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1. Chương trình Fishing & LivingTM
Bền vững là tương lai. Hướng tiếp cận nghề cá bền vững là làm sao
chúng ta có thể đảm bảo rằng loài cá ngừ/ loài cá mà chúng ta ưa thích ngày
hôm nay vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và được ưa thích ở thế hệ tương lai. Thông
qua các hoạt động này, chúng ta sẽ duy trì được hệ sinh thái từ đó giúp ngư
dân luôn ổn định sản lượng khai thác và nguồn thu nhập cho gia đình họ
trong tương lai. Mong ước và dự định của chúng tôi là nâng cao nhận thức
về nguồn lợi cá biển và hệ sinh thái để có hướng tiếp cận tốt cho việc thực
hành quản lý nhằm nâng cao điều kiện sống tối thiểu của người ngư dân.
Fishing & Living TM là một dự án được thực hiện thông qua một nghiên
cứu khoa học của Công ty TNHH Anova food, Cơ quan phát triển Quốc
tế Hoa Kỳ (USAID), Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF), cơ quan
nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương và ngư dân. Mục tiêu chính
của dự án Fishing & Living TM là:
1. Thúc đẩy nghề cá bền vững thông qua nâng cao thực hành trách
nhiệm nghề cá;
2. Nâng cao điều kiện cuộc sống cho cộng đồng nghề cá.
Các hoạt động chính của Fishing & Living TM được thực hiện tại tỉnh
Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Công việc hàng ngày của chúng tôi là
dựa trên Chương trình Cải thiện nghề cá (Fisheries Improvement
Program – FIP) tập trung nhằm đạt được mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ở
trên và hướng đến một nghề cá bền vững trong tương lai.
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2. Chương trình Cải thiện nghề Khai thác cá ngừ vây vàng tại
Việt Nam
Nghề câu cá ngừ đại dương của Việt Nam với khoảng 2.000 tàu, ước
tính sản lượng hàng năm khoảng 14.000 tấn với tổng giá trị xuất khẩu đạt
gần 370 triệu USD. Nghề khai thác cá ngừ vây vàng ở Việt Nam đang là
một mắt xích quan trọng trong chuỗi nhu cầu sản phẩm cá ngừ đang tăng
lên trên thế giới.
Từ năm 2013, WWF Việt Nam và một số đối tác đã xây dựng Dự án
Cải thiện nghề Khai thác cá ngừ vây vàng ở Việt Nam (FIP) với mục
đích cuối cùng là đạt được giấy chứng nhận của Hội đồng Quản lý biển về
nghề cá bền vững. Nhận thấy tầm quan trọng của Dự án trong việc phát
triển nghề cá ngừ vây vàng tại Việt Nam, Fishing and Living TM thuộc công
ty TNHH Anova food đã tham gia và trở thành một trong thành viên chính
với cam kết hỗ trợ Dự án thông qua:
Giúp ngư dân trở thành một phần của Dự án;
Hỗ trợ phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan;
Đóng góp bằng tài chính và hiện vật cho các hoạt động của dự án;
Cung cấp thông tin về những yêu cầu của thị trường thế giới.
Anova/Fishing and Living hy vọng đến năm 2018, Chương trình cải
thiện nghề khai thác cá ngừ vây vàng tại Việt Nam đạt được Nhãn sinh
thái (MSC), từ đó giúp cho các Doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp
cận với các thị trường mới trên thế giới. Đồng thời giúp
người Ngư dân nâng cao được đời sống vật chất bởi
sản phẩm cá ngừ của họ được bán ra với giá cao và ổn
định hơn.
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1. Ảnh hưởng của quá trình khai thác lên hệ
sinh thái biển
Việt Nam là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao, ước tính có khoảng 10% số
loài sinh vật được biết trên thế giới. Đi đôi với vấn đề tăng trưởng là suy giảm đa dạng
sinh học, nguy cơ tuyệt chủng của các loài tăng. Theo báo cáo “Xây dựng cơ sở dữ liệu
các loài động vật có nguy cơ bị đe doạ ở Việt Nam” năm 2013, có 1.134 loài động vật
có nguy cơ bị đe doạ, trong số đó có 191 loài thuộc các loài cá nước mặn.
Đối tượng khai thác không mong muốn là những loài không nằm trong chủ
đích của một loại nghề khai thác nào đó. Vì vậy, thông thường các đối tượng khai
thác không mong muốn thường bị vứt bỏ ngoài biển hoặc sử dụng không đúng
mục đích, điều đó gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái. Phần
lớn các loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách các loài đối tượng khai thác
không mong muốn ở các nghề cá tại Việt Nam. Theo đó, các nhóm loài quý hiếm
thường bị đánh bắt bao gồm: các loài chim biển, rùa biển, cá mập và cá heo. Trong
một số nghề cá đã giết hại các loài động vật quý hiếm, làm giảm số lượng, phá vỡ
chuỗi thức ăn và giảm tính đa dạng trong hệ sinh thái biển.
Ngoài ra, đối tượng khai thác không mong muốn còn có thể bao gồm cả
những loài cá chưa đủ tuổi khai thác. Khi khai thác những đối tượng cá nhỏ
như vậy, sẽ làm suy giảm nguồn lợi nghiêm trọng và gây lãng phí nguồn lợi.
Khai thác đối tượng cá ngừ đại dương nhỏ trong nghề lưới rê sẽ làm giảm
sản lượng cá ngừ đại dương lớn cho các nghề câu tay và câu vàng.
Mỗi loại nghề, mỗi loại ngư cụ sẽ gây ảnh hưởng khác nhau đến từng loại
đối tượng: Nghề lưới rê gây nguy hại cho loài cá heo, cá voi; Nghề câu vàng
gây nguy hại cho loài rùa, cá mập, cá heo và chim biển; Nghề lưới kéo tầng
đáy phá huỷ hệ sinh thái biển…
2016
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2. Rùa biển
a.

