
 

CÁC LOẠI CÁ NGỪ ĐƯỢC ĐÁNH BẮT Ở VIỆT NAM 
Tên địa phương – Đặc điểm nhận dạng chính 

Frigate Tuna (Cá Ngừ Chù) 
Auxis thazard 
Nửa sau phần trên của cơ thể được thể hiện rõ ràng với các 
đường xiên, đường lượn sóng có khoảng cách gần nhau bắt đầu 
từ bên dưới vây lưng. Vây ngực ngắn nhưng đi qua đầu của các 
đường lượn sóng. Bụng trắng và không có dấu hiệu gì. 
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Bigeye Tuna (Cá Ngừ Mắt To) 
Thunnus obesus 
Phần thân có các viền hiện rõ nhưng không đều, có dải màu bạc ở 
hai bên. Thân tròn, đầu to, đuôi có màu đen hoặc màu tối. Ở giữa 
đuôi không thể hiện hình V rõ ràng. Vây lưng thứ hai, vây hậu môn 
và các vây nhỏ có màu vàng với phần viền ngoài màu tối hoặc 
màu bạc. 

Skipjack Tuna (Cá Ngừ Vằn) 
Katsuwonus pelamis 
Nửa dưới của cơ thể được phân cách rõ ràng bằng các viền 
ngang màu đen .Vây đen hoặc có màu tối đôi khi có viền bạc. 
Phần trên cơ thể có màu đen đến màu tím. Mắt nhỏ. 

Yellowfin Tuna (Cá Ngừ Vây vàng) 
Thunnus albacares 
Phần thân có các viền hiện rõ với khoảng cách gần nhau, xen kẽ 
giữa các viền là các hàng chấm. Ở giữa phần đuôi vàng có hình 
sắc nhọn. Vây lưng và vây hậu môn và các vây nhỏ có màu vàng 
rõ ràng. 

Longtail Tuna (Cá Ngừ Bò) 
Thunnus tonggol 
Thân dài, với các viền ngang theo hình bầu dục của thân có màu 
từ trắng đến bạc. Vây ngực, vây bụng và vây đuôi có màu đen. 
Vây lưng, vây lưng thứ 2 và vây hậu môn có màu vàng sẫm với 
các cạnh tối. 

Eastern Little Tuna (Cá ngừ chấm) 
Euthynnus affinis 
Nửa sau của phần lưng trên được phân cách rõ ràng với các 
đường gãy khúc. Phần thân không có gì nổi bật ngoại trừ các cụm 
đốm đen xuất hiện ở giữa phần vây ngực và vây bụng. 

Bullet Tuna (Cá Ngừ Ồ) 
Auxis rochei 
Nửa sau thân trên có  thể nhận thấy các đường viền dọc, rộng rõ 
ràng. Vây ngực rất ngắn, dài không tới các thanh dọc. Cơ thể dài 
và tròn. 
 


