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Những chợ �ặc biệt chỉ có trong 
Mùa nước lũ Miền Tây Nam Bộ



Vào mùa lũ, ở miền 
Tây xuất hiện những 
khu chợ chuyên bán 
đặc sản săn bắt được 
nhờ nước lên, như 
lươn, rắn, rùa, chuột, 
ốc, cua... Khi lũ rút, 
những chợ này cũng 
vắng khách dần.

Chợ cua đồng Trường Xuân, huyện Tháp Mười – Đồng Tháp được xem 
là chợ cua lớn nhất miền Tây. Vào thời điểm này, mỗi ngày nơi đây 
tập kết hơn 100 tấn cua lớn nhỏ để vận chuyển lên TP.HCM và các tỉnh 
thành trong khu vực.

Rắn được bán tại rất 
nhiều nơi ở miền Tây, từ 
chợ lớn đến chợ nhỏ, 
nhưng nổi tiếng nhất là 
các chợ vùng biên giới 
An Giang. Anh Nguyên 
Văn Tuấn, chủ cơ sở thu 
mua rắn ở chợ Khánh 
An, huyện An Phú (An 
Giang) cho biết, cứ từ 
tháng 7 đến tháng 11 
hàng năm là cơ sở anh 
tăng cường nhân công 
để mua, bán mặt hàng 
này. Bà Lương Thị Của, 
hơn 5 năm trong nghề 

kinh doanh rắn ở chợ xã 
Vĩnh Hội Đông, huyện An 
phú – An Giang thì cho 
biết, mặt hàng này chưa 
bao giờ vắng khách mua. 
Hiện mỗi ngày bà bán 
đến vài trăm kg rắn cho 
thương lái ở TP.HCM và 
các tỉnh miền Tây. Giá 
cao nhất là rắn ri voi 
với  550.000 đồng/kg, 
các loại khác như rắn 
trun là 150.000 đồng /kg, 
hổ ngựa 200.000 đồng/
kg, rắn bông súng 
110.000 đồng/kg…

Năm  nay ngoài 
những loại thông 
thường còn có cả 
loại rắn lục đuôi đỏ 
(loại cực độc, thường 
tấn công người dân 
nhiều nơi ở đồng 

bằng sông Cửu Long 
gần đây) được người 
dân Campuchia mang 
qua bán để phục vụ 
ngâm rượu và làm 
thuốc cho nam giới, 
với giá từ 50.000 đến 
100.000 đồng/con tùy 
trọng lượng. Rắn mối 
cũng khá đắt hàng 
với giá bán từ 80.000 
-90.000 đồng/kg. Loài 
này phần lớn được 
nhập từ Campuchia 
với số lượng rất lớn 
mỗi ngày.
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Mùa lũ cũng là mùa nhiều điểm bán rùa mọc lên. 
Các loại rùa quý hiếm cũng có mặt tại chợ, với 
giá bán từ 280.000 đến 350.000 đồng/kg, nhưng 
phần nhiều khách hàng là các nhà hàng, quán ăn 
lớn. Bà Ngô Phương Mai, bán rùa tại chợ Khánh 
An, cho biết, cứ vào mùa nước nổi là bà sang 
Campuchia mua rùa về bán, vì loài này trong 
nước giờ rất hiếm. Giá rùa mùa lũ thường rẻ 
bằng một nửa so với các tháng khô.

Chuột đồng ở miền Tây có quanh năm, nhưng 
nhiều nhất vẫn tập trung trong mùa lũ, do đồng 

ruộng ngập nước, chuột phải chạy lên các gò 
cao, thuận tiện cho việc săn bắt. Chợ Phù Dật 
ở xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) 

được xem là chợ chuột lớn nhất miền Tây. Mỗi 
ngày nơi đây cung cấp hàng chục tấn chuột 

đồng cho các quán nhậu ở ĐBSCL và TP.HCM.  
Giá chuột trong mùa nước nổi vì thế cũng rẻ 

hơn, chuột sống từ 45.000 đến 55.000 đồng/kg, 
chuột làm sạch 90.000 đến 120.000 đồng/kg.

Giá cua mùa lũ 
loại thấp nhất chỉ 

từ 5.000 đến 6.000 
đồng/kg. Anh 

Trương Nguyễn 
Cảnh, ở huyện Tân 

Hưng – Long An, 
cho biết, mỗi ngày 
anh đặt 400 cái lợp 

(dụng cụ bắt cua) bắt 
trên 150 kg cua rồi 

chuyển về chợ bán 
sỉ cho thương lái.

Chợ ốc đồng ở thị 
trấn Long Bình – 
An Giang cũng là 
nơi  mua bán ốc 
lớn nhất miền Tây, 
mỗi ngày nơi đây 
thu mua và bán sỉ 
hàng chục tấn ốc 
cho nhu cầu các 
tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long 
và TP.HCM.

Chợ cá linh non mùa lũ ở huyện An Phú, dù 
họp dã chiến nhưng chính là nơi thu mua cá 
linh lớn nhất để phân phối đi các nơi. Hàng 
ngày, ngoài ngư dân miền Tây còn có nhiều 
ngư dân Campuchia mang cá sang bán.

Cùng với các chợ rùa rắn, côn trùng, thủy 
hải sản, nhiều nhóm chợ nhỏ mua, bán sỉ 
các mặt hàng rau, hoa thủy sinh trong mùa 
lũ như bông súng, điên điển cũng được 
lập ở ven bến sông các vùng biên giới An 
Giang và Đồng Tháp.


