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Đây là bản phát hành thứ ba của hướng dẫn về Các loại chà không bị vướng mắc & tự phân hủy sinh học,
ISSF đã xuất bản lần đầu tiên vào năm 2012 và cập nhật vào năm 2015.
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Mục đích của bản phát hành hướng dẫn này là để cập
nhật nội dung liên quan đến (i) nghiên cứu gần đây về tác
động của cấu trúc chà1 đối với hệ sinh thái, và (ii) các biện
pháp mới của tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMO)
yêu cầu sử dụng các mẫu thiết kế cụ thể cho cấu trúc chà.
Bản phát hành sửa đổi của hướng dẫn năm 2015 (ISSF
2015) này được thiết kế để cập nhật nội dung và làm rõ
các câu hỏi thường gặp của các bên liên quan.

Ngoài ra:

Bản phát hành đầu tiên của hướng dẫn (ISSF 2012) nhằm
mục đích thúc đẩy hành động đã mang lại các kết quả
đáng kinh ngạc trong nghiên cứu khoa học về việc sử
dụng các loại chà rằng đã phát hiện tỷ lệ lớn cá mập chết
chưa được quan sát trước đó do vướng mắc vào chà và
định lượng ngư cụ ma:

Kể từ khi công bố hướng dẫn đầu tiên, một vài đoàn tàu
đánh bắt cá ngừ đã sử dụng Các loại chà có nguy cơ bị
vướng mắc thấp (LERFAD) hoặc Các loại chà không bị
vướng mắc (NEFAD) nhằm nỗ lực giảm thiểu tình trạng
vướng mắc cá mập và/hoặc rùa. Ngày nay, tất cả các tổ
chức quản lý đánh bắt cá ngừ khu vực (tRFMO) đã thông
qua các biện pháp yêu cầu sử dụng Các loại chà có nguy
cơ bị vướng mắc thấp hoặc Các loại chà không bị vướng
mắc, và một số tổ chức đã củng cố tiêu chuẩn kỹ thuật
đầu tiên về Các loại chà có nguy cơ bị vướng mắc thấp
hoặc Các loại chà không bị vướng mắc nên được thiết kế
như thế nào.

• Một nghiên cứu thực địa tại Ấn Độ Dương cho thấy tỷ
lệ cá mập chết ở mức cao do vướng mắc vào các chà
bằng lưới có kích thước mắt lưới lớn (Filmalter cùng
các cộng sự, 2013).
• Ở những đại dương khác, các lưới có kích thước mắt
lưới lớn cũng được sử dụng cho các chà và các loài
cá mập tương tự bị mắc vào chúng (Murua cùng các
cộng sự, 2017).
• Theo thông tin định lượng và định tính từ các hội thảo
dành cho chủ tàu của ISSF trên toàn thế giới, tình
trạng vướng mắc đã xảy ra ở các loại chà truyền thống
(thường sử dụng kích thước mắt lớn) (Murua cùng các
cộng sự, 2017).
• Định lượng trường hợp vướng mắc ở các chà là việc
khó khăn (Filmalter cùng các cộng sự, 2013) và sự
thiếu hụt lớn thông tin liên quan đến các tác động của
các ngư cụ ma đối với động vật lớn trên biển (Stelfox
cùng các cộng sự, 2016).

• Số lượng chà trên biển đã tăng trong các thập kỷ gần
đây (Scott và Lopez, 2014).
• Quần thể cá mập tiếp tục giảm trên toàn thế giới do
các tác động chung của con người (Lewison cùng các
cộng sự, 2014).

Việc nâng cao nhận thức về tác động có thể có của các
chà bị thất lạc hoặc bị bỏ hoang đối với hệ sinh thái biển
đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật Hướng dẫn về
các loại chà không bị vướng mắc và tự phân hủy sinh học
của ISSF.
Xem xét nghiên cứu mới và dựa trên kết quả
của các hội thảo gần đây do ISSF tổ chức, ISSF
sẽ công bố Hướng dẫn cập nhật cho các loại
chà không bị vướng mắc và tự phân hủy sinh
học này.

