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MỞ ĐẦU
Cuộc khai quật khảo cổ học lịch sử có quy mô lớn tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long khu vực 18 Hoàng
Diệu năm 2002-2004 và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội năm 2008-2009 đã phát hiện được một quần thể nền
móng các công trình kiến trúc phong phú, đa dạng cùng hàng triệu di vật là đồ dùng, vật dụng của nhiều thời
kỳ nằm chồng xếp đan xen nhau, minh chứng lịch sử liên tục, lâu dài của khu di sản trong khoảng thời gian
1.300 năm, từ thời Đại La đến thời Lý, Trần, Lê (thế kỷ 7-18). Đáng lưu ý là bên cạnh những phát hiện quan
trọng về các loại hình di tích, di vật, trong các tầng văn hóa đã tìm thấy nhiều xương động vật và vỏ nhuyễn
thể có nguồn gốc từ các vùng đồng bằng, trung du hay vùng núi cao hoặc từ các vùng ven biển mang đến. Đây
là phát hiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên cứu về nguồn dinh dưỡng trong các bữa ăn hay các
món ăn được chế biến từ thịt, cá... hay từ các loại hải sản... Đồng thời cũng là cơ sở rất thú vị và hấp dẫn trong
việc nghiên cứu về văn hóa ẩm thực, về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Hoàng cung Thăng Long xưa, bởi
lẽ xương động vật và vỏ nhuyễn thể phần nhiều là bằng chứng của tàn tích các bữa ăn do người xưa để lại.
Theo đó, để có thể góp phần nghiên cứu giải mã về các loài động vật được dùng làm thức ăn trong các
bữa ăn hay trong các yến tiệc hoặc trong các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng... thì cần phải có những nghiên cứu
chuyên sâu về các loại xương động vật, bao gồm các động vật thân mềm để xác định giống, loài và nguồn gốc,
môi trường sinh sống của nó. Tuy nhiên, đây là vấn đề khoa học có nhiều tính phức tạp và rất khó, đòi hỏi
phải mất nhiều thời gian và công sức trong nghiên cứu so sánh. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ bước
đầu tập trung nghiên cứu về động vật hai mảnh vỏ được xác định từ các loại vỏ nhuyễn thể khai quật được
tại di tích qua phương pháp nghiên cứu sinh học.
Nhuyễn thể (Mollusca), hay còn gọi là ngành thân mềm, là một ngành trong phân loại sinh học có các
đặc điểm như cơ thể mềm, có đối xứng 2 bên, riêng nhóm chân bụng (ốc) có hiện tượng mất đối xứng, có thể
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có vỏ đá vôi che chở và nâng đỡ, tùy lối sống mà vỏ và cấu tạo cơ thể có thể thay đổi. Nhuyễn thể có nhiều
chủng loại rất đa dạng, phong phú và là nhóm động vật biển lớn nhất chiếm khoảng 23% tổng số các sinh vật
biển đã được đặt tên (Wikipedia). Hiện nay, đã biết khoảng 130.000 loài nhuyễn thể, trong đó có 35.000 loài
hóa thạch (Lê Trọng Sơn, 2006; Thái Trần Bái, 2007); riêng các khu vực nhiệt đới, trong đó có Việt Nam, ngành
này có hơn 90.000 loài hiện hữu, trong đó có các loài như trai, sò, ốc, hến, ngao, mực, bạch tuộc...
Động vật hai mảnh vỏ (Bivalvia), hay còn gọi là động vật chân rìu, là một trong bảy lớp thuộc ngành
thân mềm. Đây là nhóm động vật có tầm quan trọng đáng kể như: Là nguồn thực phẩm rất có giá trị và rất
phổ biến đối với nhiều quốc gia; Phần lớn động vật hai mảnh vỏ lọc nước lấy thức ăn, do đó có tác dụng làm
sạch nước, hạn chế sự ô nhiễm môi trường nước; Vỏ được dùng để nung vôi, làm đồ dùng và mỹ nghệ (khảm
trai); Một số loài được chọn làm đối tượng nuôi trồng khá phổ biến như hàu, vẹm... (Lê Trọng Sơn, 2006).
