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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên ao ương cá lóc (Channa striata) giai đoạn 0
đến 30 ngày tuổi nhằm theo dõi sự phát triển của các nhóm sinh vật phù du
trong ao ương, đồng thời xác định tính ăn của cá trong giai đoạn này. Thành
phần sinh vật phù du trong ao được thu mỗi ngày trong suốt 10 ngày đầu của
chu kỳ ương và sau đó 3 ngày/lần cho đến ngày thứ 30. Mẫu cá bột cũng được
thu liên tục trong 10 ngày đầu với số lượng 30 cá thể/lần để xác định cỡ
miệng và thành phần thức ăn trong ruột cá. Kết quả cho thấy tổng số giống tảo
ghi nhận được là 69 giống thuộc 5 ngành, bao gồm tảo lục (Chlorophyta), tảo
mắt (Euglenophyta), vi khuẩn lam (Cyanobacteria), tảo khuê (Bacillariophyta)
và tảo giáp (Dinophyta) với mật độ dao động 22.991 – 144.088 cá thể/L. Số
loài động vật phù du ghi nhận được là 95, thuộc Protozoa, Rotifera, Cladocera
và Copepoda với mật độ dao động trong khoảng 542.524 – 2.104.859 cá
thể/m3. Thành phần thức ăn trong ruột cá thay đổi theo thời gian ương với ấu
trùng Nauplius và Rotifera ở giai đoạn đầu và dần thay thế bằng Cladocera và
Copepoda ở các ngày tiếp theo. Ngoài ra, mảnh vụn hữu cơ cũng xuất hiện
với tỉ lệ lớn từ ngày thứ 27. Trong suốt thời gian khảo sát, tảo không được tìm
thấy trong ruột cá.
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