài; 14 
họ), Myanma (44 loài; 10 họ), Việt Nam (38 loài; 12 họ), Brunei (36 loài; 11 họ) và Lào (3 
loài; 1 họ) 
 
Cá Chime sống vùng nước sâu và rất hiếm khi bị đánh bắt do đặc thù nghề cá ven bờ của 
khu vực.  Inđônêxia đã ghi nhận 4 loài, Philippin bắt gặp 3 loài trong khi Malaixia và Thái 
Lan đã ghi nhận chỉ 1 loài. 
 
Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa của 97 loài cá dạng đuối 
(14 họ) và 1 loài cá Chime (1 họ). Phần lớn chúng (ngoại trừ cá Chime) được xác định 
nguồn lợi khá phong phú trong khu vực Đông Nam Á.  Những loài cá dạng đuối phổ biến 
khác nhau giữa các nước. Mười loài phổ biến ghi nhận tại các điểm lên cá ở Malaixia là  
Dasyatis zugei, Neotrygon kuhlii, Himantura gerrardi, Himantura walga, Himantura 
uarnak, Himantura uarnacoides, Taeniura lymma, Mobula kuhlii, Gymnura poecilura and 
Himantura fai; ở Inđônêxia: Neotrygon kuhlii, Himantura gerrardi, Himantura 
uarnacoides, Himantura walga, Taeniura lymma, Pastinachus atrus, Gymnura poecilura, 

Singapore
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Gymnura zonura, Aetobatus ocellatus and Mobula japonica; ở Thái Lan: Himantura 
gerrardi, Himantura walga, Himantura imbricata, Neotrygon kuhlii, Dasyatis zugei, 
Rhynchobatus australiae, Gymnura japonica, Gymnura poecilura, Himantura jenkinsii and 
Himantura uarnak;  ở The Philippin: Neotrygon kuhlii, Himantura uarnak, Dasyatis akajei, 
Pastinachus atrus, Aetobatus ocellatus, Gymnura zonura, Rhynchobatus australiae, 
Rhynchobatus schlegelii, Himantura jenkensii and Mobula sp.  Năm loài phổ biến ở 
Campuchia là Neotrygon kuhlii, Dasyatis zugei, Himantura gerrardi, Taeniura lymma, 
Himantura uarnak and in Brunei: Neotrygon kuhlii, Dasyatis zugei, Himantura gerrardi, 
Himantura uarnak, Rhynchobatus australiae và Gymnura poecilura. Thông tin về các loài 
phổ biến ở Myanma và Việt Nam không có. 
 
Hầu hết các loài đặc biệt sống ở cửa sông và nước ngọt như cá Đao (họ Pristidae) hiếm khi 
xuất hiện do áp lực khai thác và môi trường sống bị đe dọa do sự phát triển ở vùng ven 
sông và ven biển. Tuy nhiên, cùng thời điểm này nhiều loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện 
sinh sống ở nước ngvùng biển sâu.  
 
 

vùng nước 
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LỜI TỰA 
Việc định dạng chính xác các loài cá dạng đuối là một công việc rất khó khăn đặc biệt 
nhiều loài nhìn rất giống nhau. Nhiều nhóm, như cá Đuối bồng, cá Giống, cá Đuối quạt, cá 
Ó thường thấy từa tựa nhau trong cùng một họ. Trong một số trường hợp, ngay cả các 
chuyên gia cũng gặp khó khăn khi định danh một số loài.     
 
Cuốn sách hướng dẫn này được phát triển bởi SEAFDEC/MFRDMD nhằm giúp các nhà 
sinh học nghề cá, các nhà khoa học, ngư dân, người câu cá và công chúng đạnh dạng   97 
loài cá dạng đuối và 1 loài cá thuộc giống cá chime mà hầu hết các loài này có thể được 
nhìn thấy ở chợ cá, các điểm lên cá cũng như các chuyến khảo sát nguồn lợi cá trong khu 
vực Đông Nam Á. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến tất cả các tác giả  đặc biệt là 
ông Ahmad Ali và bà Annie Lim Pek Khiok đã làm việc cật lực để hoàn thành cuốn hướng 
dẫn này mà tôi chắc chắn nó sẽ là một cuốn cẩm nang hướng dẫn của khu vực để định dạng 
tổng bộ cá dạng đuối. 
 
Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, tôi muốn cảm ơn Chính phủ Nhật Bản 
đã hỗ trợ SEAFDEC và tài trợ dự án này thông qua Quỹ Ủy thác Nhật Bản và bày tỏ cảm 
ơn đặc biệt đến Tiến sĩ Osamu Abe, Phó Giám đốc SEAFDEC / MFRDMD cho những nỗ 
lực và cam kết của mình. 
 
MAHYAM BINTI MOHD ISA 
Giám đốc  
SEAFDEC/MFRDMD 

định
Cuốn sách hướng dẫn này được phát triển bởi SEAFDEC/MFRDMD nhằm giúp các nhà 
sinh học nghề cá, các nhà khoa học, ngư dân, người câu cá và công chúng định dạng   97 
loài cá dạng đuối và 1 loài cá thuộc giống cá chime mà hầu hết các loài này có thể được nhìn 
thấy ở chợ cá, các điểm lên cá cũng như các chuyến khảo sát nguồn lợi thủy sản trong khu 
vực Đông Nam Á. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến tất cả các tác giả  đặc biệt là 
ông Ahmad Ali và bà Annie Lim Pek Khiok đã làm việc cật lực để hoàn thành cuốn hướng 
dẫn này mà tôi chắc chắn nó sẽ là một cuốn cẩm nang hướng dẫn của khu vực để định dạng 
tổng bộ cá dạng đuối.
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LỜI NÓI ĐẦU 
Sản lượng các loài  cá dạng đuối nếu so sánh chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng 
khai thác cá biển khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng đóng góp có ý nghĩa vào thu 
nhập của ngư dân. Chúng cung cấp nguồn đạm tương đối cho con người 
 
Inđônêxia và  Malaixia là hai nước chủ yếu trong khu vực đã ghi nhận được sản lượng khai 
thác lớn các loài cá này. Trong nhiều thế kỷ, ngư dân các nước này khai thác nguồn lợi này 
một cách bền vững và một số vẫn đang thực hiện. Tuy nhiên. trong vài thập kỷ gần đây, sự 
ra đời của các tàu đánh cá hiện đại và công nghệ khai thác đặc biệt là lưới kéo và rê trôi có 
thể khai thác ở những ngư trường xa đã dẫn đến việc tăng cường lực khai thác và sản lượng 
khai thác cá ác loài cá dạng đuối, cũng như mở rộng phạm vi khai thác. Hệ quả là một số 
loài đã được đưa vào danh sách đỏ của IUCN là Loài nguy cấp ở nhiều vùng. 
 
Các loài cá dạng đuối trở thành một trong những vấn đề chính của nghề cá thế giới kể từ 
nửa cuối thấp kỷ 90 của thế kỷ 20 khi nhiều loài được đề nghị đưa vào Phụ lục CITES. 
Năm 2013, tất cả các loài cá Ó dơi được đưa vào Phụ lục 2 CITES Appendix II và tất cả 
các loài cá Đao có trong danh sách Phụ lục 1. Nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) rất quan 
tâm đến môi trường cũng như động vật đã tích cực vân động cho các biện pháp bảo tồn, 
quản lý và bảo vệ chúng hiệu quả hơn trước các ngư cụ khai thác không thân thiện. 
 
Trong khía cạnh phân loại, lớp Chondrichthyes bao gồm cá nhám, mập, đuối, ó, đao, chime 
và cá voi. Những loài cá này khác với lớp Osteichthyes hay cá xương do chúng có xương 
sống là sụn thay vì xương. Lớp này bao gồm  hai lớp phụ có tên gọi là Holocephalii (các 
chime và cá voi) và Elasmobranchii. Các loài có giá trị kinh tế chủ yếu của lớp 

chúng có đóng góp ý 

Inđônêxia và  Malaixia là hai nước chủ yếu trong khu vực đã ghi nhận được sản lượng khai 
thác lớn các loài cá này. Trong nhiều thế kỷ, ngư dân các nước này khai thác nguồn lợi này 
một cách bền vững và một số vẫn đang thực hiện. Tuy nhiên. trong vài thập kỷ gần đây, sự 
ra đời của các tàu đánh cá hiện đại và công nghệ khai thác đặc biệt là lưới kéo và rê trôi có 
thể khai thác ở những ngư trường xa đã dẫn đến việc tăng cường năng lực khai thác và sản 
lượng khai thác các loài cá dạng đuối, cũng như mở rộng phạm vi khai thác. Hệ quả là một 
số loài đã được đưa vào danh sách đỏ của IUCN là Loài nguy cấp ở nhiều vùng.

Các loài cá dạng đuối trở thành một trong những vấn đề chính của nghề cá thế giới kể từ 
nửa cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20 khi nhiều loài được đề nghị đưa vào Phụ lục CITES. 
Năm 2013, tất cả các loài cá Ó dơi được đưa vào Phụ lục 2 CITES Appendix II và tất cả 
các loài cá Đao có trong danh sách Phụ lục 1. Nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) rất 
quan tâm đến môi trường cũng như động vật đã tích cực vân động cho các biện pháp bảo 
tồn, quản lý và bảo vệ chúng hiệu quả hơn trước các ngư cụ khai thác không thân thiện.

Sản lượng các loài  cá dạng đuối nếu so sánh chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng 
khai thác cá biển khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng có đóng góp ý nghĩa vào thu nhập 
của ngư dân. Chúng cung cấp nguồn đạm tương đối cho con người
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Chondrichthyans nằm ở lớp phụ  Elasmobranchii. Lớp phụ Elasmobranchii được chia ra 2 
nhóm nhỏ gọi là Selachii và Batoidea. Selachii bao gồm các loài cá nhám và cá mập trong 
khi Batoidea là các loài cá dạng đuối.  Tất cả 5 bộ cá dạng đuối với 19 họ và ít nhất 148 
loài đã được tìm thấy có phân bố trong vùng nước khu vực Đông Nam Á.   
 
Những nghiên cứu phân loại cá trong khu vực này đã được tiến hành từ đầu thế kỷ 19. Ở 
Inđônêxia, công việc này đã được các nhà thám hiểm châu Âu bắt đầu thực hiện ở đảo 
Waigeo từ năm 1818 đến 1826 (Fahmi, 2010). Ở Malaixia, Cantor (1849) đã xuất bản danh 
mục cá Malaixia mô tả 292 loài cá bao gồm 28 loài cá nhám, mập  và cá dạng đuối. Scot 
(1959) mô tả 249 loiaf cá biển bao gồm 25 loài cá nhám, mập  và cá dạng đuối. Ở Thái 
Lan, nghiên cứu về lớp phụ Elasmobranchii bắt đầu từ 1934. Smith (1945) đã công bố 6 
loài của lớp phụ này phân bố nước ngọt trong đó có 2 loài cá Đao. Monkolprasit (1984), 
mô tả 65 loài thuộc lớp phụ Elasmobranchii sống trong vùng nước Thái Lan. Những loài 
này thuộc 4 bộ và 12 họ.  
 
Nghiên cứu đầu tiên tập trung vào cá mập và nhám ở Inđônêxia được tiến hành trong 
những năm 2001-2006. Đây là công việc hợp tác giữa Úc và Inđônêxia và kết quả là đã ghi 
nhận được 137 loài thuộc lớp Chondrichthyans bao gồm 78 loài cá nhám, cá mập, 56 loiaf 
cá dạng đuối và 3 loài cá chime (White và cs., 2006). Trong nghiên cứu và tổng quan mới 
nhất ở Inđônêxia của Fahmi (2010), tổng cộng  213 loài thuộc 41 họ bao gồm 112 loài cá 
nhám, mập và 98 loài cá dạng đuối đã được ghi nhận. Nghiên cứu của Yano và cs.(2005) ở 
Malaixia và Brunei từ 1999 đến 2004 đã ghi nhận 110 loài thuộc 17 họ cá mập và nhám 
(56 loài) và 12 họ cá dạng đuối (52 loài), và ở Brunei, 34 loài cá nhám, mập đã được ghi 
nhận. Ở Thái Lan, (Vidthayanon, 2002) công bố 145 loài bao gồm 70 loài cá mập, nhám và 
cá dạng đuối sống trong vùng nước của Thái Lan. 

loài

loài
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Trong nghiên cứu và tổng quan khác của khu vực Đông Nam Á, ít nhất cũng có 243 loài 
thuộc lớp chondrichthyans bao gồm 136 loài cá nhám, mập và 4 loài cá chime (Compagno, 
2002) và 103 loài cá dạng đuối (Last and Compagno, 2002) sống trong vùng biển Nam 
Trung hoa và vùng phụ cận. Compagno và cs.(2005) đưa ra danh sách và hiện trạng các 
loài cá sụn phân bố ở Philippin. Danh sách bao gồm 3 loài cá chime, 94 loài cá nhám, mập 
và 66 loài cá dạng đuối. Last và cs.(2010a) công bố 139 loài cá nhám, mập và cá dạng đuối 
sống ở vùng nước Philippin. 
 
Nghiên cứu toàn diện nhất về đa dạng sinh học lớp phụ Elasmobranchii ở Malaixia và 
Brunei đã được Yano và cs.(2005) thực hiện. Kết quả sau 6 năm nghiên cứu (1999-2004) 
đã ghi nhận được 110 loài bao gồm  56 loài cá nhám, mập, 52 loài cá dạng đuối và 1 họ cá 
chime (2 loài). Nghiên cứu gần đây do Last và cs.(2010b) thực hiện ở Borneo đã mô tả 3 
loài Đuối bồng (Pastinachus gracilicaudus, Pastinachus stellurostris và Rhynchobatus 
springeri) và 2 loài cá Đuối quạt (Okamejei cairae and Okamejei jensenae). Cũng trong 
nghiên cứu này, 118 loài được ghi nhận trong đó có 52 loài cá nhám, mập, 65 loài cá dạng 
đuối và 1 loài cá chime. 
 
Dù rằng số lượng loài cá dạng đuối đã ghi nhận ở khu vực là nhiều hơn 140 (Phụ lục) 
nhưng hiện trạng thực sự về tính đa dạng sinh học hiện vẫn chưa biết.  Với các loài mới 
tiếp tục được phát hiện, só lượng loài được mong đợi sẽ tăng trong tương lai. Những loài 
phân bố biển khơi hầu như chưa biết do hoạt động nghiên cứu còn hạn chế. Tóm tắt các 
loài cá dạng đuối và chime đã ghi nhận ở vùng Đông Nam Á được cho trong Bảng 1.

số
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Bảng 1. Danh mục bộ và họ cá dạng đuối và chime của Brunei (B), Campuchia (C), Inđônêxia (I), Lào (L),  Malaixia (MY), 
Myanma (MN), Thái Lan (T), Philippin (P) và Việt Nam (V)  
No. ORDER Family B C I L MY MN T P V 
1. Pristiformes 1.   Pristidae 3 4 4 - 3 4 4 4 4 
2. Rhinobatiformes 2.   Rhinidae 1 1 1 - 1 1 1 1 1 
    3.   Rhynchobatidae  1 1 4 - 3  -  4 3 - 
  4.   Rhinobatidae 2 5 6 - 4 3 7 6 3 
  5.   Platyrhinidae - - 1 - - - - 1 - 
3. Torpediniformes 6.   Narcinidae 3 4 7 - 7 4 5 1 2 
  7.   Narkidae - 2 2 - 2 2 2 2 2 
  8.   Torpedinidae - - - - - - - 2 2 
4. Rajiformes 9.   Rajidae 1 1 11 - 4 -  4 10 2 
  10. Anacanthobatidae - - 2 - 1 - - 1 - 
  11. Arhynchobatidae - 1 - - - - - 1 - 
5. Myliobatiformes 12. Plesiobatidae - - 2 - 1 - - 1 - 
  13. Urolophidae - 1 2 - - - - - - 
  14. Hexatrygonidae  - - 1 - - - - 1 - 
  15. Dasyatidae 15 21 43 3 38 17 29 18 13 
  16. Gymnuridae 2 2 4 - 4 2 4 3 2 
  17. Myliobatidae 4 7 7 - 6 5 5 5 4 
  18. Rhinopteridae 1 1 2 - 3 2 1 1 1 
  19. Mobulidae 3 4 7 - 7 4 4 5 2 
TOTAL NO. OF RAY SPECIES: 148 36 55 106 3 84 44 70 66 38 
TOTAL NO. OF RAY FAMILIES: 19 11 14 17 1 14 10 12 18 12 
1. Chimaeriformes 1. Chimaeridae - - 3 - 1 - 1 3 - 
  2. Rhinochimaeridae - - 1 - - - - - - 
TOTAL NO. OF CHIMAERA SPECIES: 7 - - 4 - 1 - 1 3 - 
TOTAL NO. OF CHIMAERA FAMILY:  2 - - 2 - 1 - 1 1 - 
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LỜI CÁM ƠN 
Cuốn sách này được viết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của các tác giả qua các nghiên 
cứu của họ, đặc biệt ở Malaixia, Inđônêxia, Thái Lan và Brunei và các kết quả nghiên cứu 
được tích lũy từ các nước thành viên của SEAFDEC cũng như tham khảo từ nhiều nguồn 
đã có trong khu vực và thế giới. Tất cả các tác giả tham gia xuất bản cuốn sách này cũng 
đồng thời là tác giả/đồng tác giả cuốn ‘Cá nhám, mập và cá dạng đuối của Malaixia và 
Brunei’ của Yano và cs.(2005), ‘Sách hướng dẫn định danh ngoài thực địa về cá dạng đuối 
và chime của Malaixia và các nước láng giềng’ của Ahmad và cs.(2007),  ‘Sách hướng dẫn 
định dang ngoài thực địa các loài cá nhám, mập và dạng đuối nhìn giống nhau của khu vực 
Đông Nam Á’ của Ahmad và cs. (2013), ‘Tầm quan trọng kinh tế của cá nhám, mập và cá 
dngj đuối ở Inđônêxia’ của White và cs.(2006) và ‘Cá nhám, mập và cá dạng đuối ở 
Borneo’ của Last và cs.(2010b).  Các tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ông Y.H. Dato’ 
Ahamad Sabki bin Mahmood, Tổng cục trưởng nghề cá Malaixia, TS. Chumnarn Pongsri, 
Tổng thư ký SEAFDEC, ông Ahmad Adnan Nuruddin, Giám đốc SEAFDEC/MFRDMD 
và TS. Osamu Abe, Phó giám đốc SEAFDEC/MFRDMD đã cho phép và hỗ trợ xuất bản 
cũng như giúp đỡ không ngừng nghỉ trong việc nghiên cứu và quản lý các loài cá thuộc lớp 
phụ Elasmobranchii trong khu vực Đông Nam Á. 
 
Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Chavalit Vidthayanon (Chuyên gia sinh thái 
thủy sinh vật, Ủy ban sông Mekong), đã cung cấp tên địa phương Thái các thông tin gần 
nhất về các dạng đuối đã gh nhận ở vùng nước Thái Lan; ông Abdul Haris Hilmi bin 
Ahmad Arshad, ông Hashim bin Suhaimi và ông Mohd Nawab bin Arshad (Viện nghiên 
cứu thủy sản,  Kg. Acheh Perak); ông Nor Azman bin Zakaria, ông Osman bin Muda, ông 
Aznan bin Zainal, ông Wahab bin Daud, ông Ruslan Jusoh (SEAFDEC/MFRDMD);  ông 

dạng
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Rajandran A/L Ramasamy, ông  Abdul Aziz bin Idris, ông Abdul Rahman bin Ali Hassan 
và ông Mohd Ruslan bin Jusoh (Cục nghề cá bang Perak); ông Mohd Syafiq bin Manan 
(cán bộ hợp đồng); và 2 tình nguyện viên của Đại học Malaixia Terengganu ông Mohd 
Khairul Anuar bin Hassan (năm cuối hệ cử nhân của ngành khoa học biển) và ông 
Mohammad Faiz bin Ahmad  (năm thứ hai ngành nghề cá) đã tận tình giúp đỡ chúng tôi 
trong việc chuẩn bị xuất bản cuốn sách này.  
 
Cuối cùng những không kém phần quan trọng, chúng tôi muốn tri ân tất cả nhân viên 
SEAFDEC/MFRDMD đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách này hay cách khác trong việc chuẩn 
bị xuất bản cuốn sách.  
 

 
Ảnh trong cuốn sách: 
Ảnh của Rhynchobatus palpebratus (trang 53), Sinobatis borneensis  (trang 117),  được lấy 
từ Sharks and rays of Borneo Last, P.R., và cs.., 2010a trong đó ông Fahmi, ông Dharmadi 
và cô Annie Lim là đồng tác giả. Ảnh chụp  Dasyastis laosensis (trang 133) của TS. 
Chavalit Vidthayanon. 

nhưng

(trang 53), (trang 117),

(trang 133)
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CHÚ THÍCH 

Bị đánh bắt kèm (bycatch) – thành phần trong sản lượng khai thác nhưng không phải là đối tượng 

chính có giá trị kinh tế.  

Cá đẻ con (viviparous) – cá mẹ đẻ trực tiếp cá con ra ngoài  

Chiều dài toàn thân (total length) – chiều dài nhất của cá, từ mút mõm đến chóp vây đuôi trên hay 

chóp đuôi  

Cơ quan phóng điện (electric organ) – cơ quan có thể cung cấp một dòng điện tương đối có thể 

gây giật  

Con non (juvenile) – cá đã có hình dạng như cá trưởng thành nhưng chưa thành thục sinh dục 

Đầu (head) – phần đặc biệt phía trước của động vật có miệng và các cơ quan cảm giác chính; phần 

khác biệt so với thân và đuôi  

Đĩa thân (díc)– phần cơ thể gồm đầu, thân và hai vây ngực lớn của cá sụn có cơ thể dẹp, ví dụ như 

cá đuối  

Đồng nghĩa (synonym) (tính từ  synonymous) – mỗi hai hay nhiều tên khoa học để chỉ cùng một 

đơn vị phân loại   
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Động vật sống nổi (pelagic) – bơi tự do trên biển, đại dương và không liên quan với đáy  

Động vật sống ở đáy (demersal) – sống ở đáy hoặc gần đáy của đại dương 

Đuôi (tail) – phần của cá giữa lỗ huyệt và khởi diểm vây đuôi  

Gáy (nape) – vùng trên đầu và sau mắt 

Giáp xác (crustaceans) – nhóm động vật không xương sống bao gồm các loài cua ghẹ, tôm, tôm 

hùm, tôm càng 

Giống (genus) – khái niệm một nhóm phân loại các tổ chức sinh vật, bao gồm một hay nhiều loài có 

quan hệ rất gần   

Hàm (jaws) – phần của miệng, chỗ răng mọc   

Hình thức đẻ trứng (oviparous) – cá mẹ đẻ trứng ra ngoài và sau đó mới nở thành con  

Hình thức phôi nhận dinh dưỡng từ thành tử cung của cá mẹ (histotrophy) – hình thức dinh 

dưỡng của phôi khi phôi đang phát triển nhận các chất giàu dinh dưỡng, hay sữa tử cung thường 

được truyền qua thành tử cung của cá mẹ.  

Họ (family) – khái niệm một nhóm phân loại các tổ chức sinh vật, bao gồm một hay nhiều giống có 

quan hệ gần  

Hốc mắt (orbit) – khoang xương sọ nơi chứa nhãn cầu mắt  
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Lỗ huyệt (cloaca) – một lỗ mở chung cho tiêu hóa, tiết niệu và sinh sản (cũng được gọi lỗ hậu môn 

(vent)) 

Lỗ mũi (nostril) – external opening of the nasal organs 

Lỗ phun nước (spiracle) – lỗ thở phía sau mắt cá mập và cá đuối  

Loài (species) –quần thể thực sự hoặc có khả năng giao phối với nhau và cách ly sinh sản với các 

quần thể khác. 

Loài đặc hữu (endemic) – loài bản địa và giới hạn phân bố trong một vùng nhất định    

Lớp phụ Elasmobranch (elasmobranchii) – nhóm cá bao gồm cá nhám, mập và cá dạng đuối  

Miệng (mouth) – lỗ mở để đưa thức ăn vào ống tiêu hóa  

Môi trường sống (habitat) –khu vực với các yếu tố môi trường riêng là nơi sinh sống của các tổ 

chức sinh vật  

Mõm (snout) – phần của đầu phía trước mắt 

Phần gáy (nuchal) – phần thuộc gáy   

Răng mỏ chim (rostral teeth) – lộ ra ngoài giống như răng ở hai bên mõm cá đao  

Sụn hình mỏ chim (rostral cartilage) – cấu trúc xương sụn làm khung cho mõm  

Sườn dốc lục địa (continental slope) – đặc trưng dốc, phần đáy biển từ ranh giới thềm lục địa đến 

độ sâu 2000 m 
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Thai kỳ (gestation) – giai đoạn phát triển trong tử cung từ lúc thụ thai đến lúc sinh  

Thềm lục địa (continental shelf) – phần giới hạn đáy biển từ ven bờ đến độ sâu 200 m  

Thùy giao cấu (claspers) – biến đổi một phần vây bụng của cá đực dùng để đưa tinh trùng vào cá 

cái khi phát dục  
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TECHNICAL TERMS AND MEASUREMENTS (Các thuật ngữ và số đo) 

 
 

Nhìn từ mặt lưng họ cá Đuối quạt (Family Rajidae)  

Vây ngực 

lỗ phun nước 
mắt 

chiều dài đĩa thân 

chiều dài 
mõm  

 
(trước mắt) 

kẽ vây ngực 

viền trong 
vây bụng 

vây 
lưng 
thứ 
nhất 

vây 
lưng 
thứ hai vây 

đuôi 

vây bụng, 
thùy trước 

vây bụng, 
thùy sau 

thùy giao cấu của con đực 
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Nhìn từ mặt bụng họ cá Đuối quạt (Family Rajidae) 

chiều dài 
mõm (trước 

miệng) 

miệng 

các khe mang 

Lỗ mũi 

chiều 
rộng đĩa 

thân hậu môn 

Chiều dài đuôi 
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lỗ phun nước 

mắt 

mõm Nốt sần hình 
ngọc trai  
 

ngạnh 
sắc 

Nhìn từ mặt lưng họ cá Đuối bồng (Family Dasyatidae) 
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Nhìn từ mặt lưng đuôi gai của họ cá Đuối bồng (Family Dasyatidae) 

 
 

   

  

Các dải  vảy tấm 

Nhìn từ mặt lưng họ cá Đuối bồng (Family Dasyatidae) 
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Nhìn từ mặt lưng đầu cá Ó mõm bò (Family Rhinopteridae) 
  

Denticle band 

Hai thùy hình mỏ chim 

   Hai thùy hình mỏ chim  
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Nhìn từ mặt lưng đầu cá Ó (Family Myliobatidae) 
 
 

Một thùy hình mỏ chim lồi 
 

Một thùy hình mỏ chim lồi 
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Nhìn từ mặt lưng đầu cá Ó dơi (Family Mobulidae) 
 

Các thùy đầu 
 

các thùy đầu 
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Nhìn từ bên cá Chime (Family Chimaeridae) 

lỗ mũi 
miệng 

nắp mang 
mềm 

chiều dài toàn thân 

Chiều 
dài mõm 

mõm 

 
đường bên 

đầu thân đuôi 

Vây ngực 

Vây bụng 
vây hậu môn 

vây đuôi 

tơ đuôi 

vây lưng thứ nhất 

vây lưng thứ hai 

ngạnh vây 
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SỬ DỤNG SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY NHƯ THẾ NÀO? 
Sách hướng dẫn ngoài thực địa này cung cấp tham khảo nhanh về định dạng cá Đuối, 
Giống, Đao và Chime có thể bắt gặp trong các mẻ lưới khai thác, chợ cá địa phương hay 
các điểm lên cá vùng sông, cửa sông và biển ở Đông Nam Á.  
 
Hình ảnh và minh họa 
Tối thiểu có 1 hình chụp hoặc minh họa màu cho đặc điểm của mỗi loài. Sử dụng các thuật 
ngữ đơn giản. Mỗi đặc điểm được đánh số và chỉ rõ trên hình để minh họa đặc tính hay chí 
ít vị trí xuất hiện của nó.    
 
Hình ảnh căn bản của mỗi loài thường là chụp từ mẫu vật thu được trong vùng Đông Nam 
Á. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi không có mẫu vật, hình ảnh phù hợp thuộc vùng 
phụ cận được sử dụng.   
 
Chú thích 
Ở phần đầu cuốn sách cung cấp danh sách và sơ đồ chú giải các thuật ngữ về cá Đuối.  
 
Phân loại 
Phân loại trong cuốn sách này tuân theo hệ thống phân loại của FAO do Compagno (1999) 
đề xuất. 
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Tên tiếng Anh 
Tên tiếng Anh dựa trên đề xuất của Compagno do FAO xuất bản 1999. Những loài mới ghi 
nhận sử dụng theo Compagno và cs. (2005); Last và cs. (2010a); Last và cs. (2010b) và 
White và cs. (2006a). 
 
Tên thường gọi địa phương 
Tên thường gọi cho Malaixia dựa trên Ahmad và cs. (2007) và Yano và cs. (2005); Tên loài 
theo Campuchia (Sereywath, 2006); Tên loài theo Thái (Vidthaynon, 2002); Tên loài theo 
Myanma (Moe và Thein, 2006); tên loài theo Inđônêxias (White và cs., 2006), Tên tiếng 
Việt (Long, 2006); Tên theo Nhật bản (Yano và cs., 2005). 
 
Kích thước (TL) / Kích thước (DW) 
Kích thước cực đại, và kích thước khi mới sinh, nở và chín muồi sinh dục, được gán cho 
mỗi loài đã biết. Chiều dài toàn thân (TL) được dùng cho các họ Pristidae, Rhinidae, 
Rhynchobatidae, Rhinobatidae, Narcinidae và Narkidae trong khi bề rộng đĩa thân (DW) 
được dùng chủ yếu cho họ Dasyatidae, Gymnuridae, Mobulidae, Myliobatidae và 
Rhinopteridae khi đuôi thường không thấy hoặc bị hư hỏng. Bề rộng đĩa thân (DW) được 
đo từ 2 mút trái phải của vây ngực của những họ này. Số đo chiều dài của cá Chime được 
đo từ mõm đến viền sau của vây đuôi.  
 