Giới thiệu chung
Thức ăn chính của rùa biển là

sứa (khoảng 200kg/ngày), Trong
khi đó, thức ăn chính của sứa là
trứng cá và cá con, nên rùa biển đã
giúp bảo vệ nguồn lợi cá con ở đại
dương. Ngoài ra, phân của rùa giúp
cho cỏ biển phát triển mạnh; nước
miếng của rùa giúp cho một số loại san hô phát triển; Mai rùa là nơi làm tổ
cho các loài hà, hàu, cua biển.
Một điều cần phải đặc biệt lưu ý
là sức sinh sản của rùa biển rất
thấp: Khoảng 30 tuổi, con cái mới
bắt đầu có trứng và sinh sản nhưng
lần sinh sản thứ hai cách rất xa lần
sinh thứ nhất. Mỗi lần sinh sản, rùa
cái thường đẻ từ 50-200 trứng và sau
02 tháng trứng sẽ nở thành rùa con.
Nhưng tỉ lệ sống đến khi trưởng thành của rùa chỉ đạt 1%.
Đường di chuyển của rùa biển rất dài và đi qua nhiều vùng biển khác
nhau nên rùa gặp nhiều rủi ro trong suốt hành trình của mình.
Ví dụ: loài rùa Loggerhead (Quản Đồng), chúng sinh ra ở Nhật Bản, tìm
kiếm thức ăn và lớn lên tại Mexico, làm tổ từ từ bãi biển Australia đến các
bờ biển Nam Mỹ.
2016
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b.

