Cá quân vàng
so với
Cá quân đỏ
Cá quân vàng và cá quân đỏ thường bị nhầm lẫn.
Tờ thông tin này cung cấp các đặt điểm có thể được dùng để phân biệt giữa hai loài này.
CÁ QUÂN VÀNG KHÔNG ĐƯỢC GIỮ LẠI Ở CALIFORNIA
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ California Department of Fish and Wildlife.

CÁ QUÂN MẮT VÀNG KHÔNG ĐƯỢC GIỮ LẠI Ở CALIFORNIA
Cá quân mắt vàng đôi khi bị nhầm lẫn với các loại cá quân có màu hung đỏ khác.
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Màu cơ thể:
ĐỎ CAM
Cá non
“Đánh bắt quá mức cá quân”... Bạn có thể giúp gì
Do tình trạng ô nhiễm đại dương
cùng với áp lực đánh bắt gia tăng,
số lượng một số quần thể cá quân
đã giảm đến mức rất thấp. Chính
phủ liên bang đã tuyên bố tình trạng
“đánh bắt quá mức” các quần thể này
và các kế hoạch bảo tồn được thực
hiện nhằm khôi phục các quần thể đã
cạn kiệt theo cách nhanh nhất có thể.
Một số loại cá quân đang phục hồi

tốt nhờ các kế hoạch bảo tồn, như cá
quân miệng rộng và quả phụ. Người
câu cá có thể giữ các loại này cũng
như nhiều loại khác theo các quy định
đánh bắt hiện hành.
Cá quân mắt vàng và cá quân vàng
là hai loại bị “đánh bắt quá mức” đang
phục hồi chậm hơn. Việc giữ các loại
cá này là vi phạm pháp luật ở California và người vi phạm sẽ bị phạt. Do

tốc độ phục hồi chậm, cá quân mắt
vàng và cá quân vàng phải được thả
lại nước ngay lập tức khi bị bắt nhằm
tăng khả năng sống sót. Sau đây là
một số điều bạn có thể thực hiện để
làm giảm tác động do việc đánh bắt
quá mức các loại cá quân và tăng cơ
hội đánh bắt của bạn trong tương lai:

Không câu cá nơi có cá loại cá bị đánh bắt quá mức. Nếu gặp nơi có nhiều hơn một cá thể của một loại cá bị đánh bắt quá mức,
bạn hãy di chuyển đến điểm câu khác nhằm làm giảm số lượng cá bị câu có thể không sống sót sau khi được thả.
Biết các loại cá và hướng dẫn người khác. Làm quen với các loại cá quân ở khu vực của bạn thông qua các nguồn như các hướng
dẫn và sách nhận dạng cá, tờ rơi thông tin, trang web CDFW (www.dfg.ca.gov/marine/fishid.asp), những người giám sát nơi săn bắt
và viên chức định mẫu.
Giảm thiểu tổn thương ở cá. Khi cá quân bị mang lên từ dưới sâu, việc giảm áp suất có thể gây tổn thương cho chúng. Những
tổn thương này có thể gây ra tình trạng cá nổi trên mặt nước. Nhiều người câu cá đã sử dụng các sọt nhựa nặng úp ngược nối với
dây để giúp cá trở lại độ sâu hay lưỡi câu có móc ngược và vật nặng hoặc các dụng cụ thả cá thương mại có sẵn. http://tinyurl.com/
VIETbaro để biết thêm thông tin.
Giữ cá nhẹ nhàng nhất có thể. Sử dụng tay ướt (không dùng khăn do có thể lấy đi lớp nhớt bảo vệ) và không chạm
vào mắt cá. Nhanh chóng thả cá xuống nước. Sử dụng lưỡi câu không có ngạnh, tránh sử dụng lưỡi câu bộ ba. Đến
trang http://bit.ly/1e9EP4G để biết thêm thông tin.
Để cập nhật thông tin các quy định về cá quân tại khu vực của bạn, hãy gọi đường dây nóng các quy định
về câu cá đáy tiêu khiển theo số (831) 649-2801 hoặc đến trang www.dfg.ca.gov/marine/groundfishcentral.
Các định dạng truyền thông thay thế của tài liệu này có sẵn theo yêu cầu. Nếu đề nghị hợp lý là cần thiết, gọi đến CDFW theo số (916) 322-8911 hoặc dịch vụ
Chuyển tiếp (điện thoại) California cho người khiếm thính hoặc nghe kém có thể được dùng từ các điện thoại TDD qua số (800) 735-2929 hoặc 711.
Translation by Coastside Fishng Club and S. Nguyen
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