Môi trường sống và Phân bố 
Môi trường sống (đáy, nổi, đại dương…) và độ sâu phân bố của các loài cũng như phạm vi 
phân bố toàn cầu hay khu vực cho mỗi loài cũng được cung cấp.   
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Đặc điểm sinh học 
Đặc điểm sinh học sinh sản (đẻ trứng, đẻ con hay thai trứng) và số con/1 lứa đẻ được cung 
cấp nếu có số liệu.  
 
Giá trị thương mại 
Cung cấp thông tin về dạng ngư cụ đánh bắt và phần nào của cá được con người sử dụng.  
 
Tình trạng bảo tồn 
Thông tin dựa trên sách đỏ của IUCN (2013). 
 
Danh mục loài cá Đuối, Giống, Đao và Chime ở khu vực Đông Nam Á   
Danh mục loài được cho trong Phụ lục [trang 277-287]. 
 
Tài liệu tham khảo 
Toàn bộ tham khảo được trích dẫn nằm trong mục Tài liệu tham khảo trang 269-276. 
 
Chỉ mục 
Chỉ mục tên khoa học, tên tiếng Anh và các tên thường gọi địa phương của các nước trong 
khu vực cho trong trang 256-268. 

 

277-287].

269-276.

256-268.
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KHÓA PHÂN LOẠI BỘ 
 
                                                                                                    bbb                     

 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

PRISTIFORMES  
(Bộ cá Đao) 

RHINOBATIFORMES  
(Bộ cá Giống) 

 

 
 

Mõm kéo dài hình lưỡi cưa 

BATOIDS (Tổng bộ cá dạng Đuối) 

 

     

 

Mõm không kéo dài 

Đầu hình nêm; 
Phần mõm có sụn nhô ra như một 
mỏ chim lớn 

Đầu tròn; 
Mõm không có sụn hình mỏ 
chim; Thân mềm 
 
 

2 vây lưng; khởi điểm vây lưng thứ 
nhất gần vây bụng hơn chóp đuôi 

TORPEDINIFORMES 
(Bộ cá Đuối điện) 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh sắc răng cưa trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

36 
 

KHÓA PHÂN LOẠI HỌ VÀ GIỐNG  
 
 
 

 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 

PRISTIFORMES (Bộ cá Đao) 

 

Răng hình mỏ chim không xuất hiện kể từ phần tư 
gốc lưỡi cưa; thùy dưới của vây đuôi rộng 

Mõm hình lưỡi cưa, phẳng, răng 
hai bên  

Genus Anoxypristis 
[page 38] 

PRISTIDAE (Họ cá Đao) 
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Răng mỏ chim kéo dài hết gốc lưỡi cưa; 
thùy dưới của vây đuôi nhỏ 

Genus Pristis 
[page 40-42] 
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Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794) 
English names:  Narrow sawfish, Knifetooth sawfish, Pointed sawfish 
Malay names:  Pari gergaji jarang, Yu gergaji, Yu parang, Yu todak 
Inđônêxian names:  Cucut gergaji, Hiu parang, Pamprang, Parangpang 
Thai name:   Cha-nag-pak-laem   
 

 
Source of illustration:  FAO  Species Identification Guide forcáery Purposes Volume 3. (1999) 
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PRISTIDAE (Sawfishes) (Cá Đao)   
Đặc điểm định dạng: 

1 Lưỡi cưa hình mỏ chim rất dài và hẹp với 18-23 cặp răng 
2 Răng hình mỏ chim rất phẳng, giống lưỡi dao hình tam giác 
3 Răng không xuất hiện ở gốc lưỡi cưa  
4 Khởi điểm vây lưng thứ nhất sau khá xa khởi điểm vây bụng  
5 Thùy dưới vây đuôi rộng  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân cực đại tối thiểu đạt 470 cm; kích thước mới sinh 
khoảng 43-61 cm. Con đực và cái trưởng thành có chiều dài tương ứng 200 và 225 cm. 
 
Môi trường sống và phân bố:  Gần bờ đến độ sâu 40 m; thường ở sông và cửa sông. 
Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái lan, Philippin và 
Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, mỗi lần đẻ 6 đến 23 con. Thức ăn thường bao gồm cá 
nhỏ và động vật đáy không xương sống. 
 
Giá trị thương mại:  Từ trước đến nay khai thác bằng nghề lưới kéo đáy và lưới rê. Cực 
kỳ nguy cấp và hầu như tuyệt chủng ở một số quốc gia trong khu vực.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài cực kỳ nguy cấp; Phụ lục I 
trong CITES. 
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Pristis pristis (Linnaeus, 1758) 
English names:  Freshwater sawfish, Largetooth sawfish, Great-tooth sawfish, Wide 

sawfish 
Malay names:  Pari gergaji seragam, Yu beroi, Yu gergaji, Yu parang  
Inđônêxian names:  Hiu gergaji, Hiu parang 
Japanese name:   Nokogiri ei 
Thai name:   Cha-nag-yak   
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PRISTIDAE (Sawfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Lưỡi cưa hình mỏ chim ngắn và rộng; 14-23 cặp răng cách đều nhau   
2 Răng hình mỏ chim có cả ở gần gốc lưỡi cưa 
3 Khởi điểm của vây lưng thứ nhất gần như trước khởi điểm vây bụng  
4 Vây đuôi có 1 thùy dưới ngắn nhưng dễ thấy  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân được biết đạt đến 656 cm; kích thước khi mới sinh 
70-90 cm.  Cá đực và cái trưởng thành có kích thước 240-300 cm. 
 
Môi trường sống và phân bố:  Gần bờ đến độ sâu 60 m; ở các sông, hồ và cửa sông. Đã 
ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái lan, Philippin và Việt 
Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, mỗi lần đẻ đến 12 con. Thức ăn chủ yếu bao gồm cá nhỏ và 
động vật đáy không xương sống. 
 
Giá trị thương mại:  Từ trước đến nay khai thác bằng nghề lưới kéo đáy và lưới rê. Cực 
kỳ nguy cấp và hầu như tuyệt chủng ở một số quốc gia trong khu vực. Mõm đao được lưu 
giữ truyền thống như đồ hiếm ở các đền chùa người Hoa và các cửa hàng thuốc cổ truyền 
của người Hoa ở Malaixia. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài cực kỳ nguy cấp; Phụ lục I trong 
CITES.  
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Pristis microdon Latham, 
1851 in Yano và cs.(2005), Ahmad và cs.(2007), Last và cs.(2010) 
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Pristis zijsron Bleeker, 1851  
English names:  Longcomb sawfish, Narrowsnout 

sawfish, Green sawfish  
Malay names:  Pari gergaji silih, Beroi, Yu beroi, Yu 

gergaji, Yu parang 
Inđônêxian names:  Hiu gergaji, Hiu parang 
Thai name:   Cha-nag-khiao   
 
  
 
 
 
 

 

 
Source of illustration:  FAO  Species Identification Guide forcáery Purposes Volume 3. (1999) 

 

 
 

   

4.63 m 

1.47 m 
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PRISTIDAE (Sawfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Lưỡi cưa hình mỏ chim dài trung bình và mảnh; 24-29 cặp răng mỏ chim cách đều 
nhau   

2 Răng mỏ chim có cả ở gần gốc lưỡi cưa 
3 Khởi điểm của vây lưng thứ nhất gần ngay sau khởi điểm vây bụng  
4 Thùy dưới vây đuôi không rõ 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân đạt đến kích thước ít nhất cỡ 610 cm; kích thước 
khi mới sinh khoảng 80 cm.  Cá đực và cái trưởng thành có kích thước 300 cm. 
 
Môi trường sống và phân bố:  Loài sống gần bờ. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, 
Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái lan, Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, mỗi lần đẻ khoảng 12 con. Thức ăn chủ yếu bao gồm cá và 
động vật đáy không xương sống. 
 
Giá trị thương mại:  Từ trước đến nay khai thác bằng nghề lưới kéo đáy và lưới rê. Cực 
kỳ nguy cấp và hầu như tuyệt chủng ở một số quốc gia trong khu vực. Mõm đao được lưu 
giữ truyền thống như đồ hiếm ở các đền chùa người Hoa và các cửa hàng thuốc cổ truyền 
của người Hoa ở Malaixia. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài cực kỳ nguy cấp; Phụ lục I trong 
CITES.   
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Pristis dubius Bleeker, 1852    
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KHÓA PHÂN LOẠI BỘ 
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PRISTIFORMES  
(Bộ cá Đao) 

RHINOBATIFORMES  
(Bộ cá Giống) 

 

 
 

Mõm kéo dài hình lưỡi cưa 

BATOIDS (Tổng bộ cá dạng Đuối) 

 

     

 

Mõm không kéo dài 

Đầu hình nêm; 
Phần mõm có sụn nhô ra như một 
mỏ chim lớn 

Đầu tròn; 
Mõm không có sụn hình mỏ 
chim; Thân mềm 
 
 

2 vây lưng; khởi điểm vây lưng thứ 
nhất gần vây bụng hơn chóp đuôi 

TORPEDINIFORMES 
(Bộ cá Đuối điện) 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh răng cưa sắc trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần chóp đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
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RHINIDAE  
 

RHYNCHOBATHIDAE 
 

  
KHÓA PHÂN LOẠI HỌ VÀ GIỐNG  

 
 

 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

RHINOBATIFORMES (Bộ cá Giống) 

Genus Rhina 
[Page 48] Genus Rhynchobatus 

[Page 50-56] 

Vây đuôi có 1 thùy dưới phát triển; 
các vây ngực và vây bụng hơi tách 

biệt  

Đầu tròn rộng; đĩa thân trên với các 
đường gờ có gai lớn; không có các 

nếp gấp sau lỗ phun nước  

Đầu hình tam giác; đĩa thân 
trên có các nốt sần nhỏ; hai 
nếp gấp sau lỗ phun nước  
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Lỗ mũi trước gần như hình chữ nhật,  rất 
rộng; chiều dài mõm hơn 5 lần đường kính 

mắt.   

Thùy dưới đuôi không nổi bật; các vây ngực và bụng 
chạm nhau hoặc chồng lên nhau. 

Genus Glaucostegus 
[Page 58-62] 

Genus Rhinobatos 
[Page 64-72] 

Lỗ mũi trước hình tròn, tương đối nhỏ, 
chiều dài mõm nhỏ hơn 5 lần đường kính 

mắt.  

Mõm hình tam giác, tạo thành góc nhọn ở mút; bề 
mặt cơ thể nhám có các nốt sần hay vảy tấm mịn 

RHINOBATIDAE  
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Rhina ancylostoma Bloch & Schneider, 1801 
English names:  Shark ray, Bowmouth guitarfish  
Malay names:  Pari kemejan kepala keras, Napeh, Pari duri, 

Yu kemejan 
Inđônêxian names:  Hiu barong, Kupu-kupu brangkas, 

Yunbun karang 
Japanese name:  Shinonome sakata zame 
Thai names:   Ro-nin, Gra-ben-tong-nam  
 Tên Việt:            Cá Giống mõm tròn 
 

 

 

 

 

  

 

 

Juvenile 
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RHINIDAE (Shark rays) (Cá Giống) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm và đầu dày, viền tròn rộng 
2 Các lằn trên hốc mắt, giữa cơ thể và lưng mọc từng chùm nốt sần to.  
3 Viền sau lỗ phun nước không có nếp da 
4 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ngay trước khởi điểm vây bụng  
5 Vây đuôi lớn, chiều dài thùy dưới hơn một nửa so với chiều dài thùy trên  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt đến 270 cm. Con đực trưởng thành 
khoảng 150–175 cm. 
 
Môi trường sống và phân bố: Sống ở đáy, được tìm thấy ở các khu vực ven biển 
và trên các rạn san hô, gần bờ đến độ sâu 70 mét. Đã ghi nhận ở Brunei, 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái lan, Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm chủ yếu giáp xác và thân mềm 
sống đáy.  
 
Giá trị thương mại:  Khai thác bằng câu máy và nghề lưới bao gồm cả lưới kéo 
tôm. Được sử dụng trong vùng dưới hình thức thịt tươi, thịt muối và vây.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp  
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Rhynchobatus australiae Whitley, 1939 
English names:  Whitespotted wedgefish, Whitespotted 

guitarfish 
Malay names:  Pari kemejan tompok putih, Yu kemejan, Yu 

kia-kia 
Inđônêxian names:  Hiu lontar, Hiu kemenyan, Hiu minsong 
Japanese name:  Tongarisakata zame 
Thai name:   Ro-nan-jud-kao   
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RHYNCHOBATIDAE (Wedgefishes) (Cá Giống) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình chai lồi tròn, viền gần mút mõm hơi lõm vào 
2 Lỗ phun nước có hai nếp da bằng nhau hiện rõ 
3 Mặt trên đĩa thân có các nốt sần nhỏ 
4 3 chấm trắng cách đều nhau tạo thành hàng chéo phía trên chấm ngực màu đen   
5 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ở sau khởi điểm vây bụng  
6 Vây ngực và vây bụng tách biệt, không chạm nhau 
7 Vây đuôi có thùy dưới rất phát triển 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt đến 270 cm; kích thước khi mới sinh 40-
50 cm. Con đực và cái trưởng thành có kích thước tương ứng là 130 và 155 cm. 
 
Môi trường sống và phân bố: Xuất hiện vùng nước ven bờ trên thềm lục địa. Dễ nhầm 
với R. djiddensis phân bố tây Ấn độ dương. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, 
Inđônêxia, Malaixia, Thái lan và Philippin. Xác suất bắt gặp ở  Myanma và Việt 
Nam cũng rất lớn. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lần đẻ 7-19 con. Thức ăn bao gồm chủ yếu 
giáp xác và thân mềm sống đáy.  
 
Giá trị thương mại:  Khai thác bằng câu máy và nghề lưới kéo. Thịt tươi được bán 
ở chợ. Vây lưng lớn có giá trị cao.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp 
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Rhynchobatus laevis (Bloch & Schneider, 1801)  
English names:  Smoothnose wedgefish, Giant guitarfish 
Malay names:  Pari kemejan sirip tinggi, Yu kemejan, Yu 

kia-kia 
Inđônêxian names:  Paredung, Pangrum, Hiu lontar, Liongbun, 

Hiu minsong 
Japanese name: Tongarisakata zame 
Thai name: Ro-nan-jud-kao  
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RHYNCHOBATIDAE (Wedgefishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Gần mút mõm không lõm vào 
2 Lỗ phun nước có hai nếp da bằng nhau hiện rõ 
3 Mặt trên đĩa thân có các nốt sần nhỏ 
4 Chấm ngực màu đen được bao xung quanh bằng 3 chấm trắng cách đều nhau 

(không tạo thành hàng chéo phía trên)  
5 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ở trên khởi điểm vây bụng  
6 Vây ngực và vây bụng tách biệt, không chạm nhau 
7 Vây đuôi có thùy dưới rất phát triển 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt đến 250 cm; kích thước khi mới sinh và 
lúc trưởng thành hiện không biết. 
 
Môi trường sống và phân bố: Xuất hiện vùng nước ven bờ và ngoài khơi trên thềm lục 
địa. Phân bố rộng ra ở vùng nước nhiệt đới Indo- tây Thái bình dương. Đã ghi nhận ở 
Malaixia, Inđônêxia và Philippin. Có khả năng bắt gặp ở Thái Lan và Myanma. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, phụ thuộc vào túi noãn hoàng; đặc điểm sinh học 
còn ít biết. Thức ăn bao gồm chủ yếu động vật không xương sống ở đáy và cá nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Khai thác bằng nghề lưới kéo và câu vàng. Nhu cầu sử dụng 
vây và thịt. Vây lưng lớn có giá trị cao.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp 

Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

54 
 

Rhynchobatus palpebratus Compagno & Last, 2008  
English name:  Eyebrow wedgefish 
Malay names:  Pari kemejan kening hitam, Yu kemejan, Yu kia-

kia 
Inđônêxian names:  Paredung, Pangrum, Hiu lontar, Hiu kemenyan 
 
 

 
 

 
 

Source: (Last và cs.., 2010) 
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RHYNCHOBATIDAE (Wedgefishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm dài và thu hẹp đầu mõm thành 1 điểm (không phải  dạng hình chai hay hình 
nêm) 

2 Màng mắt có các đường rạch giống lông mày màu đen 
3 Đốm mắt đen lớn trên gốc vây ngực được bao xung quanh bằng 4 chấm trắng rất 

gần 
4 Phía trên đĩa thân có các nốt sần nhỏ 
5 Vây ngực và vây bụng tách biệt, không chạm nhau 
6 2 hàng ngắn các chấm trắng và đường trắng dài trên mỗi phía 
7 Vây đuôi có thùy dưới rất phát triển 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt đến 103 cm.  
 
Môi trường sống và phân bố: Chủ yếu vùng ven bờ đến độ sâu 61 m. Đã ghi nhận ở 
Inđônêxia và vùng biển Andaman của Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học: chưa biết  
 
Giá trị thương mại:  Khai thác bằng nghề lưới kéo. Thịt và vây lưng lớn có giá trị 
cao.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài không được đánh giá 
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Rhynchobatus springeri  Compagno & Last, 2010 
English name:  Broadnose wedgefish 
Malay names: Pari kemejan muncung lebar, Yu kemejan, Yu 

kia-kia 
Inđônêxian names:  Paredung, Pangrum, Hiu lontar, Hiu 

kemenyan, Hiu minsong 
Thai name:   Ro-nan-jud-kao   
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RHYNCHOBATIDAE (Wedgefishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm rộng với một viền lồi (Rộng hơn mõm loài R. palpebratus) 
2 Đĩa thân trên có các nốt sần nhỏ; các rạch đen sau mắt  
3 Chấm đen trên mỗi vây ngực và được bao sát xung quanh bởi 4-5 đốm trắng 

(không có hàng chéo các đốm phía trên)  
4 Có rất nhiều hàng các đốm trắng trên cơ thể con trưởng thành   
5. Vây ngực và vây bụng tách biệt, không chạm nhau 
6. Vây đuôi có thùy dưới rất phát triển 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân đạt đến 215 cm. Chiều dài con đực trưởng thành tối 
thiểu đạt 130 cm, con cái có thể lớn hơn.  
 
Môi trường sống và phân bố: Môi trường sống ven bờ và cửa sông. Hiểu biết về đặc điểm 
sinh học còn rất nghèo nàn. Đã ghi nhận ở Malaixia; có thể có ở Inđônêxia,  Thái Lan và 
Philippin.  
 
Đặc điểm sinh học: Có thể cá đẻ con, phụ thuộc vào túi noãn hoàng; đặc điểm sinh học 
còn ít biết. Thức ăn bao gồm giáp xác, thân mềm  và cá đáy.  
 
Giá trị thương mại:  Khai thác bằng nghề lưới rê và lưới kéo. Nhu cầu sử dụng thịt, vây 
(giá trị cao) và sụn.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp 
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Glaucostegus thouin  (Anonymous, 1798) 
English name:  Clubnose guitarfish  
Malay names:  Pari kemejan muncung panjang, Yu kemejan, Yu kia-kia 
Inđônêxian names:  Cucut mandrong, Liongbun 
Thai name:   Ro-nan-hua-jing-jog   
 
 

 
 
 

v 
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RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mút mõm kéo dài tròn giống chuôi nắm của gậy đánh gôn.  
2 Phần trong của mõm được phân định rõ với phần còn lại của đầu ở gần mắt  
3 Bề mặt lưng một màu không có vết và đốm  
4 Vảy tấm dọc đường giữa bề mặt lưng rõ nét  
5 Vây ngực và vây bụng chạm nhau hoặc chồng lên nhau  
6 Vây lưng thứ nhất và thứ hai tương đối cao  
7 Thùy dưới của vây đuôi ngắn 

  
Kích thước (TL):  Đạt đến khoảng 300 cm; con lớn nhất quan sát được trong vùng là 240 
cm.  
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy trên các thềm bán đảo và lục địa đến độ sâu 
khoảng 100 m.  Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Thái lan và 
Việt Nam. 
  
Đặc điểm sinh học: Hiểu biết về đặc điểm sinh học còn hạn chế, đặt giả thiết đẻ con, phụ 
thuộc túi noãn hoàng. Thức ăn bao gồm động vật không xương sống ở đáy và cá nhỏ.   
 
Giá trị thương mại: Đánh bắt bằng lưới kéo và có thể lưới rê và câu máy. Con người tiêu 
thụ thịt tươi và thịt muối khô.     
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Rhinobatos thouin 
(Anonymous trong Lacepède, 1789) trong Yano và cs. (2005), White và cs. (2006) và 
Ahmad và cs. (2007) 
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Glaucostegus typus  (Bennett, 1830) 
English names:  Giant shovelnose ray, Common shovelnose ray  
Malay names:  Pari kemejan muncung pendek, Yu kemejan, Yu 

kia-kia  
Inđônêxian names:  Hiu cermin, Paitpait, Pari bandrong, Pari gitar, 

Pari kekeh 
Thai name: Ro-nan-hua-sai-yak 
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RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
 

Đặc điểm định dạng: 
1 Mút mõm không có dạng chuôi nắm   
2 Phần trong của mõm được phân định rõ với phần còn lại của đầu ở gần mắt  
3 Bề mặt lưng một màu không có vết và đốm  
4 Vảy tấm dọc đường giữa bề mặt lưng rõ nét  
5 Vây ngực và vây bụng chạm nhau hoặc chồng lên nhau  
6 Vây lưng thứ nhất và thứ hai cao  
7 Thùy dưới của vây đuôi ngắn 

 
Kích thước (TL):  Đạt đến khoảng 270 cm. Chiều dài khi mới sinh 38-40 cm; con trưởng 
thành đạt 150-180 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện gần bờ và ngoài khơi trên các thềm bán đảo và 
lục địa đến độ sâu khoảng 100 m.  Đã ghi nhận ở Brunei, Inđônêxia, Malaixia, Philippin và 
Thái lan. 
  
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm động vật có vỏ, cá nhỏ và chân đầu.   
 
Giá trị thương mại: Thường đánh bắt bằng lưới kéo và có thể lưới rê và câu máy. Sử 
dụng thịt, vây, da và sụn.     
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Rhinobatos typus Bennett, 
1830 trong Yano và cs. (2005), White và cs. (2006) và Ahmad và cs. (2007) 
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Glaucostegus granulatus (Cuvier, 1829)    
English name:  Pointed guitarfish (new 

English name)  
Thai name: Ro-nan-hua-sai-yak 

  
 
 
 
 
 

 
v 

 
 

 

 

 
  


 

 

 
 

  



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

63 

RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
  

Đặc điểm định dạng: 
1 Mút mõm nhọn 
2 Lỗ mũi thực sự xiên, rộng hơn nhiều so với khoảng cách hai mũi  
3 Lỗ phun nước có 2 nếp da phân tách rộng, thấp  
4 Mắt rất nhỏ 
5 Vẩy tấm dọc đường giữa bề mặt lưng rõ nét  
6 Vây ngực và vây bụng chạm nhau hoặc chồng lên nhau  
7 Đỉnh vây lưng thứ nhất và thứ hai hơi tròn; có nốt sần trên viền trước  
8 Thùy dưới của vây đuôi ngắn 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài tiêu chuẩn cực đại đạt 280 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Indo- tây Thái bình dương: Vịnh Pecxich đến Thái Lan và 
Việt Nam.  Có khả năng xuất hiện ở Trung Quốc, Inđônêxia (Sumatra, Borneo), Philippin, 
Tân Ghinê và đảo Bougainville. 
  
Đặc điểm sinh học: Phân bố từ vùng triều đến ngoài khơi thềm lục địa đến độ sâu 119 m. 
Là loài cá ăn thịt, thức ăn là động vật có vỏ lớn. Cá đẻ thai trứng. Đặc điểm sinh học còn ít 
biết. 
 
Giá trị thương mại: Thường đánh bắt bằng lưới kéo. Được sử dụng cho nhu cầu của con 
người.    
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài thiếu dữ liệu.  

 

RHINOBATIDAE (Shovelnose rays)
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Rhinobatos borneensis  Last, Seret & Naylor, 2016 
English name:  Borneo shovelnose ray  
Malay names:  Pari kemejan Borneo,   Yu Kemejan, 

Yu Kia-kia 
Inđônêxian names:  Hiu Cermin, Paitpait, Pari bandrong, 

Pari gitar, Pari kekeh 
 
 
 

 
 

Identified as Rhinobatos formosensis in Ahmad và cs.,. 2014; Last và cs.., 2010
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RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm không có dạng chuôi nắm; phía dưới mõm không có dải dọc màu đen  
2 Bề mặt lưng thường một màu (thỉnh thoảng có vệt màu cam nhạt) 
3 Phần trong của mõm không được phân định rõ với phần còn lại của đầu ở gần mắt  
4 Lỗ mũi với khẩu độ mở trước tròn 
5 Vẩy tấm dọc đường giữa bề mặt lưng rất nhỏ 
6 Vây ngực và vây bụng chạm nhau không chồng lên nhau  
7 Thùy dưới của vây đuôi ngắn 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 84 cm; chiều dài khi mới sinh không 
biết. Chiều dài con đực khi trưởng thành 64 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Ven bờ và ngoài khơi tới độ sâu 119 m.  Đã ghi nhận ở eo 
biển Malacca (bang Perak), vùng biển Borneo của Malaixia. 
  
Đặc điểm sinh học: Áng chừng là loài đẻ con, số lượng phụ thuộc túi noãn hoàng như 
những loài khác cùng họ.  Thức ăn khả năng chủ yếu bao gồm là động vật không xương 
sống dưới đáy. 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh kèm bởi nghề lưới kéo gần bờ. Là loài kinh tế nhưng 
giá trị thấp hơn loài R. australiae.      
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Rhinobatos cf  schlegelii 
Müller & Henle: Compagno và cs. (2005). 
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Rhinobatos jimbaranensis  Last, White & Fahmi, 2006 
English name:  Jimbaran shovelnose ray  
Inđônêxian name: Paitpait 
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RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm tương đối dài, gấp 5-5,5 lần khoảng cách 2 mắt.  
2 Mặt lưng của đĩa thân có các vệt tối nhạt, không có đốm trắng.  
3 Đĩa thân rộng hình nêm, chiều rộng bằng 32-33% chiều dài toàn thân 
4 Vảy tấm nhỏ bao phủ toàn cơ thể và vây; trở nên to trên đường giữa  
5 Vây lưng không có 2 màu 
6 Vây đuôi tương đối nhỏ, sâu và ngắn 

Ghi chú:  Đĩa thân tương đối hẹp và ngắn hơn, đuôi dài và thấp hơn một chút (so với loài 
R. penggali) 
 

Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 97 cm. Chiều dài con đực khi trưởng 
thành là 77-80 cm và con cái là 75 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Ven bờ tới độ sâu 60 m; giới hạn bên trong thềm lục địa. Là 
loài đặc hữu ở vùng biển Bali. 
  
Đặc điểm sinh học: chưa biết. Áng chừng là loài đẻ con, số lượng phụ thuộc túi noãn 
hoàng, số lượng con mỗi lần đẻ khoảng 6-11.  Thức ăn khả năng chủ yếu bao gồm là động 
vật không xương sống dưới đáy. 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt bởi rê đáy và rê ba lớp ở vịnh Jimbaran, Bali. Sử 
dụng vây và thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Rhinobatos sp. 1 in White và 
cs. (2006). 
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Rhinobatos  obtusus  Müller & Henle, 1841 
English name:  Bluntnose guitarfish, Widenose guitarfish  
Thai name: Ro-nan-ja-mug-kwang 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

69 

RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn, mút mõm rộng và tù 
2 Chiều dài đầu mõm đến miệng nhỏ hơn 2 lần chiều rộng miệng 
3 Chiều rộng miệng gần như gấp đôi chiều rộng mũi 
4 Khởi điểm vây lưng thứ nhất nằm xa sau vây bụng 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 93 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Ven bờ tới ngoài khơi. Đã ghi nhận ở Campuchia, Myanma 
và Thái Lan.  
  
Đặc điểm sinh học: Hiểu biết về đặc điểm sinh học của loài này còn rất hạn chế.  
 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh kèm bởi nghề lưới kéo gần bờ. Có thể sử dụng cá 
khai thác được  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Rhinobatos cf.  schlegelii 
Müller & Henle in Compagno và cs. (2005).
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Rhinobatos penggali  Last, White & Fahmi, 2006 
English name:  Inđônêxian shovelnose ray  
Inđônêxian names: Hiu cermin, Paitpait, Pari bandrong, Pari gitar, Pari kekeh 
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RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm dài vừa phải và mút nhọn mõm được bo tròn, chiều dài 4-4,5 lần khoảng 
cách mắt.   