1 Thiết bị dẫn dụ, tập trung cá: loại thiết bị này được thiết kế để dẫn dụ, tập trung cá và có thể được bắt chặt bằng neo hoặc để di động. Hoạt động đánh bắt cá ngừ bằng
lưới vây công nghiệp trên khắp thế giới chủ yếu dựa vào các Chà di động (DFAD). Hầu hết các chà được trang bị các phao có tính năng truyền dữ liệu vị trí qua vệ tinh để
phục vụ cho mục đích di dời chúng.
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Các tác động chính

Nhiếp ảnh gia: Fabien Forget © 2014

CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH
của cấu trúc chà đối với hệ sinh thái biển
Có hai tác động chính do cấu trúc chà gây nên:
Tình trạng vướng mắc cá mập và rùa cùng với ô nhiễm biển.

1. Vấn đề vướng mắc của cá mập & rùa
Một trong các vấn đề liên quan đến vướng mắc của cá mập và rùa là rất khó quan sát các sự cố này vì các chà vẫn ở
trên biển trong nhiều tháng nhưng chỉ được đến kiểm tra một hoặc hai lần trong vòng đời của chúng. Và ngay cả khi
các chà này được kiểm tra, thì không phải lúc nào cũng quan sát thấy các sự cố do cấu trúc chìm của chà. Ngoài ra, cá
mập bị mắc sẽ không còn bị mắc trong hơn vài ngày trước khi xác của chúng rơi ra và chìm xuống. Do đó, hầu hết các
sự cố vướng mắc đều không quan sát được. Nguyên nhân gây ra tỷ lệ chết này được gọi là “ngư cụ ma”.

Hầu hết các sự cố vướng
mắc đều không quan sát
được, và nguyên nhân gây ra
tỷ lệ chết này được gọi là

“ngư cụ ma.”

Cá mập và rùa là hai trong số nhiều loài động vật biển
thường bị mắc vào các Chà di động.
Trong một số trường hợp, rùa bị mắc vào lưới trên các bè của Chà di động, và rùa cũng như cá mập bị mắc vào lưới
được treo lơ lửng bên dưới bè.
Các loài cá mập lớn thường mắc vào các vật thể nổi là cá mập lụa (Carcharhinus falciformis) và ở mức độ thấp hơn, cá
mập đầu trắng đại dương (C. longimanus). Cá mập có thể vô tình bị mắc vào lưới chìm của Chà di động, ngay cả khi
lưới được buộc thành bó (“xúc xích”) nếu các bó này bắt đầu tách hoặc lỏng ra. Lưới có mắt lưới nhỏ sẽ giảm nguy cơ
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vướng mắc cá mập, nhưng sau khi được đặt trên biển trong thời gian dài, lưới sẽ bắt đầu hỏng và lỗ to hơn sẽ xuất hiện,
do đó làm tăng nguy cơ vướng mắc cá mập.
Có thể tìm thấy một vài loài rùa quanh các vật thể nổi tùy thuộc vào từng khu vực, phổ biến nhất là rùa biển đồi mồi dứa
(Lepidochelys olivacea). Mặc dù các loài rùa biển có thể bị mắc vào lưới chìm, chúng cũng có thể mắc khi leo lên cấu
trúc nổi. Móng vuốt của rùa có thể dễ dàng bị mắc kẹt trong các tấm lưới phủ bè. Phủ bè bằng lưới và đặt vải hoặc tấm
bạt lên trên không phải là một giải pháp lâu dài, bởi vì khi các sợi vải phân hủy, lưới nằm bên dưới sẽ hở ra. Hiện vẫn
chưa xác định được tỷ lệ rùa bị vướng mắc vào các Chà di động nhưng thoát ra được và tỷ lệ rùa bị mắc vĩnh viễn.

Các chà chìm hoặc
cuối cùng bị mắc vào

2. Ô nhiễm biển
Các loại chà được triển khai trong các khu vực cụ thể để chúng trôi về các vùng đánh bắt dồi dào. Tuy nhiên, các dòng
hải lưu vốn khó dự đoán, do vậy, không phải lúc nào cũng kiểm soát tốt được quỹ đạo của chà. Do đó, các loại chà có
thể trôi xa khỏi vùng đánh bắt và cuối cùng bị tàu bỏ lại. Trong nhiều trường hợp, các chà chìm hoặc cuối cùng bị mắc
vào các khu vực nhạy cảm như rạn san hô. Nghiên cứu gần đây đã ước tính rằng 10% các chà được triển khai bị mắc
kẹt (Maufroy cùng các cộng sự, 2015).

các khu vực
nhạy cảm
như rạn san hô.