Phân loại rùa biển
Tại vùng biển Việt Nam, có 05 loài rùa thường bắt gặp là: Leatherback

(Rùa da), Hawksbill (Đồi mồi), Loggerhead (Quản đồng), Olive Ridley (Đồi
mồi dứa), Green turtle (Rùa xanh).
 Rùa da (leatherback)
- Thông tin chung:
 Chiều dài trung bình: 1m
 Cân nặng trung bình:
150kg
 Màu sắc: Mai có màu nâu
hơi đỏ tới màu cam
 Thức ăn: Giáp xác, nhuyễn thể, cá và động vật da gai
 Hiện trạng: Thuộc loại “nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức
bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); Phụ lục I của công ước CITES (cấm
buôn bán vận chuyển quốc tế)
- Hướng dẫn phân loại:

Không có vảy (chỉ được
bao phủ bởi một lớp da
dày) với 07 gờ chạy dọc
lưng.
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 Đồi mồi (hawksbill)
- Thông tin chung:
 Chiều dài trung bình: 0,9 m
 Cân nặng trung bình: 60kg
 Màu sắc: Mai màu nâu hơi đỏ
tới cam với những vết nâu hoặc đen;
các vảy trán và chân chèo hơi đen được phân tách bởi các vạch màu
trắng sáng, mặt dưới của chân chèo và đuôi có màu vàng nhạt.
 Thức ăn: San hô mềm, hải miên, giáp xác và chân đầu.
 Hiện trạng: Thuộc loại “cực kỳ nguy cấp” theo phân loại của Tổ
chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); Phụ lục I của công ước CITES
(cấm buôn bán vận chuyển quốc tế)
- Hướng dẫn phân loại:

Mai có 4 đôi vảy bìa, đôi
thứ nhất nối với gáy; các
mảnh mai thường chồng
lên nhau nhưng đặc điểm
này thường mờ đi theo độ
tuổi của rùa.
2016
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Mỏ cong nhọn
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 Rùa xanh, vích (green turtle)
- Thông tin chung:
 Chiều dài trung bình: 1,1 m
 Cân nặng trung bình: 145kg (có thể nặng đến 250kg)
 Màu sắc: Mai màu
xanh ô liu với những chấm
đen ở rùa trưởng thành
(>0,9m); màu đỏ gạch với 1
số vạch đỏ ở rùa sắp trưởng
thành (0,15-0,9m); đen hơi xanh với một bờ trắng ở giữa mai và chân
chèo khi mới nở.
 Thức ăn: rùa trưởng thành thường ăn cỏ; nhưng ở rùa nhỏ thức ăn
chủ yếu là các loài giáp xác nhỏ, nhuyễn thể và các loại động vật không
xương sống khác.
 Hiện trạng: Thuộc loại “đang bị đe doạ” theo phân loại của Tổ
chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); Phụ lục I của công ước CITES
(cấm buôn bán vận chuyển quốc tế)
- Hướng dẫn phân loại:
01 đôi vảy trước trán

Mai có 04
đôi vảy
bìa, đôi
thứ nhất
gắn với
vảy gáy.
2016

Răng dạng mỏ
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 Quản đồng (loggerhead)
- Thông tin chung:
 Chiều dài trung bình: 1 m
 Cân nặng trung bình: 150kg
 Màu sắc: Mai có màu nâu
hơi đỏ tới nâu cam
 Thức

ăn:

Giáp

xác,

nhuyễn thể, cá và các động vật da
gai.
 Hiện trạng: Thuộc loại “nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức
bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); Phụ lục I của công ước CITES (cấm
buôn bán vận chuyển quốc tế)
- Hướng dẫn phân loại:
02 đôi vảy trước trán

Đầu to

Mai có 05
đôi vảy bìa,
đôi
thứ
nhất
gắn
với
vảy
gáy.
2016
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 Đồi mồi dứa (olive ridley)
- Thông tin chung:
 Chiều dài trung bình: 0,7 m
 Cân nặng trung bình: 45kg
 Màu sắc: Mai và mặt
dưới của chân chèo có màu
xanh đến xanh hơi nâu tối; mặt
trên của chân chèo và cổ có màu
xanh hơi xám.
 Thức ăn: Giáp xác, nhuyễn thể, sứa, thỉnh thoảng có ăn rong tảo.
 Hiện trạng: Thuộc loại “nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức
bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); Phụ lục I của công ước CITES (cấm
buôn bán vận chuyển quốc tế)
- Hướng dẫn phân loại:

02 đôi vảy trước trán

Mai có 07
đôi vảy
bìa, đôi
thứ nhất
gắn với
vảy gáy.
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c.