2 Đĩa thân tương đối dài và rộng hơn; lỗ phun nước, miệng và mũi lớn hơn (so sánh 
với loài R. jimbaranensis) 

3 Mặt lưng của đĩa thân có các đốm trắng rải rác; không có đốm trắng ở khu vực 
trước vây lưng  

4 Vảy tấm nhỏ bao phủ toàn thân và các vây, trở nên lớn hơn một chút trên đường 
giữa đuôi giữa 2 vây lưng, mút mõm  

5 Vây lưng hiện rõ 2 màu  
6 Thùy dưới của vây đuôi tương đối nhỏ, sâu và ngắn  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 99 cm. Chiều dài khi mới sinh đạt 22 cm. 
Chiều dài con đực trưởng thành đạt 70-72 cm và con cái là 75 cm. 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy gần bờ và trên vùng thềm lục địa. Là loài đặc hữu 
vùng biển Inđônêxia.  
Đặc điểm sinh học: Chưa biết. Phỏng đoán là loài đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm chủ yếu 
các động vật không xương sống dưới đáy. 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới rê đáy và rê 3 lớp nhỏ, và câu vàng sát đáy nhỏ. 
Sử dụng vây và thịt.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài không được đánh giá. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Rhinobatos sp. 2 in White và 
cs. (2006) 
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Rhinobatos punctifer  Compagno & Randall, 1987 
English name: Spotted guitarfish 
Thai name: Ro-nan-hua-sai-jud-kao 
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RHINOBATIDAE (Shovelnose rays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đầu nhọn mõm bo tròn  
2 Đĩa thân rộng hình nêm; viền nửa sau đĩa thân lồi mạnh 
3 Mắt tương đối lớn 
4 Sụn giống mỏ chim tách biệt rõ 
5 Vây đuôi hình tam giác với viền trước hơi lồi; vây lưng thứ nhất hơi lớn hơn vây 

lưng thứ hai (Vây lưng có 2 màu)  
6 Các đốm trắng rải rác trên toàn cơ thể (kể cả vùng trước vây lưng)  
7 Rìa vây bụng và rìa dưới của vây đuôi nhạt màu 

 
Ghi chú:  Vị trí các đốm tương tự như loài R. penggali nhưng đốm ở khu vực trước vây 

đuôi dưới vây đuôi thứ nhất thường chỉ xuất hiện trên loài R.punctifer 
 

Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 80.5 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Đã ghi nhận ở Thái Lan 
 
Đặc điểm sinh học: Chưa biết. Phỏng đoán cá đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm chủ yếu là 
động vật không xương sống dưới đáy.   
 
Giá trị thương mại:  Thường bị đánh kèm bởi nghề lưới kéo gần bờ. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá 
 

   

RHINOBATIDAE (Shovelnose rays)
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KHÓA PHÂN LOẠI BỘ 
 
 

 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

RHINOBATIFORMES 
(Bộ cá Giống) 

 

 
 

Mõm dài hình lưỡi cưa 

BATOIDS  

Mõm không giống lưỡi cưa 

Đầu hình nêm; 
Mõm có sụn hình mỏ chim  
Không có cơ quan phóng điện 

2 vây lưng; khởi điểm vây lưng thứ 
nhất gần vây bụng hơn chóp đuôi 

TORPEDINIFORMES 
(Bộ cá Đuối điện) 

PRISTIFORMES 
(Bộ cá Đao) 

Đầu tròn; 
Mõm không có sụn hình mỏ chim; 
Cơ thể mềm; Có cơ quan phóng điện 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối) 

 

Vây bụn có một thùy; 
Có một/nhiều ngạnh sắc lớn trên đuôi; 
Chỉ có 0-1 vây lưng; gần vây bụng hơn chóp đuôi  

Vây bụng chia làm 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc lớn trên đuôi; 2 vây đuôi, khởi 
điểm vây đuôi thứ nhất gần chóp đuôi 

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Ó) 

 

0-2 vây lưng 
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KHÓA PHÂN LOẠI HỌ VÀ GIỐNG  

 
 

 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

Có 2 vây lưng; một rãnh sâu quanh miệng; răng 
kéo dài bề mặt ngoài của cả hàm trên và dưới ở 

hầu hết các loài  

TORPEDINIFORMES  
(Bộ cá Đuối điện) 

Genus Narcine 
[Page 78-90]  

NARCINIDAE  
(Họ cá Đuối điện 2 vây lưng) 
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Có 1 vây lưng Không có vây lưng 

Có 0-1 vây lưng, một rãnh nông quanh miệng; răng 
không kéo dài ra mặt ngoài của cả hàm trên và dưới 

ở hầu hết các loài  

Genus Temera 
[Page 94] Genus Narke 

[Page 92] 

NARKIDAE 
(Họ cá Đuối điện 1 vây lưng) 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

78 
 

Narcine brevilabiata  Bessednov, 1966 
English names:  Shortlip numbfish, Shortlip 

electric ray 
Malay names:  Pari karan bibir pendek, Pari 

karan, Pari kebas, Pari letrik 
Inđônêxian names:  Pari listrik, Pari kontak 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Juvenile 
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NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân gần tròn, dày và nhão 
2 Rất nhiều chấm nâu đen trên mõm; kích thước nhỏ hơn mắt 
3 Mắt lồi, không được che bởi da 
4 3-5 cặp đốm nâu đen rất lớn trên đĩa thân  
5 Khởi điểm vây lưng thứ nhất gần/ngay sau điểm cuối gốc vây bụng  
6 Đầu mút vây lưng thứ nhất và thứ hai hơi bo tròn  
7 Nhiều chấm nhỏ trên vây đuôi  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 32 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện phía trong vùng thềm lục địa, ở độ sâu 41-70 m. 
Đã ghi nhận ở Malaixia.    

 
Đặc điểm sinh học: Chưa biết. Phỏng đoán cá đẻ con, phụ thuộc túi noãn hoàng. Thức ăn 
phỏng đoán bao gồm cá nhỏ và động vật không xương sống ở đáy. Cơ quan phóng điện 
trong đĩa thân có thể khiến bị giật khi chạm vào.  
 
Giá trị thương mại:  Thường bị đánh kèm bởi nghề lưới kéo gần bờ. Bán như cá tạp. 
Dùng làm thức ăn cho cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị nguy cấp. 
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Narcine brunnea  Annandale, 1909 
English names: Brown numbfish, Brown electric ray 
Malay names:  Pari karan perang, Pari karan, Pari kebas, Pari letrik 
Inđônêxian names:  Pari listrik, Pari kontak 
Thai name:   Gra-ben-fai-fa-nam-tan   
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NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân hình oval lớn, ngực dạng lưỡi xẻng 
2 Mắt nhỏ; nhỏ hơn nhiều so với lỗ phun nước 
3 Lưng có màu nâu sáng đồng nhất không có chấm  
4 Không có vảy tấm hay nốt sần 
5 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ở nửa sau của chiều dài toàn thân  
6 Đuôi giống cá mập mập mạp; vây đuôi lớn 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 22 cm, cá đực trưởng thành tối thiểu đạt 
13.7 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện cả ven bờ và ngoài khơi vùng biển nhiệt đới. Đã 
ghi nhận ở Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan và Việt Nam.    

 
Đặc điểm sinh học: Hiểu biết về đặc điểm sinh học còn hạn chế.  
 
Giá trị thương mại:  Thường bị đánh kèm bởi nghề lưới kéo gần bờ. Bán như cá tạp. 
Dùng làm thức ăn cho cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không được đánh giá. 
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Narcine indica  Henle, 1834 
English names:  Largespotted numbfish 
Malay names:  Pari karan tompok besar, Pari 

serban, Pari letrik 
Thai name: Gra-ben-fai-fa-in-dia 
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NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân gần tròn, dày và nhão 
2 Rất nhiều chấm nâu đen trên mõm và cơ thể và phần lớn cùng kích thước 
3 Mắt lồi, không được che bởi da 
4 3-4 cặp chấm nâu đen rất lớn trên đĩa thân  
5 Vây lưng có kích thước bằng nhau với đầu mút hơi bo tròn  
6 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ở trước điểm cuối gốc vây bụng  
7 Nhiều chấm nhỏ trên vây đuôi  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân đạt đến 31 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố: Là loài cá nhỏ phân bố hạn chế ven bờ nhiệt đới. Xuất hiện 
vùng biển Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia và Brunei.  

 
Đặc điểm sinh học: Hiểu biết về đặc điểm sinh học còn hạn chế. Mẫu vật này bị đánh bắt 
bằng lưới kéo vùng ven bờ phía đông bán đảo Malaixia.  
 
Giá trị thương mại:  Không có giá trị thương phẩm. Xem như cá tạp và được bán cho nhà 
máy chế biến thức ăn thủy sản. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không được đánh giá. 
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Narcine lingula  Richardson, 1846 
English names:  Rough numbfish, Chinese numbfish, 

Rough electric ray 
Malay names:  Pari karan kulit kasar, Pari kebas, 

Pari letrik 
Inđônêxian names:  Pari listrik, Pari kontak 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

85 

NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân gần tròn đến oval, dày và nhão (mắt không được che bởi da) 
2 Các chấm nâu đen trên mõm thưa thớt; kích thước tương tự như kích thước mắt 
3 Mặt trên đĩa thân có các đốm rất lớn bố trí đối xứng  
4 Miệng nhỏ hơn hoặc hơi hẹp hơn bề rộng giữa hai bên vách mũi  
5 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ở trên điểm cuối gốc vây bụng  
6 Vây lưng có kích thước bằng nhau với đầu mút hơi bo tròn  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân cực đại tối thiểu đạt 38 cm. Con đực trưởng thành 
khi chiều dài toàn thân đạt khoảng 24 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố: Vùng nước nông gần bờ trên vùng thềm lục địa. Đã ghi 
nhận ở vùng biển Campuchia, Inđônêxia, Malaixia và Myanma.  

 
Đặc điểm sinh học: Chưa biết, phỏng đoán cá đẻ con, phụ thuộc túi noãn hoàng. Thức ăn 
bao gồm cá nhỏ và động vật không xương sống. Cơ quan phóng điện trong đĩa thân có thể 
khiến bị giật khi chạm vào.  
 
Giá trị thương mại:  Trường hợp bị đánh bắt trong khu vực bằng lưới kéo. Không được 
xem là thực phẩm cho con người và được dùng làm thức ăn thủy sản. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Narcine maculata  (Shaw, 1804)  
English names:  Darkspotted numbfish, Darkfin 

numbfish 
Malay names: Pari karan hitam, Pari karan, Pari 

kebas 
Inđônêxian names:  Pari listrik, Pari kontak 
Thai name:   Gra-ben-fai-fa-jod   
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NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân gần tròn, dày và nhão  
2 Vùng mõm với màu nền tối hơn và các chấm mờ nhạt 
3 Kích thước các chấm trên mõm tương tự kích thước mắt  
4 Phía trên đĩa thân có các chấm bằng nhau 
5 Vây lưng rộng với viền sau bo tròn; kích thước 2 vây lưng bằng nhau   
6 Miệng thường hẹp hơn bề rộng giữa 2 viền bên mũi 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân cực đại tối thiểu đạt 40 cm; con đực trưởng thành 
khi chiều dài toàn thân đạt khoảng 24 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nhỏ phân bố gần bờ nhiệt đới, đến độ sâu 70 m. Đã 
ghi nhận ở vùng biển Brunei, Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan.  

 
Đặc điểm sinh học: Phần lớn chưa biết, phỏng đoán cá đẻ con, phụ thuộc túi noãn hoàng. 
Thức ăn có thể bao gồm cá nhỏ và động vật không xương sống ở đáy.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt kèm bằng lưới kéo. Được bán như cá tạp. Dùng làm thức 
ăn thủy sản.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Narcine prodorsalis  Bessednov, 1966 
English name:  Tonkin numbfish 
Malay names:  Pari karan bintik, Pari karan, Pari kebas, Pari letrik 
Thai name:  Gra-ben-fai-fa-jud-lek    
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NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Nhiều chấm nâu đen bố trí đều đặn trên nên màu nâu rất nhạt  
2 Khởi điểm vây lưng thứ nhất ở nửa sau của chiều dài toàn thân  
3 Chiều rộng đĩa thân và chiều dài đuôi bằng nhau 
4 Các chấm đen tròn trên mút của vây lưng và vây đuôi   
5 Các chấm đen nhỏ trên vây đuôi 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt đến 40 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Loài cá sống gần bờ và ngoài khơi vùng biển nhiệt đới, từ 
độ sâu 50 m. Đã ghi nhận ở vùng biển Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma 
và Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học: Hiểu biết còn hạn chế. 
 
Giá trị thương mại:  Đánh bắt bằng lưới kéo đáy. Không có giá trị thương phẩm. Bán 
dạng cá tạp. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Narcine timlei (Bloch & Schneider, 1801) 
English names:  Blackspotted numbfish, Brown-spotted electric ray 
Malay names:  Pari serban, Pari kebas, Pari karas 
Japanese name:  Taiwan shibire ei   
Thai name: Gra-ben-fai-fa-jud dam 
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NARCINIDAE (Numbfishes) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đầu rộng và dẹp 
2 Mõm dài tương đối, tròn rộng  
3 Lỗ phun nước hình tròn  
4 Mặt lưng ngả nâu với các chấmđen lớn và tròn, lớn hơn nhiều so với mắt  
5 Vây lưng lớn tương đối; hầu như cùng kích thước; mút vây nhọn  

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 38 cm. Con đực trưởng thành có chiều 
dài từ 27,6 cm.   
  
Môi trường sống và Phân bố:  Loài cá sống gần bờ và ngoài khơi vùng biển nhiệt đới. Đã 
ghi nhận ở vùng biển Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Philippin, Thái Lan và 
Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Hiểu biết còn hạn chế. 
 
Giá trị thương mại:  Đánh bắt bằng lưới kéo đáy. Không có giá trị thương phẩm. Bán 
dạng cá tạp. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Narke dipterygia  (Bloch & Schneider, 1801)  
English names:  Spottail sleeper ray, Numbray, 

Spottail electric ray 
Malay names:  Pari karan sirip satu, Pari 

karan, Pari licin 
Inđônêxian names:  Pari listrik, Pari kontak 
Thai name:  Gra-ben-fai-fa-hang-jud   
 
 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Preserved specimen 
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NARKIDAE (Sleeper rays) 
 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm tròn rộng  
2 Đĩa thân tròn với bề mặt lưng ngả nâu có các chấm nâu sẫm 
3 Mặt dưới của đĩa thân và vây bụng một màu trắng xanh nhạt 
4 Mắt rất nhỏ, một phần che bởi da; lỗ phun nước nằm cạnh bên mắt 
5 Chiều rộng đĩa thân (mõm đến lỗ huyệt) hơi dài hơn đuôi 
6 Có một vây lưng 
7 Đuôi hình tam giác 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài cực đại tối thiểu đạt 18 cm, con đực trưởng thành có chiều 
dài khoảng 15 cm.   
  
Môi trường sống và Phân bố:  Loài cá sống vùng thềm lục địa, cả gần bờ và ngoài khơi 
đến độ sâu 70-95 m. Đã ghi nhận ở vùng biển Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, 
Philippin, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Phần lớn chưa biết, phỏng đoán cá đẻ con, phụ thuộc túi noãn hoàng. 
Thức ăn cũng chưa biết nhưng có thể bao gồm động vật không xương sống nhỏ, chẳng hạn 
như giun nhiều tơ. 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt kèm bằng lưới kéo đáy gần bờ và xa bờ. Bán dạng cá 
tạp. Dùng làm thức ăn thủy sản. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Temera hardwickii  Gray, 1831 
English names:  Finless sleeper ray, Finless 

electric ray 
Malay names:  Pari karan belangkas,  Pari kebas 

licin, Pari lender 
Inđônêxian  names:  Pari listrik, Pari kontak 
Thai name:  Gra-ben-fai-fa-lang-riab  
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NARKIDAE (Sleeper rays) 
 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm tròn rộng  
2 Bề mặt lưng đĩa thân ngả nâu; mặt dưới của đĩa thân và vây bụng có viền rộng ngả 

nâu 
3 Bề mặt cơ thể trơn hoàn toàn 
4 Lỗ phun nước nằm sau mắt lồi (mắt không bị che bởi da)  
5 Chiều rộng đĩa thân (mõm đến lỗ huyệt) dài hơn đuôi nhiều 
6 Không có vây lưng 
7 Đuôi hình tam giác 

 
Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân đạt khoảng 46 cm; thường thì nhỏ hơn 15 cm. Cả 
con đực và cái trưởng thành có chiều dài khoảng 11-12 cm.   
  
Môi trường sống và Phân bố:  Loài cá sống đáy vùng thềm lục địa. Đã ghi nhận ở vùng 
biển Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Philippin, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, khoảng 4 con/lần đẻ. Thức ăn bao gồm động vật không 
xương sống nhỏ.  
Giá trị thương mại:  Hiếm khi bị đánh bắt bằng lưới kéo đáy ở vùng thềm lục địa. Bán 
dạng cá tạp. Dùng làm thức ăn thủy sản.  Không có giá trị thương mại. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
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KHÓA PHÂN LOẠI BỘ 
 
                                                                                                    bbb                     

 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

PRISTIFORMES  
(Bộ cá Đao) 

RHINOBATIFORMES  
(Bộ cá Giống) 

 

 
 

Mõm kéo dài hình lưỡi cưa 

BATOIDS (Tổng bộ cá dạng Đuối) 

 

     

 

Mõm không kéo dài 

Đầu hình nêm; 
Phần mõm có sụn nhô ra như một 
mỏ chim lớn 

Đầu tròn; 
Mõm không có sụn hình mỏ 
chim; Thân mềm 
 
 

2 vây lưng; khởi điểm vây lưng thứ 
nhất gần vây bụng hơn chóp đuôi 

TORPEDINIFORMES 
(Bộ cá Đuối điện) 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh răng cưa sắc trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
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KHÓA PHÂN LOẠI HỌ VÀ GIỐNG 

 
 

 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 

RAJIFORMES  
(Bộ cá Đuối) 

Genus Dipturus 
[Trang 100-102] 

Sụn hình mỏ chim trung bình, gần như ngắn 
hơn 60% chiều dài mặt lưng của đầu; gai 

giao cấu con trưởng thành có đầu phóng sụn   

Sụn hình mỏ chim dài, gần như bằng 60% 
chiều dài mặt lưng của đầu; thùy giao cấu con 

trưởng thành thiếu đầu phóng sụn   

Genus Okamejei 
[Trang 104-116] 

Vây bụng chia làm 2 thủy riêng biệt; không có 
ngạnh sắc trên đuôi 

Nốt sần hoặc vảy tấm nhỏ hiện rõ trên lưng; khoảng cách mõm đến 
trước mắt nhỏ hơn 8 lần đường kính mắt; đuôi thon với 2 vây lưng 

RAJIDAE (Họ cá Đuối quạt) 
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Hầu như toàn bộ mặt lưng nhẵn; khoảng 
cách mõm đến trước mắt lớn hơn 8 lần 
đường kính mắt; vây rất ngắn và mỏng, 

không có vây lưng 

Genus Sinobatis 
[Trang 118] 

ANACANTHOBATIDAE 
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Dipturus johannisdavisi  (Alcock, 1899) 
English name:  Travancore skate 
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RAJIDAE (Skates) 
 

Đặc điểm định dạng: 
1 Mút mõm rõ nét, nhọn vừa phải  
2 Lưng ngả màu nâu tím 
3 Đĩa thân rộng tương đối với hai bên vót nhọn; viền trước hai bên hơi lõm  
4 Hàng nốt sần dọc theo nửa sau cơ thể bắt đầu từ khoảng rộng nhất đĩa thân 
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Hai vây lưng tách xa 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến 23 cm.   
  
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố vùng nước sâu từ 457 đến 549 m. Đã ghi nhận ở 
Inđônêxia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng. Hiểu biết về đặc điểm sinh học và phân bố còn rất ít. 
Thức ăn có thể bao gồm động vật giáp xác, giun và thân mềm nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Là Loài cá kinh tế nhưng giá trị thấp 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu.  
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Dipturus kwangtungensis  (Chu, 1960) 
English name:  Kwangtung skate  
Malay name:  Pari raja Kwangtung 
Japanese name:  Gangi ei 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác hẹp và dài (Chiều dài trước mắt gấp 4-5 lần đường kính mắt)  
2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn dài chắc chắn 
3 Bề mặt lưng màu nâu đen với đám mây các vệt chấm nhạt 
4 Nốt sần nằm dọc nửa sau đuôi 
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Hai vây lưng không cách xa 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt đến 50 cm; kích thước cá 
thành thục không biết.   
Môi trường sống và Phân bố:  Sống đáy vùng thềm lục địa. Đã tìm thấy  ở Tây bắc Thái 
bình dương từ NHật Bản, bán đảo Triều Tiên, Đài Loan đến vùng biển Borneo của 
Malaixia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng, cá cái thường đẻ các vỏ trứng nhỏ với phần sừng mở 
rộng ở mỗi góc. Thức ăn có thể bao gồm động vật giáp xác nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Hiếm khi bị đánh bắt kèm trong các mẻ lưới kéo. Là loài cá kinh tế.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Raja (Okamejei) hollandi 
Jordan & Richardson, 1909 trong  Yano  và cs. (2005) và Ahmad  và cs. (2007) 
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 Okamejei cairae  Last, Fahmi & Ishihara, 2010 
English name:  Borneo sand skate 
Malay name:  Pari raja Borneo  
Inđônêxian  name:   Pari luncur 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng và khá dài (Chiều dài trước mắt nhỏ hơn 8 lần đường 
kính mắt nhiều)  

2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn chắc chắn 
3 Bề mặt lưng màu nâu vàng với các cụm chấm đen rất nhỏ 
4 Các đường tròn đen gần kẽ vây ngực 
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Hai vây lưng không cách xa; gai trên đuôi rất nhỏ 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 39 cm; kích thước cá đực 
thành thục khoảng 34 cm.   
Môi trường sống và Phân bố:  Chủ yếu phân bố vùng giữa thềm lục địa ở độ sâu 70-150 
m. Đã ghi nhận ở Brunei, Inđônêxia và Malaixia. Hầu như có thể xuất hiện ở Thái Lan.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng. Thức ăn có thể bao gồm động vật giáp xác, giun và thân 
mềm nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Hiếm khi bị đánh bắt kèm trong các mẻ lưới kéo. Là Loài cá kinh tế.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài chưa được đánh giá. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): ?Okamejei boesemani 
(Ishihara, 1987)  trong Compagno và cs. (2005); Raja (Okamejei) boesemani Ishihara, 
1987 trong  Yano và cs. (2005) và Ahmad và cs. (2007) 
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Okamejei hollandi  (Jordan & Richardson, 1909)  
English names:  Yellowspotted skate, Holland skate 
Malay name:  Pari raja Belanda 
Inđônêxian name:   Pari luncur 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng và khá dài (Chiều dài trước mắt gần bằng 3 lần đường 
kính mắt)  

2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn chắc chắn 
3 Bề mặt lưng màu nâu với các đốm nhạt 
4 Kẽ vây ngực có một chấm nâu viền nhạt  
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Nốt sần nằm dọc nửa sau đuôi 
7 Hai vây lưng cách rất xa 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 45 cm; kích thước cá đực 
thành thục khoảng 30 cm.   
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố trong vùng thềm lục địa ở độ sâu 70-150 m. Đã 
ghi nhận ở  Malaixia, Philippin và Việt Nam.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng. Thức ăn có thể bao gồm động vật giáp xác và cá xương 
nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Hiếm khi bị đánh bắt kèm trong các mẻ lưới kéo. Xuất hiện cùng loài   
O. cairae nhưng ít phổ biến hơn. Là Loài cá kinh tế.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu.  
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Hình dạng (Gắn bảng 
211) như Raja (Okamejei) boesemani Ishihara: Yano và cs. (2005). 
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Okamejei jensenae  Last & Lim, 2010 
English name:  Philippine ocellate skate 
Malay name:  Pari raja dwi tompok  
Inđônêxian name:   Pari luncur 
Thai name: Gra-ben-lang-naum-jud 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng và khá dài (Chiều dài trước mắt gần bằng 4 lần đường 
kính mắt)  

2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn mỏng chắc  
3 Bề mặt lưng màu nâu với các chấm vàng rải rác 
4 Một cặp đốm đen lớn được viền bởi các chấm trắng 
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Nốt sần nhỏ nằm dọc đuôi; hai vây lưng tương đối gần 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 40 cm.    
Môi trường sống và Phân bố:  Môi trường sống không rõ. Có thể đặc hữu ở đông 
Inđônêxia và Thái Lan 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng, giống tất cả các loài thuộc họ cá đuối quạt, vỏ trứng hình 
chữ nhật. Thức ăn cũng không biết nhưng có thể bao gồm động vật không xương sống đáy 
nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Rất hiếm khi bị đánh bắt bằng nghề câu vàng đáy ở vùng biển Java. 
Thịt cá được sử dụng.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá.  
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Okamejei sp.1 trong 
Compagno và cs. (2005).   
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Okamejei cf  boesemani (Ishihara, 1987) 
English name:  Cute skate 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác, nhọn và ngắn  
2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn chắc  
3 Bề mặt lưng màu nâu nhạt với các đốm đen 
4 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
5 Đuôi dài rộng có các hàng nốt sần nhỏ nằm dọc  
6 Hai vây lưng cách xa 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 40 cm.    
 
Môi trường sống và Phân bố:  Hiện tại mới chỉ ghi nhận ở Inđônêxia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng, giống tất cả các loài thuộc họ cá đuối quạt, vỏ trứng hình 
chữ nhật. Thức ăn cũng không biết nhưng có thể bao gồm động vật không xương sống đáy 
nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Rất hiếm khi bị đánh bắt bằng nghề câu vàng đáy ở vùng biển Java. 
Sử dụng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá. 
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Okamejei cf  powelli (Alcock, 1898) 
English name:  Whiteblotched skate 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng và tương đối dài   
2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn rất chắc  
3 Bề mặt lưng màu nâu được bao phủ bởi các vết đốm nhạt 
4 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
5 Đuôi dài và rộng có các hàng nốt sần nhỏ nằm dọc  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 55 cm.    
 
Môi trường sống và Phân bố:  Chỉ ghi nhận ở Inđônêxia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng, giống tất cả các loài thuộc họ cá đuối quạt, vỏ trứng hình 
chữ nhật. Thức ăn cũng không biết nhưng có thể bao gồm động vật không xương sống đáy 
nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Rất hiếm khi bị đánh bắt bằng nghề câu vàng đáy ở vùng biển Java. 
Thịt cá được sử dụng. Loài cá kinh tế nhưng có giá bán thấp. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá. 
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Okamejei sp. 1  
English name:  Thái Lan ocellate skate 
Thai name: Gra-ben-lang-naum 
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RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng, ngắn  
2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn dày chắc so sánh với loài Okamejei jensenae 
3 Các chấm trắng dày đặc trên bề mặt lưng màu nâu  
4 Một cặp chấm đen lớn với viền trắng; xen kẽ viền nâu, trắng và cuois cùng màu 

nâu ở giữa thân 
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Gốc đuôi rộng vừa phải có các hàng nốt sần nhỏ   
7 Hai vây lưng tách rời xa  

 
Kích thước:  Mẫu vật cá cái đo được chiều dài toàn thân 51 cm (TL), chiều rộng đĩa thân 
36 cm (DW) và chiều dài đĩa thân 30 cm (DL).    
 
Môi trường sống và Phân bố:  Có thể đặc hữu ở vùng biển Andaman. Mẫu này đánh bắt 
được gần vùng biển giữa Thái Lan và Myanma. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng. Thức ăn cũng không biết nhưng có thể bao gồm động vật 
không xương sống đáy nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt kèm bằng nghề lưới kéo đáy biển sâu. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá. 
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Okamejei sp. 2  
English name:  Thái Lan ocellate skate (pointed snout) 
Thai name: Gra-ben-lang-naum 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

117 

RAJIDAE (Skates) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác nhọn và dài   
2 Mõm được cấu tạo bởi lớp sụn chắc  
3 Bề mặt lưng màu nâu nhạt với các vết đốm trắng rải rác 
4 Một cặp chấm đen lớn với viền trắng; xen kẽ viền nâu và trắng nằm ở giữa thân 
5 Vây bụng chia làm hai thùy rõ rệt 
6 Đuôi dài và rộng có các hàng nốt sần nhỏ nằm dọc  
7 Hai vây lưng tương đối gần nhau 

 
Kích thước (DW):  Không có thông tin    
 
Môi trường sống và Phân bố:  Có thể đặc hữu ở vùng biển Andaman. Mẫu này đánh bắt 
được gần vùng biển giữa Thái Lan và Myanma. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng, giống tất cả các loài thuộc họ cá đuối quạt, vỏ trứng hình 
chữ nhật. Thức ăn cũng không biết nhưng có thể bao gồm động vật không xương sống đáy 
nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt kèm bằng nghề lưới kéo đáy biển sâu. Loài cá kinh tế 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá.  
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Sinobatis borneensis  (Chan, 1965)  
English name:  Borneo leg skate 
Malay name:  Pari kaki Borneo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Last và cs.., 2010 
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Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm rất dài, nhọn (Chiều dài trước mắt lớn hơn 5 lần đường kính mắt  
2 Mõm mềm, được cấu tạo bởi lớp sụn mỏng dẻo 
3 Bề mặt đĩa lưng màu nhạt màu rõ rệt 
4 Vây bụng chia làm hai thùy giống 2 chân 
5 Đuôi rất mảnh và không có vây lưng 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 32 cm; con đực thành 
thục có kích thước này khoảng 26 cm.    
 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống đáy, trên sườn thềm lục địa trong khoảng độ sâu 475-
835 m. Đã ghi nhận được ở vùng biển Inđônêxia, Borneo của Malaixia và Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học: Có thể cá đẻ trứng, đặc điểm sinh học biết rất ít 
 
Giá trị thương mại:  Hiếm khi bị đánh bắt bằng nghề lưới kéo đáy biển sâu. Loài cá kinh 
tế nhưng giá trị thấp 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài ít được quan tâm. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Anacanthobatis borneensis 
Chan, 1965. 
 

