
 

 

Cập nhật về Cá Cảnh – Thông tin Quan trọng về Cá 

Gây Hại 
Tháng 9 năm 2017 
Vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, Chính phủ NSW đã đưa ra thêm nhiều thay đổi trong Danh sách các 

Loài cá Gây hại tại NSW (NSW Pest Fish List) trong phương pháp thống nhất việc quản lý cá cảnh trên 

toàn nước Úc. Bây giờ Danh sách các Loài cá Gây hại tại NSW có thêm 65 mục đã được toàn quốc đồng 

ý là có tiềm năng nguy cơ cao. 

____________________________________________________________________________________ 

Tại sao thay đổi danh sách các 
loài cá gây hại? 

Trong năm 2006, tất cả các cấp chính phủ tại Úc 

tham vấn với các đại diện của ngành công nghiệp 

cá cảnh và soạn ra một Chiến lược Quốc gia gọi là 

‘Phương pháp Chiến lược Quản lý Cá Cảnh tại Úc 

(A Strategic Approach to the Management of 

Ornamental Fish in Australia)’. Chiến lược Quốc 

gia này có bảy khuyến nghị về việc quản lý cá 

cảnh ở Úc, kể cả việc soạn ra một Danh sách 

Toàn quốc các Loài cá Gây hại được mọi người 

đồng ý. 

Đặc điểm của cá gây hại là có khả năng gây ra, 

hoặc góp phần vào việc tạo ra các loài gây hại 

dưới nước hoặc gây dịch bệnh, ảnh hưởng đến sự 

đa dạng sinh học tự nhiên và nguồn lợi thủy sản. 

Cá chạch bùn (Weatherloach) và Cá rô phi 

(Tilapia) là hai ví dụ về các loài gây hại đã được 

biết là khi thả ra thì có ảnh hưởng đến các hệ 

thống thủy sinh học tự nhiên của chúng ta. Chiến 

lược Quốc gia nhằm làm giảm những sự xâm lấn 

tương tự trong tương lai. 

Toàn bộ Danh sách các Loài cá Gây hại tại 

NSW được liệt kê trong tập sách này. Xin lưu ý 

là có một khoảng thời gian tư vấn sáu tháng cho 

các bổ sung mới vào danh sách - được đánh 

dấu hoa thị (*) và in chữ đậm trên nền mầu cam 

- bắt đầu vào 1 tháng Ba năm 2017. Giai đoạn 

tư vấn kết thúc vào ngày 1 tháng Chín năm 

2017 và việc tuân thủ đối với các loài cá mới 

được liệt kê sẽ bắt buộc kể từ ngày này. Việc 

tuân thủ đối với tất cả các loài khác đã được 

luật pháp bắt buộc.  

Có các quy định nào đối với các 
loài cá gây hại mới được liệt kê? 

Tất cả các loài cá gây hại được liệt kê là bị cấm 

trong Biểu 2 của Đạo luật Bảo toàn Sinh học năm 

2015 (Schedule 2  of Biosecurity Act 2015) đều bị 

cấm bán và nuôi giữ. Các loài cá gây hại bổ sung 

được liệt kê trong phần 2, biểu 1 của Quy định về 

Bảo toàn Sinh học  2017 (part 2, schedule 1 of the 

Biosecurity Regulation 2017), phải được khai báo 

và không được xử lý. Theo luật thì việc tuân thủ 

Danh sách các Loài cá Gây hại tại NSW là điều bắt 
buộc  

Nếu tôi có các loài cá gây hại thì 
phải làm sao? 

Một số loài cá cảnh trước đây đã được buôn bán 

trong ngành công nghiệp cá cảnh, giữa những 

người ham mê hoặc thích nuôi cá thì hiện nay bị 

cấm bán và/hoặc nuôi giữ. 

Lưu ý: khoảng thời gian tư vấn CHỈ dành cho 

danh sách mới bổ sung, được đánh dấu hoa thị (*) 

và in chữ đậm trên nền mầu cam trong các bảng 

của tài liệu này.