Tầm quan trọng của rùa biển:
Hiện nay số lượng rùa biển bị suy giảm nghiêm trọng. Từ những năm

1960 số lượng rùa tại Việt Nam khá nhiều, làm tổ và đẻ trứng tại 13 trong
tổng số 27 tỉnh giáp biển. Nhưng đến nay, chúng ta chỉ còn có thể tìm thấy
rùa biển về bờ đẻ trứng ở một số ít nơi tại Côn Đảo và khu vực Núi Chúa với
số lượng cá thể rùa rất ít.
Trước tình hình đó, Chính phủ đã đưa ra một số văn bản luật nhằm bảo
vệ loài rùa biển:
- Nghị định Chính phủ số 48/2002/ND-CP, ngày 22/4/2002 đã đưa rùa
biển vào danh sách động vật hoang dã, quý hiếm, cấm khai thác và sử dụng.
- Thông tư 02/2006/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản ngày 20/3/2006 đã bổ
sung phụ lục, theo đó các loài rùa biển nằm trong danh sách Cấm khai thác,
đánh bắt áp dụng cho tất cả các loại nghề.
Những nguyên nhân làm giảm số lượng rùa biển tại Việt Nam:

2016



Rùa biển bị săn bắt lấy thịt và mai;



Trứng rùa bị lấy trên bãi cát;



Bị mắc vào lưới, các ngư cụ hư hỏng bỏ lại dưới biển;



Ôi nhiễm môi trường.
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d.

Hướng dẫn cứu hộ rùa biển
 Đối với mọi loại rùa, không tính đến kích cỡ
- Trong khi thu câu vàng
 Nhìn thẳng hướng dây cái càng xa càng tốt để có thể thấy rùa từ sớm

nhằm giảm khả năng rùa bị giật mạnh lên khỏi mặt nước;
 Đừng chạy tàu lên phía trước dây cái khi thu câu, nhằm giảm khả
năng đụng hoặc chân vịt chém vào rùa.
- Khi nhìn thấy rùa
 Giảm tốc độ tàu và tốc độ thu câu (hoặc giảm tốc độ guồng máy thu
câu nếu dùng máy thu câu);
 Điều chỉnh hướng tàu để đi về phía rùa;
 Giảm tối đa sức căng của dây cái và dây câu có rùa;
 Giữ chặt đầu dây câu có rùa, tiếp tục di chuyển về hướng rùa bị mắc
câu với tốc độ chậm;
 DỪNG TÀU và VỀ SỐ 0 khi rùa đã ở mạn tàu;
 Thu dây câu có rùa thật chậm, giữ sức căng nhẹ của dây câu. Tránh
kéo mạnh hay giật dây câu. ĐỪNG
DÙNG MÓC HAY VẬT SẮC
NHỌN ĐỂ THU RÙA;
 Đảm bảo rằng dây câu có độ
chùng vừa đủ để giữ rùa dưới nước
trong khi xác định có thể gỡ câu ở
ngay dưới nước hay cần phải mang
rùa lên tàu để gỡ câu.

2016
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 Đối với những con rùa quá to, không thể mang lên tàu
 Nếu vướng vào dây nhưng
không bị mắc câu (rùa còn sống): Dùng
móc để kéo các phần của dây câu thành
hình chữ V ngược và dùng kéo để cắt
dây. Cố gắng cắt dây câu càng gần lưỡi
câu càng tốt. ĐỪNG để dây câu dính ở
lưỡi câu.
 Nếu rùa bị mắc câu ở phần bên
ngoài: Cố gắng gỡ câu ở dưới nước mà
không phải nâng rùa lên mặt nước. Nếu
không thể, cố gắng cắt mắt lưới câu bằng
kìm.
 Nếu rùa bị mắc câu ở bên trong
miệng: Cắt dây càng gần mắt lưới câu
càng tốt và giữ nguyên lưới câu ở đúng
vị trí để giảm tối đa tổn thương.
 Đối với rùa nhỏ
 Giữ rùa ở dưới nước, di chuyển nó
tới gần mạn tàu (tại ví trí mà cá thường
được mang lên boong tàu từ dây câu);
 Mang rùa lên tàu bằng cách nắm
vào cả mai và chân chèo, hoặc sử dụng vợt
hay các vật dụng khác. ĐỪNG DÙNG MÓC

2016
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Giải pháp bảo vệ loài rùa biển trong nghề câu cá ngừ đại dương

e.