Ở Việt Nam, động vật hai mảnh vỏ đóng một vai trò quan trọng bởi có ít nhất 28 loài (Sò huyết - Anadara
granosa, sò lông - A. Antiquata, hàu - Ostrea rivularis, ngao dầu - Meretrix meretrix...) được coi là có giá trị
kinh tế cao (Nguyễn Chính, 1980; 1999a; Nguyễn Hữu Phụng, Võ Sĩ Tuấn, 1996). Có lẽ, vì lý do đó, tại các khu
khai quật khảo cổ học, số lượng các loài hai mảnh vỏ được tìm thấy là tương đối lớn, đặc biệt là các loài sò,
hàu, ngao, vọp, trai, hến...
Trong nghiên cứu khảo cổ học, việc phân loại, xác định giống loài động vật hai mảnh vỏ phần lớn chỉ có
thể phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo vỏ của nó được tìm thấy tại các khu khai quật. Qua nghiên cứu so sánh
các nguồn tư liệu và phân tích bộ sưu tập vỏ các loài hai mảnh vỏ thu được trong cuộc khai quật tại khu di
tích khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long, tác giả mạnh dạn thực hiện bài viết này với mục đích đưa ra những
thuật ngữ chung cho việc mô tả cơ bản cấu tạo vỏ của loài động vật hai mảnh vỏ, từ đó cho thấy được những
đặc điểm quan trọng, làm căn cứ chính trong việc phân loại, chỉnh lý vỏ các loài động vật đa dạng này. Đây
cũng chính là bước tiếp cận đầu tiên và quan trọng trong việc nghiên cứu, phân loại và chỉnh lý các loại vỏ
nhuyễn thể đào được tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, góp phần giải mã về nguồn thức ăn phong phú,
dồi dào trong Hoàng cung Thăng Long xưa.

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mô tả hình thái cấu tạo vỏ
Vỏ được cấu tạo bằng CaCO3 gắn kết với nhau trên
khuôn protein, vỏ là sản phẩm tiết của bờ vạt áo. Phần
chất hữu cơ có thể chiếm tới 70% khối lượng khô của
vỏ các loài hai mảnh vỏ. Thông thường, vỏ gồm ba lớp:
Lớp sừng - Periostracum ở ngoài cùng, lớp da màu nâu
mà thường bị mất do mài mòn hoặc bị phong hóa ở các
động vật cổ; Lớp lăng trụ canxi - Porcellaneous ở giữa,
dày, thường màu trắng vôi; Lớp xà cừ - Nacreous ở trong
cùng, kết bằng nhiều tấm canxi, có màu sắc lóng lánh, sặc
sỡ, tuy nhiên ở các vỏ tại di chỉ khảo cổ học thường bị bào
mòn nên không còn thấy rõ được sự sặc sỡ và ít lóng lánh.
Tất cả các lớp vỏ đều do bờ vạt áo tiết ra, do đó, khi giữa
bờ vạt áo và mặt trong của vỏ có các hạt bé (như cát, vật
kí sinh...) các tấm xà cừ được bờ vạt áo tiết ra sẽ bám xung
quanh tạo thành các hạt óng ánh sắc màu gọi là “ngọc
trai” (Thái Trần Bái, 2007).
2. Hình thái vỏ nhìn từ mặt lưng của loài hai mảnh vỏ
Tham khảo nguồn www.visualdictionaryonline.com
Chú thích hình ảnh: Vương Thị Huyền
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Mỗi cá thể thuộc lớp hai mảnh vỏ thường được
cấu tạo bởi hai vỏ: vỏ trái - Left valve và vỏ phải - Right

valve (hay còn gọi là van trái và van phải) (xem Hình 2). Đại đa số các loài hai mảnh vỏ có hai vỏ phát triển
bằng nhau, đối xứng một cách tương đối qua đường lề như ở các loài sò, trai... Một số động vật hai mảnh
vỏ khác có hai mảnh vỏ không đều nhau, một mảnh vỏ lớn chứa nội quan, còn mảnh nhỏ làm nắp đậy như
các loài hàu... Còn vỏ của nhóm sống ký sinh như hà bún (Teredo, Bankia...) tiêu giảm, chỉ còn lại khoảng
1/20 chiều dài cơ thể (Lê Trọng Sơn, 2006; Thái Trần Bái, 2007).