Giai đoạn tư vấn kết thúc vào ngày 1 tháng 
Chín năm 2017 và việc tuân thủ đối với các loài 
cá mới được liệt kê sẽ bắt buộc kể từ ngày này. 

http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
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) tại 

Cá rô phi (Tilapia), Oreochromismossambicus (Ảnh: Qld 

DAF) 

Danh sách các Loài cá Gây hại tại 
NSW (bị cấm) 

Loài cá Tên thông dụng 

Acestrorhynchus microlepis (Acestrorhynchidae 

family) 

  

Acipenser baerii phân loài Baerii 

(Acipenseridae family)* 

Cá tầm Siberia 

(Siberian sturgeon) 

Acipenser baerii phân loài Baicalensis 

(Acipenseridae family) 

Cá tầm Baikal (Baikal 

sturgeon) 

Acipenser brevirostrum (Acipenseridae family) Cá tầm mõm ngắn 

(Shortnose sturgeon) 

Acipenser dabryanus (Acipenseridae family) Cá tầm Yangtze 

(Yangtze sturgeon) 

Acipenser fulvescens (Acipenseridae family) Cá tầm hồ (Lake 

sturgeon) 

Acipenser gueldenstaedtii (Acipenseridae 

family) 

Cá tầm Nga 

(Russian sturgeon) 

Acipenser medirostris (Acipenseridae family) Cá tầm Lục 

(Green sturgeon) 

Acipenser mikadoi (Acipenseridae family) Cá tầm Sakhalin 

(Sakhalin sturgeon) 

Acipenser multiscutatus (Acipenseridae family) Cá tầm Nhật 

(Japanese sturgeon) 

Acipenser naccarii (Acipenseridae family) Cá tầm Adriatic 

(Adriatic sturgeon) 

Loài cá Tên thông dụng 

Acipenser nudiventris (Acipenseridae family) Cá tầm râu rủ 

(Fringebarbel 

sturgeon) 

Acipenser oxyrinchus phân loài Desotoi 

(Acipenseridae family) 

Cá tầm vùng vịnh 

(Gulf sturgeon) 

Acipenser oxyrinchus phân loài Oxyrinchus 

(Acipenseridae family)* 

Cá tầm Đại Tây 

Dương 

(Atlantic sturgeon) 

Acipenser persicus (Acipenseridae family) Cá tầm Ba Tư 

(Persian sturgeon) 

Acipenser ruthenus (Acipenseridae family) Cá tầm Nga 

(Sterlet) 

Acipenser schrenckii (Acipenseridae family) Cá tầm Amur 

(Amur sturgeon) 

Acipenser sinensis (Acipenseridae family) Cá tầm Trung Hoa 

(Chinese sturgeon) 

Acipenser stellatus (Acipenseridae family) Cá tầm sao 

(Starry sturgeon) 

Acipenser sturio (Acipenseridae family) Cá tầm Âu châu 

(European sturgeon) 

Acipenser transmontanus (Acipenseridaefamily) Cá tầm trắng 

(White sturgeon) 

Alfaro amazonus (Poeciliidae family)* Alfaro amazonus 

(Họ Poeciliidae) 

Alfaro cultratus (Poeciliidae family) Cá kiếm đẻ con 

(Knife-edged 

livebearer) 

Alfaro huberi (Poeciliidae family)   

Allomogurnda nesolepis (Eleotridae family) Cá đục bụng vàng 

(Yellowbelly 

gudgeon) 

Ameiurus brunneus (Ictaluridae family) Cá bống sên 

(Snail bullhead) 

Ameiurus catus (Ictaluridae family) Cá trê trắng 

(White catfish) 

Ameiurus melas (Ictaluridae family) Cá bống đen 

(Black bullhead) 

Ameiurus natalis (Ictaluridae family) Cá bống vàng 

(Yellow bullhead) 

Ameiurus nebulosus (Ictaluridae family) Cá bống nâu 

(Brown bullhead) 

Ameiurus platycephalus (Ictaluridae family) Cá bống dẹp 

(Flat bullhead) 

Ameiurus serracanthus (Ictaluridae family) Cá bống đốm 

(Spotted bullhead) 

http://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/welfare-of-fish/shellfish
http://www.dpi.nsw.gov.au/
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Loài cá Tên thông dụng 

Amia calva (Amiidae family) Cá vây cung (Bowfin) 

Anabas cobojius (Anabantidae family) Cá rô Gangetic 

(Gangetic climbing 

perch) 