Tác động liên quan đến các cấu trúc chà bị thất lạc và bỏ hoang là ngư cụ ma, gây thiệt hại cho các khu vực ven biển,
và ô nhiễm biển do các thành phần nhựa được sử dụng để tạo cấu trúc chà. Trên toàn cầu, các cấu trúc chà đã được
phát triển theo hướng cấu trúc phức tạp và sâu hơn từ 60-80 mét. Đương nhiên mức tác động của các chà sâu này lớn
hơn so với các chà sâu 5-20 mét được sử dụng trước đây.
Trong khi các Chà di động được làm theo cách truyền thống bằng tre tự nhiên, thì nhiều Chà di động ngày nay được làm
bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu hỏa như nhựa, PVC và lưới nylon, cũng như kim loại. Cuối cùng, vật liệu có nguồn
gốc từ dầu hỏa phân hủy và góp phần gây ô nhiễm đại dương như các phân tử nhựa tương đối lớn và các vi hạt nhựa.

ISSF đang nỗ lực thực hiện một số dự án để tìm các
cấu trúc chà mới được làm từ các vật liệu có nguồn
gốc thiên nhiên để giảm thiểu tác động do chà mắc vào
hoặc chìm.
Hướng dẫn về các loại chà không bị vướng mắc & tự phân hủy sinh học của ISSF — tháng 8 năm 2019
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Khuyến nghị các
phương pháp tốt nhất
Xem xét nghiên cứu mới và bài học được rút ra tại các hội thảo ISSF (Moreno cùng các cộng sự, 2016; 2018),
hướng dẫn thiết kế các loại chà không bị vướng mắc và tự phân hủy sinh học được trình bày bên dưới.
ISSF nhận thấy tầm quan trọng của ngành thiết kế và phát triển các chà không bị vướng mắc
và tự phân hủy sinh học thiết thực, đồng thời khuyến khích sự đổi mới này và cần tiếp tục thử
nghiệm để các mẫu thiết kế chà không bị vướng mắc và tự phân hủy sinh học tiếp tục phát triển.

Các loại chà không bị vướng mắc tự phân hủy sinh học
Nhiếp ảnh gia: Fabien Forget © 2014

Các loại chà không
bị vướng mắc tự phân
hủy sinh học là thiết kế chà với

tác động ít
nhất có thể
đối với hệ sinh thái.

Thiết kế các chà mới
nên tập trung vào việc

giảm kích
thước chà

để giảm thiểu tác động khi
mắc vào hoặc chìm.

Nên giảm thiểu
trường hợp chà bị
thất lạc và bị bỏ hoang
bằng các hoạt động như

phục hồi
chà.
Bản quyền ảnh © NGÀY
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Các loại chà không bị
vướng mắc tự phân
hủy sinh học
Có các mẫu thiết kế khác
nhau: Đây là các ví dụ.

Bè
Cấu trúc bề mặt nên được phủ bằng lưới hoặc vật liệu có mắt (để
giảm thiểu tình trạng vướng mắc rùa).
hủ
hâ n
T ự p họ c
si n h

y

Làm bằng tre, gỗ balsa hoặc các vật liệu thiên nhiên khác sẽ
phân hủy mà không tác động đến hệ sinh thái.

Nên giảm thiểu việc sử dụng các phao và thùng chứa bằng nhựa để
tuyển nổi càng nhiều càng tốt, ví dụ giảm trọng lượng và thể tích của
cấu trúc chà.

Đuôi
Chỉ các chà được thiết kế không có lưới mới có thể loại trừ hoàn toàn
tình trạng vướng mắc rùa, cá mập và các loài cá.
h ủy
hâ n
T ự p họ c
si n h

Chỉ sử dụng các vật liệu có nguồn gốc thiên nhiên và/hoặc tự phân
hủy sinh học—dây thừng và vải bố, sợi cây chuối sợi, vải sisal, sợi
dừa—để chúng phân hủy mà không tác động đến hệ sinh thái.
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Ba Loại chà — nguy cơ vướng mắc từ thấp đến cao
Sau khi xem xét nhiều mẫu thiết kế và vật liệu được sử dụng trên toàn thế giới để làm
các chà, Ủy ban của ISSF về các Loài khai thác không chủ đích xếp hạng các loại chà
theo nguy cơ vướng mắc liên quan đến cách sử dụng lưới.

Các loại chà KHÔNG
bị vướng mắc
BÈ

• Không phủ bằng
lưới.