Sử dụng lưỡi câu chữ C thay cho lưỡi câu hình chữ

J. Lưỡi câu chữ C giúp cho rùa ít bị mắc hơn, nếu khi rùa bị
mắc câu, thì thường mắc ngoài miệng nên dễ gỡ hơn.


Ngư dân câu cá ngừ ở độ sâu lớn hơn 40m sẽ giúp

giảm số lượng rùa mắc vào lưỡi câu. Vì rùa biển thường kiếm ăn ở độ sâu
nhỏ hơn 40m.


Sử dụng cá làm mồi câu cá ngừ đại dương thay

cho mực ống như hiện nay. Hoặc sử dụng các mồi câu
lớn sẽ làm cho rùa khó nuốt hơn.
Phương pháp gỡ móc câu ra khỏi miệng rùa.
Bước 1: Bỏ một thanh gỗ tròn vào
miệng rùa để cố định miệng rùa.
Bước 2: Nếu nhìn thấy lưới câu:
Sử dụng kìm cắt đôi lưỡi câu rồi gỡ
ra. Nếu không nhìn thấy lưới câu, hãy
cố gắng gỡ được càng nhiều càng tốt
nhưng tuyệt đối không được kéo
dây.

Hãy cố gắng cùng nhau bảo vệ loài rùa biển
Vì một tương lai bền vững.
2016
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3. Cá mập
a. Giới thiệu chung
Cá mập sinh sống từ 450 triệu năm trước, với tổng số khoảng 440 loài
khác nhau. Môi trường sống của loài cá mập ở hầu hết các vùng biển trên thế
giới, đặc biệt là các vùng biển sâu. Nhưng hiện nay, số lượng cá mập bị khai
thác rất nhiều (khoảng 38 triệu con mỗi năm) và phần lớn chúng bị giết chỉ
để lấy vây. Cá mập có vai trò rất quan trọng trong đại dương trong việc giữ
ổn định hệ sinh thái. Cá mập đứng đầu trong các chuỗi thức ăn của hầu hết
các vùng biển. Trong vai trò này, cá mập giữ cho số lượng của các loài cá ổn
định và an toàn cho hệ sinh thái biển. Nếu loài cá mập bị tuyệt chủng, chuỗi
thức ăn bị gián đoạn, hệ sinh thái bị phá huỷ. Theo một số nghiên cứu cho
thấy, sự suy giảm số lượng cá mập gây ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn, từ đó
gây suy giảm trữ lượng cá ngừ và phá huỷ hệ san hô.
Cá mập chỉ có thể phát triển được khi nó có mối quan hệ chặt chẽ với hệ
sinh thái của chúng. Chúng có xu hướng săn và ăn thịt các con mồi đang già
yếu hoặc bị bệnh nên bơi
chậm, điều này đảm bảo các
loài cá trong hệ sinh thái đều
luôn khoẻ mạnh. Ngoài ra cá
mập còn giúp khống chế
không cho bất cứ một loài
nào phát triển đột biến về số
lượng, đảm bảo tính bền
vững của hệ sinh thái.