Anabas testudineus (Anabantidae family) Cá rô 

(Climbing perch) 

Anaspidoglanis macrostoma (Bagridae family) Cá trê mõm dẹp 

(Flatnose catfish) 

Apeltes quadracus (Gasterosteidae family) Cá 4 gai (Four spined 

stickleback) 

Aristichthys nobilis (Cyprinidae family) Cá chép đầu to 

(Bighead carp) 

Astyanacinus moorii (Characidae family)*  

Astyanax aeneus (Characidae family) Cá váy sọc 

(Banded tetra) 

Astyanax fasciatus (Characidae family) Cá mắt ngọc sọc 

(Banded astyanax) 

Atractosteus spp. (tất cả các loài ngoại 

trừ A.spatula) (Lepisosteidae family) 

Cá nhái Mỹ/Cá nhái 

vẩy cứng (American 

gar/Armoured gar) 

Bagrus ubangensis (Bagridae family) Cá mỏ vịt Ubangi 

(Ubangi shovelnose 

catfish) 

Barbodes hexagonolepis (Cyprinidae family) Cá chép vàng 

(Copper mahseer) 

Belonesox belizanus (Poeciliidae family) Cá tuế chó/Cá sóc 

chó (Pike 

minnow/Pike killifish) 

Boulengerella cuvieri (Ctenoluciidae family)* Bicuda, Pirapucu 

Boulengerella lucius (Ctenoluciidae family)* Cá chó characin 

Vàng, Pirapoco 

(Golden Pike-

characin, Pirapoco) 

Boulengerella xyrekes (Ctenoluciidae 

family)* 

Pirapoco 

Boulengerochromis microlepis (Cichlidae family) Cá hoàng đế 

khủng/Cá hoàng đế 

bụng vàng (Giant 

cichlid/Yellow belly 

cichlid) 

Catla catla (Cyprinidae family) Cá chép Ấn Độ 

(Catla) 

Catlocarpio siamensis (Cyprinidae family) Cá Hô (Giant barb) 

Centrarchidae family   

Loài cá Tên thông dụng 

Centropomus spp. (tất cả các loài) 

(Centropomidae family) 

Cá nhồng Nhật 

(Snook) 

Chaca bankanensis (Chacidae family) Cá trê dụ mồi (Angler 

catfish) 

Chaca burmensis (Chacidae family) Cá nheo miệng ếch 

Burmensis 

(Burmensis 

frogmouth catfish) 

Chaca chaca (Chacidae family) Cá trê đầu vuông 

(Squarehead catfish) 

Channa spp. (tất cả các loài) (Channidae family) Cá lóc (Snake head) 

Cirrhinus cirrhosis (Cyprinidae family) Cá trôi (Mrigal) 

Clarias spp. (tất cả các loài) (Clariidae family) Cá trê trắng 

(Walking catfish) 

Colossoma spp. (tất cả các loài) (Characidae 

family) 

  

Ctenobrycon hauxwellianus (Characidae 

family)* 

Mojara, Lambari 

Ctenobrycon multiradiatus (Characidae 

family)* 

 

Ctenopharyngodon idella (Cyprinidae family) Cá trắm cỏ 

(Grass carp) 

Ctenopoma argentoventer (Anabantidae family) Cá báo bụng bạc 

(Silverbelly ctenopoma) 

Ctenopoma kingsleyae (Anabantidae family) Cá báo đuôi đốm 

(Tailspot ctenopoma) 

Ctenopoma multispine (Anabantidae family) Cá báo nhiều gai 

(Many spined 

ctenopoma) 

Ctenopoma muriei (Anabantidae family) Cá rô mắt đơn 

(Ocellated labyrinth 

fish) 

Ctenopoma nigropannosum (Anabantidae 

family) 

Ca rô 2 đốm 

(Twospot climbing 

perch) 

Ctenopoma ocellatum (Anabantidae family) Cá báo mắt đốm 

(Eyespot ctenopoma) 

Ctenopoma weeksii (Anabantidae family) Cá báo đốm 

(Mottled ctenopoma) 

Culaea inconstans (Gasterosteidae family)   

Dormitator latifrons (Eleotridae family) Cá bống mập Thái 

Bình Dương (Pacific 

fat sleeper) 