Các loại chà có
nguy cơ vướng
mắc THẤP

Các loại chà có
nguy cơ vướng
mắc CAO

BÈ

BÈ

• Chỉ sử dụng lưới có mắt
nhỏ (mắt lưới đã giãn
< 2,5 inch /7 cm) nếu phủ
bằng lưới (cả ở phần trên
và phần chìm).

• Nếu có, phủ
bằng vải bố,
tấm bạt, vải che
nắng, hoặc các
vật liệu không bị
vướng mắc.

• Được phủ lưới có mắt
lớn (ví dụ: mắt lưới
> 2,5 inch).*
• Nếu kích thước mắt
lưới lớn hơn 2,5 inch
(cả ở phần trên hoặc
phần chìm), loại chà
này có nguy cơ vướng
mắc cao cho dù lưới
được buộc chặt hoặc
được phủ bằng vải bố
hoặc tấm bạt.

• Nếu sử dụng lưới có mắt
nhỏ làm lớp phủ, thì lớp
phủ này được quấn chặt,
không để lưới lỏng treo lơ
lửng từ bè.

ĐUÔI
• Cấu trúc dưới bề
mặt được làm
bằng dây thừng,
vải bố, tấm nylon,
hoặc các vật liệu
không bị vướng
mắc khác.

ĐUÔI

Chi tiết hơn trên
trang trước.

Không sử dụng
lưới ở bất kỳ
thành phần nào
(bè và đuôi)

Ba loại được mô tả theo nguy cơ từ thấp nhất đến cao nhất. Các mẫu thiết kế này là
các ví dụ, thành phần quan trọng là loại lưới và hình dạng của lưới.

Các chà được
dự kiến không
gây nguy cơ
vướng mắc.

• Nếu sử dụng lưới như
đuôi chìm, có thể dùng
lưới có bất kỳ kích thước
mắt lưới nào được buộc
chặt thành các bó
giống như xúc xích.
• Nếu sử dụng lưới
tấm hở, chỉ có thể sử dụng
kích thước mắt lưới nhỏ
(mắt lưới đã giãn < 2,5
inch [7 cm]), nhưng buộc
thêm vật nặng vào tấm
lưới để giữ lưới căng.
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ĐUÔI
• Phần chìm của chà được
thiết kế bằng các tấm
lưới hở có mắt lưới lớn
(mắt lưới > 2,5 inch).

Mặc dù sử dụng
lưới, các thành
phần thiết kế này
giảm nguy cơ
xảy ra các sự cố
vướng mắc.

* Trong số kích thước
mắt lưới có sẵn trên thị
trường, kích thước mắt
lưới 2,5 inch (7 cm) có
nguy cơ mắc giữ thấp
nhất cho các loài và bộ
phận cơ thể.

Các chà này được
xác định gây
vướng mắc cho
rùa và cá mập.
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CÁC QUY ĐỊNH CỦA RFMO
Bốn RFMO cá ngừ chịu trách nhiệm bảo tồn và quản lý cá ngừ nhiệt đới đã thông qua các biện pháp yêu cầu những
đoàn tàu đánh bắt bằng lưới vây sử dụng các chà không bị vướng mắc. Các quy định này khác nhau về mức độ đối với
tiêu chuẩn kỹ thuật của mẫu thiết kế chà được chỉ định.

Trong một số trường hợp, biện pháp này cũng khuyến
khích sử dụng các vật liệu tự phân hủy sinh học trong
việc làm chà hoặc yêu cầu việc sử dụng chúng ở một
thời điểm nào đó trong tương lai.

RFMOs hiện ghi lại

các loại & hình
dạng của chà
được các ngư dân sử dụng.

Ngoài ra, những người quan sát đang làm việc cho các RFMO hiện ghi lại các loại và hình dạng của các chà được ngư
dân sử dụng (ví dụ: kích thước chà, vật liệu, thiết kế, sự cố vướng mắc) trong các trang nhật ký cụ thể. Thông tin này có
ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà khoa học và nhà quản lý đánh giá hiệu quả của các mẫu thiết kế khác nhau trong việc
giảm nguy cơ vướng mắc chà và duy trì hiệu quả đánh bắt. Việc các ngư dân thu thập và tái sử dụng các chà cũ cũng
có thể góp phần làm giảm tác động đến môi trường từ loại dụng cụ này.

Nhiếp ảnh gia: Fernando Rivero © 2018
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