ANACANTHOBATIDAE (Leg skates)
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KHÓA PHÂN LOẠI BỘ 
 
                                                                                                    bbb                     

 
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

PRISTIFORMES  
(Bộ cá Đao) 

RHINOBATIFORMES  
(Bộ cá Giống) 

 

 
 

Mõm kéo dài hình lưỡi cưa 

BATOIDS (Tổng bộ cá dạng Đuối) 

 

     

 

Mõm không kéo dài 

Đầu hình nêm; 
Phần mõm có sụn nhô ra như một 
mỏ chim lớn 

Đầu tròn; 
Mõm không có sụn hình mỏ 
chim; Thân mềm 
 
 

2 vây lưng; khởi điểm vây lưng thứ 
nhất gần vây bụng hơn chóp đuôi 

TORPEDINIFORMES 
(Bộ cá Đuối điện) 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh răng cưa sắc trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh răng cưa sắc trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh răng cưa sắc trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
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RAJIFORMES 
(Bộ cá Đuối)  

 

Vây bụng có một thùy; 
Có 1 hoặc nhiều ngạnh răng cưa sắc trên đuôi; 
Chỉ 0-1 vây lưng; gần vậy bụng hơn chóp đuôi 

Vây bụng chia 2 thùy; 
Không có ngạnh sắc rộng trên đuôi; 
2 vây lưng, khởi điểm vây lưng thứ nhất gần đuôi  

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

0-2 vây lưng 
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KHÓA PHÂN LOẠI HỌ VÀ GIỐNG  

 
 

 
                                                                         

 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 
 
 

 

PLESIOBATIDAE 

MYLIOBATIFORMES 
(Bộ cá Đuối ó) 

 

GYMNURIDAE 
(Họ cá Đuối bướm) 

Đĩa thân hẹp hơn, chiều rộng nhỏ 
hơn 1,5 lần chiều dài; đuôi dài 

hơn và dày hơn  

DASYATIDAE  
(Họ cá Đuối bồng) 

Genus Plesiobatis 
[Trang 126] 

Genus [xem trang 128-210] 

Genus Gymnura 
[Trang 212-216] 

Đĩa thân rất rộng, rộng 
hơn 1,5 lần chiều dài, 

đuôi rất ngắn và như sợi  
mảnh 

Phần trước của đầu không kéo dài ra ngoài đĩa 
thân.  

Có vây đuôi; không có 
nốt sần trên đĩa thân 

hoặc đuôi 

Không có vây đuôi; ở giữa đĩa thân 
và măt lưng của đuôi thường có vài 

nốt sần 

Phần trước của đầu 
kéo dài ra ngoài đĩa 

thân 
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Viền thùy dưới mỏ chim tròn 

MOBULIDAE 
(Họ cá Ó dơi) 

RHINOPTERIDAE 
(Họ cá Ó mõm bò) 

Hai bên trước đầu 
nhô ra vạt dài đưa 
đẩy như mái chèo.  

Genus Rhinoptera 
[Trang 230-234] 
 

Genus [Xem trang 238-250] 

Viền thùy dưới mỏ 
chim có rãnh sâu ở 

giữa 

Genus Aetobatus 
[Trang 218-220] 

Genus Aetomylaeus 
(Cá Ó không gai) 
[Trang 222-226] 

Genus Myliobatis 
(Cá Ó có gai) 
[Trang 228] 

MYLIOBATIDAE 

Viền sau vạt giữa 
mũi hầu như thẳng 

Viền sau vạt giữa 
mũi có rãnh sâu 

Phần mỏ chim của vây ngực nối 
với đĩa ngực bằng lằn dưới mắt, 

có ngạnh  

Phần mỏ chim của vây ngực (mõm) nối 
với đĩa ngực mà không cần lằn dưới 

mắt; không có ngạnh 
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Viền thùy dưới mỏ chim tròn 

MOBULIDAE 
(Họ cá Ó dơi) 

RHINOPTERIDAE 
(Họ cá Ó mõm bò) 

Hai bên trước đầu 
nhô ra vạt dài đưa 
đẩy như mái chèo.  

Genus Rhinoptera 
[Trang 230-234] 
 

Genus [Xem trang 238-250] 

Viền thùy dưới mỏ 
chim có rãnh sâu ở 

giữa 

Genus Aetobatus 
[Trang 218-220] 

Genus Aetomylaeus 
(Cá Ó không gai) 
[Trang 222-226] 

Genus Myliobatis 
(Cá Ó có gai) 
[Trang 228] 

MYLIOBATIDAE 

Viền sau vạt giữa 
mũi hầu như thẳng 

Viền sau vạt giữa 
mũi có rãnh sâu 

Phần mỏ chim của vây ngực nối 
với đĩa ngực bằng lằn dưới mắt, 

có ngạnh  

Phần mỏ chim của vây ngực (mõm) nối 
với đĩa ngực mà không cần lằn dưới 

mắt; không có ngạnh 
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Viền thùy dưới mỏ chim tròn 

MOBULIDAE 
(Họ cá Ó dơi) 

RHINOPTERIDAE 
(Họ cá Ó mõm bò) 

Hai bên trước đầu 
nhô ra vạt dài đưa 
đẩy như mái chèo.  

Genus Rhinoptera 
[Trang 230-234] 
 

Genus [Xem trang 238-250] 

Viền thùy dưới mỏ 
chim có rãnh sâu ở 

giữa 

Genus Aetobatus 
[Trang 218-220] 

Genus Aetomylaeus 
(Cá Ó không gai) 
[Trang 222-226] 

Genus Myliobatis 
(Cá Ó có gai) 
[Trang 228] 

MYLIOBATIDAE 

Viền sau vạt giữa 
mũi hầu như thẳng 

Viền sau vạt giữa 
mũi có rãnh sâu 

Phần mỏ chim của vây ngực nối 
với đĩa ngực bằng lằn dưới mắt, 

có ngạnh  

Phần mỏ chim của vây ngực (mõm) nối 
với đĩa ngực mà không cần lằn dưới 

mắt; không có ngạnh 
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Viền thùy dưới mỏ chim tròn 

MOBULIDAE 
(Họ cá Ó dơi) 

RHINOPTERIDAE 
(Họ cá Ó mõm bò) 

Hai bên trước đầu 
nhô ra vạt dài đưa 
đẩy như mái chèo.  

Genus Rhinoptera 
[Trang 230-234] 
 

Genus [Xem trang 238-250] 

Viền thùy dưới mỏ 
chim có rãnh sâu ở 

giữa 

Genus Aetobatus 
[Trang 218-220] 

Genus Aetomylaeus 
(Cá Ó không gai) 
[Trang 222-226] 

Genus Myliobatis 
(Cá Ó có gai) 
[Trang 228] 

MYLIOBATIDAE 

Viền sau vạt giữa 
mũi hầu như thẳng 

Viền sau vạt giữa 
mũi có rãnh sâu 

Phần mỏ chim của vây ngực nối 
với đĩa ngực bằng lằn dưới mắt, 

có ngạnh  

Phần mỏ chim của vây ngực (mõm) nối 
với đĩa ngực mà không cần lằn dưới 

mắt; không có ngạnh 
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KHÓA PHÂN LOẠI GIỐNG 

 
 

 
 
                                                                         

 
 
 
 
  

 
 
  
  
 

 
 
 

 

DASYATIDAE (Họ cá Đuối bồng) 

Genus Urogymnus 
(Đuối bồng da gai) 
[Trang 210] 

Genus Himantura 
(Đuối bồng đuôi dài) 
[Trang 148-188] 

Không có 
ngạnh; toàn đĩa 
thân có nốt sần 

sắc 

Genus Taeniura 
(Đuối bồng thân tròn) 
[Trang 206] 

Không có nếp da trên đuôi; gốc 
đuôi hẹp và tròn đến hơi dẹt  

Đĩa thân hình  
oval; mặt lưng 
có các chấm 

xanh 

Genus Taeniurops 
[Trang 208] 

Một hoặc nhiều ngạnh 
trên đuôi; không dài, 

có các nốt sần sắc trên 
mặt đĩa thân  

Nếp da trên mặt bụng của đuôi; đôi khi 
trên mặt lưng; gốc đuôi tương đối rộng, dẹt 

đặc trưng  

Đĩa thân gần tròn; mặt 
lưng có các chấm đen 

trắng  
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Viền trước đĩa 
thân lồi đều, mặt 

bụng xám 

Genus Pteroplatytrygon 
[Trang 204] 

Nếp gấp da dưới hơi 
sâu, chiều sâu lớn nhất 
của nó bằng hoặc vượt 
quá chiều dài lỗ phun 

nước 

Genus Pastinachus 
[Trang 196-202] 

Nếp gấp da dưới hơi 
nông, đuôi dẹt, dải 

băng tối căng ngang 
hai mắt 

Genus Neotrygon 
[Trang 190-194] Genus Dasyatis 

[Trang 128-146] 

Nếp gấp da dưới hơi 
nông, đuôi không dẹt, 
không có dải băng tối 
căng ngang hai mắt 
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Plesiobatis daviesi  (Wallace, 1967) 
English names:  Giant stingaree, Deepwater stingray 
Malay name:  Pari lembik merah 
Japanese name:   Usu ei 
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PLESIOBATIDAE (Giant Stingarees) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm dài mỏng, mút mõm kéo dài thành thùy  
2 Mắt nhỏ 
3 Viền sau lỗ phun nước thường tạo thành góc 
4 Mặt lưng màu nâu tím hoặc xám tía  
5 Bề mặt đĩa thân trên có các vảy tấm mịn nhỏ; thịt mềm 
6 Đuôi có vây đuôi dạng thùy dài, mỏng  
7 Ngạnh sắc lộ rõ trên đuôi, nằm xa sau vây bụng 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến tối thiểu 270 cm; kích thước khi 
mới sinh khoảng 50 cm. Kích thước con đực và con cái trưởng thành khoảng từ 130–172 
cm và189–200 cm.     
 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống trên sườn thềm lục địa trong khoảng độ sâu 275-680 
m. Đã ghi nhận được ở vùng biển Inđônêxia, Malaixia và Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, đặc điểm sinh học biết rất ít. Thức ăn cơ bản bao gồm cá 
nhỏ, chân đầu và giáp xác. 
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt không thường xuyên bằng nghề lưới kéo đáy vùng nước 
sâu. Loài cá kinh tế. Sử dụng thịt cá nhưng ít được đề cập 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài ít được quan tâm. 
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Dasyatis cf  acutirostra  Nishida & Nakaya, 1988   
English name:  Pointed snout stingray 
Malay name:  Pari muncung panjang    
 

 



 

 

 



 



 

 



 



 



 



 

Dasyatis acutirostra 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm dài hình tam giác  
2 Chiều dài trước mắt đến mõm bằng 36,9-43,9% chiều rộng đĩa thân 
3 Mắt nhỏ 
4 Viền trước đĩa thân lõm, viền sau lồi 
5 Đĩa thân tương đối dẹt 
6 Đuôi dài và giống cái roi với nếp gấp mặt bụng đuôi 
7 Mặt lưng màu nâu nhạt  
8 Van mũi có tua, viền sau gần thẳng 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến 72 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Mẫu vật này bị bắt ở eo biển Malacca, Malaixia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, đặc điểm sinh học không biết.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt không thường xuyên bằng nghề lưới kéo. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá. 
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Dasyatis akajei  (Müller & Henle, 1841)   
English name:  Red stingray 
Malay name:  Pari merah  
Thai name: Gra-ben-hang-hwai    
Japanese name:  Aka ei 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác và nhọn 
2 Đĩa thân hình thoi, ở trên nâu đỏ; ở dưới trắng tuyền với viền rộng màu vàng 
3 Viền trước đĩa thân hơi lõm, viền sau lồi 
4 Viền trên mắt và sau lỗ phun nước màu cam 
5 Nốt sần nhỏ ở phía trước, và trở nên lớn hơn ở nửa sau 
6 Kích thước nốt sần gấp đôi loài Dasyatis fluviorum 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đạt đến 66 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố vùng nước ven bờ đến thềm lục địa. Đã ghi nhận  
ở Malaixia, Thái Lan và Việt Nam. Hầu như có thể xuất hiện ở Philipppin. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, đạt đến 10 con/lứa đẻ. Thức ăn cá và giáp xác nhỏ.   
 
Giá trị thương mại:  Đôi khi bị đánh bắt bằng nghề lưới kéo đáy. Loài cá kinh tế. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa. 
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Dasyatis fluviorum  Ogilby, 1908 
English name:  Estuary stingray 
Malay name:  Pari muara 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng, mút mõm nhọn 
2 Đĩa thân hình thoi; mặt lưng màu vàng đến nâu oliu với viền màu nhạt 
3 Viền trước đĩa thân thẳng, viền sau lồi 
4 Mắt nhỏ; viền trên mắt và sau lỗ phun nước màu vàng 
5 Một hàng nốt sần trung bình từ sau đầu đến gốc đuôi 
6 Kích thước nốt sần bằng nửa loài  D. akajei  
7 Đuôi gốc rộng, giẹp; chiều dài nhỏ hơn hai lần chiều rộng đĩa thân 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại 120 cm; kích thước khi mới sinh đạt 11 
cm. Con đực và cái trưởng thành đạt 45 cm và 43 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố phổ biến vùng nước nông ven bờ và cửa sông. Đã 
ghi nhận  ở Inđônexia và Malaixia.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, ít biết về đặc điểm sinh học. Thức ăn là động vật có vỏ.    
 
Giá trị thương mại:  Loài cá ít giá trị thương mại. Hầu như bị đánh bắt bằng nghề lưới 
kéo tôm.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
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Dasyatis laosensis  Roberts and Karnasuta, 1987 
English name:  Mekong stingray 
Thai name: Gra-ben-lao 

 
Photo credit: Chavalit Vidthayanon 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân dày và hình dạng kim cương; góc đĩa tròn 
2 Chiều rộng đĩa thân lớn hơn Chiều rộng đĩa thân một chút 
3 Viền trước đĩa thân hơi lồi, viền sau tròn 
4 Mắt nhỏ, nhỏ hơn lỗ phun nước 
5 Đuôi thon, dài giống cái roi; chiều dài đuôi bằng 1,5 lần chiều dài thân  
6 Nốt sần sắc từ gốc đuôi đến trước ngạnh 
7 Đuôi có một ngạnh 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại 62 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Là loài cá nước ngọt; xuất hiện ở các sông lớn đáy cát. Đã 
ghi nhận  ở sông Mekong thuộc Lào, Campuchia và Thái Lan.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, ít biết về đặc điểm sinh học. Thức ăn là động vật không 
xương sống ở đáy.    
 
Giá trị thương mại:  Rất hiếm khi bị đánh bắt. Sử dụng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài nguy cấp. 
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Dasyatis microps  (Annandale, 1908) 
English names:  Smalleye stingray, Thickspine giant stingray 
Malay names:  Pari mata kecil  
Inđônêxian names:   Pari sapi, Pari babi 
Thai name:  Gra-ben-ta-lek 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân rất rộng và có dạng kim cương góc cạnh 
2 Mặt lưng nâu hồng; hàng đốm trắng trên mỗi bên vây ngực  
3 Mắt rất nhỏ và lỗ phun nước lớn  
4 Các nốt sần không lớn dọc trung tâm đĩa thân hoặc đuôi (bao phủ bằng vảy tấm rất 

nhỏ)  
5 Các nếp da trên đuôi giảm dần chỉ còn thành các rãnh thấp (đôi khi không rõ ràng)   
6 Đuôi có gốc rất lớn, thon dần gần ngạnh  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 220 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố đáy thềm lục địa biển khơi vào đến độ sâu 50 m; 
và vào các cửa sông. Đã ghi nhận  ở Inđônexia, Malaixia, Myanma và Thái Lan.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn là động vật giáp xác và cá nhỏ.    
 
Giá trị thương mại:  Hiếm khi bị đánh bắt bằng lưới kéo và lưới rê. Loài cá kinh tế.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Dasyatis  parvonigra  Last & White, 2008 
English name:  Dwarf black stingray  
Malay name:  Pari lalat cerah 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm ngắn, rộng hình tam giác 
2 Đĩa thân dạng hình thoi góc cạnh 
3 Mặt trên đĩa thân nâu đen không có các chấm  
4 Nốt sần giới hạn đến trung tâm đĩa thân; không có nốt sần trên đuôi trước gai độc  
5 Mặt trên và dưới đuôi có các nếp da nổi bật 
6 Đuôi dài vừa phải, thon dần về ngạnh 
7 Mặt bụng đĩa thân viền đen (không vàng)   

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 51 cm; kích thước con đực 
trưởng thành khoảng 35 cm.  
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố ở đáy từ ven bờ đến 125 m. Đã ghi nhận ở 
Inđônexia và Malaixia. Hầu như có thể xuất hiện ở Thái Lan và Philippin.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm động vật giáp xác và cá nhỏ.    
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu. Sử dụng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không được đánh giá. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Dasyatis cf. longa  (Garman, 
1990) trong White và cs. (2006); Dasyatis cf. longus  (Garman) trong White & Dharmadi 
(2007); Dasyatis kuhlii  dạng không chấm (đánh số 230)  trong Yano và cs. (2005) 
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Dasyatis sinensis  (Steindachner, 1892) 
English name:  Chinese stingray 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác và lồi 
2 Đĩa thân có dạng hình thoi  
3 Viền trước và sau đĩa thân hơi lõm 
4 Mặt lưng của đĩa thân xám có viền vàng  
5 Mặt lưng được phủ một dải vảy tấm nhỏ giữa lưng  

 
Kích thước (DW):  Mẫu vật lưu trữ (chiều rộng đĩa thân 38 cm) là cá đã trưởng thành.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Đã được báo cáo ở Thượng Hải. Mẫu vật hiện tại nhìn rất 
tươi và bị bắt ở vùng ven bờ Kelantan. Đã ghi nhận ở Malaixia.   
 
Đặc điểm sinh học: Ít biết về đặc điểm sinh học.     
 
Giá trị thương mại:  Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo. Loài cá kinh tế.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Dasyatis cf thetidis   Ogilby, 1899 
English name:  Thorntail stingray 
Malay name:  Pari ekor duri  
Inđônêxian names:  Pari boro, Pari jantung 
Thai name: Gra-ben-hang-naum  
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng, mút mõm nhọn 
2 Đĩa thân có dạng hình thoi, viền trước hầu như thẳng 
3 Mắt nhỏ 
4 Trung tâm đĩa thân có 1 hàng nốt sần tam giác lớn 
5  Đuôi hầu như chỉ có 1 ngạnh 
6 Các nốt sần hình tam giác sắc trên đuôi từ trước ngạnh đến chóp đuôi 

 
Kích thước (DW):  Đã có báo cáo bắt gặp cá thể có đĩa thân rộng 180 cm. Kích thước cá 
thể có thể bơi tự do khoảng 35 cm.   
 
Môi trường sống và Phân bố:  Các mẫu vật được ghi nhận ở vùng biển Sarawak 
(Malaixia) và Thái Lan.   
 
Đặc điểm sinh học: Ít biết về đặc điểm sinh học. Bị đánh bắt bằng lưới kéo đáy. 
 
Giá trị thương mại:  Loài cá kinh tế.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài thiếu dữ liệu. 
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Dasyatis ushiei   (Jordan & Hubbs, 1925)  
English name:  Cow stingray 
Malay name:  Pari ekor lembu 
Thai name: Gra-ben-hang-naum 
     

 

 

 

 

 

 

  



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

145 

DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Đĩa thân hình kim cương góc cạnh 
2 Mặt lưng của đĩa thân đen; mặt bụng có viền tối màu (đôi khi nhạt) 
3 Các nốt sần trải rộng dọc đường giữa đĩa thân và trên đuôi 
4 Cụm các nốt sần lớn trên đuôi trước ngạnh ở con trưởng thành  
5 Mặt lưng, có các nếp da tạo lằn thấp trong và ngoài đuôi 
6 Nếp gấp da dưới nông và dài trên đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến 202 cm. Kích thước khi mới sinh đạt 30-
35 cm. Cá đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 117 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy ở đảo và thềm lục địa đến độ sâu ít nhất là 190 m. 
Đã được ghi nhận ở vùng biển Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan.   
 
Đặc điểm sinh học: Ít biết về đặc điểm sinh học; phỏng đoán cá đẻ con và phôi thai nhận 
dinh dưỡng từ tử cung cá mẹ. Thức ăn có thể bao gồm cá và động vật không xương sống 
đáy nhỏ.   
 
Giá trị thương mại:  Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo. Sử dụng thịt cá, sụn và đuôi gai.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Dasyatis cf. ushiei (Jordan & 
Hubbs, 1925) trong White và cs. (2006), White & Dharmadi (2007) 
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Dasyatis zugei  (Müller & Henle, 1841)  
English names:  Sharpnose stingray, Pale-edged stingray 
Malay names:  Pari ketuka, Ketuka, Pari nyiru, Pari tanjung 
Inđônêxian names:  Pari biasa, Toka-toka, Tuka-tuka 
Japanese name:  Zugu ei  
Thai name:  Gra-ben-pak-laem  
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Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm rất dài, nhọn 
2 Đĩa thân có đỉnh tròn rộng 
3 Một vài nốt sần nhỏ dọc đường giữa của đĩa thân 
4 Hàng các nốt sần nhỏ trên đuôi trước ngạnh ở những con đã trưởng thành 
5 Đuôi tương đối ngắn, mỏng dần về phía chóp đuôi phía ngoài ngạnh và không có 

các vằn. 
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 29 cm. Kích thước khi mới 
sinh khoảng 7-10 cm. Cá đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 16 cm và 
19 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Vùng biển ven bờ đến độ sâu cũng phải 40 m. Đã ghi nhận 
ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt Nam.   
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, mỗi lứa đẻ 1-5 con. Thức ăn bao gồm chủ yếu là tôm, 
nhưng cũng có giáp xác và cá nhỏ khác.    
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt kèm với số lượng lớn bằng lưới kéo. Là một trong những 
loài cá đuối thương mại quan trọng ở vùng Đông Nam Á; dùng thịt tươi và khô.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa. 
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Himantura astra  Last, Manjaji-Matsumoto & 
Pogonoski, 2008 
English names:  Blackspotted whipray 
Malay name:  Pari bintik hitam 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác  
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh 
3 Mặt trên nâu xám với các đốm đen nhỏ, viền màu nhạt  
4 Không có nếp gấp da trên mặt dưới của đuôi  
5 Đuôi dạng cái roi, có vằn  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt đến 86 cm; kích thước khi 
mới sinh khoảng 20-22 cm. 
Môi trường sống và Phân bố: Phân bố trên đáy mềm vùng thềm lục địa ở độ sâu 10-40 m. 
Đã ghi nhận vùng biển gần biên giới giữa Myanma với Thái Lan và Malaixia (bang 
Terengganu). 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, phôi thai nhận dinh dưỡng từ cá mẹ. Thức ăn bao gồm giáp 
xác và cá nhỏ.  
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo. Chủ yếu dùng thịt và da cá.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài ít quan tâm (cho H. astra). 
  

DASYATIDAE (Stingrays)
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Himantura fai  Jordan & Seale, 1906 
English name:  Pink whipray 
Malay name:  Pari pucat  
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng:  

1. Mõm ngắn và rộng  
2. Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh với mặt trên một màu vàng hoặc hồng xám 

(không có kiểu màu nào là chủ đạo) 
3. Không có dải vảy tấm rõ rệt trên trung tâm đĩa thân  
4. Đường giữa đuôi trước ngạnh không có vảy tấm sần lớn  
5. Gai độc nằm phía trước trên đuôi  
6. Đuôi dài giống cái roi và sẫm màu phía ngoài ngạnh (không có vằn) 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt đến 184 cm (chiều dài toàn 
thân 500 cm). Phôi thai cá đã được ghi nhận có kích thước 68 cm. Cá đực trưởng thành có 
chiều rộng đĩa thân vào khoảng 108–115 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Vùng biển ven bờ đến độ sâu 200 m. Đã ghi nhận ở Brunei, 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm cá nhỏ và động vật không xương 
sống sống đáy.  
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo. Chủ yếu dùng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài ít quan tâm. 
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Himantura gerrardi  (Gray, 1851) 
English names:  Whitespotted whipray, Banded whiptail 

ray 
Malay names:  Pari bintik putih, Pari batik 
Inđônêxian names:   Pari bintang, Pari super, Pari batu 
Japanese name:  Otome ei 
Thai name:  Gra-ben-ma-laeng-wan   

 

 

 


 

 

 

 

Con non 

  

Con trưởng thành 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

153 

DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh  
2 Mặt trên đĩa thân thường có nhiều chấm trắng  
3 Các vảy tấm mịn cách xa nhau ở trung tâm đĩa thân (cá non không có) 
4 Trung tâm đĩa thân thường có 1-5 nốt sần nhỏ 
5 Đuôi không có nốt sần  
6 Đuôi dài dạng roi, với các vằn sáng tối xen kẽ (rất hiếm khi nhạt màu) 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến 100 cm; kích thước khi mới sinh là 18–21 
cm.  Cá đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân là 46 cm và 64 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Vùng biển gần bờ đến độ sâu tối thiểu 60 m. Đã ghi nhận ở  
Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt Nam. 
  
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1–4 con. Thức ăn phỏng đoán bao gồm hai 
mảnh vỏ, giáp xác và cá nhỏ. Hai dạng khác biệt, nhận biết bằng phương pháp gen, xuất 
hiện ở vùng biển Borneo nhưng cần nghiên cứu thêm. 
 
Giá trị thương mại: Là loài rất có giá trị, bị đánh bắt với số lượng lớn bằng lưới kéo đáy. 
Chủ yếu sử dụng thịt cá tươi vì được đánh giá cao.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Trygon macrurus Bleeker, 
1852 
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Himantura granulata  (Macleay, 1883) 
English names:  Whitespotted mangrove stingray, Whitetail stingray 
Malay names:  Pari ekor putih, Pari bintik 
Inđônêxian name:   Pari sapi 
Thai name:  Gra-ben-jud-kao   
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng: 

1 Mõm hình tam giác rộng và ngắn  
2 Hình dạng đĩa thân gần tròn  
3 Mặt trên xám với lốm đốm trắng 
4 Trung tâm đĩa thân không có nốt sần lớn  
5 Gốc đuôi hơi dẹp, thon nhọn đột ngột trước ngạnh  
6 Đuôi không có nốt sần; đuôi không có nếp gấp da dưới  
7 Đuôi tương đối dài giống roi, phía sau đuôi đến ngạnh màu trắng  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt đến 141 cm. Kích thước khi 
mới sinh khoảng 14 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 55–65 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy, trong vùng nước ven bờ nhưng cũng xuất hiện 
vùng biển thềm lục địa có độ sâu ít nhất đến 85 m; con non xuất hiện nhiều trong rừng 
ngập mặn và cửa sông. Đã ghi nhận ở Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan và Philippines 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm chủ yếu cá nhỏ và giáp xác. 
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu. Sử dụng thịt cá 
tươi.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa. 
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Himantura imbricata  (Bloch & Schneider, 1801) 
English name:  Scaly whipray 
Malay names:  Pari ketuka lalat, Ketuka 
Thai name:  Gra-bang  
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm tam giác hẹp và nhọn   
2 Đĩa thân gần giống hình oval, hai góc đĩa tròn rộng  
3 Các dải vảy tấm phẳng ở trung tâm đĩa thân rất hẹp  
4 Đuôi có 4-6 nốt sần dạng lưỡi giáo không lớn; ngắn hơn ½ đường kính mắt 
5 Nhiều hơn 1 (thường 2-3) ngạnh sắc 
6 Phần đuôi phía ngoài ngạnh nhẵn; đuôi ngắn hơn chiều dài thân  
7 Gốc đuôi dẹp, thon nhỏ nhanh tại ngạnh, trở thành sợi phần phía ngoài ngạnh 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 22 cm. Chiều dài toàn thân 
cực đại tối thiểu đạt 65 cm. Con đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 16 
và 18 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Đã tìm thấy ở vùng biển gần bờ của Brunei, Campuchia, 
Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan và Philippines. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, 2-4 con/lứa đẻ. Thường nhầm với loài Himantura walga. 
 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt bằng lưới kéo. Bán thịt cá tươi và muối.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không đủ dữ liệu 
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Himantura javaensis  Last & White, 2013 
English name:  Javanese whipray 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm dài rộng nhọn, góc 101-104o  
2 Đĩa thân gần giống hình oval   
3 Hốc mắt nhỏ, hơi lồi  
4 Mặt lưng đĩa thân và đuôi chủ yếu một màu nâu  
5 Mặt bụng đĩa thân và đuôi trắng, có viền đen trên vây ngực và vây bụng  
6 Vây bụng hơi nhỏ  
7 Sau đầu có 1-3 (thường là 1) hàng vảy tấm nhỏ hình dạng hạt hay trái tim 

 
Kích thước (DW):  Các mẫu vật có chiều rộng đĩa thân từ 12 đến 23.4 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Phân bố ở biển. Chỉ biết từ các mẫu vật thu thập được ở 
bến cá Cilacapcá ở nam trung bộ Java, Inđônêxia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng các loại nghề khai thác ven bờ. Bán thịt cá tươi và 
muối.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không đủ dữ liệu 
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Himantura jenkinsii  (Annandale, 1909)  
English name:  Jenkin’s whipray 
Malay names:  Pari naga, Pari lalat, Pari pasir, 

Pari tanjung 
Inđônêxian names:   Pari aer, Pari duri, Pari kikir 
Thai name:  Gra-ben   
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn và rộng  
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh  
3 Mặt trên một màu nâu vàng  
4 Hàng nốt sần hình mũi giáo và 1 dải hẹp vảy tấm sát nhau kéo dài dọc đầu, lưng và 

đuôi  
5 Ngạnh nằm ở phía trước trên đuôi  
6 Đuôi dài vừa phải, dạng cái roi, một màu sẫm (không có vằn)  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 150 cm (chiều dài toàn thân 
khoảng 300 cm). Kích thước này khi mới sinh 23 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng 
đĩa thân khoảng 70-85 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Vùng biển gần bờ đến độ sâu chí ít cũng 90 m. Đã ghi nhận 
ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan và Philippines. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn phỏng đoán bao gồm giáp xác và cá nhỏ. 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu, Sử dụng thịt cá 
tươi. . 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài ít quan tâm. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Himantura draco Compagno 
& Heemstra, 1984  
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Himantura kittipongi  Vidthayanon & Roberts, 2005  
English name:  Roughback whipray 
Malay name:  Pari sungai kulit kasar   
Inđônêxian name:   Pari macan 
Thai name: Gra-ben-mae-kong 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Hình dạng đĩa thân gần tròn đến oval với mút mõm ngắn, nhọn sắc (nổi bật hơn 
loài H. signifier) 

2 Mặt trên của đĩa thân một màu nâu (thường có các chấm)  
3 Mặt bụng với viền ngoài có dải rộng sẫm màu   
4 Mắt nhỏ; các chấm nhạt ở trước mắt, viền sau lỗ phun nước trắng hoặc vàng  
5 Dải rộng vảy tấm ở trung tâm đĩa thân (mấp mô vì có các nốt sần rải rác)  
6 Đuôi dài, gốc hẹp, giống cái roi, không có vằn; với hai ngạnh dài  
7 Nốt sần đơn hình ngọc trai ở trung tâm đĩa thân  
8 Một hàng các nốt sần hơi lớn ở giữa đuôi  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 37 cm. Con đực trưởng thành 
có chiều rộng đĩa thân khoảng 25 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống ở nước ngọt và cửa sông. Đã ghi nhận ở Malaixia, 
Thái Lan, Lào và Inđônêxia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm động vật không xương sống nhỏ ở 
đáy, cụ thể cá nhỏ và giáp xác. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt chủ yếu bằng lưới rê, câu và bẫy. Dùng thịt cá tươi.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài nguy cấp.  
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Himantura leoparda  Manjaji-Matsumoto & Last, 2008 
English name:  Leopard whipray 
Malay name:  Pari singa  
Inđônêxian name:   Pari macan 
 

  
 

 

 


 

   
 

 

Adult 

 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

165 

DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hình tam giác rộng  
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh; mặt trên của đĩa thân hình da báo   
3 Dải rộng vảy tấm phẳng ở trung tâm đĩa thân  
4 Trung tâm đĩa thân có một hàng có thể đến 15 nốt sần hình trái tim  
5 Hàng giữa đuôi trước ngạnh không có nốt sần  
6 Đuôi dài, thường có 1 hàng chấm trước ngạnh 
7 Các vằn đen trắng bên ngoài ngạnh  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 140 cm. Kích thước khi mới 
sinh (DW) 20 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 70-80 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy mềm vùng biển gần bờ đến độ sâu chí ít đạt 70 
m. Đã ghi nhận ở Brunei, Inđônêxia và Malaixia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Dễ bị nhầm với các loài cùng giống có hoa văn đậm khác. 
Thức ăn bào gồm giáp xác và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng nghề lưới kéo, lưới rê và câu vàng. Chủ yếu dùng 
thịt cá tươi 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá.  
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Himantura undulata (Bleeker, 
1852): Yano và cs. (2005), White và cs. (2006) 
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Himantura lobistoma  Manjaji-Matsumoto & Last, 2006 
English name:  Tubemouth whipray 
Malay name:  Pari mulut tajam  
Inđônêxian names:   Pari lumpur, Pari tanjung 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm rất dài và rộng hình tam giác 
2 Đĩa thân oval, ở trên nâu đến xám  
3 Mắt rất nhỏ 
4 Miệng lồi  
5 Dải vảy tấm rất rộng, viền tụ lại 1 điểm trên mõm  
6 Trung tâm đĩa thân thường có 2-4 nốt sần nhỏ hình ngọc trai  
7 Đuôi dài giống cái roi và đồng màu; không có nốt sần lớn khác trên đĩa thân hoặc 

đuôi 
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến 100 cm, chiều rộng đĩa thân khi mới sinh 
là 18 cm. Con đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân 49 cm và 70 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống ở vùng biển gần bờ. Loài đặc hữu ở Borneo và đông 
Sumatra. 
 