Dormitator lebretonis (Eleotridae family)   
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Loài cá Tên thông dụng 

Dormitator maculatus (Eleotridae family) Cá bống Thái Bình 

Dương (Pacific 

sleeper) 

Elassoma spp. (tất cả các loài) Cá mặt trời tí hon 

(Pygmy sunfish) 

Electrophorus electricus (Gymnotidae family) Lươn điện 

(Electric eel) 

Eleotris amblyopsis (Eleotridae family) Cá bống mang ngạnh 

vẩy lớn (Large scaled 

spiny cheek sleeper) 

Eleotris andamensis (Eleotridae family)*  

Eleotris annobonensis (Eleotridae family)*  

Eleotris aquadulcis (Eleotridae family)* Cá đục Ramu Nước 

ngọt (Ramu 

Freshwater Gudgeon) 

Eleotris balia (Eleotridae family)*  

Eleotris brachyurus (Eleotridae family)*  

Eleotris daganensis (Eleotridae family)*  

Eleotris fasciatus (Eleotridae family)*  

Eleotris feai (Eleotridae family)*  

Eleotris lutea (Eleotridae family)* Cá bống Lutea 

(Lutea Sleeper) 

Eleotris macrocephala (Eleotridae family)*  

Eleotris macrolepis (Eleotridae family)*  

Eleotris mauritianus (Eleotridae family)* Cá bống Đầu rộng 

(Widehead Sleeper) 

Eleotris melanura (Eleotridae family)*  

Eleotris oxycephala (Eleotridae family)*  

Eleotris pellegrini (Eleotridae family)*  

Eleotris perniger (Eleotridae family)* Cá bống Mang 

ngạnh Vẩy nhỏ 

(Smallscaled 

Spinycheek 

Sleeper) 

Eleotris picta (Eleotridae family)* Cá bống Đốm 

(Spotted Sleeper) 

Eleotris pisonis (Eleotridae family)* Cá bống Mang 

ngạnh (Spinycheek 

Sleeper) 

Eleotris pseudacanthopomus (Eleotridae 

family)* 

 

Eleotris sandwicensis (Eleotridae family) Cá bống Đảo 

Sandwich (Sandwich 

Island sleeper) 

Eleotris senegalensis (Eleotridae family)*  

Eleotris soaresi (Eleotridae family)*  

Eleotris tecta (Eleotridae family)*  

Eleotris tubularis (Eleotridae family)*  

Loài cá Tên thông dụng 

Eleotris vittata (Eleotridae family)*  

Eleotris vomerodentata (Eleotridae family)*  

Erpetoichthys calabaricus Cá chình bụi sậy 

(Reedfish) 

Erythrinus spp. (tất cả các loài) (Erythinidae 

family) 

  

Esox spp. (tất cả các loài) (Esocidae family) Cá chó (Pike) 

Gambusia spp. (tất cả các loài ngoại trừ G. 

holbrooki) (Poeciliidae family) 

Cá ăn muỗi 

(Mosquitofish) 

Gobiomorphus gobioides (Eleotridae family) Cá bống khủng 

(Giant bully) 

Gobiomorphus huttoni (Eleotridae family) Cá bống vây đỏ 

(Redfin bully) 

Gobiomorus dormitory (Eleotridae family) Cá bống mơ 

(Bigmouth sleeper) 

Gobiomorus maculatus (Eleotridae family)   

Gymnarchus niloticus (Gymnarchidae family) Cá phi đao (Aba aba) 

Helicophagus leptorhynchus (Pangasiidae 

family) 

  

Helicophagus waandersii (Pangasiidae family)   

Hemichromis fasciatus (Cichlidae family) Cá kim cương sọc 

(Banded jewelfish) 

Hepsetus odoe (Hepsetidae family) Cá chó Phi châu 

(African pike) 

Heterandria bimaculata (Poeciliidae family) Cá 2 đốm đẻ con 

(Twospot livebearer) 

Heteropneustes fossilis (Heteropneustidae 

family) 

Cá nheo Ấn Độ 

(Stinging catfish) 

Himantura kittipongi (Dasyatidae family)   

Himantura krempfi (Dasyatidae family) Cá đuối roi vân nước 

ngọt (Marbled 

freshwater whip ray) 