Hai vỏ trái - phải được dính với nhau ở mặt lưng - Dorsal (D) nhờ dây chằng - Ligament và các khớp (bản
lề, bờ lưng) (Xem Hình 2). Hai vỏ có thể tách nhau ra ở các cạnh gồm: cạnh trước - Anterior (A); cạnh bụng Ventral (V) và cạnh sau - Posterior (P). Phần cạnh trước vỏ được xác định là phần có chứa miệng; phần cạnh
sau vỏ là nơi mà hậu môn mở ra; phần cạnh bụng đối diện với mặt lưng (xem Hình 3).
1.1. Mô tả hình thái mặt ngoài của vỏ
Mô tả hình thái mặt ngoài vỏ gồm các phần chính như sau (xem Hình 3-4):
- Đỉnh vỏ - Umbo (tương đương với Mỏ - Beak): đây là vị trí đánh dấu sự phát triển đầu tiên của vỏ
nhuyễn thể. Vị trí của đỉnh vỏ khác nhau ở những loài có vỏ đều bên - Equilateral và loài có vỏ không cân
đối - Inequilateral.
Ở loài vỏ đều bên, khi mà hai phần trước và sau của vỏ gần như bằng nhau, thì đỉnh vỏ nằm ở vị trí
chính giữa hay còn gọi là đỉnh vỏ hướng thẳng - Orthogyrate (ví dụ như ở Pecten).
Ở các loài vỏ không cân đối, đỉnh vỏ không nằm ở trung tâm mà có thể nằm lệch về phía cạnh trước,
được gọi là đỉnh vỏ quay trước - Prosogyrate (ví dụ như ở Arca, Venus); hoặc đỉnh vỏ nằm lệch về phía cạnh
sau được gọi là đỉnh vỏ quay sau - Opisthogyrate (ví dụ như ở Trigonia).
Đôi khi, ở phần bên trước của đỉnh vỏ, có một vết lõm tròn do sự tạo thành bởi cả hai vỏ trái - phải
được gọi là mặt nguyệt - Lunule. Cùng với đó, ở phần bên sau của đỉnh vỏ, có một vết lõm kéo dài cũng được
tạo thành bởi cả hai vỏ trái - phải người ta gọi là vùng dây chằng - Escutcheon (xem Hình 2).
- Đường sinh trưởng - Growth line: là các đường song song với viền vỏ bụng và đánh dấu hướng tăng
trưởng của vỏ. Do đó nó còn được gọi là đường đồng tâm - Concentric sculpture.
Ở loài vỏ đều bên, hướng tăng trưởng lớn nhất của vỏ vuông góc với đường bản lề. Ở loài vỏ không cân
đối, hướng tăng trưởng thường xiên so với đường bản lề.
Vỏ thường lớn không đều theo mùa trong năm, mỗi năm để lại một đường sinh trưởng, đếm số đường
sinh trưởng có thể ước lượng được độ tuổi của hai mảnh vỏ (điển hình như các loài trai), tuy nhiên phương
pháp tính tuổi này không mấy chính xác do đôi khi thúc đẩy tăng trưởng xảy ra có thể tạo ra thêm một vòng
trong năm và gây nhầm lẫn. Phương pháp ước lượng độ tuổi chính xác nhất nhưng tốn nhiều thời gian nhất
là kiểm tra bằng kính hiển vi các mặt cắt qua lớp lăng trụ canxi của vỏ.
- Tia phóng xạ - Radial sculpture: Hầu hết vỏ của các loài hai mảnh vỏ tương đối nhẵn với các đường
sinh trưởng, tuy nhiên, ở một số loài lại được tô điểm bởi các đường xuyên tâm hoặc cả đường xuyên tâm và
đường đồng tâm. Các đường xuyên tâm này được gọi là các tia phóng xạ (điển hình ở họ Arcidae).
Ngoài ra, ở một số loài, ngoài các đường sinh trưởng, tia phóng xạ, bề mặt ngoài của vỏ còn có các gai
- Spine hoặc các mấu nhỏ - Tubercle. Một số loài phần bờ lưng còn xuất hiện thành phần có tên gọi là mấu
tai - Auricle (Xem Hình 4).
1.2. Mô tả cấu tạo mặt trong của vỏ
Mô tả cấu tạo mặt trong của vỏ các loài hai mảnh vỏ theo chiều từ mặt lưng đến mặt bụng có thể mô
tả những thành phần cấu tạo cụ thể như sau (xem Hình 5):
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