Đặc điểm sinh học: Đặc điểm sinh học ít biết. Cá đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm giáp xác 
và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt vùng biển ven bờ tây Borneo, chủ yếu bằng nghề 
lưới kéo đáy và câu. Sử dụng chủ yếu thịt cá tươi. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp 
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 Himantura marginata  (Blyth, 1860)  
English name:  Blackedge whipray 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm khá tù không có mút mõm dạng thùy kéo dài 
2 Trung tâm đĩa thân màu xám  
3 Viền ngoài đĩa thân phần lớn màu xanh  
4 Mắt nhỏ 
5 Đuôi một màu sẫm, không có vằn  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt đến 179 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện vùng biển gần bờ và cửa sông. Đã ghi nhận ở  
Inđônêxia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng các loại ngư cụ gần bờ. Sử dụng củ yếu thịt cá tươi.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không đủ dữ liệu 
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Himantura oxyrhyncha  (Sauvage, 1878)  
English names:  Longnose marbled whipray, 

Marbled freshwater stingray 
Inđônêxian name:   Pari lumpur, Pari tanjung  
Thai name: Gra-ben-lai suea 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm dài, mút mõm nhọn sắc  
2 Hình dạng đĩa thân oval; màu nâu với các đường vân dạng lưới 
3 Mắt rất nhỏ 
4 Dải vảy tấmở trung tâm đĩa thân hẹp  
5 Trung tâm đĩa có nốt sần dạng ngọc trai lớn  
6 Đuôi dài, gốc rộng, giống cái roi và lốm đốm  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến khoảng 37 cm; kích thước này khi mới 
sinh khoảng 9 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện ở nước ngọt và cửa sông. Được biết có ở  
Inđônêxia, Campuchia và Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học: Đặc điểm sinh học ít biết. Cá đẻ con. Thức ăn có thể bao gồm giáp xác 
nhỏ, thân mềm và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới rê, bẫy ở đáy và câu.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài nguy cấp  
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Himantura pastinacoides  (Bleeker, 1852) 
English name:  Round whipray 
Malay name:  Pari bulat  
Inđônêxian names:   Pari acer, Pari pasir 
Thai name: Gra-ben-bua 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm tương đối ngắn, rộng hình tam giác  
2 Đĩa thân hầu như có dạng oval, ở trên nâu hoặc xám  
3 Dải vảy tấm rất rộng, viền tròn trên mõm  
4 Có một nốt sần lớn hình ngọc trai màu xanh lá trên trung tâm đĩa thân  
5 Đuôi dài, giống cái roi và sẫm màu ở phần sau (không có vằn); không có các nốt 

sần lớn  
 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 86 cm (chiều dài toàn thân 
186 cm); kích thước này khi mới sinh khoảng 15–16 cm. Con đực và cái trưởng thành có 
chiều rộng đĩa thân khoảng 43–46 cm và 58 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống ở vùng biển gần bờ, chủ yếu ở các vịnh, vùng cửa 
sông và gần các cửa sông lớn. Đã ghi nhận ở Inđônêxia and Malaixia và Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm giáp xác và cá nhỏ. 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt bằng lưới kéo và lưới rê. Sử dụng thịt cá tươi và 
da.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Trygon pareh  Bleeker, 1852 
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Himantura polylepis  (Bleeker, 1852) 
English name:  Giant freshwater whipray 
Malay name:  Pari dulang sungai  

  

 

 

 

 

 
 

Dorsal surface 

Ventral surface 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mút mõm dài sắc nhọn  
2 Đĩa thân hầu như tròn, màu xám hoặc nâu   
3 Trung tâm đĩa thân thường có 2 nốt sần hình trái tim  
4 Đường giữa đuôi trước ngạnh không có nốt sần lớn  
5 Đuôi dài, gốc mảnh, giống cái roi và có màu đen (không có vằn)  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 192 cm (chiều dài toàn thân 
gần 500 cm). Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 110 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài này chủ yếu sống ở sông và cửa sông.  Đã ghi nhận ở 
sông Kinabatangan (Sabah, Malaixia) và Kalimantan, Inđônêxia.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Ăn chủ yếu cá con và giáp xác. 
 
Giá trị thương mại: Vô tình bị đánh bắt chủ yếu bằng nghề câu, đôi khi do lưới rê. Là loài 
cá kinh tế.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài nguy cấp 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Himantura chaophraya  
Monkolprasit & Roberts, 1990 trong Yano và cs. (2005) và Ahmad và cs. (2007) 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

176 
 

Himantura signifer  Compagno & Roberts, 1982 
English names:  White-edge freshwater whipray, White-rim 

stingray 
Malay names:  Pari sungai, Pari air tawar  
Thai name: Gra-ben-kao 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

Ventral surface 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mút mõm ngắn, sắc nhọn  
2 Đĩa thân hầu như tròn  
3 Mặt lưng vàng hoặc xám, riêng viền vây ngực và vây bụng trắng; mặt bụng một 

màu trắng  
4 Mắt rất nhỏ; các chấm trắng trước lỗ phun nước và sau mắt  
5 Dải vảy tấm ở trung tâm đĩa thân không có hoặc hẹp ở những con trưởng thành  
6 Trung tâm đĩa thân và đuôi không có nốt sần  
7 Đuôi có gốc rộng, dài, giống cái roi và trắng (không có vằn); ngạnh nằm phía trước 

trên đuôi  
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 41 cm. Kích thước này khi 
mới sinh khoảng 12 cm. Con đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân 21–23 cm và   
25–26 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy cát ở cửa sông và sông. Đã ghi nhận ở  
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan. 
   
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm cá nhỏ, động vật không xương sống ở 
đáy chẳng hạn như giáp xác, động vật có vỏ và ấu trùng côn trùng. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt chủ yếu bằng bẫy, đâm, câu tay và câu đáy chùm.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:   Loài nguy cấp. 
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Himantura cf signifer  Compagno & Roberts, 1982 
English names:  Yellow-edge freshwater whipray, Yellow-

rim stingray 
Malay names:  Pari sungai, Pari air tawar  
  
  

   

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Ventral surface 

1 pearl nốt sần on mid 
dorsal surface 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn, hình tam giác và có mút mõm sắc nhọn 
2 Đĩa thân hầu như tròn  
3 Mặt lưng vàng hoặc nâu xám với viền vây ngực và vây bụng trắng mỏng; mặt bụng 

một màu trắng với viền nâu hiện rõ   
4 Mắt rất nhỏ; các chấm trắng trước lỗ phun nước và sau mắt 
5 Không có dải vảy tấm trên trung tâm đĩa thân hặc hẹp ở những con đã trưởng thành  
6 Trung tâm đĩa thân có các chấm nâu  
7 Ngạnh nằm ở nửa trước của đuôi  
8 Đuôi có gốc rộng, dài giống cái roi và màu nâu sáng (không có vằn)  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 41 cm.   
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy cát ở vùng cửa sông và sông. Đã ghi nhận ở  
Malaixia. 
   
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm cá nhỏ, động vật không xương sống ở 
đáy, chẳng hạn như giáp xác, động vật có vỏ và ấu trùng côn trùng. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt chủ yếu bằng bẫy, đâm, câu tay và câu đáy chùm.  
 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:   Loài không được đánh giá. 
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Himantura sp. A  [Yano, và cs.., 2005] 
English names:  Penang whipray 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm rộng hình tam giác, mút mõm nhọn rõ rệt  
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh, chiều rộng bằng khoảng 1,1 lần chiều dài; viền 

trước đĩa thân hầu như thẳng 
3 Mặt lưng một màu nâu có các chấm trắng nhỏ quanh viền đĩa thân  
4 Dải vảy tấm (rất nhỏ) giữa 2 mắt dọc trung tâm đĩa đến nửa trên của đuôi  
5 Góc vây ngực tròn hẹp  
6 Vây bụng nhỏ, hơi mảnh  
7 Đuôi rất mảnh, dài, giống cái roi; sẫm màu (không có vằn)  

 
Kích thước (DW):  Mẫu vật hiện tại có chiều rộng địa thân đo được là 48 cm.   
 
Môi trường sống và Phân bố: Chỉ có một mẫu vật thu được ở vùng biển Penang 
(Malaixia).  
   
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm cá nhỏ và giáp xác  
 
Giá trị thương mại: Là loài cá kinh tế.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:   Loài không được đánh giá  
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Himantura uarnacoides  (Bleeker, 1852) 
English names:  Bleeker’s whipray, Whitenose whipray 
Malay name:  Pari pasir 
Inđônêxian names: Pari tanjung, Pepasung, Pari lumpur 
Thai name: Gra-ben-ja-muk-kao  
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hình tam giác, hẹp, dài vừa phải  
2 Hình dạng đĩa thân từ oval đến tròn  
3 Mặt lưng xám hoặc nâu đồng nhất  
4 Mặt bụng đĩa thân có viền rộng sẫm màu  
5 Dải vảy tấm rất rộng, viền tròn trên mõm  
6 1-3 nốt sần giống ngọc trai trên trung tâm đĩa thân  
7 Đuôi rất dài, giống cái roi; phía sau đến ngạnh sẫm màu khi còn tươi  
8 Không có nốt sần rộng trên đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 119 cm; kích thước này khi 
mới sinh khoảng 18 cm.  Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 50–60 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện nơi đáy mềm gần bờ đến độ sâu chí ít cũng 30 m.  
Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma và Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm giáp xác và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng. Sử dụng chủ yếu thịt 
và da cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Trygon bleekeri Blyth, 1860 
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Himantura uarnak  (Forsskal, 1775)  
English name:  Reticulate whipray 
Malay name:  Pari rimau  
Inđônêxian names:   Pari  macan, Pari merica 
Japanese name:  Hyomon-otome ei 
Thai name:  Gra-ben-lai-suea-lek  
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hình tam giác rộng  
2 Viền trước của đĩa thân hầu như thẳng  
3 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh; mặt lưng có các chấm đen nhỏ phân bố như tấm 

lưới 
4 Dải rộng vảy tấm phẳng trên trung tâm đĩa thân có 2 nốt sần hình trái tim   
5 Đường giữa của đuôi trước ngạnh không có nốt sần 
6 Đuôi dài, dạng cái roi, có các vằn không đều (thường nhạt màu ở những con đã 

trưởng thành), đuôi có nếp gấp da dưới 
[Ghi chú: H. uarnak  lấm tấm khi còn non và chấm không đều hoặc dạng tấm lưới khi đã trưởng 
thành]  

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến 160 cm. Kích thước này khi mới sinh là 
21-28 cm.  Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân đạt 82–84 cm.  
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy trên nền đáy mềm, đến độ sâu chí ít 50 m. Đã ghi 
nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt 
Nam. 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm giáp xác và cá nhỏ. Hai kiểu gen phân 
biệt có ở vùng biển Borneo có thể là bằng chứng có nhiều hơn một loài.   
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt số lượng nhỏ bằng lưới kéo đáy, lưới rê và câu 
vàng. Sử dụng thịt cá tươi. Cá cũng bị khai thác để lấy da. 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Trygon punctata Gunther, 
1870; Himantura  toshi Whitley, 1939 trong Yano  và cs. (2005). 
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Himantura undulata  (Bleeker, 1852)  
English name:  Honeycomb whipray 
Malay names:  Pari batik , Pari rimau 
Inđônêxian names:   Pari  macan, Pari merica 
Thai name:  Gra-ben-lai-suea-yai   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUVENILE 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm rất nhọn 
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh nhưng không rõ ràng, góc vây ngực tròn rộng  
3 Mặt lưng trang trí với lưới giống tổ ong và các chấm trắng 
4 Dải vảy tấmrộng phẳng; có chủ yếu là các nốt sần hình ngọc trai và 2-3 nốt sần hơi 

nhỏ trên trung tầm đĩa thân 
5 Đường giữa đuôi trước gai độc không có nốt sần 
6 Đuôi dài, giống cái roi, màu sẫm hoặc lằn; không có  các nếp da trên đuôi 

[Ghi chú:  H. undulata có các chấm khi còn non và chấm rải rác hoặc mạng lưới khi đã 
trưởng thành.]  
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 130 cm; kích thước này khi 
mới sinh là 26-27 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 60–70 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy vùng biển gần bờ đáy mềm. Thường nhầm lẫn 
với các loài từa tựa về hình dạng. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, 
Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn bao gồm giáp xác và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo đáy, câu vàng và lưới bén. Sử dung 
chủ yếu thịt và da cá.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp. 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Himantura  fava (Annandale 
1909) trong White và cs. (2006); Himantura sp. B trong  Yano và cs. (2005) 
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Himantura walga  (Müller & Henle, 1841) 
English name:  Dwarf whipray 
Malay names:  Pari ketuka tanjung, Tuka-tuka, Pari 

tanjung 
Inđônêxian names:   Pari kikir, Toka-toka 
Thai name:  Gra-ben-tuk-ta   
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hình tam giác rộng và nhọn  
2 Hình dạng đĩa thân hầu như oval, mặt lưng trơn màu xám hay nâu  
3 Dải vảy tấm phẳng trên trung tâm đĩa thân rộng hơn so với loài Himantura 

imbricata. Không có nốt sần trên trung tâm đĩa thân. 
4 Nốt sần trên đuôi rất dài (chiều dài gốc gần bằng ½ đường kính mắt) 
5 Đuôi ngắn, không giống cái roi (chóp đuôi hình củ hành trên cá cái trưởng thành); 

không có các nếp da trên đuôi 
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 24 cm. Kích thước này khi 
mới sinh là 8-10 cm. Cá đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân là 16–18 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện ở đảo và thềm lục địa, và cũng có mặt ở vùng 
cửa sông. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, 
Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1–2 con. Thức ăn bao gồm chủ yếu giáp xác và 
cá nhỏ sống đáy. 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo và lưới rê. Sử dụng thịt cá tươi hay khô. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Trygon heterurus Bleeker, 
1852. 
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Neotrygon kuhlii  (Müller & Henle, 1841) 
English names:  Bluespotted stingray, Kuhl’s stingray 
Malay names:  Pari lalat, Pari rimau, Kiampau 
Inđônêxian names:   Pari blentik, Pari kodok 
Japanese name:  Yakko ei 
Thai name:  Gra-ben-ja-muk-to   

 

 

 

 

 
  

 

 
Oronasal region 

Ventral đĩa thân 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn, hình tam giác rộng với dải đen ngang hai mắt  
2 Đĩa thân hình thoi góc cạnh  
3 Các chấm xanh sáng trên lưng đĩa thân 
4 Một vài nốt sần ngắn nằm trong đường giữa của đĩa thân 
5 Không có nốt sần trên đuôi trước ngạnh; không có các nếp da trên đuôi 
6 Đuôi vằn vện bên ngoài ngạnh với đoạn trắng hơi hẹp gần chóp đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 42 cm. Kích thước này khi 
mới sinh là 14 cm.  Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 26 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện ở đảo và thêm lục địa đến độ sâu 90 m. Đã ghi 
nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt 
Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1–2 con. Thức ăn bao gồm chủ yếu giáp xác và 
cá nhỏ sống đáy. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt số lượng lớn bằng lưới kéo và bẫy. Chủ yếu dùng thịt cá 
tươi. 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài không đủ dữ liệu. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Dasyatis kuhlii (Müller & 
Henle): White và cs. (2006), White & Dharmadi (2007), Yano và cs.(2005) and Ahmad và 
cs.(2007) 
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Neotrygon cf leylandi   Last, 1987 
English name:  Painted maskray 
Malay name:  Pari bintik petak   
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mút mõm tương đối tù  
2 Trang trí giống mặt nạ quanh 2 mắt 
3 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh, chiều rộng cơ thể lớn hơn chiều dài cơ thể 
4 Mặt lưng bao phủ kiểu tổ ong rối rắm có màu nhạt; có các dải đen nhỏ  
5 Mặt bụng trắng với viền xám trên vây ngực   
6 6 nốt sần đơn lẻ nằm nối tiếp trên đường giữa dọc đĩa thân 
7 Không có nốt sần trên đuôi trước ngạnh  

  
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 25 cm; chiều dài toàn thân 
cực đại tối thiểu đạt 53 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống vùng thêm lục địa từ độ sâu 5 đến 80 m. Đã ghi nhận 
ở Inđônêxia và Malaixia (Terengganu). 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Tồn tại như 2 kiểu màu. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo. Sử dụng chủ yếu thịt cá tươi. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:   Loài không được đánh giá. 
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Neotrygon  cf  picta  Last & White, 2008  
English name:  Peppered maskray 
Malay name:  Pari bintik lada 
Thai name: Gra-ben-pic-thai 
        

 

 

 

 

 
 

 

Neotrygon  picta 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hình tam giác rộng [chiều dài mõm bằng 1,7-2,1 lần chiều rộng hốc mắt] 
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh, rộng hơn dài, chiều rộng bằng 1,2 lần chiều dài 
3 Các đốm hạt tiêu màu đen rải rác mặt lưng không theo quy luật 
4 Trang trí dạng mặt nạ quanh 2 mắt   
5 3-4 nốt sần đơn lẻ nằm nối tiếp trên đường giữa của đĩa thân 
6 Không có nốt sần trên đuôi trước ngạnh 

  
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại đã ghi nhận ở con cái là 27.5 cm và con 
đực là 24 cm. Kích thước này khi mới sinh là 9.0-10.5 cm 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Đã biết phân bố trong vùng thềm lục địa bắc và đông bắc 
Úc ở độ sâu 5-96 m. Đã ghi nhận ở Inđônêxia, Malaixia (Terengganu) và Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo. Sử dụng chủ yếu thịt cá tươi. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không được đánh giá. 
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Pastinachus atrus  (Macleay, 1883) 
English names:  Banana-tail ray, Fantail ray, Feathertail ray 
Malay names:  Pari bendera, Pari daun, 

Pari nyonya 
Inđônêxian name:   Pari bendera 
Japanese name:  Tsuka ei 
Thai name:  Gra-ben-tong   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Male specimen 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn tròn;  đỉnh đầu hầu như không có vảy tấm 
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh  
3 Dải rộng vảy tấm phẳng trên trung tâm đĩa thân 
4 Một đến ba nốt sần; nốt sần lớn hơn khi so với loài P. graciliaudus 
5 Gốc đuôi hơi rộng; không có hàng nốt sần dọc đường giữa của đuôi 
6 Nếp gấp da dưới của đuôi rất sâu; kết thúc xa chóp đuôi  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đạt đến 200 cm. Kích thước này khi mới sinh khoảng 18 
cm.  Chiều rộng đĩa thân con đực trưởng thành là 96–98 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy, ven bờ đến thềm lục địa  có độ sâu chí ít là  60 
m. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin 
và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Khoảng 2 con/lứa đẻ. Thức ăn của con trưởng thành phỏng 
đoán bao gồm giáp xác và cá. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng. Sử dụng chủ yếu thịt 
và da cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài không được đánh giá 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Pastinachus sephen  (Forsskal, 
1775)  trong Yano và cs.(2005) và White và cs.(2006). 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

198 
 

Pastinachus gracilicaudus  Last & Manjaji-Matsumoto, 2010 
English name:  Narrowtail stingray 
Malay name:  Pari bendera ekor nipis  
Inđônêxian name:   Pari bendera 
Japanese name:  Tsuka ei 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn và tròn; đỉnh đầu hầu như không có vảy tấm 
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc gạnh 
3 Dải rộng vảy tấm phẳng trên trung tâm đĩa thân 
4 1-3 nốt sần ở gáy; nốt sần lớn hơn nằm giữa hai nốt nhỏ hơn  
5 Gốc đuôi hơi rộng, không có hàng nốt sần dọc giữa đuôi 
6 Nếp gấp đuôi nhạt màu, nông (tối đa chiều sâu <3 lần chiều cao trên đuôi) 
7 Nếp gấp da mặt dưới kết thúc xa chóp đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại cỡ 83 cm (chiều dài toàn thân >200 cm). 
Chiều rộng đĩa thân con đực trưởng thành là 67 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy trên thêm lục địa, chủ yếu gần bờ. Không xác 
định rõ. Đã ghi nhận ở Inđônêxia và Malaixia. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Khoảng 2 con/lứa đẻ. Thức ăn có thể bao gồm giáp xác và 
cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng rê đáy, kéo đáy và câu vàng. Sử dụng chủ yếu thịt 
và da cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không được đánh giá 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Pastinachus sephen (Forsskal) 
trong Yano và cs.(2005) và Ahmad và cs.(2007). 
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Pastinachus solocirostris  Last, Manjaji & Yearsley, 2005 
English name:  Roughnose stingray 
Malay name:  Pari bendera muncung kasar  
Inđônêxian names:   Pari bendera, Pari gunung 
Japanese name:  Tsuka ei  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pointed denticles at 
snout tip 
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 DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hơi hẹp nhọn; đỉnh đầu bao phủ bởi các vảy tấm hình mũi giáo rộng  
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh thấy rõ 
3 Dải rộng vảy tấm phẳng trên trung tâm đĩa thân 
4 Một nốt sần ở gáy giữa 2 nốt sần nhỏ 
5 Gốc đuôi hươi rộng, không có hàng nốt sần dọc giữa đuôi 
6 Nếp gấp đuôi hơi nông (tối đa chiều sâu <3 lần chiều cao trên đuôi) 
7 Nếp gấp da mặt dưới kết thúc xa chóp đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 69 cm; kích thước này khi 
mới sinh là 20 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân là 36–39 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện vùng gần bờ trên thềm lục địa, phần lớn gần cửa 
sông lớn. Giới hạn trong vùng biển Inđônêxia và Malaixia (Borneo và Sumatra). 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Khoảng 2 con/lứa đẻ. Thức ăn bao gồm giáp xác và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng. Sử dụng thịt và da cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Pastinachus cf.  sephen 
(Forsskal, 1775) trong Yano và cs.(2005). 
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Pastinachus stellurostris  Last, Fahmi & Naylor, 2010 
English name:  Starrynose stingray 
Malay name:  Pari bendera muncung bintang 
Inđônêxian name:   Pari bendera  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Last và cs.., 2010 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

203 

DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hình tam giác nhọn; đỉnh đầu bao phủ bởi vảy tấm hình sao lớn  
2 Hình dạng đĩa thân có 4 góc cạnh rõ rệt 
3 Dải rộng vảy tấm phẳng trên trung tâm đĩa thân 
4 2 nốt sần lớn ở gáy trên trung tâm đĩa thân 
5 Hàng nốt sần nhỏ dọc giữa đuôi; gốc đuôi hơi lớn  
6 Nếp gấp da dưới nông (sâu tối đa <3 lần chiều cao trên đuôi); kết thúc xa chóp  

đuôi 
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng thân cực đại tối thiểu đạt 43 cm (chiều dài toàn thân 134 
cm). 

 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống đáy và có thể phân bố ở cửa sông lớn; có thể là loài 
đặc hữu ở vùng biển Borneo (Malaixia và Inđônêxia). 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Khoảng 2 con/lứa đẻ.  Thức ăn bao gồm động vật không 
xương sống và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng. Là loài cá 
kinh tế. Sử dụng thịt và da cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài không được đánh giá. 
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Pteroplatytrygon violacea  (Bonaparte, 1832) 
English names:  Pelagic stingray, Blue stingray, Violet stingray 
Malay name:  Pari hitam  
Inđônêxian names:   Pari lampin, Pari lemer, Payubek 
Japanese name:  Karasu ei  
Thai name:  Gra-ben-dam  
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Hình dạng phía trước đĩa thân rất lồi và tù  
2 Viền ngoài của đĩa thân góc cạnh 
3 Cả mặt lưng và bụng có màu nâu đen đến đen  
4 Hàng nốt sần nhỏ dọc đường giữa đĩa thân 
5 Nếp gấp da dưới rất nông, kết thúc xa chóp đuôi  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 59 cm; kích thước này khi 
mới sinh là 16-20 cm.  Con đực và cái trưởng thành có chiều rông đĩa thân là 35–38 và 45–
50 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống nổi; thường bắt gặp từ 100 m nước trở lên và hiếm 
khi vào gần bờ. Phân bố khắp thế giới trong vùng biển nhiệt đới và ôn đới. Đã ghi nhận ở 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Đẻ mỗi lứa 2–9 con. Thức ăn bao gồm sứa, mực ống,  giáp 
xác và cá. 
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt kèm của nghề câu vàng cá ngừ và lưới rê. Là loài  
cá kinh tế. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài ít quan tâm. 
 
  



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

206 
 

Taeniura lymma  (Forsskal, 1775) 
English names:  Bluespotted fantail ray, Ribbontail stingray 
Malay names:  Pari karang, Pari reben, Kiampau  
Inđônêxian names:   Ikan pari, Pari kembang, Pari totol 
Thai name:  Gra-ben-tong   
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Hình dạng đĩa thân oval 
2 Mặt lưng có nhiều  chấm xanh sáng  
3 Mặt lưng đĩa thân hầu như nhẵn đến lợn cợn hạt (vảy tấm rất nhỏ)  
4 Có ngạnh (thường là 2), nằm gần chóp đuôi 
5 Nếp gấp da dưới của đuôi hơi sâu, kéo dài đến chóp đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 35 cm. Kích thước này khi 
mới sinh là 13-14 cm.  Con đực và cái trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 20–22 
cm và 20–24 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố:  Loài cá đuối chủ yếu sống rạn san hô; xuất hiện gần bờ 
đến độ sâu chí ít đạt 20 m. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, 
Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con.  Thức ăn bao gồm chủ yếu là thân mềm, giun và giáp xác 
nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo, bẫy và lưới rê ở vùng ven bờ. Sử dụng phổ 
biến thịt cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp bị đe dọa. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Trygon ornatus Gray, 1830. 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

208 
 

Taeniurops meyeni  Müller & Henle, 1841 
English names:  Blotched fantail stingray, Blackblotched stingray  
Malay names:  Pari kelabu, Pari reben  
Inđônêxian names:   Pari babi, Pari merica 
Japanese name:  Madara ei  
Thai name:  Gra-ben-tok-ka   
 

 

   

 

 

 

 

 

JUVENILE 
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DASYATIDAE (Stingrays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Hình dạng đĩa thân tròn 
2 Mặt lưng sẫm có các đốm trắng và vết lốm đốm (thường mờ nhạt) 
3 Mặt lưng hàu như nhẵn (vảy tấm rất nhỏ) 
4 Một ngạnh lớn trên đuôi 
5 Nếp gấp da mặt dưới đuôi sâu, kéo dài đến chóp đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 180 cm; kích thước này khi 
mới sinh là 30-35 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 100–110 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống đáy trên nền đáy mềm gần rạn san hô và ngoài khơi 
đến độ sâu 400 m. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái 
Lan, Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con, phô thai được nuôi dưỡng từ tử cung con mẹ; đặc điểm 
sinh học ít biết. Thức ăn bao gồm chủ yếu hai mảnh vỏ, giáp xác và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới rê, câu vàng và lưới kéo. Sử dụng thịt 
cá. 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Taeniura melanospilus 
Bleeker, 1853; Taeniura meyeni Müller & Henle, 1841 trong Yano và cs.(2005), White và 
cs.(2006) và White & Dharmadi (2007). 
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Urogymnus asperrimus  (Bloch & Schneider, 1801) 
English names:  Porcupine ray, Roughskin stingaree 
Malay names:  Pari dedap, Pari duri, Pari durian  
Inđônêxian name:   Pari duren  
Thai name:  Gra-ben-bi-ka-nun   
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DASYATIDAE (Stingrays)  
Đặc điểm định dạng 

1 Hình dạng của đĩa thân hầu như tròn 
2 Mặt lưng rất nhám, bao phủ bởi các nốt sần dài nhọn   
3 Gốc đuôi hẹp, có vẻ tròn hơn là giẹp  
4 Không có các nếp da hay ngạnh trên đuôi 

 
Kích thước (DW): Chiều rộng đĩa thân có thể đạt đến 147 cm. Con đực và cái trưởng 
thành có chiều rộng đĩa thân là 90 cm. và 100 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Sống đáy ở vùng biển các đảo và thềm lục địa. Đã ghi 
nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan và Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn chủ yếu bao gồm hai mảnh vỏ và giáp xác. Nốt 
sần của cá nhọn và có thể gây thương tích.  
 