Himantura oxyrhyncha (Dasyatidae family) Cá đuối roi vân 

(Marbled whipray) 

Hoplerythrinus spp. (tất cả các loài) (Erythinidae 

family) 

Cá sói (Aimira) 

Hoplias spp. (tất cả các loài) (Erythinidae family) Cá sói nước (Trahira) 

Huso huso (Acipenseridae family) Cá tầm trắng 

(Beluga) 

Hydrocynus spp. (tất cả các loài) (Alestiidae 

family) 

Cá chó characin/Cá 

hổ khủng (Pike 

characin/Giant 

tigerfish) 

Hypophthalmichthys molitrix (Cyprinidae family) Cá mè trắng 
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Loài cá Tên thông dụng 

(Silver carp) 

Hypseleotris cyprinoides (Eleotridae family) Cá đục chép nhiệt 

đới (Tropical carp-

gudgeon) 

Hypseleotris tohizonae (Eleotridae family)   

Ichthyborinae phân họ của họ Citharinidae (tất 

cả các loài) 

Cá chó characin Phi 

châu/Cá trộm mũi 

ống/Cá cắn vây 

(African pike-

characin/Tubenose 

poacher/Fin eater) 

Ictalurus balsanus (Ictaluridae family) Cá trê Balsas 

(Balsas catfish) 

Ictalurus dugesii (Ictaluridae family) Cá trê Lerma 

(Lerma catfish) 

Ictalurus furcatus (Ictaluridae family) Cá trê xanh 

(Blue catfish) 

Ictalurus lupus (Ictaluridae family) Cá trê nước nguồn 

(Headwater catfish) 

Ictalurus mexicanus (Ictaluridae family) Cá trê Rio Verde 

(Rio Verde catfish) 

Ictalurus ochoterenai (Ictaluridae family) Cá trê Chapala 

(Chapala catfish) 

Ictalurus pricei (Ictaluridae family) Cá trê Yaqui 

(Yaqui catfish) 

Ictalurus punctatus (Ictaluridae family) Cá nheo Mỹ 

(Channel catfish) 

Labeo calabasu (Cyprinidae family) Cá trôi vây cam 

(Orangefin labeo) 

Labeo rohita (Cyprinidae family) Cá trôi Ấn độ (Rohu) 

Lates microlepis (Centropomidae family) Cá vược đuôi chẻ 

(Forktail lates) 

Lates niloticus (Centropomidae family) Cá chẽm (Nile perch) 

Lebiasina bimaculata (Lebiasinidae family) Cá lebiasina 2 đốm 

(Twospot lebiasina) 

Lepidosiren paradoxa (Lepidosirenidae family) Cá phổi Nam Mỹ 

(South American 

lungfish) 

Leptolebias aureoguttatus (Rivulidae family)   

Leptolebias marmoratus (Rivulidae family) Cá ngọc vân 

(Marbled pearlfish) 

Leptolebias minimus (Rivulidae family) Cá ngọc đuôi sọc 

(Barred tail pearlfish) 

Leptolebias opalescens (Rivulidae family) Cá ngọc mắt mèo 

(Opal pearlfish) 

Loài cá Tên thông dụng 

Malapterurus spp. (tất cả các loài) 

(Malapteruridae family) 

Cá trê điện 

(Electric catfish) 

Mormyrops anguilloides (Mormyridae family) Cá háo Cornish 

(Cornish jack) 

Neogobius melanostomus Cá bống tròn 

(Round goby) 

Notropis spp. (tất cả các loài) (Cyprinidae 

family) 

Cá bảo liên đăng 

(Shiner) 

Noturus albater (Ictaluridae family) Cá trê Ozark (Ozark 

madtom) 

Noturus baileyi (Ictaluridae family) Cá trê khói 

(Smoky madtom) 

Noturus crypticus (Ictaluridae family) Cá trê Chucky 

(Chucky madtom) 

Noturus elegans (Ictaluridae family) Cá trê đẹp 

(Elegant madtom) 

Noturus eleutherus (Ictaluridae family) Cá trê núi 

(Mountain madtom) 

Noturus exilis (Ictaluridae family) Cá trê lá 

(Slender madtom) 

Noturus fasciatus (Ictaluridae family) Cá trê vòm lưng 

(Saddled madtom) 

