Cá Song Đen
Khác
Cá Song Xanh
Cá song đen và cá song xanh thường bị nhầm với nhau.
Tờ thông tin này đưa ra các điểm đặc trưng có thể được dùng để phân biệt giữa hai loài.

CÁ SONG ĐEN
Núm nhỏ ở đầu
hàm dưới

Đốm đen trên
màng vây lưng

Màu thân: vết chấm và vết
thâm có màu ĐEN sang
XANH ĐEN và XÁM

Vây dưới
tròn

Hàm mở rộng về
phía sau mắt

photo by E.W. Roberts III

CÁ SONG XANH
2 đến 4 vệt màu tối
quanh phần trước
của đầu

Hàm mở rộng
đến giữa mắt

Không có vết đen
trên vây lưng

Màu thân: vết chấm MÀU
XANH ĐEN sang SÁNG

Vây hậu môn
nghiêng và
thẳng góc
photo by E.W. Roberts III

Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web của CDFW tại wildlife.ca.gov/Conservation/Marine/Groundfish
Hoăc gọi đường dây nóng về Các Quy Định Đánh Bắt Cá Giải Trí Mặt Đáy theo số (831) 649-2801

Hãy Có Trách Nhiệm Với Cá
Hãy kiểm tra các quy định trước khi tiến hành các hoạt động
đánh bắt cá. Để biết các thông tin hiện tại về quy định của
cá song liên quan đến khu vực của bạn, hãy gọi đường dây
nóng về Quy Định Đánh Bắt Cá Giải Trí Mặt Đáy tại số
(831) 649-2801 hoặc truy cập trang web của CDFW tại
wildlife.ca.gov/Conservation/Marine/Groundfish

Hãy biết về loài cá của bạn và dạy những người khác. Hãy làm quen với loài cá song ở khu
vực bạn qua các nguồn như sách và hướng dẫn nhận dạng các loài cá, các tờ rơi và trang web
của CDFW (wildlife.ca.gov/Fishing/Ocean/Fish-ID/Sportfish).

Giảm thiểu thương tích cho cá. Khi cá song được đưa lên từ độ sâu, áp suất giảm có thể làm
chúng bị thương. Những thương tích này có thể làm cá nổi trên mặt nước. Nhiều thợ câu cá
sử dụng thùng nhựa có vật nặng để chìm ngược dưới nước, có dây buộc vào đáy để giúp cá
quay trở lại độ sâu khi bị bắt, hoặc một lưỡi câu ngược không có ngạnh được buộc vật nặng,
hoặc các thiết bị chuyên dùng để thả cá sâu xuống nước. Để có thêm thông tin, hãy truy cập
trang web của CDFW tại wildlife.ca.gov/Conservation/Marine/Groundfish/Barotrauma

Xử lý cá càng nhẹ nhàng càng tốt. Sử dụng tay ướt (không dùng khăn vì có thể làm bong
màng nhầy bảo vệ) và đừng đụng vào mắt cá. Đưa cá trở lại nước một cách
nhanh chóng.

Các dạng truyền thông thay thế có sẵn theo yêu cầu. Nếu cần phương tiện hỗ trợ thích hợp, hãy gọi số (707) 964-5026 hoặc Dịch Vụ
(Điện Thoại) Chuyển Tiếp dành cho Người Điếc hoặc Khiếm Thính theo số 1 (800) 735-2929 hay 711.
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Báo Cáo Người Đánh Bắt Trộm
và Gây Ô Nhiễm Môi Trường

1-888-334-CALTIP