Giá trị thương mại: Hiếm khi bị đánh bắt bằng lưới rê và lưới kéo. Là loài cá kinh tế.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
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Gymnura japonica  (Temminck & Schlegel, 1850)   
English name:  Japanese butterfly ray 
Malay names:  Pari kelawar hitam, Pari tembikar  
Inđônêxian names: Pari kelawar, Pari lowo 
Thai name:  Gra-ben-phi-suea   
Japanese name:  Tsubakuro ei   
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GYMNURIDAE (Butterfly rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mặt lưng trơn, đôi khi có nhiều đốm đen nhỏ  
2 Không có vây lưng 
3 Một ngạnh nhỏ trên gốc đuôi 
4 Chiều dài đuôi từ lỗ huyệt đến chóp bằng nửa hoặc ngắn hơn chiều dài từ mõm đến 

lỗ huyệt 
5 Đuôi có 9-10 lằn đen 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt đến 160 cm; kích thước này khi mới sinh 
khoảng 20-22 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân 55-59 cm. 
  
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện trong vùng biển gần bờ. Đã ghi nhận ở 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 5 con hoặc nhiều hơn. Thức ăn phòng đoán 
bao gồm giáp xác và cá nhỏ.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt bằng lưới kéo đáy, lưới rê và rê 3 lớp. Sử dụng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài không được đánh giá. 
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Gymnura poecilura  (Shaw, 1804)  
English name:  Longtail butterfly ray 
Malay names:  Pari kelawar bintik, Pari tembikar  
Inđônêxian names:   Pari lowo, Pari kelawar 
Japanese name:  Onaga tsubakuro ei  
Thai name:  Gra-ben-phi-suea-hang-yaw   

 
s
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GYMNURIDAE (Butterfly rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mặt lưng một màu nâu hoặc nâu vàng có các đốm trắng và đen rải rác  
2 Không có vây lưng; không có ngạnh trên gốc đuôi 
3 Chiều dài đuôi từ lỗ huyệt đến chóp gần bằng chiều dài mõm đến lỗ huyệt  
4 Đuôi có 9 vằn đen 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 99 cm; kích thước khi mới 
sinh khoảng 20–26 cm. Con đực trưởng thành có chiều dài đĩa thân khoảng 45 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện vùng thềm lục địa đến độ sâu chí ít 30 m. Đã ghi 
nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt 
Nam. 
  
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Có thể đẻ đến 7 con/lứa đẻ. Ăn chủ yếu cá nhỏ, giáp xác và 
thân mềm. 
 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt bằng lưới kéo đáy, và đôi khi bằng rê 3 lớp. Sử 
dụng phổ biến thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp bị đe dọa. 
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Gymnura zonura  (Bleeker, 1852)  
English names:  Zonetail butterfly ray  
Malay names:  Pari tembikar, Pari kelawar  
Inđônêxian names:   Pari lowo, Pari kelawar, Pari payung  
Thai name:  Gra-ben-phi-suea-lai  
z  
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GYMNURIDAE (Butterfly rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mặt lưng của đĩa thân màu nâu có nhiều chấm đen hoặc các đường xen kẽ các đốm 
tròn lớn màu vàng hoặc các đốm không đều, đôi khi thành hàng hoặc các đốm mắt  

2 Thường có một vây lưng nhỏ ở gốc đuôi  
3 Có ngạnh   
4 Chiều dài đuôi khoảng 2/3 chiều dài mõm đến lỗ huyệt 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân đạt tới 108 cm; kích thước này khi mới sinh là  
20-21 cm.  Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân khoảng 46–50 cm. 
  
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện vùng biển gần bờ, từ nơi nước nông đến độ sâu 
chí ít cũng 37 m. Đã ghi nhận ở Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan và Philippin. 

 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 2–4 con. Thức ăn bao gồm chủ yếu là cá nhỏ và  
giáp xác. 
 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt kèm bằng lưới kéo và lưới rê. Sử dụng thịt cá ở 
khắp khu vực Đông Nam Á.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Gymnura japanica (Temminck 
& Schlegel, 1850)  trong White và cs.(2006), White & Dharmadi (2007); Aetoplatea 
zonura  Bleeker, 1852 trong Yano và cs.(2005) và Ahmad và cs.(2007). 
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Aetobatus flagellum  (Bloch & Schneider, 1801)  
English name:  Longhead eagle ray 
Malay name:  Pari lang kepala muncung panjang  
Inđônêxian name:   Pari burung 
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MYLIOBATIDAE (Eagle rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm rất dài, hẹp và tròn  
2 Mặt lưng của đĩa thân trơn và không có đốm 
3 Van mũi hình chữ V 
4 Chóp sau vây bụng tròn rộng  
5 Lỗ phun nước nằm giao giữa mặt lưng và cạnh bên trên đầu 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 72 cm. Con đực trưởng thành 
có chiều rộng đĩa thân 44 cm. 
  
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện ở biển khơi. Đã ghi nhận ở Campuchia, 
Inđônêxia, Malaixia và Myanma. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con.  Thức ăn không biết nhưng dường như bao gồm hai mảnh 
vỏ và động vật không xương sống có vỏ cứng khác.  
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt không thường xuyên, thường bị bắt bằng nghề lưới kéo 
và lưới rê. Sử dụng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài nguy cấp 
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Aetobatus ocellatus  (Kuhl, 1823)  
English names:  Whitespotted eagle ray, Spotted eagle ray 
Malay names:  Pari lang bintik putih, Pari lang, Pari helang 
Inđônêxian names:   Pari burung, Pari ayam 
Thai names:  Gra-ben-khan-khaw, Gra-ben-nok   
Japanese name:  Madara tobiei 

 

 

 

 

 

 

Juvenile 
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MYLIOBATIDAE (Eagle rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hơi dài, tròn rộng 
2 Mặt lưng của đĩa thân thường có nhiều chấm trắng (đôi khi thưa thớt và giới hạn 

phần sau đĩa thân) 
3 Lỗ phun nước nằm giao giữa cạnh bên và mặt lưng trên đầu 
4 Van mũi hình chữ V  

Kích thước (DW): Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 300 cm; kích thước này khi 
mới sinh là 33–36 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân 100–110 cm. 
  
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện vùng biển gần bờ trên thêm lục địa, đôi khi gặp 
ở cửa sông, đôi khi khá xa vùng biển xa bờ trong vùng biển khơi.  Đã ghi nhận ở Brunei, 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan (biển Andaman), Philippin, và Việt 
Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 2–4 con. Thức ăn bao gồm động vật hai mảnh 
vỏ, động vật chân bụng, giun nhiều tơ, cá nhỏ, giáp xác và động vật chân đầu.   
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng gần bờ. Sử dụng thịt 
cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không được đánh giá 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Aetobatus narinari 
(Euphrasen, 1790) trong Yano và cs.(2005), White và cs.(2006) và Ahmad và cs.(2007): 
Aetobatus cf. narinari (Euphrasen, 1790) trong Compagno và cs.(2005); Aetobatus guttatus 
(Shaw, 1804) trong Compagno & Last (1999a). 
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Aetomylaeus maculatus  (Gray, 1834)  
English names:  Mottled eagle ray, Ocellate eagle ray 
Malay name:  Pari lang tompok putih 
Inđônêxian names:   Pari burung, Pari ayam 
Thai name:  Gra-ben-nok-jud-kao   

 

 

 
 


 

 


 

 

Juvenile 
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MYLIOBATIDAE (Eagle rays)  
Đặc điểm định dạng 

1 Lằn thịt bên đầu không nối với viền của đĩa thân 
2 Lỗ phun nước ở hai bên đầu  
3 Viền của van mũi gần miệng hầu như thẳng  
4 Mặt lưng màu nâu với các đốm trắng (có đốm mắt mờ ở nửa sau đĩa thân khi cá 

còn non) 
5 Viền sau vây lưng dựng thẳng, khởi điểm của vây lưng hơi sau đầu bám vây bụng  
6 Đuôi dài hơn hai lần chiều rộng cơ thể 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 100 cm; kích thước này khi 
mới sinh đạt 29 cm.  Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân tới 71 cm. 

 
Môi trường sống và Phân bố: Đã tìm thấy trong vùng biển gần bờ. Đã ghi nhận ở 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Thức ăn có thể là động vật hai mảnh vỏ, và động vật không 
xương sống ở đáy khác.   

 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị dánh bắt trong vùng bằng lưới kéo, lưới bén và rê. Sử dụng 
thịt cá 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài nguy cấp. 
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Aetomylaeus nichofii  (Bloch & Schneider, 1801) 
English name:  Banded eagle ray 
Malay name:  Pari lang jalur 
Inđônêxian names:   Pari burung, Pari lamping 
Japanese name:  Aosuji tobiei  
Thai name:  Gra-ben-nok-bang   
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MYLIOBATIDAE (Eagle rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Lằn thịt bên đầu không nối với viền của đĩa thân 
2 Mặt lưng màu nâu vàng với khoảng 5 dải xanh  
3 Viền của van mũi gần miệng hầu như thẳng  
4 Lỗ phun nước ở hai bên đầu  
5 Viền sau vây lưng tạo góc, khởi điểm của vây lưng hơi trước hoặc đối diện đầu 

bám vây bụng  
 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 72 cm; kích thước này khi 
mới sinh khoảng 17 cm.  Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân 39–42 cm. 
   
Môi trường sống và Phân bố: Sống đáy trên thềm lục địa gần bờ đến chí ít 70 m. Đã ghi 
nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, Philippin và Việt 
Nam. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Mỗi lứa có thể đẻ đến 4 con. Thức ăn phỏng đoán bao 
gồm động vật hai mảnh vỏ và động vật không xương sống khác.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt bằngtrawl nets and gillnets. Used for its meat. 

 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 

 
  

 lưới kéo và lưới rê. Sử dụng thịt cá
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Aetomylaeus vespertilio  (Bleeker, 1852) 
English names:  Ornate eagle ray, Reticulate eagle ray 
Malay name:  Pari lang bunga 
Inđônêxian  name:   Pari elang 
Thai name:  Gra-ben-nok  

 
 

 

 

 

 

 

Edge of nasal curtain near 
mouth almost straight 

JUVENILE 

ADULT 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

227 

MYLIOBATIDAE (Eagle rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mặt lưng màu xanh nâu với các đường sẫm mỏng ở phía trước và các vòng tròn 
trắng và mạng lưới sẫm màu ở phía sau.  

2 Lằn thịt bên đầu không nối với viền của đĩa thân 
3 Lỗ phun nước ở hai bên đầu  
4 Viền sau vây lưng dựng thẳng, khởi điểm của vây lưng hơi sau đầu bám vây bụng  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 300 cm.  Con đực trưởng 
thành có chiều rộng đĩa thân tới 170 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Đã tìm thấy ở thềm lục địa, hiếm gặp ở Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Thức ăn có thể là động vật hai mảnh vỏ và động vật không 
xương sống ở đáy.  
 
Giá trị thương mại: Hiếm khi bị đánh bắt bằng lưới kéo và lưới rê. Sử dụng thịt cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài nguy cấp 
 
 . 
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Myliobatis hamlyni  Ogilby, 1911 
English name:  Purple eagle ray 
Inđônêxian name:   Pari elang 
  
 

 
Identified as Myliobatis tobijei  in Ahmad và cs.,. 2014b
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MYLIOBATIDAE (Eagle rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm nối với viền đầu bằng lằn thịt  
2 Mặt lưng của đĩa thân một màu nâu 
3 Viền của van mũi gần miệng hầu như thẳng 
4 Khởi điểm vây lưng xa phía sau mút sau vây bụng  
5 Có ngạnh trên đuôi 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 170 cm.  Con đực trưởng 
thành có chiều rộng đĩa thân tới 65 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Tìm thấy phổ biến vùng biển gần bờ và xa bờ, đến độ sâu 
chí ít đạt 220 m.  Đã ghi nhận ở Campuchia, Inđônêxia và Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Thức ăn có thể là động vật hai mảnh vỏ và động vật không 
xương sống ở đáy.  
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng gần bờ.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài không được đánh giá 
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MYLIOBATIDAE (Eagle rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm hơi dài, tròn rộng 
2 Mặt lưng của đĩa thân thường có nhiều chấm trắng (đôi khi thưa thớt và giới hạn 

phần sau đĩa thân) 
3 Lỗ phun nước nằm giao giữa cạnh bên và mặt lưng trên đầu 
4 Van mũi hình chữ V  

Kích thước (DW): Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 300 cm; kích thước này khi 
mới sinh là 33–36 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân 100–110 cm. 
  
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện vùng biển gần bờ trên thêm lục địa, đôi khi gặp 
ở cửa sông, đôi khi khá xa vùng biển xa bờ trong vùng biển khơi.  Đã ghi nhận ở Brunei, 
Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan (biển Andaman), Philippin, và Việt 
Nam. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 2–4 con. Thức ăn bao gồm động vật hai mảnh 
vỏ, động vật chân bụng, giun nhiều tơ, cá nhỏ, giáp xác và động vật chân đầu.   
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và câu vàng gần bờ. Sử dụng thịt 
cá.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không được đánh giá 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Aetobatus narinari 
(Euphrasen, 1790) trong Yano và cs.(2005), White và cs.(2006) và Ahmad và cs.(2007): 
Aetobatus cf. narinari (Euphrasen, 1790) trong Compagno và cs.(2005); Aetobatus guttatus 
(Shaw, 1804) trong Compagno & Last (1999a). 

114
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Rhinoptera adspersa  Müller & Henle, 1841 
English name:  Rough cownose ray 
Malay name:   Pari kelawar ekor panjang    
Inđônêxian name:   Pari elang 
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RHINOPTERIDAE (Cownose rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mặt lưng một màu nâu xám; mặt bụng trắng  
2 Hàm trên có 9 hàng răng  
3 Bề mặt lưng của đĩa thân gồ ghề, với các vảy tấm hình sao nhỏ  
4 Khởi điểm vây lưng ngay sau đầu bám vây bụng  
5 Đuôi dài hơn 3 lần chiều dài đĩa thân 

  
Kích thước:  Chiều dài toàn thân đạt đến 99 cm  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Đã ghi nhận ở Malaixia và Myanma. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Hiếm khi bị đánh bắt bằng lưới kéo. 
 
Giá trị thương mại: Sử dụng thịt cá 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN:  Loài sắp nguy cấp. 
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Rhinoptera javanica  Müller & Henle, 1841 
English names:  Javanese cownose ray, Flapnose ray 
Malay names:  Pari kelawar Jawa, Pari ayam, Pari 

lang 
Inđônêxian name:   Pari elang 
Thai name:  Gra-ben-ja-muk-wua  
Japanese name:  Ubhibana tobiei 
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RHINOPTERIDAE (Cownose rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm khía vào tạo thành 2 thùy 
2 Đầu hơi hẹp, chiều rộng đầu tại lỗ phun nước bằng 14.5-16% chiều rộng đĩa thân  
3 Đuôi dài, gấp khoảng 2.6-3.4 lần chiều dài đĩa thân 
4 Đầu hình mỏ chim ngắn phẳng, lằn thịt phía sau của nó không hoặc vừa chạm 

miệng 
5 Khởi điểm vây lưng rõ ràng nằm sau đầu bám vây bụng 
6 Viền sau vây lưng lõm  
7 Không có ngạnh nhỏ trên gốc đuôi 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 150 cm; kích thước này khi 
mới sinh đạt 38 cm. Con đực chưa thành thục có chiều rộng đĩa thân 90 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố:  Xuất hiện phổ biến vùng gần bờ, cửa sông và gần các rạn 
san hô. Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan, 
Philippin và Việt Nam. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Thức ăn phỏng đoán bao gồm chủ yếu động vật hai mảnh 
vỏ và động vật không xương sống ở đáy khác.  
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và lưới bén gần bờ. Sử 
dụng chủ yếu thịt cá.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013: Loài sắp nguy cấp. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Rhinoptera adspersa Müller & 
Henle, 1841 
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Rhinoptera jayakari  Boulenger, 1895 
English name:   Short-tail cownose ray 
Malay name:  Pari lang ekor pendek  
Inđônêxian name:   Pari elang 
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RHINOPTERIDAE (Cownose rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm khía vào tạo thành 2 thùy  
2 Đầu hơi rộng, bề ngang tại lỗ phun nước bằng 16.5-17.5% chiều rộng đĩa thân 
3 Đuôi ngắn, bằng khoảng 1.4-1.8 lần chiều dài đĩa thân  
4 Đầu mỏ chim dài phẳng, viền thịt sau của đầu kéo dài quá miệng đến khe mang 

đầu tiên  
5 Khởi điểm vây lưng trên hoặc hơi vượt quá đầu bám vây bụng  
6 Viền sau vây lưng hầu như dựng đứng  
7 Có ngạnh nhỏ trên gốc đuôi 

Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 90 cm. Con đực trưởng thành 
có chiều rộng đĩa thân 73 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố:  Phân bố thành đàn các nổi lớn, gần bờ và cách xa biển 
khơi. Thường nhầm lẫn với loài R. javanica. Đã ghi nhận ở Inđônêxia và Malaixia. 
 
Đặc điểm sinh học:  Cá đẻ con. Thức ăn không biết nhưng phỏng đoán bao gồm chủ yếu 
động vật không xương sống ở đáy, cũng như động vật nổi nhỏ.  
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng lưới kéo, lưới rê và lưới bén gần bờ. Sử 
dụng chủ yếu thịt cá.  
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không được đánh giá. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Rhinoptera sewelli Misra, 
1946; Rhinoptera sp. 1 trong White và cs.(2006). 
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Genus Manta 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Những đặc điểm chung: 
1 Đầu rất rộng với hai vây đầu dài 
2 Miệng là điểm đầu tiên của đầu, nằm ngay mút mõm   
3 Các vây đầu không thẳng  
4 Đuôi thường không có ngạnh  
5 Răng thường chỉ có ở hàm dưới, bất thường nếu có ở cả 2 hàm  
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Genus Mobula 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Những đặc điểm chung: 
1 Đầu hẹp và vây đầu ngắn 
2 Miệng nằm sau điểm đầu tiên và ở mặt dưới của đầu  
3 Vây đầu hầu như thẳng  
4 Ngạnh nhỏ đôi khi có trên gốc đuôi 
5 Răng thường ở cả 2 hàm 
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Manta alfredi (Krefft, 1868)  
English names:   Alfredi manta ray 
Malay names:  Pari paus mulut putih  
Inđônêxian names:   Pari kerbau, Plampangan, 

Cawang kalung 
Japanese name: Oni-itomaki ei 
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Miệng là điểm đầu tiên; bên trong miệng và vây đầu thường nhạt màu 
2 Vây đầu lớn và phe phẩy chạm nhau ở giữa miệng 
3 Mút vây ngực có màu nhạt. 
4 Chuyển tiếp giữa các mảng trắng và đen trên mặt lưng không rõ ràng (không giống 

loài M.birostris có ranh giới này rõ nét), tạo thành dạng chữ ‘Y’ chỗ đầu và xuống 
đến giữa lưng cá.   

Kích thước (DW): Chiều rộng đĩa thân đạt đến 500 cm.  Kích thước này khi mới sinh 182-
192 cm (sinh sản nhân tạo). 
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nổi di cư xa. Đã công bố ở Malaixia (Sabah), 
Inđônêxia và Philippin. Hầu như có thể xuất hiện ở Myanma và Thái Lan. Thường thấy 
hợp đàn số lượng lớn.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Cá đẻ 1-2 con/lứa đẻ mỗi 2-3 năm. Cho sinh sản nhân tạo 
thành công ở Bảo tàng thủy sinh học Churaumi Okinawa, Nhật Bản. Giữa năm 2007-2010, 
cùng cặp cha mẹ đẻ ra 4 con. Mỗi thời kỳ mang thai là 366, 367, 372 và 374 ngày. Chiều 
rông đĩa thân khi mới sinh là 181, 182, 190, 191 cm. Ăn động vật phu du và cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng nghề lưới rê và đâm. Các tấm lược mang 
của cá có giá trị cao trong y học cổ truyền Trung quốc.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa.  
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương): Mọi người thường nhầm với 
giống Mobula. 
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Manta birostris  (Walbaum, 1792)  
English names:   Manta ray, Devilfish, Giant manta 
Malay names:  Pari paus  
Inđônêxian names:   Pari kerbau, Plampangan, Cawang 

kalung 
Japanese name: Oni-itomaki ei 
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Miệng là điểm khởi đầu; miệng có màu đen tại mút mõm 
2 Vây đầu lớn và phe phẩy chạm nhau ở giữa miệng  
3 Bên trong miệng và vây đầu thường đen   
4 Lưng có 2 mảng trắng tam giác 2 bên đường giữa tạo thành chữ ‘T’ màu đen trên 

đỉnh đầu. 
 
Kích thước (DW): Chiều rộng đĩa thân có thể đạt đến 910 cm, thông thường 500-600 cm. 
Kích thước này khi mới sinh khoảng 122-149 cm. Con đực và cái trưởng thành có chiều 
rộng đĩa thân khoảng 375–380 và 380–410 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nổi di cư xa. Đã ghi nhận ở Inđônêxia, Malaixia 
(Sabah và eo Malacca) và Philippin. Hầu như có thể xuất hiện ở Myanma và Thái Lan. Hầu 
như có thể nhầm lẫn với các loài Mobula spp. Loài M. birostris dường như không tập trung 
thành đàn lớn giống loài M. alfredi. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con.  Hai đến ba năm, cá đẻ 1 con.   
 
Giá trị thương mại: Đôi khi bị đánh bắt bằng nghề lưới rê và đâm. Các tấm lược mang 
của cá có giá trị cao trong y học cổ truyền Trung quốc 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp nguy cấp.  
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Mobula japanica  (Müller & Henle, 1841) 
English names:   Spinetail mobula, Japanese devilray, 

Spinetail devilray 
Malay name:  Pari paus ekor duri 
Inđônêxian names:  Cawang genul, Lampengan, Pari 

lambingan, Plampangan 
Thai name:  Gra-ben-ra-hu-hang-naum 
Japanese name: Itomaki-ei  
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays)  
Đặc điểm định dạng 

1 Viền trước mõm hầu như thẳng và rộng 
2 Đầu ngắn; lỗ phun nước giống khe hở hình elip, nằm trên viền của đĩa thân  
3 Đĩa thân rộng và hơi giống hình cái liềm  
4 Viền ngoài phía trước của đĩa thân hơi lõm  
5 Đuôi rất dài; lớn hơn nhiều chiều rộng đĩa thân  
6 Mút vây lưng có màu trắng thấy rõ  
7 Ngạnh nhỏ trên gốc đuôi; gốc đuôi tròn  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu là 310 cm. (thường nhỏ hơn 250 
cm). Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân là 198–205 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nổi phân bố rộng cả vùng biển gần và xa bờ (có thể 
ở cả đại dương). Đã ghi nhận ở Brunei, Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái 
Lan và Việt Nam.  
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1-2 con. Thức ăn chủ yếu động vật phù du và 
cá nhỏ.  Thường nhầm lẫn với các loài cá Ó dơi khác. 
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới rê gần bờ. Sử dụng thịt cá tươi cả cho con 
người cũng như mồi cho nghề câu vàng.  
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Mobula japonica (Müller & 
Henle, 1841) trong Yano và cs. (2005) 
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Mobula kuhlii  (Müller & Henle, 1841) 
English names:   Shortfin devilray, Lesser devilray, 

Shorthorn devilray 
Malay names:  Pari paus tanpa duri, Pari kelawar 
Inđônêxian names:  Pari lambingan, Pari lempengan 
Thai name:  Gra-ben-ra-hu-krib-san   
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Viền trước mõm hơi lõm 
2 Đầu rất ngắn; thùy đầu hơi ngắn, bằng 12-14% chiều rộng đĩa thân 
3 Lỗ phun nước gần tròn, nằm bên dưới viền đĩa thân  
4 Đĩa thân tương đối rộng và hơi giống cái liềm  
5 Viền ngoài phía trước của đĩa thân hầu như thẳng  
6 Mút vây lưng không trắng  
7 Không có ngạnh; hình dạng gốc đuôi có 4 góc cạnh theo mặt cắt ngang 

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu là 120 cm; con đực trưởng thành 
có chiều rộng đĩa thân là 115–119 cm; kích thước này khi mới sinh khoảng 31 cm.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nhỏ gần bờ, tính chất địa phương không phổ biến. 
Đã ghi nhận ở Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan và Philippin. 
  
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1-2 con. Thức ăn bao gồm giáp xác phù du, cá 
nhỏ and động vật chân đầu.   
 
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới rê và lưới kéo. Sử dụng thịt cá.  

 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không đủ dữ liệu. 
  
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Dicerobatis draco Gunther, 
1872 
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 Mobula tarapacana (Philippi, 1892)  
English names:   Sicklefin devilray, Chilean devilray 
Inđônêxian names:  Pari lambingan, Lampengan, Plampangan, 

Pari cawang    
Thai name: Gra-ben-ra-hu-khao-yaw     
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Đầu dài với vây đầu ngắn 
2 Mút vây ngực uốn cong mạnh phía sau  
3 Lỗ thở là khe hình elip, nằm trên viền đĩa thân 
4 Vây lưng một màu, mút vây không trắng 
5 Đuôi ngắn hơn chiều rộng đĩa thân; không có ngạnh  

 
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu đạt 328 cm; Kích thước này khi 
mới sinh là 105-139 cm. Con đực trưởng thành có chiều rộng đĩa thân là 234 - 252 cm. 
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nổi gần bờ và xa bờ. Coastal inshore and offshore 
pelagic species. Có thể phân bố ở tất cả các vùng biển nhiệt dới trên khắp thế giới, nhưng 
đã biết xuất hiện rải rác ở các địa phương.  
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1-2 con. Thức ăn chủ yếu cá nhỏ. 
 
Giá trị thương mại: Thường bị đánh bắt kèm bằng nghề lưới rê. Sử dụng tấm lược mang 
(giá trị rất cao), thịt, sụn và da.  
 
Tình trạng bảo tồn:  Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không đủ dữ liệu 
 
  

Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nổi gần bờ và xa bờ. Có thể phân bố ở tất cả các 
vùng biển nhiệt dới trên khắp thế giới, nhưng đã biết xuất hiện rải rác ở các địa phương. 
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Mobula thurstoni  (Lloyd, 1908) 
English name:   Bentfin devilray, Smoothtail devilray 
Malay name:  Pari paus sirip lekuk 
Inđônêxian names:  Pari lempengan, Pari lambingan 
Thai name:  Gra-ben-ra-hu  
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays) 
Đặc điểm định dạng 

1 Viền trước mõm hơi lõm 
2 Thùy đầu hơi ngắn, bằng 12-14% chiều rộng đĩa thân 
3 Viền ngoài phía trước vây ngực lõm thấy rõ  
4 Lỗ phun nước tròn, nằm phía dưới viền đĩa thân  
5 Không có ngạnh nhỏ trên gốc đuôi; gốc đuôi giẹp 
6 Mút vây lưng trắng rõ 

  
Kích thước (DW):  Chiều rộng đĩa thân cực đại tối thiểu là 310 cm (thường nhỏ hơn 250 
cm); phôi gia đoạn cuối quan sát thấy kích thước này có thể đến 113 cm. Con đực trưởng 
thành có chiều rộng đĩa thân là 198–205 cm.   
 
Môi trường sống và Phân bố: Loài cá nổi phân bố rộng cả vùng biển gần và xa bờ (có thể 
ở cả đại dương). Đã ghi nhận ở Campuchia, Inđônêxia, Malaixia, Myanma, Thái Lan và 
Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học Cá đẻ con. Mỗi lứa đẻ 1-2 con. Thức ăn chủ yếu động vật phù du và cá 
nhỏ. Thường nhầm với loài cá Ó dơi khác.  
 
Giá trị thương mại:  Bị đánh bắt bằng lưới rê và lưới kéo. Các tấm lược mang của cá có 
giá trị cao trong y học cổ truyền Trung quốc. Cũng sử dụng thịt, sụn và da cá. 
 
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN 2013:  Loài sắp bị đe dọa. 
 