Noturus flavater (Ictaluridae family) Cá trê sọc 

(Checkered madtom) 

Noturus flavipinnis (Ictaluridae family) Cá trê vây vàng 

(Yellowfin madtom) 

Noturus flavus (Ictaluridae family) Cá trê đá (Stonecat) 

Noturus funebris (Ictaluridae family) Cá trê đen 

(Black madtom) 

Noturus furiosus (Ictaluridae family) Cá trê Carolina 

(Carolina madtom) 

Noturus gilberti (Ictaluridae family) Cá trê vây cam 

(Orangefin madtom) 

Noturus gladiator (Ictaluridae family)   

Noturus gyrinus (Ictaluridae family) Cá trê nòng nọc 

(Tadpole madtom) 

Noturus hildebrandi phân loài Hildebrandi 

(Ictaluridae family) 

Cá trê bé 

(Least madtom) 

Noturus hildebrandi phân loài Lautus 

(Ictaluridae family) 

  

Noturus insignis (Ictaluridae family) Cá trê rìa 

(Margined madtom) 

Noturus lachneri (Ictaluridae family) Cá trê Ouachita 

(Ouachita madtom) 
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Loài cá Tên thông dụng 

Noturus leptacanthus (Ictaluridae family) Cá trê đốm 

(Speckled madtom) 

Noturus maydeni (Ictaluridae family) Cá trê Hắc Giang 

(Black River madtom) 

Noturus miurus (Ictaluridae family) Cá trê nâu đốm 

(Brindled madtom) 

Noturus munitus (Ictaluridae family) Cá trê đốm bụng 

(Frecklebelly 

madtom) 

Noturus nocturnus (Ictaluridae family) Cá trê đốm 

(Freckled madtom) 

Noturus phaeus (Ictaluridae family) Cá trê nâu 

(Brown madtom) 

Noturus placidus (Ictaluridae family) Cá trê Neosho 

(Neosho madtom) 

Noturus stanauli (Ictaluridae family) Cá trê tí hon 

(Pygmy madtom) 

Noturus stigmosus (Ictaluridae family) Cá trê Phương bắc 

(Northern madtom) 

Noturus taylori (Ictaluridae family) Cá trê Caddo 

(Caddo madtom) 

Noturus trautmani (Ictaluridae family) Cá trê Scioto 

(Scioto madtom) 

Oreochromis spp. (tất cả các loài ngoại trừ O. 

mossambiccus) (Cichlidae family) 

Cá rô phi (Tilapia) 

Oxydoras spp. (tất cả các loài) (Doradidae 

family) 

Cá trê lưỡi cưa, Cá 

trê đen, Cá trê mộc 

đen (Ripsaw 

catfish,Black 

doras,Black shielded 

catfish) 

Oxyeleotris heterodon (Eleotridae family) Cá đục Setani 

(Sentani gudgeon) 

Oxyeleotris marmorata (Eleotridae family) Cá bống vân 

(Marble goby) 

Oxyeleotris siamensis (Eleotridae family)   

Oxyeleotris urophthalmoides (Eleotridae family)   

Oxyeleotris urophthalmus (Eleotridae family)   

Pangasianodon gigas (Pangasiidae family) Cá trê khủng Cửu 

long (Mekong giant 

catfish) 

Pangasius bedado (Pangasiidae family)*  

Pangasius bocourti (Pangasiidae family)* Basa 

Pangasius conchophilus (Pangasiidae family)   

Pangasius djambal (Pangasiidae family)*  

Loài cá Tên thông dụng 

Pangasius elongates (Pangasiidae family)   

Pangasius humeralis (Pangasiidae family)*  

Pangasius kinabatanganensis (Pangasiidae 

family)* 

Pangasius 

kinabatanganensis 

(Pangasiidae family) 

Pangasius krempfi (Pangasiidae family)   

Pangasius kunyit (Pangasiidae family)   

Pangasius larnaudii (Pangasiidae family) Cá Vồ đém 

(Spot pangasius) 

Pangasius lithostoma (Pangasiidae family)*  

Pangasius macronema (Pangasiidae family)   

Pangasius mahakamensis (Pangasiidae 

family)* 

 

Pangasius mekongensis (Pangasiidae 

family)* 

 