2016
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b. Tầm quan trọng của cá mập:
Nếu cá mập bị tuyệt chủng, hệ sinh thái
biển sẽ bị mất cân bằng;
Cá mập bị giết thịt chủ yếu để lấy vây
(vi) để làm ra món súp, vì một món ăn mà chúng
ta đánh đổi lấy sự tồn tại của một loài. Cá mập đã
sinh sống từ 450 triệu năm trước, trải qua rất
nhiều thay đổi của hành tinh nhưng vẫn có thể tồn tại đến ngày nay. Nhưng
bây giờ, cá mập đang phải đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bị khai thác
quá mức chỉ để đổi lấy một món ăn.
c. Phương pháp giải thoát cho cá mập khi bị mắc câu
Bước 1: Cho tàu dừng lại.
Bước 2: Cột dây câu vào thành tàu.
Bước 3: Đưa cá mập lại gần tàu bằng
cách kéo nhẹ dây câu.
Bước 4a: Nếu cá bị mắc câu nhưng
dây câu không bị vướng vào cá và bạn có
thể nhìn thấy móc câu móc trên miệng cá.
Bạn hãy thử vung vẩy nhẹ dây câu để móc
câu có thể rời ra khỏi miệng cá.
Bước 4b: Trường hợp khi cá mập đã
mệt, bơi chậm và bạn có thể thấy móc câu
vướng trong miệng hoặc thân cá. Hãy sử
dụng một thanh dài và cố gắng gỡ móc
câu ra khỏi miệng cá.

2016
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Bước 4c: Trường hợp cá bị mắc và rối
vào dây câu, hãy cố gắng cắt bỏ càng nhiều
dây quấn quanh thân cá càng tốt.

Khi chúng ta đã cố gắng gỡ cá ở dưới nước nhưng không được và buộc
phải đưa cá lên trên tàu để gỡ móc câu ra khỏi miệng cá.
Các phương pháp thực hiện như sau:
Bước 1: Đưa cá lên trên tàu, hãy cố gắng đưa
cá lên trên tàu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tốt
nhất nên sử dụng cáng hoặc vợt để đưa cá lên tàu.
Bước 2: Đưa cá vào nơi ẩm ướt, thoáng mát.
Trong quá trình gỡ móc câu ra khỏi miệng cá, tốt
nhất nên bơm nước biển vô miệng, thân cá 5
phút/lần. Nên dùng khăn ướt đậy lên trên đầu cá.
Bước 3: Gỡ móc câu ra khỏi miệng cá.
- Nếu có thể nhìn thấy móc câu trên
miệng cá, sử dụng kìm để cắt lưới câu và gỡ
lưỡi câu ra khỏi miệng cá.
- Nếu cá nuốt lưỡi câu vào trong bụng,
không nên kéo mạnh dây ra ngoài và cũng
không nên đưa cây vào trong bụng để gỡ
móc câu. Hãy dùng kìm và cố gắng cắt được
càng nhiều dây càng tốt.

2016
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Bước 4: Thả cá mập xuống dưới biển, nên
cho tàu chạy chậm hoặc dừng lại, người thả cá
nên đứng sát thành tàu và thả nhẹ cá xuống biển
(không được ném cá xuống biển).
- Nếu cá nhỏ, một người có thể nâng được,
hãy dùng 02 tay cầm cá lên tại vị trí phía trên vây
lưng của cá.
- Với những con cá lớn, cần ít nhất 02 người để nâng cá lên thì một dười
giữ vây lưng và vây ngực cá, người thứ hai giữ phần đuôi cá.
- Đối với cá đuối, nên nâng cá bằng 02 cánh của cá.

Hãy chung tay cùng nhau bảo vệ loài cá mập
2016
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Những việc không nên làm

Không quấn dây câu
vào tay khi kéo cá lên

Không dùng móc để
kéo cá lên tàu

Không kéo, dựt mạnh
cá lên trên tàu

Hãy cố gắng cùng nhau bảo vệ loài cá mập

Không cầm đuôi hoặc
đầu để nhấc cá lên

Không dùng tay móc
vào mang để nhấc cá

Không cột dây vào
đuôi để nhấc cá

Không giữ cá bằng
cách cột dây vào tàu

Không dùng chân dẫm
lên để giữ cá

Tránh để cá ở nơi khô,
có ánh sáng mặt trời

2016
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Mục tiêu của chúng tôi
1. Thúc đẩy nghề cá bền vững thông qua nâng cao thực hành
trách nhiệm nghề cá;
2. Nâng cao điều kiện cuộc sống cho cộng đồng nghề cá.
2016
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