MOBULIDAE (Manta, Devil rays)
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MOBULIDAE (Manta, Devil rays)
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KEY TO ORDERS AND FAMILIES 

CHIMAERIFORMES 

Mang được che bởi nắp mang 
và chỉ co một khe mang  

Mõm hình cái cày Mõm thịt dài thon 

Callorhinichidae Rhinochimaeridae 
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Mõm thịt ngắn hình nón 

Chimaeridae 
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Chimaera phantasma  Jordan & Snyder, 1900 
English name:   Silver chimaera 
Malay name:  Kimera perak 
Inđônêxian name:  Hiu hantu, Hiu pogak 
Thai name: Chalarm hang-noo 
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CHIMAERIDAE (Ghost shark) 
Đặc điểm định dạng 

1 Mõm ngắn 
2 Đầu hầu như sẫm màu, mặt dưới của đầu và cơ thể nhạt hơn nhưng có những vùng 

sầm màu.  
3 Tia vây lưng thứ nhất dài, kéo dài đến trước mút vây  
4 Vây lưng thứ nhất một màu xám đen đến đen với dẫu trắng nhỏ trên mút vây  
5 Đường bên lượn sóng  
6 Dải màu đen hiện rõ ở đường giữa mặt bên cơ thể, giữa gốc vây ngực và vây bụng  
7 Có vây hậu môn, tách biệt với vây đuôi bằng 1 khe hẹp   

Kích thước (TL):  Chiều dài toàn thân cực đại khoảng 1m.  
 
Môi trường sống và Phân bố: Xuất hiện ở thềm lục địa và phía trên sườn lục đia, trong độ 
sâu 90 đến 450 m. Đã ghi nhận ở Brunei, Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan và Philippin. 
 
Đặc điểm sinh học: Cá đẻ trứng, đẻ ra nang trứng hình elip (chiều dài 20 cm) với rất nhiều 
sọc dọc trên bề mặt.  
Giá trị thương mại: Bị đánh bắt bằng lưới kéo. Là loài cá kinh tế những không thấy trên 
thị trường.    
Tình trạng bảo tồn: Danh mục sách đỏ IUCN: Loài không đủ dữ liệu. 
 
Tên khoa học khác đồng nghĩa (mang tính địa phương):  Chimaera sp. trong Yano và 
cs.(2005) 
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CHỈ MỤC 

Scientific Names (Tên khoa học)  
Aetobatus flagellum    
Aetobatus ocellatus    
Aetomylaeus maculatus    
Aetomylaeus milvus    
Aetomylaeus nichofii    
Aetomylaeus vespertilio    
ANACANTHOBATIDAE    
Anoxypristis cuspidata    
Aptychotrema sp  
ARHYNCHOBATIDAE    
Bathyraja andriashevi    
Bathyraja tzinovskii    
Chimaera argiloba    
Chimaera phantasma    
CHIMAERIDAE    
CHIMAERIFORMES    
DASYATIDAE    
Dasyatis cf acutirostra    
Dasyatis akajei    
Dasyatis cf akajei    
Dasyatis bennettii    
Dasyatis brevicauda    
Dasyatis fluviorum    

Dasyatis laosensis    
Dasyatis cf longa    
Dasyatis longicauda     
Dasyatis microps    
Dasyatis parvonigra    
Dasyatis sinensis      
Dasyatis cf thetidis   
Dasyatis ushiei    
Dasyatis zugei    
Dipturus amphispinus     
Dipturus gigas    
Dipturus johannisdavisi    
Dipturus kwangtungensis    
Dipturus tengu    
Dipturus wengu    
Dipturus sp. 1    
Dipturus sp. 2   
Fenestraja sibogae    
Glaucostegus granulatus    
Glaucostegus halavi     
Glaucostegus thouin    
Glaucostegus typus    
Glaucostegus sp.    
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Gymnura japonica  7, 11, 212, 285 
Gymnura micrura  285 
Gymnura cf micrura  285 
Gymnura poecilura  7, 10, 11, 214, 286 
Gymnura zonura  7, 11, 216, 286 
GYMNURIDAE  7, 125, 217, 219, 221, 285 
Harriotta cf raleighana   287 
Hexatrygon bickelli  282 
HEXATRYGONIDAE  282 
Himantura astra  5, 148, 283 
Himantura bleekeri  283 
Himantura fai  5, 10, 150, 283 
Himantura fava  283 
Himantura gerrardi  6, 10, 11, 152, 283 
Himantura granulata  6, 154, 283 
Himantura hortlei  283 
Himantura imbricata 6, 11, 156. 283 
Himantura javaensis  6, 158, 283 
Himantura jenkinsii  6, 11, 160, 283 
Himantura kittipongi  6, 162, 283 
Himantura leoparda  6, 164, 283 
Himantura lobistoma  6, 166, 283 
Himantura marginata  6, 168, 284 
Himantura oxyrhyncha  6, 170, 284 
Himantura pastinacoides  6, 172, 284 
Himantura polylepis  6, 174, 284 
Himantura signifier  6, 176, 284 
Himantura cf signifier  6, 178, 284 

Himantura toshi  284 
Himantura uarnacoides  6, 10, 11, 182, 284 
Himantura uarnak  6, 10, 11, 184, 284 
Himantura undulata  6, 186, 284 
Himantura walga  6, 10, 11, 188, 284 
Himantura sp. A  6, 180, 284 
Hydrolagus  cf lemures   287 
Hydrolagus  sp.   287 
Hydrolagus  sp. E   287 
Insentiraja cf subtilispinosa  281 
Manta alfredi  8, 238, 286 
Manta birostris  8, 240, 286 
Mobula eregoodootenkee  286 
Mobula japanica  8, 11, 242, 287 
Mobula kuhlii  8, 10, 244, 287 
Mobula tarapacana  8, 246, 287 
Mobula thurstoni  8, 248, 287 
Mobula sp.  8, 11, 250, 287 
MOBULIDAE  8, 125, 244, 246, 248, 250, 

252, 254, 256, 286 
MYLIOBATIDAE  7, 125, 224, 226, 228, 

230, 232, 234, 286 
MYLIOBATIFORMES 5, 125, 127, 281 
Myliobatis tobijei  7, 228, 286 
Narcine brevilabiata  3, 78, 279 
Narcine brunnea  3, 80, 279 
Narcine indica  3, 82, 279 
Narcine lingula 3, 84, 279 
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Narcine maculata  3, 86, 279 
Narcine prodorsalis  3, 88, 279 
Narcine timlei  3, 90, 279 
Narcine sp. D   279 
NARCINIDAE  3, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 

279 
Narke dipterygia  4, 92, 279 
NARKIDAE  4, 80, 94, 96, 279 
Neotrygon annotata  284 
Neotrygon cf  annotata  284 
Neotrygon kuhlii  6, 10, 11, 190, 285 
Neotrygon leylandi  285 
Neotrygon cf leylandi  6, 192, 285 
Neotrygon cf picta  6, 194, 285 
Notaraja subtilispinosa  281 
Okamejei boesemani  280 
Okamejei cf boesemani  4, 110, 280 
Okamejei cairae  4, 104, 280 
Okamejei hollandi  4, 106, 281 
Okamejei jensenae  4, 108, 281 
Okamejei kenojei  281 
Okamejei cf powelli  4, 112, 281 
Okamejei sp. 1  4, 114, 281 
Okamejei sp. 2  4, 116, 281 
Pastinachus atrus  6, 11, 196, 285 
Pastinachus gracilicaudus  6, 198, 285 
Pastinachus solocirostris  6, 200, 285 
Pastinachus stellurostris  7, 202, 285 

Platyrhina sinensis  278 
PLATYRHINIDAE  278 
PLESIOBATIDAE  5, 127, 281 
Plesiobatis daviesi  5, 126, 281 
Plesiobatis sp. 281 
PRISTIDAE  2, 37, 40, 42, 44, 277 
PRISTIFORMES  2, 33, 277 
Pristis pectinata   277 
Pristis pristis  2, 40, 277 
Pristis zijsron  2, 42, 278 
Pteroplatytrygon violacea  7, 204, 285 
Raja annandalei  281 
RAJIDAE  4, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 

112, 114, 116, 118, 120, 279 
RAJIFORMES  4, 100, 279 
Rhina ancylostoma  2, 48, 277 
RHINIDAE  2, , 49, 277 
RHINOBATIDAE  3, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 

72, 74, 76, 283 
RHINOBATIFORMES  2, 45, 47, 277 
Rhinobatos cf schlegelli  278 
Rhinobatos formosensis  3, 64, 278 
Rhinobatos jimbaranensis  3, 66, 278 
Rhinobatos microphthalmus  278 
Rhinobatos obtusus  3, 68, 278 
Rhinobatos penggali  3, 70, 278 
Rhinobatos punctifer  3, 72, 278 
Rhinobatos schlegellii   278 
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RHINOCHIMAERIDAE  287 
Rhinoptera adspersa  7, 230, 286 
Rhinoptera javanica  7, 232, 286 
Rhinoptera jayakari  7, 234, 286 
RHINOPTERIDAE  7, 125, 236, 238, 240, 
286 
RHYNCHOBATIDAE  2, 50, 52, 54, 56, 58, 
277 
Rhynchobatus australiae  2, 11, 50, 277 
Rhynchobatus laevis  2, 52, 277 
Rhynchobatus palpebratus  2, 54, 277 
Rhynchobatus springeri  2, 56, 277 
Sinobatis borneensis  4, 118, 281 
Sinobatis bulbicauda   281 

Taeniura lymma  7, 10, 11, 206, 285 
Taeniurops meyeni  7, 208, 285 
Temera hardwickii  4, 94, 279 
TORPEDINIDAE  279 
TORPEDINIFORMES  3, 77, 79, 279 
Torpedo macneilli  279 
Torpedo marmorata  279 
Torpedo sp. [offshore]  279 
Torpedo sp. [spotted]  279 
Urogymnus asperrimus  7, 210, 285 
UROLOPHIDAE  282 
Urolophus flavomasaicus  282 
Urolophus javanicus  282 
Urolophus kaianus   282

English Names (Tên tiếng Anh) 
 
Alfredi manta ray  238 
Banana-đuôi ray  196 
Banded eagle ray  224 
Banded whipđuôi ray  152 
Bentfin devilray  248 
Blackblotched stingray  208 
Blackedge whipray  168 
Blackspotted numbfish  90 
Blackspotted whipray  148 
Bleeker’s whipray  182 

Blotched fanđuôi stingray  208 
Blue stingray  204 
Bluespotted fanđuôi ray  206 
Bluespotted stingray  190 
Bluntnose guitarfish  68 
Borneo devilray  250 
Borneo leg skate  118 
Borneo sand skate  104 
Bowmouth guitarfish  48 
Broadnose wedgefish  56 
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Brown electric ray  80 
Brown numbfish  80 
Brown-spotted electric ray  90 
Chilean devilray  246 
Chinese numbfish  84 
Chinese stingray   140 
Clubnose guitarfish  58 
Common shovelnose ray  60 
Cow stingray  144 
Cute skate  110 
Darkfin numbfish  86 
Darkspotted numbfish  86 
Deepwater stingray  126 
Devilfish  240 
Dwarf black stingray  138 
Dwarf whipray  188 
Estuary stingray  132 
Eyebrow wedgefish  54 
Fanđuôi ray  196 
Featherđuôi ray  196 
Finless electric ray  94 
Finless sleeper ray  94 
Flapnose ray  232 
Freshwater sawfish  40 
Giant freshwater whipray  174 
Giant guitarfish  52 

Giant manta  240 
Giant shovelnose ray  60 
Giant stingaree  126 
Great-tooth sawfish  40 
Green sawfish  42 
Holland skate  106 
Honeycomb whipray  186 
Inđônêxian shovelnose ray  70 
Japanese butterfly ray  212 
Japanese devilray  242 
Japanese eagle ray  228 
Javanese cownose ray  232 
Javanese whipray  158 
Jenkin’s whipray  165 
Jimbaran shovelnose ray  66 
Kite ray  228 
Knifetooth sawfish  38 
Kuhl’s stingray  190 
Kwangtung skate  102 
Largespotted numbfish  82 
Largetooth sawfish  40 
Leopard whipray  164 
Lesser devilray  244 
Longcomb sawfish  42 
Longhead eagle ray  218 
Longnose marbled whipray  170 
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Longđuôi butterfly ray  214 
Manta ray  240 
Marbled freshwater stingray  170 
Mekong stingray  134 
Mottled eagle ray  222 
Narrow sawfish  38 
Narrowsnout sawfish  42 
Narrowđuôi stingray  198 
Numbray  92 
Ocellate eagle ray  222 
Ornate eagle ray  226 
Painted maskray  192 
Pale-edged stingray  146 
Pelagic stingray  204 
Penang whipray  180 
Peppered maskray  194 
Philippine ocellate skate  108 
Pink whipray  150 
Pointed guitarfish  62 
Pointed sawfish  38 
Pointed snout stingray  128 
Porcupine ray  210 
Red stingray  130 
Reticulate eagle ray  226 
Reticulate whipray  184 
Ribbonđuôi stingray  206 

Rough cownose ray  230 
Rough electric ray  84 
Rough numbfish  84 
Roughback stingray  162 
Roughnose stingray  200 
Roughskin stingaree  210 
Round whipray  172 
Scaly whipray  156 
Shark ray  48 
Sharpnose stingray  146 
Shortfin devilray  244 
Shornốt sần devilray  244 
Shortlip electric ray  78 
Shortlip numbfish  78 
Short-đuôi cownose ray  234 
Sicklefin devilray  246 
Silver chimaera  254 
Smalleye stingray  136 
Smoothnose wedgefish  52 
Smoothđuôi devilray  248 
Spineđuôi devilray  242 
Spineđuôi mobula  2472 
Spotđuôi electric ray  92 
Spotđuôi sleeper ray  92 
Spotted eagle ray  220 
Spotted guitarfish  72 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

262 
 

Starrynose stingray  202 
Taiwan guitarfish  64 
Thái Lan ocellate skate  114 
Thái Lan ocellate skate [pointed snout]  

116 
Thickspine giant stingray  136 
Nốt sầnđuôi stingray  142 
Tonkin numbfish  88 
Travancore skate  100 
Tubemouth whipray  166 
Violet stingray  204 
Whiteblotched skate  112 
White-edge freshwater whipray  176 
Whitenose whipray  182 

White-rim stingray  176 
Whitespotted eagle ray  220 
Whitespotted guitarfish  50 
Whitespotted mangrove stingray  154 
Whitespotted wedgefish  50 
Whitespotted whipray  152 
Whiteđuôi stingray  154 
Wide sawfish  40 
Widenose guitarfish  6 
Yellow-edge freshwater whipray  178 
Yellow-rim stingray  178 
Yellowspotted skate  106 
Zoneđuôi butterfly ray  216

 
Malay Names (Tên Malaixia) 
 

Beroi  43 
Ketuka  146, 156 
Kiampau  190, 206 
Kimera perak  254 
Napeh  48 
Pari air tawar  176, 178 
Pari ayam  232 
Pari batik  152, 186 
Pari bendera  196 
Pari bendera ekor nipis  198 

Pari bendera muncung bintang  202 
Pari bendera muncung kasar  200 
Pari bintik  154 
Pari bintik hitam  148 
Pari bintik lada  194 
Pari bintik petak 192 
Pari bintik putih  152 
Pari bulat  172 
Pari daun  196 
Pari dedap  210 
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Violet stingray  204 
Whiteblotched skate  112 
White-edge freshwater whipray  176 
Whitenose whipray  182 

White-rim stingray  176 
Whitespotted eagle ray  220 
Whitespotted guitarfish  50 
Whitespotted mangrove stingray  154 
Whitespotted wedgefish  50 
Whitespotted whipray  152 
Whiteđuôi stingray  154 
Wide sawfish  40 
Widenose guitarfish  6 
Yellow-edge freshwater whipray  178 
Yellow-rim stingray  178 
Yellowspotted skate  106 
Zoneđuôi butterfly ray  216

 
Malay Names (Tên Malaixia) 
 

Beroi  43 
Ketuka  146, 156 
Kiampau  190, 206 
Kimera perak  254 
Napeh  48 
Pari air tawar  176, 178 
Pari ayam  232 
Pari batik  152, 186 
Pari bendera  196 
Pari bendera ekor nipis  198 

Pari bendera muncung bintang  202 
Pari bendera muncung kasar  200 
Pari bintik  154 
Pari bintik hitam  148 
Pari bintik lada  194 
Pari bintik petak 192 
Pari bintik putih  152 
Pari bulat  172 
Pari daun  196 
Pari dedap  210 
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Pari dulang sungai  174 
Pari duri  48, 210 
Pari durian  210 
Pari ekor duri  142 
Pari ekor lembu 144 
Pari ekor putih  154 
Pari gergaji jarang  38 
Pari gergaji seragam  40 
Pari gergaji silih  42 
Pari helang  220 
Pari hitam  204 
Pari kaki Borneo  118 
Pari karan  78, 80, 84, 86, 88, 90, 92 
Pari karan belangkas  94 
Pari karan bibir pendek  78 
Pari karan bintik  88 
Pari karan hitam  86 
Pari karan kulit kasar  84 
Pari karan perang  80 
Pari karan sirip satu  92 
Pari karan tompok besar 82 
Pari karang  206 
Pari karas  90 
Pari kebas   78, 80, 82, 84, 88, 90 
Pari kebas licin  94 
Pari kelabu  208 

Pari kelawar  216, 244 
Pari kelawar bintik  214 
Pari kelawar ekor panjang  230 
Pari kelawar hitam  212 
Pari kelawar Jawa  232 
Pari kemejan Formosa  64 
Pari kemejan kening hitam  54 
Pari kemejan kepala keras  48 
Pari kemejan muncung lebar  56 
Pari kemejan muncung panjang  58 
Pari kemejan muncung pendek  60 
Pari kemejan sirip tinggi  52 
Pari kemejan tompok putih  50 
Pari ketuka  145 
Pari ketuka lalat  156 
Pari ketuka tanjung  188 
Pari lalat  160, 190 
Pari lalat cerah  138 
Pari lang  220, 232 
Pari lang bintik putih  220 
Pari lang bunga  226 
Pari lang ekor pendek  234 
Pari lang jalur  224 
Pari lang kepala muncung panjang  218 
Pari lang tompok putih  222 
Pari lembik merah  126 
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Pari lender  94 
Pari letrik  78, 80, 82, 84, 86 
Pari licin  92 
Pari mata kecil  136 
Pari merah  130 
Pari muara  132 
Pari mulut tajam 166 
Pari muncung panjang  128 
Pari naga  160 
Pari nyiru  146 
Pari nyonya  196 
Pari pasir  160, 182 
Pari paus  240 
Pari paus Borneo  250 
Pari paus ekor duri  242 
Pari paus mulut putih  238 
Pari paus sirip lekuk  248 
Pari paus tanpa duri  244 
Pari pucat  150 

Pari raja Belanda  106 
Pari raja Borneo  104 
Pari raja dwi-tompok  108 
Pari raja Kwangtung  102 
Pari reben  206, 208 
Pari rimau  184, 186, 190 
Pari serban  82, 90 
Pari singa  164 
Pari sungai  176, 178 
Pari sungai kulit kasar  162 
Pari tanjung  146, 160, 188 
Pari tembikar  212, 214, 216 
Tuka-tuka  188 
Yu beroi  40, 42 
Yu gergaji  38, 40, 42 
Yu kemejan  48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64 
Yu kia-kia   50, 52, 54, 56, 58, 60, 64 
Yu parang  38, 40, 42 
Yu todak  38

 
Indonexian Names (Tên Inđônêxia) 
 

Cawang genul  242 
Cawang kalung  238, 240 
Cucut gergaji  38 
Cucut mandrong  58 
Hiu barong  48 

Hiu cermin  61, 64, 70 
Hiu gergaji  40, 42 
Hiu hantu  254 
Hiu kemenyan  50, 54, 56 
Hiu lontar  50, 52, 54, 56 
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Hiu minsong  50, 52, 56 
Hiu parang  38, 40, 42 
Hiu pogak  254 
Ikan pari  206 
Kupu-kupu brangkas  48 
Lampengan  242, 246 
Liongbun  52, 58 
Paitpait  60, 64, 66, 70 
Pamprang  38 
Pangrum  52, 54, 56 
Parangpang  38 
Paredung   52, 54, 56 
Pari acer  172 
Pari aer  160 
Pari ayam  220, 222 
Pari babi  136, 208 
Pari bandrong  60, 64, 70 
Pari batu  152 
Pari bendera  196, 198, 200, 202 
Pari biasa  146 
Pari bintang  152 
Pari boro  142 
Pari burung  218, 220, 222, 224 
Pari cawang 246 
Pari duren  210 
Pari duri  160 
Pari elang  226, 228, 230, 232, 234 
Pari gitar  60, 64, 70 

Pari gunung  200 
Pari jantung  142 
Pari kekeh  60, 64, 70 
Pari kelawar  212, 214, 216 
Pari kembang  206 
Pari kerbau  238, 240 
Pari kikir  160 
Pari kodok  190 
Pari kontak   78, 80, 84, 86, 92, 94 
Pari lambingan  242, 244, 246, 248 
Pari lampin  204 
Pari lamping  224 
Pari lemer  204 
Pari lempengan  244, 248 
Pari listrik   78, 80, 84, 86, 92, 94 
Pari lowo   214, 216 
Pari lumpur  166, 170, 182 
Pari luncur  104, 106, 108 
Pari macan  162, 164 
Pari merica  184, 186, 208 
Pari pasir  172 
Pari payung 216 
Pari sapi  136, 154 
Pari super  152 
Pari tanjung  166, 170, 182, 188 
Pari totol  206 
Payubek  204 
Pepasung  182 
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Plampangan  238, 240, 242, 246 
Toka-toka  146 

Tuka-tuka  146 
Yunbun karang 48 

 
Japanese Names (Tên Nhật) 
 
Aka ei  130 
Aosuji tobiei  224 
Gangi ei  102 
Hyomon-otome ei  184 
Itomaki-ei  242 
Karasu ei  204 
Madara ei  208 
Madara tobiei  220 
Nokogiri ei  40 
Onaga tsubakuro ei  214 
Oni-itomaki ei  238,  240 

Otome ei  152 
Shinonome sakata zame  48 
Taiwan shibire ei  90 
Tongarisakata zame  50, 52 
Tsubakuro ei  212 
Tsuka ei  196, 198, 200 
Ubhibana tobiei  232 
Usu ei  126 
Yakko ei  190 
Zugu ei  146 

 
Thai Names (Tên Thái) 
 

Chalarm hang-noo  254 
Cha-nag-khioa  42 
Cha-nag-pak-laem  38 
Cha-nag-yak  40 
Gra-bang  156 
Gra-ben  160 
Gra-ben-bi-ka-nun  210 
Gra-ben-bua  172 

Gra-ben-bua  172 
Gra-ben-chao-phra-ya  152 
Gra-ben-dam  204 
Gra-ben-fai-fa-hang-jud  92 
Gra-ben-fai-fa-in-dia  82 
Gra-ben-fai-fa-jod  86 
Gra-ben-fai-fa-jud-dam  90 
Gra-ben-fai-fa-jud-lek  88 
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Gra-ben-fai-fa-lang-riab  94 
Gra-ben-fai-fa-nam-tan  80 
Gra-ben-hang-hwai  133 
Gra-ben-hang-naum  142, 144 
Gra-ben-ja-muk-kao  182 
Gra-ben-ja-muk-to  190 
Gra-ben-ja-muk-wua  232 
Gra-ben-jud-kao  154 
Gra-ben-kao  176 
Gra-ben-khan-khaw  220 
Gra-ben-lai-suea   170 
Gra-ben-lai-suea-lek  184 
Gra-ben-lai-suea-yai  186 
Gra-ben-lang-naum  114, 116 
Gra-ben-lang-naum-jud  108 
Gra-ben-lao  134 
Gra-ben-lao  137 
Gra-ben-mae-kong  162 
Gra-ben-ma-laeng-wan  152 
Gra-ben-nok  220, 226 
Gra-ben-nok-bang  224 
Gra-ben-nok-jud-kao  222 

Gra-ben-pak-laem  146 
Gra-ben-phi-suea  212 
Gra-ben-phi-suea-hang-yaw  214 
Gra-ben-phi-suea-lai  216 
Gra-ben-pik-thai  194 
Gra-ben-ra-hu  248 
Gra-ben-ra-hu-hang-naum  242 
Gra-ben-ra-hu-khao-yaw  246 
Gra-ben-ra-hu-krib-san  244 
Gra-ben-ta-lek  136 
Gra-ben-tok-ka  208 
Gra-ben-tong  196, 206 
Gra-ben-tong-nam  48 
Gra-ben-tuk-ta  188 
Ro-nan-hua-jing-jog  58 
Ro-nan-hua-sai  75 
Ro-nan-hua-sai-jud-kao  72 
Ro-nan-hua-sai-yak  60, 62 
Ro-nan-ja-mug-kwang  68 
Ro-nan-jud-kao  50, 52, 56 
Ro-nin  48

 

 

Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

266 
 

Plampangan  238, 240, 242, 246 
Toka-toka  146 

Tuka-tuka  146 
Yunbun karang 48 

 
Japanese Names (Tên Nhật) 
 
Aka ei  130 
Aosuji tobiei  224 
Gangi ei  102 
Hyomon-otome ei  184 
Itomaki-ei  242 
Karasu ei  204 
Madara ei  208 
Madara tobiei  220 
Nokogiri ei  40 
Onaga tsubakuro ei  214 
Oni-itomaki ei  238,  240 

Otome ei  152 
Shinonome sakata zame  48 
Taiwan shibire ei  90 
Tongarisakata zame  50, 52 
Tsubakuro ei  212 
Tsuka ei  196, 198, 200 
Ubhibana tobiei  232 
Usu ei  126 
Yakko ei  190 
Zugu ei  146 

 
Thai Names (Tên Thái) 
 

Chalarm hang-noo  254 
Cha-nag-khioa  42 
Cha-nag-pak-laem  38 
Cha-nag-yak  40 
Gra-bang  156 
Gra-ben  160 
Gra-ben-bi-ka-nun  210 
Gra-ben-bua  172 

Gra-ben-bua  172 
Gra-ben-chao-phra-ya  152 
Gra-ben-dam  204 
Gra-ben-fai-fa-hang-jud  92 
Gra-ben-fai-fa-in-dia  82 
Gra-ben-fai-fa-jod  86 
Gra-ben-fai-fa-jud-dam  90 
Gra-ben-fai-fa-jud-lek  88 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

268 
 

 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

269 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Ahmad, A., Gambang, A.C., Manjaji-Matsumoto, B.M., and Lim, A.P.K. 2007. Field guide to rays 

and chimaeras of Malaixia and neighbouring countries.cáeries Research Institute, Sarawak 
Branch, Bintawa. 58 pp 

  
Ahmad, A., Lim, A.P.K., Fahmi and Dharmadi. 2013. Field Guide to Look-alike Sharks and Rays 

Species of the Southeast Asian Region. SEAFDEC/MFRDMD/SP/22: 107 pp. 
 
Cantor, T. 1849. Catalogue of Malayancáes. J.Asiat.Soc.Beng. 18(2):983-1443   
 
Carvalho, M.R. de, Compagno, L.J.V. & Last, P.R. 1999. Family Narcinidae, numbfishes, pp. 1433–

1442. In: K.E. Carpenter & V.H. Niem (eds). FAO Species Identification Guide forcáery 
Purposes. The Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Volume 3: 
Batoidcáes, Chimaeras and Bonycáes Part I (Elopidae to Linophrynidae). Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

 
Compagno, L.J.V. 1999. Checklist of living elasmobranches. In: Sharks, skates and rays, the Đặc 

điểm sinh học of elasmobranchcáes W.C. Hamlett (Ed). John Hopkins University Press, 
Baltimore. 471-498  

 
Compagno, L.J.V. 2002. Review of the biodiversity of sharks and chimaeras in the South China Sea 

and adjacent areas. In: Fowler, S.L., Reed, T.M. and Dipper, (eds). 2002. Elasmobranch 
Biodiversity, Conservation and Management: Proceedings of the International Seminar and 
Workshop, Sabah, Malaixia, July 1997. IUCN SSC Shark Specialist Group. IUCN, Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK: 52-63  

 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

270 
 

Compagno, L. J. V. and Last, P. R. 1999.  Rhinidae, Rhinobatidae, Plesiobatidae, Gymnuridae, 
Myliobatidae, Rhinopteridae, Mobulidae. In: FAO Species identification guide forcáery 
purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. K. E. Carpenter and V. H. 
Niem (Eds). Rome, FAO, 3: 1418-1442, 1467-1468, 1506-1529. 

 
Compagno, L.J.V. & Last, P.R. 1999. Family Myliobatidae, eagle rays, pp. 1511–1519.In: K.E. 

Carpenter & V.H. Niem (eds). FAO Species Identification Guide forcáery Purposes. The 
Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Volume 3: Batoidcáes, Chimaeras 
and Bonycáes Part I (Elopidae to Linophrynidae). Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome. 

 
Compagno, L.J.V. & Last, P.R. 1999b Family Narkidae, sleeper rays, pp. 1443–1446. In: K.E. 

Carpenter & V.H. Niem (eds). FAO Species Identification Guide forcáery Purposes. The 
Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Volume 3: Batoidcáes, Chimaeras 
and Bonycáes Part I (Elopidae to Linophrynidae). Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Rome. 

 
Compagno, L.J.V., P.R. Last, J.D. Stevens, and M.N.R. Alava. 2005. Checklist of Philippine 

Chondrichthyes. CSIRO Marine Laboratories. Report 23. 109 pp 
http://www.marine.csiro.au/cmr_pubs/reports/CSIRO_mlrs243_full.pdf 

 
Compagno, L.J.V & Last, P.R. (2010) A new species of wedgefish, Rhynchobatus springeri 

(Rhynchobatoidei, Rhynchobatidae), from the Western Pacific. In: P.R. Last, W.T. White & 
J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of New Sharks and Rays from Borneo. CSIRO Marine 
and Atmospheric Research Paper 032. 

 
 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

271 

Chen Zi-Ming, Zhang Xiao-Yan, Qi Wen-Long, Li Jiang-Hong, Xiao Heng (2010). A new record of 
Dasyatidcá in China: Dasyatis laosensis. Zoological Research 31 (6): 675-676 

 
Dagit, D.D. (2006) Chimaera phantasma. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. 