Pangasius myanmar (Pangasiidae family)*  

Pangasius nasutus (Pangasiidae family)   

Pangasius nieuwenhuisii (Pangasiidae family)   

Pangasius pangasius (Pangasiidae family) Cá trê đuôi vàng 

(Yellowtailed catfish) 

Pangasius polyuranodon (Pangasiidae 

family)* 

 

Pangasius rheophilus (Pangasiidae family)*  

Pangasius sabahensis (Pangasiidae family)*  

Pangasius tubbi (Pangasiidae family)* Cá tra râu ngắn 

(Short barbel 

Pangasius) 

Paratrygon aiereba (Potamotrygonidae family) Cá đuối đĩa 

(Discus ray) 

Paravandelia oxyptera (Trichomycteridae family) Cá trê ký sinh 

Pantanal (Pantanal 

parasitic catfish) 

Phoxinus erythrogaster (Cyprinidae family) Cá đác bụng đỏ 

Phương nam 

(Southern redbelly 

dace) 

Polyodon spathula (Polyodontidae family) Cá tầm thìa 

Mississippi 

(Mississippi 

paddlefish) 

Protopterus aethiopicus (Protopteridae family) Cá phổi vân 

(Marbled lungfish) 

Protopterus amphibious (Protopteridae family) Cá phổi mang tua 

(Gilled lungfish) 

Protopterus annectens (Protopteridae family) Cá phổi Phi châu 

(African lungfish) 
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Protopterus dolloi (Protopteridae family) Cá phổi lá 

(Slender lungfish) 

Psephurus gladius (Polyodontidae family) Cá mũi kiếm Trung 

Hoa (Chinese 

swordfish) 

Pungitius pungitius (Gasterosteidae family) Cá 9 gai (Ninespine 

stickleback) 

Pygocentrus spp. (tất cả các loài) (Characidae 

family) 

Cá hổ đỏ 

(Red piranha) 

Pylodictis olivaris (Ictaluridae family) Cá trê đầu dẹt 

(Flathead catfish) 

Rutilus rutilus (Cyprinidae family) Cá dầy (Roach) 

Sargochromis spp. (tất cả các loài) (Cichlidae 

family) 

Cá hoàng đế 

hồng/Cá hoàng đế 

lá/Cá hoàng đế 

Cunene/Cá hoàng đế 

lục (Pink 

happy/Slender 

happy/Cunene 

happy/Green happy) 

Sarotherodon spp. (tất cả các loài) (Cichlidae 

family) 

Cá rô phi cằm đen 

(Blackchin tilapia) 

Schilbe angolensis (Schilbeidae family)*  

Schilbe banguelensis (Schilbeidae family)* Cá râu vàng 

(Golden Barbel) 

Schilbe bocagii (Schilbeidae family)*  

Schilbe brevianalis (Schilbeidae family)* Cá chim (Butterfish) 

Schilbe congensis (Schilbeidae family)*  

Schilbe djemeri (Schilbeidae family)*  

Schilbe durinii (Schilbeidae family)*  

Schilbe grenfelli (Schilbeidae family)*  

Schilbe intermedius (Schilbeidae family) Cá trê chim bạc 

(Silver butter catfish) 

Schilbe laticeps (Schilbeidae family)*  

Schilbe mandibularis (Schilbeidae family)*  

Schilbe marmoratus (Schilbeidae family) Cá trê đốm vai 

(Shoulderspot catfish) 

Schilbe micropogon (Schilbeidae family)*  

Schilbe moebiusii (Schilbeidae family)*  

Schilbe multitaeniatus (Schilbeidae family)*  

Schilbe mystus(Schilbeidae family) Cá trê chim Phi châu 

(African butter catfish) 

Schilbe nyongensis (Schilbeidae family)*  

Schilbe tumbanus (Schilbeidae family)*  

Schilbe uranoscopus (Schilbeidae family)*  

Loài cá Tên thông dụng 

Schilbe yangambianus (Schilbeidae family)* Cá chim râu 

Yangambi 

(Yangambi Butter 

barbel) 

Schilbe zairensis (Schilbeidae family)*  

Serranochromis spp. (tất cả các loài) (Cichlidae 

family) 

  

Serrasalmus spp. (tất cả các loài) (Characidae 

family) 

Cá hổ mắt đỏ 

(Redeye piranha) 

Siganus rivulatus Cá dìa vân (Marbled 

spinefoot) 

Silurus spp. (tất cả các loài) (Siluridae family) Cá trê Âu châu/Cá trê 

Wels (European 

catfish/Wels catfish) 

Tilapia spp. (tất cả các loài ngoại trừ T. 

buttikoferi) (Cichlidae family) 

Cá rô phi bụng đỏ/Cá 

hoàng đế đước 

đen/Cá rô phi đốm 

(Redbelly 

Tilapia/Black 

mangrove 

cichlid/Spotted 

tilapia) 

Tinca tinca (Cyprinidae family) Cá tin ca (Tench) 

Tomeurus gracilis (Poeciliidae family)   

Tor spp. (tất cả các loài) (Cyprinidae family) Cá chép sông, Cá 

chép Deccan, Cá 

chép lưng cao, Cá 

chép Jungha, Cá 

chép Thái lan (River 

carp, Deccan 

mahseer, High 

backed mahseer,  

Jungha mahseer, 

Thai mahseer) 

Valencia hispanica (Valenciidae family) Cá chép răng 

Valencia 

(Valencia toothcarp) 

Zacco platypus (Cyprinidae family) Cá tuế nước ngọt 

(Freshwater minnow) 

 

Cá gây hại/Rong biển cần phải 
khai báo 

Acanthogobius flavimanus Cá bống vây vàng 

(Yellowfin goby) 

Amniataba percoides Cá căng sọc 

(Banded Grunter) 
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Caulerpa taxifolia Cỏ biển Caulerpa 

Misgurnus anguillicaudatus Cá chạch bùn, Cá 

chạch bùn Đông 

phương 

(Weatherloach, 

Oriental 

Weatherloach) 

Oreochromis mossambicus Cá rô phi, Cá ngậm 

trứng Mozambique 

(Tilapia, Mozambique 

Mouthbrooder) 

Perca fluviatilis Cá rô châu Âu 

(Redfin Perch) 

Phalloceros caudimaculatus Cá ăn muỗi đốm, Cá 

đẻ con đốm 

(Speckled 

Mosquitofish, Dusky 

Millions Fish) 

Tridentiger trigonocephalus Cá bống ba ngạnh, 

Cá bống tắc kè hoa, 

Cá bống sọc, Cá 

bống Nhật (Trident 

Goby, Chameleon 

Goby, Striped Goby, 

Japanese Goby) 

Sẽ có thêm nhiều loài khác được 
liệt kê là loài Gây hại hay không? 

Giai đoạn tư vấn kết thúc vào ngày 1 tháng 

Chín năm 2017 và việc tuân thủ đối với các loài 

cá mới được liệt kê sẽ bắt buộc kể từ ngày này

Muốn biết thêm chi tiết 

www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity 

Email: aquatic.pests@dpi.nsw.gov.au 

Điện thoại: (02) 4982 1232 

 

Tài liệu này cũng có bằng tiếng Cam Bốt, tiếng 

Việt, tiếng Nhật và tiếng Hoa đơn giản và truyền 

thống. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các chi 

tiết ở trên nếu quý vị muốn có bất kỳ tài liệu nào 

viết bằng các ngôn ngữ này. 

 

 

 

 

© Tiểu bang New South Wales thông qua Bộ Công nghiệp, Kỹ năng và Phát triển Khu vực, 2017. Quý vị có thể sao chép, phân phối và tự do 

dùng ấn phẩm này cho bất kỳ mục đích nào, miễn là quý vị cho biết ấn phẩm thuộc quyền sở hữu của Bộ Công nghiệp Cơ bản Tiểu bang NSW 

(NSW Department of Primary Industries). 

Giải trừ trách nhiệm: Thông tin trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và sự hiểu biết vào lúc viết (Tháng 9 năm 2017). Tuy nhiên, vì những tiến 

bộ trong lĩnh vực kiến thức, người dùng được nhắc nhở về sự cần thiết phải bảo đảm là họ dựa vào các thông tin được cập nhật và kiểm tra tính 

cập nhật của thông tin với một nhân viên thích hợp của Bộ Công nghiệp Cơ bản hoặc cố vấn độc lập của người dùng. 
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