Version 2009.2. www.iucnredlist.org Accessed on 04 January 2010. 
 
Devadoss, P. & Batcha, H. (1995) Some observations on the rare bow-mouth guitarcá Rhina 

ancylostoma. Marinecáeries Information Service 138: 10–11. 
 
Fahmi, 2010. Sharks and rays in Inđônêxia. Marine Research in Inđônêxia, 35(1):43-54  
 
Ishihara, H. (1987).  Revision of the Western North Pacific species of the genus Raja. Japanese 

Journal of Ichthyology 34 (3): 241-285.  
 
Nishida K. and Nakaya K. 1988. A New Species of the Genus Dasyatis (Elasmobranchii: 

Dasyatididate) from Southern Japan and Lectotype Designation of  D. zugei. Japanese Jounal 
of Ichthyology  35 (2): 115-123 

 
Last, P.R. & Compagno, L.J.V. (1999) Family Anacanthobatidae, legskates, pp. 1462–1466. In: K.E. 

Carpenter & V.H. Niem (eds). FAO Species Identification Guide forcáery Purposes. The 
Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Volume 3: Batoidcáes, Chimaeras 
and Bonycáes Part I (Elopidae to Linophrynidae). Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome. 

  
 
 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

272 
 

Last, P.R. and Compagno, L.J.V. 2002. Review of the biodiversity of rays in the South China Sea 
and adjacent areas. In: Fowler, S.L., Reed, T.M. and Dipper, (eds). 2002. Elasmobranch 
Biodiversity, Conservation and Management: Proceedings of the International Seminar and 
Workshop, Sabah, Malaixia, July 1997. IUCN SSC Shark Specialist Group. IUCN, Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK: 64-69  

 
Last, P.R., Manjaji, B.M. & Yearsley, G.K. 2005 Pastinachus solocirostris sp. nov., a new species of 

stingray (Elasmobranchii: Myliobatiformes) from the Indo–Malay Archipelago. Zootaxa 
1040: 1–16. 

 
Last, P.R., White, W.T. and Fahmi 2006 Rhinobatos jimbaranensis and R. penggali, two new 

shovelnose rays (Batoidea: Rhinobatidae) from eastern Inđônêxia. Cybium 2006, 30 (3)  
 
Last, P.R. & White, W.T. 2008 Dasyatis parvonigra sp. nov., a new species of stingray 

(Myliobatoidei: Dasyatidae) from the tropical eastern Indian Ocean, pp. 275–282. In: P.R. 
Last, W.T. White & J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of New Australian Chondrichthyans. 
CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper 022, 358 pp. 

 
Last, P.R. & Manjaji-Matsumoto, B.M., 2010. Description of a new stingray, Pastinachus 

gracilicaudus sp. nov. (Elasmobranchii: Myliobatiformes), based on material from the 
Indo-Malay Archipelago. In: P.R. Last, W.T. White & J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of 
New Sharks and Rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper 032. 

 
Last, P.R. & Lim, A.P.K., 2010. A new species of skate, Okamejei jensenae sp. nov. (Rajoidei: 

Rajidae), from the seas off Borneo, with a redescription of the Kwangtung Skate, Dipturus 
kwangtungensis Chu. In: P.R. Last, W.T. White & J.J.Pogonoski (eds). Descriptions of New 
Sharks and Rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper 032. 

 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

273 

Last, P.R, Fahmi and Naylor, G.J.P.  2010. Pastinachus stellurostris sp. nov., a new stingray 
(Elasmobranchii: Myliobatiformes) from Inđônêxian Borneo. In: P.R. LAST, W.T. WHITE 
& J.J. POGONOSKI (Eds).  Description of New Sharks and Rays from Borneo. CSIRO 
Marine and Atmospheric Research Paper 32: 129-139.  

 
Last, P.R., W.T. White., J.N. Caira., Dharmadi. Fahmi., K. Jensen., Annie, P.K.Lim., B.M. Manjaji-

Matsumoto., G.J.P. Naylor., J.J.Pogonoski., J.D. Stevens., and G.K. Yearsley. 2010a. Sharks 
and rays of Borneo. CSIRO. 290 pp  

 
Last, P.R., White, W.T. and Pogonoski, J.J. 2010b. Description of new sharks and rays of Borneo. 

CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper No. 032. 165 pp  
 
Last, P.R. & Manjaji-Matsumoto, B.M., 2010. Description of a new stingray, Pastinachus 

gracilicaudus sp. nov. (Elasmobranchii: Myliobatiformes), based on material from the 
Indo-Malay Archipelago. In: P.R. Last, W.T. White & J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of 
New Sharks and Rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric Research Paper 032. 

 
Last, P.R. & Alava M., 2013. Dipturus amphispinus sp. nov., a new longsnout skate (Rajoidei: 

Rajidae) from the The Philippines. Zootaxa 3752 (1): 214-227 
 
Last, P.R., W.T. White., 2013 Two new stingrays (Chondrichthyes: Dasyatidae) from the eastern 

Inđônêxian Archipelago. Zootaxa 3722 (1): 001–021  
 
Manjaji-Matsumoto, B.M. & Last, P.R. (2006) Himantura lobistoma, a new whipray (Rajiformes: 

Dasyatidae) from Borneo, with comments on the status of Dasyatis microphthalmus. 
Ichthyological Research 53: 290–297. 

 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

274 
 

Manjaji-Matsumoto, B.M. & Last, P.R. (2008) Himantura leoparda sp. nov., a new whipray 
(Myliobatoidei: Dasyatidae) from the Indo–Pacific, pp. 293–301. In: P.R. Last, W.T. White 
& J.J. Pogonoski (eds). Descriptions of New Australian Chondrichthyans. CSIRO Marine 
and Atmospheric Research Paper 022, 358 pp. 

 
Masuda, H., Araga, C. and Y.shino, T. (1975).  Coastalcáes of southern Japan. Tokai, Japan, Tokai 

University Press, 378 p. 
 
Manjaji, B. M. (2002a).  New records of elasmobranch species from Sabah. In: Elasmobranch 

Biodiversity, Conservation and Management: Proceedings of the International Seminar and 
Workshop, Sabah, Malaixia, July 1997. S. L. Fowler, T. M. Reed, and F. A. Dipper (eds). 
Occasional Paper of the IUCN species survival Commission (25): 70-77. 

 
Manjaji, B. M. (2002b).  Elasmobranchs recorded from rivers and estuaries in Sabah. In: 

Elasmobranch Biodiversity, Conservation and Management: Proceedings of the 
International Seminar and Workshop, Sabah, Malaixia, July 1997. S. L. Fowler, T. M. Reed, 
and F. A. Dipper (eds). Occasional Paper of the IUCN species survival Commission (25): 
194-198. 

 
Monkolprasit, S. 1984. The cartilaginouscáes (Class Elasmobranchii) found in Thai waters and 

Adjacent areas. Department ofcáeries Đặc điểm sinh học, Kasetsart University, Bangkok. 
175 pp 

 
National Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks in Philippin(Philippine 

NPOA-Sharks 1). Department of Agriculture, Bureau ofcáeries and Aquatic Resources, 
Philippines. 2009 

 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

275 

 Nishida K., Nakaya Kazuhira. 1988. A new species of Genus Dasyatis (Elasmobranchii: 
Dasyatididae) from Southern Japan and Lectotype Designation of D. zugei 

 
Pierce, S.J., White, W.T. & Marshall, A.D., 2008. New record of the smalleye stingray, Dasyatis 

microps (Myliobatiformes  : Dasyatidae) from the western Indian Ocean. Zootaxa 1734: 
65–68. 

 
Rainboth J. Walter 1996.cáes of the Campuchian Mekong. FAO Species Identification Field guide 

forcáery Purposes.  Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 1996 
Roberts, T.R. and Karnasuta, J. 1987. Dasyatis laosensis, a new whipđuôied stingray (family 

Dasyatidae), from the Mekong River of Laos and Thái Lan. Environmental Đặc điểm sinh 
học ofcáes 20(3): 161-167. 

 
Scot, J. 1959. An introduction to the seacáes of Malaya. Government Press. Kuala Lumpur. 180 pp  
 
Smith, H.M. 1945. The freshwatercáes of Siam or Thái Lan.Bull.U.S.Nat.Mus., 188: 622 pp 
 
Vidthayanon, C. 2008. Field Guide tocáes of the Mekong Delta. Mekong River Commision, 

Vientiane, 288 pp. 
 
Vidthayanon, C. 2002. Elasmobranch diversity and status in Thái Lan.In: Fowler, S.L., Reed, T.M. 

and Dipper, (eds). 2002. Elasmobranch Biodiversity, Conservation and Management: 
Proceedings of the International Seminar and Workshop, Sabah, Malaixia, July 1997. IUCN 
SSC Shark Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: 104-113 

 
 
 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á 
 

 
 

276 
 

White, W.T., Last, P.R., Stevens, J.D., Yearsley, G.K., Fahmi and Dharmadi, 2006a.  Economically 
important sharks and rays of Inđônêxia. ACIAR monograph series: no. 124, 329 pp  

 
White, W.T., Giles, J., Dharmadi & Potter, I.C. 2006b. Data on the bycatchcáery and reproductive 

Đặc điểm sinh học of mobulid rays (Myliobatiformes) in Inđônêxia.cáeries Research 82: 
65–73. 

 
White, W.T. & Dharmadi 2007. Species and Kích thước compositions and reproductive Đặc điểm 

sinh học of rays (Chondrichthyes, Batoidea) caught in target and non-targetcáeries in 
eastern Inđônêxia. Journal ofcá Đặc điểm sinh học 70: 1809–1837. 

 
White, W.T., Last, P.R., Naylor, G.J.P., Caira, J.N. & Jensen, K., 2010. Clarification of Aetobatus 

ocellatus (Kuhl, 1823) as a valid species, and a comparison with Aetobatus narinari 
(Euphrasen, 1790) (Rajiformes: Myliobatidae). In: P.R. Last, W.T. White & J.J. Pogonoski 
(eds). Descriptions of New Sharks and Rays from Borneo. CSIRO Marine and Atmospheric 
Research Paper 032. 

 
Yano, K., Ahmad, A., Gambang, A.C., Idris, A.H., Solahuddin, A.R., and Aznan, Z., 2005. Sharks 

and rays of Malaixia and Brunei. SEAFDEC-MFRDMD/SP/12. Kuala Terengganu 557 pp 



Sách hướng dẫn định danh loài ngoài thực địa cho Cá Đuối, Giống, Đao và Chime khu vực Đông Nam Á
 

 
 

277 

PHỤ LỤC              
Danh mục cá đuối, ó, đao và chime đã ghi nhận ở Brunei (B), Campuchia (C), Inđônêxia (I),  Lào (L), Malaixia (MY), 
Myanma (MN), Thái Lan (T), Philippin (P) và Việt Nam (V). 
 
Nguồn thông tin: 
Fahmi (2010); Compagno (2002); Compagno và cs.(2005a); Last và cs.(2010a); Last và cs.(2010b); SEAFDEC (2006); 
Vidthayanon,   (2002); White và cs.(2006); Yano và cs.(2005). 
 

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
BATOIDS           
ORDER PRISTIFORMES SAWFISHES          
Family Pristidae Sawfishes 3 4 4 0 3 4 4 4 4 
1 Anoxypristis cuspidata (Latham, 

1794) 
Narrow sawfish X X X  X X X X X 

3 Pristis pectinata Latham, 1794 Smalltooth or 
widesawfish 

 X X   X X X X 

2 Pristis pristis  (Linnaeus, 1758) Freshwater 
sawfish 

X X X  X X X X X 

4 Pristis zijsron Bleeker, 1851 Green sawfish X X X  X X X X X 
ORDER RHINOBATIFORMES GUITARFISHES         
Family Rhinidae Shark ray 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
5 Rhina ancylostoma Bloch & 

Schneider, 1801  
Shark ray  X X X  X X X X X 

Family Rhynchobatidae  Wedgefishes  1 1 4 0 3 0 4 3 0 
6 Rhynchobatus australiae 

Whitley, 1939 
Whitespotted 
wedgefish  

X X X  X  X X  

7 Rhinchobatus laevis (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Smoothnose 
wedgefish 

  X  X  X X  

8 Rhynchobatus palpebratus 
Compagno & Last, 2008 

Eyebrow 
wedgefish 

  X    X   

9 Rhynchobatus springeri 
Compagno & Last, 2010 
 

Broadnose 
wedgefish 

  X  X  X X  

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
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Family Rhinobatidae Shovelnose rays 2 5 6 0 4 3 7 6 3 
10 Aptychotrema sp. [Fahmi, 2010] Shovelnose ray  X X       
11 Glaucostegus granulatus 

(Cuvier, 1829) 
Granulated 
guitarfish 

 X    X X X  

12 Glaucostegus halavi 
(Forsskal,1775) 

Halavi guitarfish  X   X X  X X 

13 Glaucostegus thouin 
(Anonymous, 1798) 
Identify as Rhinobatos thouin 
(Anonymous Lacepede, 1798) in 
Yano và cs.(2005) 

Clubnose 
guitarfish 

X X X  X  X  X 

14 Glaucostegus typus (Bennett, 
1830) 

Giant guitarfish X  X  X  X X  

15 Glaucostegus sp. Pointed 
shovelnose ray 

      X   

16 Rhinobatos formosensis 
Norman, 1926 

Taiwan guitarfish     X   X  

17 Rhinobatos jimbaranensis Last, 
White & Fahmi, 2006 

Jimbaran 
shovelnose ray 

  X       

18 Rhinobatos microphthalmus 
Teng, 1959 

Smalleyed 
guitarfish 

       X  

19 Rhinobatos obtusus Müller and 
Henle, 1841 

Widenose 
guitarfish 

 X    X X   

20 Rhinobatos penggali Last, White 
& Fahmi, 2006 

Inđônêxian 
shovelnose ray 

  X       

21 Rhinobatos punctifer Compagno 
& Randall, 1987 

Spotted guitarfish       X   

22 Rhinobatos schlegelii Müller 
and Henle, 1841 

Brown guitarfish   X    X  X 

23 Rhinobatos cf schlegelii Müller 
& Henle, 1841 

Philippine 
guitarfish 

       X  

Family Platyrhinidae Nốt sầnback 
Rays 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 

24 Platyrhina sinensis (Bloch & 
Schneider, 1801) 
 

Fanrays   X     X  

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
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ORDER TORPEDINIFORMES ELECTRIC RAYS         
Family Narcinidae Numbfishes 3 4 7 0 7 4 5 1 2 
25 Narcine brevilabiata Bessednov, 

1966 
Shortlip numbfish     X     

26 Narcine brunnea Annandale, 
1909 

Brown numbfish  X X  X X X  X 

27 Narcine indica Henle, 1834 Indian numbfish X  X  X  X   
28 Narcine lingula Richardson, 

1846 
Rough numbfish  X X  X X    

29 Narcine maculata (Shaw, 1804) Darkfinned 
numbfish 

X  X  X  X   

30 Narcine prodorsalis Bessednov, 
1966 

Tonkin numbfish X X X  X X X   

31 Narcine timlei (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Blackspotted 
numbfish 

 X X  X X X X X 

32 Narcine sp. D (Carvalho và cs.., 
1999) 

Inđônêxian 
numbfish 

  X       

Family Narkidae Sleeper Rays 0 2 2 0 2 2 2 2 2 
33 Narke dipterygia (Bloch & 

Schneider, 1801) 
Spotđuôi sleeper 
ray 

 X X  X X X X X 

34 Temera hardwickii Gray, 1831 Finless sleeper ray  X X  X X X X X 
Family Torpedinidae Torpedo Ray 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
35 Torpedo macneilli (Whitley, 

1932) 
Shortđuôi torpedo         X 

36 Torpedo marmorata Fowler, 
1942 

Philippine torpedo         X 

37 Torpedo sp. [spotted] Philippine spotted 
torpedo 

       X  

38 Torpedo sp. [ offshore] Philippine torpedo        X  
ORDER RAJIFORMES SKATES          
Family Rajidae Skates 1 1 11 0 4 0 4 10 2 
39 Bathyraja andriashevi 

Dolganov, 1985 
 

Little-eyed skate   X       

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
40 Bathyraja tzinovskii Dolganov, 

1985 
Creamback skate   X       
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41 Dipturus amphispinus Last & 
Avala, 2013 

Ridgeback skate   X       

42 Dipturus gigas Ishiyama, 1958 Giant skate        X  
43 Dipturus johannisdavisi 

(Alcock, 1899) 
Travancore skate   X       

44 Dipturus kwangtungensis (Chu 
1960) in Last và cs.(2010) 
Identified as Raja (Okamejei) 
hollandi Jordan & Richardson, 
1909 in Yano và cs.(2005) 

Kwangtung skate 
 
Holland skate 
 

    X     

45 Dipturus tengu (Jordan & 
Fowler, 1903) 
 

Goblin skate        X  

46 Dipturus wengu 
Identified as Raja sp.1 in Last & 
Stevens, 1994 

Weng’s skate   X     X  

47 Dipturus sp. 1 Philippine 
longnose skate 

       X  

48 Dipturus sp. 2 [Seret] 
(Philippines) 

       X  

49 Dipturus sp. 
 

Tilted nốt sần 
skate 

       X  

50 Fenestraja sibogae (Weber, 
1913) 

Siboga pygmy 
skate 

  X       

51 Okamejei boesemani (Ishihara, 
1987) 

Boeseman’s skate  X      X X 

52 Okamejei cf  boesemani 
(Ishihara, 1987)  

Cute skate    X       

53 Okamejei cairae Last, Fahmi & 
Ishihara, 2010  
Identified as Raja (Okamejei) 
boesemani Ishihara: Yano và 
cs.(2005) 
 

Borneo sand skate  X  X  X     

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
54 Okamejei hollandi (Jordan & 

Richardson, 1909)  
Identified as Raja (Okamejei) 

Yellowspotted 
skate 

  X   X   X X 
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boesemani Ishihara, 1987 in 
Yano và cs.., (2005) 

55 Okamejei jensenae Last & Lim, 
2010  

Philippine ocellate 
skate  

    X  X X  

56 Okamejei kenojei (Müller & 
Henle, 1841) 

Ocellate spot skate        X  

57 Okamejei cf powelli (Alcock, 
1898)  

Whiteblotched 
skate  

  X       

58 Okamejei sp. 1  Thái Lan ocellate 
skate  

      X   

59 Okamejei sp. 2  Thái Lan ocellate 
skate [pointed 
snout] 

      X   

60 Raja annandalei Weber, 1913 Annandale's skate 
  

  X    X   

Family Anacanthobatidae  Legskates  0 0 2 0 1 0 0 1 0 
61 Sinobatis borneensis (Chan, 

1965)  
Borneo leg skate    X  X   X  

62 Sinobatis bulbicauda Last & 
Séret, 2008  

Western 
Australian leg 
skate  

  X       

Family Arhynchobatidae Softnose skates 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
63 Notoraja subtilispinosa 

(Stehmann, 1989) 
Velvet skate   X        

64 Insentiraja cf subtilispinosa 
(Stehmann, 1989) 

Philippine 
loosekin skate 

       X  

ORDER MYLIOBATIFORMES STINGRAYS           
Family Plesiobatidae Stingarees 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
65 Plesiobatis daviesi (Wallace, 

1967)  
Giant stingaree    X  X   X  

66 Plesiobatis sp. [Fahmi, 2010]  Name not 
available  

  X       

No Order/Family/Scientific name Common name B C I L MY MN T P V 
Family Urolophidae  Stringarees 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
67 Urolophus javanicus (Martens, 

1864)  
Java stingaree   X       
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68 Urolophus kaianus Günther, 
1880  

Kai stingaree    X       

69 Urolophus flavomasaicus Last & 
Gomon, 1987 

Patchwork 
stingaree 

 X        

Family Hexatrygonidae Sixgill stingrays 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
70 Hexatrygon bickelli Heemstra & 

Smith, 1980 
Sixgill stingray   X     X  

Family Dasyatidae  Stingrays  15 21 43 3 38 17 29 18 13 
71 Dasyatis cf acutirostra Nishida 

& Nakaya, 1988 
 

Pointed snout 
stingray 

    X     

72 Dasyatis akajei (Müller and 
Henle, 1841)  

Red stingray      X  X  X 

73 Dasyatis cf akajei Phillipine stingray   X     X  
74 Dasyatis bennettii (Müller & 

Henle, 1841) 
Bennett’s stingray  X   X X  X X 

75 Dasyatis brevicaudata (Hutton, 
1875) 

Smooth stingray       X   

76 Dasyatis fluviorum Ogilby, 1908  Estuary stingray    X  X     
77 Dasyatis laosensis Roberts & 

Karnasuta, 1987  
Mekong stingray   X  X   X   

78 Dasyatis cf longa (Garman, 
1880) 

Balinese stingray   X       

79 Dasyatis longicauda Last & 
White, 2013  

Merauke stingray    X     X  

80 Dasyatis microps (Annandale, 
1908)  

Smalleye stingray    X  X X X   

81 Dasyatis parvonigra Last & 
White, 2008  

Dwarf black 
stingray  

  X  X     

82 Dasyatis sinensis (Steindachner, 
1892)  

Chinese stingray      X     

No Order/Family/Scientific name Common name B C I L MY MN T P V 
83 Dasyatis cf thetidis Ogilby, 1899 Nốt sầnđuôi 

Stingray 
    X  X   

84 Dasyatis ushiei (Jordan & 
Hubbs, 1925)  

Cow stingray    X     X   
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boesemani Ishihara, 1987 in 
Yano và cs.., (2005) 

55 Okamejei jensenae Last & Lim, 
2010  

Philippine ocellate 
skate  

    X  X X  

56 Okamejei kenojei (Müller & 
Henle, 1841) 

Ocellate spot skate        X  

57 Okamejei cf powelli (Alcock, 
1898)  

Whiteblotched 
skate  

  X       

58 Okamejei sp. 1  Thái Lan ocellate 
skate  

      X   

59 Okamejei sp. 2  Thái Lan ocellate 
skate [pointed 
snout] 

      X   

60 Raja annandalei Weber, 1913 Annandale's skate 
  

  X    X   

Family Anacanthobatidae  Legskates  0 0 2 0 1 0 0 1 0 
61 Sinobatis borneensis (Chan, 

1965)  
Borneo leg skate    X  X   X  

62 Sinobatis bulbicauda Last & 
Séret, 2008  

Western 
Australian leg 
skate  

  X       

Family Arhynchobatidae Softnose skates 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
63 Notoraja subtilispinosa 

(Stehmann, 1989) 
Velvet skate   X        

64 Insentiraja cf subtilispinosa 
(Stehmann, 1989) 

Philippine 
loosekin skate 

       X  

ORDER MYLIOBATIFORMES STINGRAYS           
Family Plesiobatidae Stingarees 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
65 Plesiobatis daviesi (Wallace, 

1967)  
Giant stingaree    X  X   X  

66 Plesiobatis sp. [Fahmi, 2010]  Name not 
available  

  X       

No Order/Family/Scientific name Common name B C I L MY MN T P V 
Family Urolophidae  Stringarees 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
67 Urolophus javanicus (Martens, 

1864)  
Java stingaree   X       
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41 Dipturus amphispinus Last & 
Avala, 2013 

Ridgeback skate   X       

42 Dipturus gigas Ishiyama, 1958 Giant skate        X  
43 Dipturus johannisdavisi 

(Alcock, 1899) 
Travancore skate   X       

44 Dipturus kwangtungensis (Chu 
1960) in Last và cs.(2010) 
Identified as Raja (Okamejei) 
hollandi Jordan & Richardson, 
1909 in Yano và cs.(2005) 

Kwangtung skate 
 
Holland skate 
 

    X     

45 Dipturus tengu (Jordan & 
Fowler, 1903) 
 

Goblin skate        X  

46 Dipturus wengu 
Identified as Raja sp.1 in Last & 
Stevens, 1994 

Weng’s skate   X     X  

47 Dipturus sp. 1 Philippine 
longnose skate 

       X  

48 Dipturus sp. 2 [Seret] 
(Philippines) 

       X  

49 Dipturus sp. 
 

Tilted nốt sần 
skate 

       X  

50 Fenestraja sibogae (Weber, 
1913) 

Siboga pygmy 
skate 

  X       

51 Okamejei boesemani (Ishihara, 
1987) 

Boeseman’s skate  X      X X 

52 Okamejei cf  boesemani 
(Ishihara, 1987)  

Cute skate    X       

53 Okamejei cairae Last, Fahmi & 
Ishihara, 2010  
Identified as Raja (Okamejei) 
boesemani Ishihara: Yano và 
cs.(2005) 
 

Borneo sand skate  X  X  X     

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
54 Okamejei hollandi (Jordan & 

Richardson, 1909)  
Identified as Raja (Okamejei) 

Yellowspotted 
skate 

  X   X   X X 
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boesemani Ishihara, 1987 in 
Yano và cs.., (2005) 

55 Okamejei jensenae Last & Lim, 
2010  

Philippine ocellate 
skate  

    X  X X  

56 Okamejei kenojei (Müller & 
Henle, 1841) 

Ocellate spot skate        X  

57 Okamejei cf powelli (Alcock, 
1898)  

Whiteblotched 
skate  

  X       

58 Okamejei sp. 1  Thái Lan ocellate 
skate  

      X   

59 Okamejei sp. 2  Thái Lan ocellate 
skate [pointed 
snout] 

      X   

60 Raja annandalei Weber, 1913 Annandale's skate 
  

  X    X   

Family Anacanthobatidae  Legskates  0 0 2 0 1 0 0 1 0 
61 Sinobatis borneensis (Chan, 

1965)  
Borneo leg skate    X  X   X  

62 Sinobatis bulbicauda Last & 
Séret, 2008  

Western 
Australian leg 
skate  

  X       

Family Arhynchobatidae Softnose skates 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
63 Notoraja subtilispinosa 

(Stehmann, 1989) 
Velvet skate   X        

64 Insentiraja cf subtilispinosa 
(Stehmann, 1989) 

Philippine 
loosekin skate 

       X  

ORDER MYLIOBATIFORMES STINGRAYS           
Family Plesiobatidae Stingarees 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
65 Plesiobatis daviesi (Wallace, 

1967)  
Giant stingaree    X  X   X  

66 Plesiobatis sp. [Fahmi, 2010]  Name not 
available  

  X       

No Order/Family/Scientific name Common name B C I L MY MN T P V 
Family Urolophidae  Stringarees 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
67 Urolophus javanicus (Martens, 

1864)  
Java stingaree   X       
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41 Dipturus amphispinus Last & 
Avala, 2013 

Ridgeback skate   X       

42 Dipturus gigas Ishiyama, 1958 Giant skate        X  
43 Dipturus johannisdavisi 

(Alcock, 1899) 
Travancore skate   X       

44 Dipturus kwangtungensis (Chu 
1960) in Last và cs.(2010) 
Identified as Raja (Okamejei) 
hollandi Jordan & Richardson, 
1909 in Yano và cs.(2005) 

Kwangtung skate 
 
Holland skate 
 

    X     

45 Dipturus tengu (Jordan & 
Fowler, 1903) 
 

Goblin skate        X  

46 Dipturus wengu 
Identified as Raja sp.1 in Last & 
Stevens, 1994 

Weng’s skate   X     X  

47 Dipturus sp. 1 Philippine 
longnose skate 

       X  

48 Dipturus sp. 2 [Seret] 
(Philippines) 

       X  

49 Dipturus sp. 
 

Tilted nốt sần 
skate 

       X  

50 Fenestraja sibogae (Weber, 
1913) 

Siboga pygmy 
skate 

  X       

51 Okamejei boesemani (Ishihara, 
1987) 

Boeseman’s skate  X      X X 

52 Okamejei cf  boesemani 
(Ishihara, 1987)  

Cute skate    X       

53 Okamejei cairae Last, Fahmi & 
Ishihara, 2010  
Identified as Raja (Okamejei) 
boesemani Ishihara: Yano và 
cs.(2005) 
 

Borneo sand skate  X  X  X     

No Order/Family/Scientific name Common name  B C I L MY MN T P V 
54 Okamejei hollandi (Jordan & 

Richardson, 1909)  
Identified as Raja (Okamejei) 

Yellowspotted 
skate 

  X   X   X X 
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boesemani Ishihara, 1987 in 
Yano và cs.., (2005) 

55 Okamejei jensenae Last & Lim, 
2010  

Philippine ocellate 
skate  

    X  X X  

56 Okamejei kenojei (Müller & 
Henle, 1841) 

Ocellate spot skate        X  

57 Okamejei cf powelli (Alcock, 
1898)  

Whiteblotched 
skate  

  X       

58 Okamejei sp. 1  Thái Lan ocellate 
skate  

      X   

59 Okamejei sp. 2  Thái Lan ocellate 
skate [pointed 
snout] 

      X   

60 Raja annandalei Weber, 1913 Annandale's skate 
  

  X    X   

Family Anacanthobatidae  Legskates  0 0 2 0 1 0 0 1 0 
61 Sinobatis borneensis (Chan, 

1965)  
Borneo leg skate    X  X   X  

62 Sinobatis bulbicauda Last & 
Séret, 2008  

Western 
Australian leg 
skate  

  X       

Family Arhynchobatidae Softnose skates 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
63 Notoraja subtilispinosa 

(Stehmann, 1989) 
Velvet skate   X        

64 Insentiraja cf subtilispinosa 
(Stehmann, 1989) 

Philippine 
loosekin skate 

       X  

ORDER MYLIOBATIFORMES STINGRAYS           
Family Plesiobatidae Stingarees 0 0 2 0 1 0 0 1 0 
65 Plesiobatis daviesi (Wallace, 

1967)  
Giant stingaree    X  X   X  

66 Plesiobatis sp. [Fahmi, 2010]  Name not 
available  

  X       

No Order/Family/Scientific name Common name B C I L MY MN T P V 
Family Urolophidae  Stringarees 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
67 Urolophus javanicus (Martens, 

1864)  
Java stingaree   X       




